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APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS DE CÁLCULO POR ALUNOS DO 1.º ANO DE 

CURSOS DE ENGENHARIA: CONTEXTOS E MATERIAIS DIDÁTICOS 

RESUMO 

Tradicionalmente, ao iniciarem os seus estudos no ensino superior, muitos alunos têm dificuldades 

na compreensão de conceitos matemáticos nas unidades curriculares de cálculo, que surgem no 

1.º ano dos cursos de engenharia. Algumas dessas dificuldades devem-se à natureza de abstração 

dos conteúdos programáticos desta unidade curricular, a uma capacidade de manipulação 

algébrica pouco desenvolvida e à falta de hábitos de estudo. De modo a envolver os alunos nas 

atividades de aprendizagem de tópicos de cálculo, realizou-se uma experiência de ensino 

sustentada por diferentes contextos de aprendizagem e materiais didáticos.  

Este estudo pretende identificar processos de aprendizagem de conteúdos de cálculo na unidade 

curricular Matemática I por alunos do 1.º ano de cursos de engenharia de um Instituto Superior 

Politécnico, em contextos de e fora de sala de aula, e averiguar que materiais didáticos são usados 

na aprendizagem desses conteúdos. De modo a concretizar estes objetivos, pretende-se responder 

às seguintes questões de investigação: Que atividades desenvolvem os alunos do 1.º ano de cursos 

de engenharia na aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? Que contributo têm os 

contextos e os materiais didáticos nessa aprendizagem? Que dificuldades e erros manifestam os 

alunos do 1.º ano de cursos de engenharia na aprendizagem de conteúdos de cálculo de 

Matemática I? Que perceções têm os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia sobre os contextos 

e os materiais didáticos na sua aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? 

A investigação realizada assumiu uma abordagem predominantemente qualitativa e interpretativa, 

baseada em dois estudos de caso, cada um deles constituído por alunos de um curso de 

engenharia: Estudo de caso de alunos de LESEE (Licenciatura de Engenharia de Sistemas Elétricos 

de Energia) e Estudo de caso de alunos de LEM (Licenciatura de Engenharia Mecânica). A recolha 

de dados foi efetuada através da observação de gravações áudio e vídeo das atividades dos alunos 

realizadas na sala de aula, da análise documental (produções dos alunos em contexto de e fora 

de sala de aula, registos do Moodle e do Youtube das atividades dos alunos, mensagens de email), 

questionários (realizados no fim das tarefas e da atividade letiva) e entrevista semiestruturada 

realizada em grupo no fim da experiência de ensino.  

O enquadramento teórico deste estudo envolve três temas: Construção do conhecimento 

matemático; Atividades e tarefas matemáticas; Contextos de aprendizagem e materiais didáticos. 
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O primeiro tema aborda os processos de construção do pensamento matemático, a formação de 

conceitos matemáticos e o erro cometido pelo aluno como parte integrante da aprendizagem. O 

segundo tema trata da noção de atividade, numa perspetiva da teoria da Atividade, e das 

características de diversos tipos de tarefas matemáticas que se podem atribuir aos alunos nas 

suas atividades de aprendizagem matemática. O terceiro tema descreve os diferentes contextos 

onde a aprendizagem matemática pode acontecer e carateriza diferentes materiais didáticos, em 

particular os tecnológicos, como recursos de apoio à aprendizagem.  

Com este estudo conclui-se que os diferentes contextos em que os alunos realizaram as atividades 

propostas, na e fora de sala de aula, se complementam na dinamização de processos de 

aprendizagem centrados em atividades de resolução de tarefas (formativas e de avaliação), o que 

potencia a compreensão e a exploração de conceitos. A resolução de problemas domina a maior 

parte das suas atividades, alguns em contextos de aplicação à Física e à Engenharia. A 

compreensão e a exploração de noções matemáticas envolvem fortemente processos de 

visualização apoiados em materiais tecnológicos e nas múltiplas representações semióticas dos 

conceitos. A aprendizagem baseada em projetos proporcionou a exploração de conceitos 

matemáticos em contexto de Física e de Engenharia onde os alunos adquiriram competências de 

modelação matemática com a construção de applets (série de Taylor) e de simulação de situações 

físicas (pêndulo simples/múltiplo e de um pistão do motor de um automóvel). 

As principais dificuldades e erros dos alunos estão na compreensão do significado e na 

manipulação de inequações não lineares, na demonstração formal da convergência de séries 

numéricas através dos critérios da comparação e de Leibniz, e na aplicação da técnica de 

integração por substituição trigonométrica.  

A maior parte dos alunos valoriza a existência de atividades de aprendizagem em contextos de e 

fora de sala de aula. Os alunos estudam e realizam as suas tarefas preferencialmente em casa e 

na biblioteca do instituto. Os apontamentos escritos e os vídeos aula disponíveis no Moodle são a 

primeira fonte dos alunos no estudo e no esclarecimento de dúvidas. O GeoGebra, o Wolfram, a 

calculadora gráfica e as applets são os principais suportes tecnológicos de cálculo e representação 

gráfica no apoio à resolução das tarefas matemáticas e à compreensão de conceitos matemáticos. 

O Moodle é o suporte tecnológico para os materiais didáticos e para a realização de atividades de 

avaliação fora da sala de aula. 
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LEARNING OF MATHEMATICAL CONTENTS OF CALCULUS BY 1ST YEAR ENGINEERING 

DEGREES’ STUDENTS: CONTEXTS AND TEACHING MATERIALS 

ABSTRACT 

It’s quite common for many students at the beginning of their higher education studies to have 

difficulties in understanding mathematical concepts in the calculus courses, which appear in the 

1st year of engineering degrees. Some of these difficulties are due to the nature of abstraction of 

the contents of this course, to an undeveloped capacity of algebraic manipulation and to a lack of 

study habits. In order to engage students in learning activities on topics of calculus, an educational 

experience supported by different learning contexts and teaching materials was held. 

This study aims to identify learning processes of calculus contents in the course of Mathematics I 

for students of the 1st year engineering degrees of a Polytechnic Institute in contexts both in and 

out of the classroom, and find out which teaching materials are used in those processes. In order 

to achieve these goals, we intend to answer the following research questions: Which activities do 

students of 1st year engineering degrees develop in the learning of topics of calculus in the course 

of Mathematics I? What is the contribution that the contexts and teaching materials have in the 

learning process? What difficulties and errors do 1st year engineering degrees’ students reveal in 

their learning of topics of calculus in Mathematics I? What perceptions do students of 1st year 

engineering degrees have on the contexts and teaching materials in their learning of topics of 

calculus in Mathematics I? 

The investigation took a predominantly qualitative and interpretative approach, based on two case 

studies, both with students of an engineering degree: Case Study of students of LESEE 

(Undergraduate Degree in Electrical Power Systems Engineering) and Case Study of students of 

LEM (Undergraduate Degree in Mechanical Engineering). The data collection was performed 

through observation of audio and video recordings of students’ activities performed in the 

classroom, document analysis (students’ productions in context of both in and out of the 

classroom, Moodle and Youtube records on students’ activities, e-mail messages), surveys 

(conducted at the end of tasks and at the end of teaching the activity) and semi-structured interview 

conducted in groups at the end of the teaching experience. 

The theoretical framework of this study involves three areas: Construction of mathematical 

knowledge; Mathematical activities and tasks; Contexts of learning and teaching materials. The first 

issue deals with the construction processes of mathematical thought, with the formation of 
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mathematical concepts and with the error committed by the student as part of the learning process. 

The second issue deals with the notion of activity, in the perspective of the Activity Theory, and with 

the characteristics of various types of mathematical tasks that may be assigned to students in their 

mathematics learning activities. The third theme describes the different contexts in which 

mathematics learning can happen and features different teaching materials, particularly 

technological, as support resources for the learning process. 

With this study we conclude that the different contexts in which students carried out the proposed 

activities, both in and out of the classroom, complement each other in fostering learning processes 

focused on task solving activities (training and evaluation), which enhances the understanding and 

exploration of concepts. Problem solving dominates most of the activities, in context of application 

to Physics and Engineering. Understanding and exploring mathematical concepts strongly involve 

visualization processes supported by technological materials and multiple semiotic representations 

of concepts. The project-based learning provided the exploration of mathematical concepts in 

context of Physics and Engineering where students have acquired mathematical modeling skills in 

building applets (Taylor series) and in simulation of physical situations (simple/multiple pendulum 

and engine piston of an automobile). 

The main difficulties and mistakes of students lie in understanding of the meaning and in handling 

non-linear inequalities, in the formal proof of the convergence of numerical series using the 

comparison and the Leibniz tests, and in the application of trigonometric integration by substitution 

technique. 

Most of the students value the existence of learning activities in contexts both in and out of the 

classroom. Students study and perform their tasks preferably at home and in the institute's library. 

The written notes and video lecture available in Moodle are the primary source of students in the 

study and clarification of doubts. GeoGebra, Wolfram, the graphing calculator and applets are the 

main technological supports for calculation and graphical representation that help with the 

resolution of mathematical tasks and the understanding of mathematical concepts. Moodle is the 

technological support for teaching materials and to conduct assessment activities outside the 

classroom. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo faz uma breve introdução e contextualização deste estudo, indicando 

as motivações e os objetivos a que presidiram a sua elaboração e as respetivas questões de 

investigação. De seguida, contextualiza a evolução do conhecimento e do ensino da matemática e 

aborda a problemática da construção do conhecimento matemático em termos dos seus 

processos de aprendizagem. Atendendo a que a aprendizagem da matemática depende da 

interação que o aluno tem com os conceitos, neste capítulo discute-se a importância da diversidade 

de atividades e de tarefas matemáticas, assim como dos contextos e dos materiais didáticos na 

construção do conhecimento matemático. Por fim, apresenta uma visão geral da organização dos 

capítulos desta tese.  

1.1. Objetivos e questões de investigação 

Conteúdos matemáticos sobre funções, séries numéricas e de funções, cálculo diferencial 

e integral, tradicionalmente conhecidos como conteúdos da área do cálculo, integram o programa 

de unidades curriculares que, em geral, fazem parte do 1.º ano do plano curricular dos cursos de 

Engenharia. Tratam-se de conteúdos que desempenham um papel de interligação entre o 

conhecimento adquirido no ensino secundário e o conhecimento de base para a concretização das 

restantes unidades curriculares do curso que os alunos frequentam. Acontece que, por razões 

várias, muitos alunos iniciam os cursos de Engenharia com lacunas de conhecimento matemático. 

O elevado número de alunos que frequentam esses cursos e o facto de muitos deles não 

possuírem conhecimentos matemáticos, nem conhecimentos suficientes de engenharia, para 

‘fazer matemática’, dita mais aplicada, tende a fazer com que as estratégias de ensino incidam, 

sobretudo, sobre formas expositivas dos conteúdos matemáticos. No entanto, pode-se questionar 

se o ensino da matemática deve recorrer apenas a metodologias unicamente expositivas ou optar 

por outros métodos mais ativos de aprendizagem, que incluam materiais didáticos, especialmente 

os tecnológicos, que possam, eventualmente, promover uma aprendizagem mais significativa, 

valorizando a compreensão do que se aprende. 

Nos tempos atuais, as diferentes instituições do ensino superior preocupam-se com 

formas de combater o insucesso escolar dos seus alunos (Bento, 2008). Para isso, é necessário 
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encontrar as causas do insucesso escolar e introduzir fatores motivadores que levem os alunos a 

estudar. Uma dessas causas estará associada ao percurso académico do aluno, desde o 1.º até 

ao 12.º ano, o que, como refere Martins (2004), tende a afetar o rendimento escolar no ensino 

superior. No caso particular dos alunos que ingressam no ensino superior dos institutos 

politécnicos, em cursos de Engenharia, são conhecidas dificuldades gerais na sua aprendizagem 

de conteúdos matemáticos nas unidades curriculares na área de cálculo. Por exemplo, Ferreira, 

Nicola e Figueiredo (2011), da análise que fazem a resultados de avaliação de aprendizagem de 

alunos que frequentam estas unidades curriculares, identificam dificuldades ao nível de 

conhecimentos considerados pré-requisitos, da assimilação, manipulação e escrita de novos 

conceitos. Importa, assim, identificar as causas como também algumas estratégias pedagógicas 

tendentes à compreensão e clarificação de aspetos que dificultam a aprendizagem matemática 

dos alunos de engenharia. Tal missão só é exequível se assentar solidamente em estratégias 

pedagógicas que, inexoravelmente, terão de ser construídas de acordo com os níveis de 

conhecimentos dos alunos (Esteban, 2002) e cujo apuramento é um imperativo ético e educativo. 

Nesse sentido, todas as ações conducentes à conceção e/ou implementação de materiais 

didáticos que permitam uma melhor aprendizagem dos alunos serão meritórias (Zabala (1998)).  

A insuficiência de tempo na carga letiva das disciplinas de matemática para colmatar as 

lacunas de conhecimentos dos alunos, agravado com os extensos conteúdos programáticos das 

unidades curriculares de cálculo são ainda um outro fator que acentua as dificuldades na 

aprendizagem dos alunos. O insucesso nessas unidades curriculares também se pode dever à 

dificuldade de adaptação do aluno ao ensino superior (Santos, 2001). Para Bento (2008), esta 

inadaptação tem origem em muitos fatores, entre os quais se encontram as praxes, o ritmo de 

trabalho, o afastamento da família e as turmas com elevado número de alunos. Como forma de 

colmatar tais dificuldades, é importante conhecer resultados de experiências que utilizem métodos 

de ensino e de aprendizagem de complemento aos contextos de sala de aula, como são, por 

exemplo, as plataformas ‘a distância’ (Jonassen, 1996; Mota, 2009) e o ensino do tipo ‘b-learning’ 

(Graham, 2005) ou ‘m-learning’ (Naismith et al., 2004). O uso de recursos tecnológicos baseado 

em métodos pedagogicamente adequados pode atenuar inadaptações dos alunos e contribuir para 

o sucesso dos objetivos do curso, em geral, e da unidade curricular, em particular. Compete, 

assim, ao professor do ensino superior que leciona nos cursos de engenharia conhecer os 

materiais didáticos que são mais adequados para os alunos desenvolverem/aprofundarem 

conhecimentos e compreenderem os temas abordados na sua unidade curricular. Partindo desse 
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conhecimento, o professor pode optar por criar ou procurar novos materiais didáticos de acordo 

com as necessidades dos alunos de modo a melhorar as condições de aprendizagem. 

Ao nível do ensino, é importante que os professores experienciem outros métodos, se 

necessário alterar a sua forma de ensinar, e adquirem novas competências de formação, 

nomeadamente conhecer pedagogias que potenciem o uso das novas tecnologias. A esse respeito, 

Zabalza (2005) refere que é necessário usar e aproveitar os conhecimentos e aptidões dos alunos 

pelas novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, o que leva a alterar métodos de 

ensino. Os professores não se devem prender a nostalgias do passado tal como “tudo antes é que 

era bom, os alunos eram melhores, tudo funcionava melhor, a educação é que era boa” (p. 89), 

por os impedir, assim, de assumir novos rumos. 

O paradigma de mudança que Zabalza (2005) invoca para a prática docente encontra eco, 

na Instituição onde sou professor, na adaptação dos processos de aprendizagem, na unidade 

curricular de Matemática I, aos padrões de qualidade definida pela rede Europeia para acreditação 

do ensino de engenharia EUR-ACE (European Network for Accreditation of Engineering Education), 

uma realidade que a instituição pretende para os seus alunos. O EUR-ACE é uma marca de 

qualidade Europeia para programas de engenharia que incorpora as perspetivas dos principais 

intervenientes — estudantes, instituições de ensino superior, empregadores, organizações 

profissionais e organismos de acreditação de qualidade — e foi estabelecido com o objetivo de 

aumentar a legibilidade e a transparência do ensino de engenharia. Por outro lado, pretende-se 

promover uma metodologia de aprendizagem que tem como base de sustentação alguns dos 

requisitos definidos no CDIO (Concept-Design-Implement-Operate) (Crawley, Malmqvist, Östlund & 

Brodeu, 2007), nomeadamente a inclusão de atividades de resolução de problemas e de projetos 

integradores nas diversas áreas de engenharia e o trabalho cooperativo entre os alunos. 

Atendendo a tais pressupostos, enquanto professor dessa instituição, este estudo resulta do 

meu interesse pelas questões do ensino e aprendizagem de Matemática no ensino superior 

Politécnico, que é uma consequência de experiências metodológicas que realizei na lecionação de 

diversas unidades curriculares da área da Matemática nos cursos de Engenharia. Da minha 

experiência de mais de 20 anos a lecionar tais unidades curriculares, constato que os alunos que 

transitam do ensino secundário para os cursos superiores de engenharia nem sempre têm presente os 

conhecimentos matemáticos necessários para ter sucesso em Matemática I. Essa constatação é 

apoiada nos resultados dos testes diagnósticos de Matemática que costumo realizar todos os anos e 

que mostram que os alunos que iniciam o seu percurso no ensino superior trazem muitas dificuldades 
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em manipular e compreender conceitos básicos de Matemática, tais como operar com expressões 

algébricas na forma de potências e radicais, expressar o domínio de uma dada expressão algébrica, 

aplicar as técnicas de derivação de funções e efetuar o estudo de funções reais de variável real.  

Tendo em conta que a atividade dos alunos de Engenharia depende da natureza das 

tarefas matemáticas que lhes são propostas, elaborei, em conjunto com dois professores, uma 

experiência de ensino que proporcionasse aos alunos a realização de uma diversidade de tarefas, 

em contextos de e fora de sala de aula, com recurso a diversos materiais didáticos, em particular 

tecnológicos, para a aprendizagem de conteúdos matemáticos de Matemática I. Com base nessa 

experiência, este estudo teve como objetivos identificar processos de aprendizagem de conteúdos 

de cálculo de alunos do 1.º ano de cursos de engenharia e averiguar o papel dos contextos e dos 

materiais didáticos na aprendizagem desses conteúdos na unidade curricular Matemática I. Para 

concretizar estes objetivos pretende-se responder às seguintes questões de investigação: 

 

— Que atividades desenvolvem os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia na 

aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? Que contributos têm os contextos 

e os materiais didáticos nessa aprendizagem?  

— Que dificuldades e erros manifestam os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia na 

aprendizagem de conteúdos de cálculo? 

— Que perceções têm os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia sobre os contextos e os 

materiais didáticos na sua aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? 

 

Espera-se que os resultados deste estudo sirvam, de alguma forma, de base de referência 

para professores que queiram implementar diferentes metodologias de aprendizagem, 

sustentadas por diferentes tipos de tarefas e materiais didáticos, em diversos contextos de 

aprendizagem. 

1.2. A evolução do conhecimento e do ensino da matemática 

Desde os primórdios, o homem contacta com a matemática para responder às suas 

necessidades da vida quotidiana, através das atividades de contagem, medição e cálculo. Os 

primeiros indícios de construção de conhecimentos matemáticos vêm dos povos egípcio e 

babilónico, que usavam a matemática para a resolução de problemas práticos ligados ao 

comércio, cálculo de impostos, construção e medidas de terra. A civilização grega desenvolveu 
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uma matemática utilitária e nessa altura a matemática passa a ter indícios de uma linguagem 

simbólica própria, capaz de substituir soluções particulares por generalizações e o saber prático 

pelo método dedutivo. Deste período destaca-se a obra de Euclides, os Elementos, que é, segundo 

Ponte et al. (1997), a seguir à Bíblia, provavelmente, o livro mais reproduzido no mundo ocidental, 

representando a primeira axiomatização da história da Matemática, considerado o modelo da 

verdade, rigor e certeza até ao século XIX. No período contemporâneo, séculos XVII a XIX, aparece 

um conjunto de matemáticos cujas teorias ainda são hoje a base da ciência: Leibniz, precursor da 

Lógica Moderna; Venn, que aperfeiçoou os diagramas da Lógica; Boole, na área da lógica; De 

Morgan, na álgebra lógica; Frege, que tenta transformar a matemática como um ramo da lógica; 

Russel e Whithead, no estudo dos paradoxos.  

Também o ensino da Matemática existe desde há milhares de anos, como atesta o antigo 

papiro egípcio, denominado Papiro de Ahmes, as tábuas encontradas nas bibliotecas Sumerianas. 

A matemática de hoje, atua em todas as esferas do pensamento científico e nas mais diversas 

aplicações tecnológicas. Existe uma interdisciplinaridade intensa entre as mais diversas ciências 

e a Matemática, com troca de conceitos e técnicas, o que proporciona progresso, contribuições 

recíprocas que vão da Computação à Biologia, Física, Astronomia, Química, Ciências do 

Comportamento, Educação, etc.  

Como afirma Ponte et al. (1997), os fundamentos para a Matemática não são mais 

seguros do que há um século atrás, no entanto, não existem grandes controvérsias relativas aos 

seus fundamentos. Mas, sobre as questões do ensino e aprendizagem da Matemática já não se 

poderá dizer o mesmo. Estas são diversas e muitas delas repousam sobre a visão que os 

professores têm do ensino, podendo estar ligadas às correntes filosóficas do conhecimento 

matemático, às questões psicopedagógicas e a aspetos de relações interpessoais. Este último 

aspeto é traduzido, por vezes, em abordagens do tipo quasi-empiricistas, que aborda a Matemática 

como uma atividade humana, simultaneamente individual e social, que decorre do diálogo entre 

pessoas que tentam resolver um problema. Promove-se, assim, uma partilha e discussão de ideias 

relativas a objetos matemáticos, produz-se conhecimento de saberes, generalização, correção e 

rejeição de teorias. Por todos estes factos, pode-se dizer que o ensino e a construção do 

conhecimento matemático andam interligados. 

Antes da década de sessenta, o ensino da matemática era dominado pelo método 

expositivo, de estruturas algébricas, vetoriais e topológicas, não levava em conta aspetos 

importantes da psicologia da aprendizagem do aluno, o que fez surgir uma reforma no início da 
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década de sessenta denominada de matemática moderna. Esta reforma propôs um ensino da 

matemática numa conceção estruturalista e abstrata, com uma abordagem lógico-dedutiva. Foi 

dada ênfase à utilização excessiva da apresentação formal da matemática, mas não foi dada 

atenção ao seu significado, à compreensão das ideias e dos conceitos matemáticos. Em Portugal, 

esta reforma iniciou-se em 1963, protagonizada por Sebastião e Silva, mas sem um formalismo 

extremo (Ponte, 2002), porque esse matemático era um crítico do método tradicional expositivo e 

adepto dos trabalhos de Pólya.  

Na reforma da matemática moderna, o insucesso na Matemática persistiu e os alunos 

sentiam-se desmotivados e sem entenderem a simbologia matemática. Em face da ineficácia da 

mudança no ensino da matemática, nos anos 70 surge um movimento que pretende que os alunos 

compreendam e ganhem destrezas do saber fazer no quotidiano. Surge também nessa altura o 

interesse pelas ideias do uso das tecnologias, pelo método da resolução de problemas e das 

estratégias de ensino e aprendizagem. Em Portugal, no início dos anos 70, os programas de ensino 

ainda foram elaborados no espírito da matemática moderna, introduzidos em todos os níveis de 

ensino, sem as aplicações da Matemática. Face aos fracos resultados dos alunos, associados à 

grande explosão da escolarização e à incapacidade de resposta do sistema escolar, a Associação 

de Professores de Matemática (APM) em 1988 fomentou a revisão dos programas, já sobre a 

influência das novas correntes sobre o currículo e o ensino que se desenvolveram 

internacionalmente, em especial da versão preliminar das Normas do NCTM (1991). Em 

consequência, a partir da década de 90, o Ministério da Educação desenvolveu programas que 

procuraram acomodar a resolução de problemas, o uso das novas tecnologias e a revalorização 

da Geometria. A tendência no ensino da matemática foca-se no fortalecimento e no 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas e na construção do conhecimento 

matemático através de problemas reais em que a sua resolução promova o ensino e a 

aprendizagem.  

O ensino superior não pode ficar alheado a todas estas mudanças sofridas abaixo do seu 

subsistema de ensino porque numa primeira análise estas foram consequência das suas 

necessidades. Não se deve descorar a realidade e as reformas sofridas ao nível do ensino 

secundário, deve-se refletir sobre a didática da matemática usada no ensino superior, 

reformulando-a, alterando os conteúdos programáticos e as formas de avaliação das 

aprendizagens. Embora se possa aceitar que cada curso possa ‘construir’ uma matemática 

específica, importa no entanto que se faça uma matemática de e para todos. No ensino superior, 
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como em qualquer outro subsistema, dever-se-á também levar em conta os estudos sobre 

questões de índole psicopedagógico na aprendizagem dos alunos. 

1.3. Construção do conhecimento matemático 

Falar da construção do conhecimento matemático remete para processos de 

aprendizagem. Na análise desses processos, destacam-se duas escolas de pensamento que focam 

os seus discursos na aprendizagem por associação e na aprendizagem cognitiva. A primeira, 

associa a aprendizagem como “o resultado de conexões ou de associações entre estímulos e 

respostas” (Matos & Serrazina, 1996, p. 65). Já a segunda, a escola de pensamento cognitivista, 

vê a aprendizagem como uma reorganização de perceções. Dentro destas, aparecem algumas 

correntes diferentes. A perspetiva Gestaltista, iniciada em 1910, propôs uma abordagem em que 

a perceção humana não pode ser explicada apenas por estímulos isolados, que se processam de 

forma individualizada. A mente estrutura todas as suas perceções de uma forma organizada. A 

aprendizagem está ligada à capacidade de compreender estruturas e não a de decorar 

procedimentos, o que faz com que a prática baseada na repetição tenha um papel limitado na 

aprendizagem. A corrente Estruturalista iniciou-se com os trabalhos de Ferdinand de Saussure, 

que abordava a aprendizagem como um processo ativo no qual o estudante infere princípios e 

regras testando-os e lida melhor com o conhecimento quando entende as suas estruturas. O 

ensino e a aprendizagem da matemática, na corrente estruturalista, foram influenciados por Piaget 

e por Bruner. O Construtivismo é a corrente que tenta explicar a forma como a inteligência humana 

se desenvolve, partindo do princípio que este desenvolvimento é determinado pelas ações entre o 

indivíduo e o meio. Parte da ideia que o homem não nasce inteligente, mas também não é passivo 

sob a influência do meio, responde aos estímulos externos agindo sobre eles para construir e 

organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada. A mente é reorganizada 

de modo a lidar com o mundo real. Esta corrente baseou-se, principalmente, nas teorias da 

epistemologia genética de Piaget e na pesquisa sócio histórica de Vygotsky.  

Com base nas ideias das escolas de pensamento cognitivista e no sentido de fomentar 

atividades de aprendizagem significativas, é importante que o professor compreenda como 

cognitivamente se processa a construção do pensamento matemático e a formação de conceitos 

matemáticos. Para este fim, existe um conjunto de teorias que descrevem a construção dos 

conceitos matemáticos, tais como: a de Tall e Vinner (1981) e de Vinner (1983, 1991), que tentam 

compreender as atividades de aprendizagem dos alunos pela forma como estes acedem ao 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
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conceito definição e/ou conceito imagem; ou as teorias da reificação de Sfard (1991), da noção 

de proceito (Gray & Tall, 1994), da conceção proceptual dos conceitos matemáticos de Tall (1995) 

e da teoria APOS de Dubinsky (1991). Todas estas teorias evidenciam a relação que existe entre 

os processos e os objetos matemáticos.  

Associado a tais processos de formação de conceitos, existe o modo como estes são 

representados, através dos registos de representações semióticos (Duval, 2006), relacionados 

com a língua natural, escrita algébrica e formal, figuras geométricas e representações gráficas. No 

entanto, para que a aprendizagem dos conceitos ocorra é necessário a coordenação de, pelo 

menos, dois desses registos, através de transformações de umas em outras. Por exemplo, 

relacionar a representação da escrita simbólica com a representação gráfica. Face a estes factos 

é importante que o professor crie tarefas que obriguem a mobilizar mais do que um tipo de 

representação semiótica dos conceitos. 

A compreensão dos conceitos matemáticos, designadamente os de matemática superior, 

passa também por processos mentais que estão relacionados com a abstração (Dreyfus, 1991), 

a demonstração (Tall, 1995), intuição (Ávila, 1995) e a visualização (Zimmermann & Cunningham, 

1991). No desenvolvimento destes processos muito contribuem as tarefas matemáticas que 

permitam usar materiais tecnológicos, porque, como defendem Zimmermann e Cunningham 

(1991), reforçam tais capacidades, em particular a intuição e a visualização.   

1.4. A importância da diversidade de atividades e tarefas matemáticas 

A aprendizagem da matemática depende da interação que o aluno tem com o 

conhecimento, em particular com os conceitos matemáticos. Nessa relação, o professor e as 

tarefas que seleciona para a aula podem potenciar diferentes atividades nos alunos para a 

construção do conhecimento, tipo de resolução, pesquisa, estudo, exploração ou outras. Essa 

relação não deve privilegiar uma atividade unicamente de transmissão dos conteúdos/conceitos 

pelo professor, classificada de modelo normativo (Charnay, 1995), mas um modelo ativo ou 

construtivista centrado no aluno, nos seus interesses e motivações. O professor desempenha, 

assim, o papel de tutor, suscitar a curiosidade dos alunos, ajudá-lo a utilizar fontes de informação, 

responder às suas perguntas mas também encaminhá-lo para recursos de aprendizagem e instigá-

lo a refletir sobre as suas dúvidas.  

Partindo do princípio que o tipo de atividade que os alunos fazem com os conteúdos 

matemáticos tem influência na sua própria aprendizagem matemática, então o professor tem a 
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responsabilidade de organizar tarefas que conduzam a essas atividades de compreensão dos 

conceitos matemáticos. Nesse sentido, a Teoria da Atividade sugere uma atividade pedagógica 

que deve ter um sentido e significado (Engeström, 1987, 2001) condizente e focada na 

aprendizagem, partindo dos conhecimentos que os alunos detêm. Trata-se da visão de Atividade 

Histórico-Cultural (Leontiev, 1978b; Vygotsky, 1991), com base no entendimento dos fenómenos 

do dia-a-dia. Com este estudo, pretende-se saber até que ponto este tipo de abordagem pedagógica 

é possível implementar nos cursos de engenharia. 

As tarefas, segundo Ponte (2005), podem ter, conforme o contexto da aprendizagem, um 

grau de desafio que vai desde o mais acessível até ao mais desafiante, e um grau de estrutura de 

aberta a mais fechada. Com base nestes níveis, o autor classifica as tarefas matemáticas de 

problemas, exercícios, investigações, projetos e tarefas de exploração. Relacionado com algumas 

destas tarefas, a resolução de problemas, de origem em Polya (1956), tem despertado a atenção 

da investigação nos últimos anos devido ao seu carácter integrador das aprendizagens dos alunos. 

A atividade de resolução de problemas visa alterar a tradicional postura passiva do aluno para uma 

postura ativa e interessada. Na procura da solução de um dado problema, novas situações são 

encontradas, a curiosidade matemática é estimulada e é potenciado um processo de investigação 

que faz descobrir as propriedades matemáticas. Já as tarefas de projeto têm tido uma aplicação 

crescente nos cursos de Engenharia (Masson et al., 2012). À luz das normas do modelo CDIO 

(Malmqvist, 2009) sugere-se que a sua implementação tenha um caráter integrador de 

competências e de trabalho em equipa e seja multidisciplinar. Associado ao método de resolução 

de problemas, por vezes integrado em projetos, a existência de tarefas do tipo modelação 

matemática (Bassanezi, 2002) e de simulação (Jonassen, 1996; Rezende, 2000) de processos 

físicos pode contribuir para reforçar uma aprendizagem matemática com mais significado, 

especialmente nos cursos de engenharia.  

1.5. Importância dos contextos e materiais didáticos 

Habitualmente, o lugar físico de sala de aula é um sítio onde o aluno explora 

conhecimentos. No entanto, é questionável que o conhecimento só possa ser adquirido nesses 

contextos formais, podendo acontecer noutros locais, tais como o local do trabalho ou ambientes 

sociais (Pinto, 2005). Hoje em dia, a aprendizagem do aluno pode ser feita em casa, acedendo a 

conteúdos na Internet, assistindo a vídeos-aula ou assistindo a aulas a distância (e-learning). Os 

contextos de e fora de sala de aula complementam-se para o enriquecimento dos conhecimentos 
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do aluno que usa todos estes meios. Evidentemente, a diversidade de contextos de aprendizagem 

implica o uso de recursos tecnológicos, tais como plataformas a distancia (Jonassen, 1996; Mota, 

2009), como é exemplo o Moodle, o acesso à Web e a conteúdos do Youtube. Existem atualmente 

uma panóplia de ambientes tecnológicos com caraterísticas diferentes (Naismith et al., 2004) e 

que podem contribuir para o acesso ao conhecimento.  

A realização de diversos tipos de tarefas pelos alunos impõe que estes possam ter acesso 

a materiais didáticos que não sejam somente os tradicionais (Bandeira, 2009; Graells, 2000; 

Zabala, 1998), tais como livros e apontamentos. Os materiais didáticos convencionais, os 

audiovisuais (por exemplo, os vídeos) ou os baseados nas novas tecnologias (por exemplo, os 

sofwares ou simuladores) podem desempenhar diversas funções no ensino e na aprendizagem, 

tal como salienta Graells (2000): aceder à informação, exercitar e avaliar conhecimentos, observar 

e interagir, experimentar (por exemplo, por simulação), ou realizar atividades de criação de texto. 

É cada vez mais comum dar importância à visualização e manipulação gráfica, à utilização de 

softwares e calculadoras gráficas, que permitem efetuar cálculo algébrico simbólico (CAS), e à 

integração de sistemas de aprendizagem online e das suas plataformas.  

Na organização dos cursos da instituição onde decorreu a experiência, as respetivas 

unidades curriculares devem seguir um modelo designado de CDIO onde são definidos alguns 

atributos na formação de engenheiros. Procura-se assim que as instituições de ensino superior 

formem alunos que saibam, especificamente, usar ferramentas e métodos avançados (Costa, Lobo 

& Ferreira, 2011), os quais se incluem os computacionais. 

No entanto, Domingos (2003) refere que pode ser controverso o uso das tecnologias nas 

disciplinas mais tradicionais no ensino superior, porque alguns professores consideram que as 

mesmas enfraquecem as capacidades e intuições sobre a matemática. Cunningham (1991) 

referenciou ainda outras barreiras na utilização das tecnologias, em particular os softwares, 

relacionadas com seu custo monetário e alguns constrangimentos que causa nos professores 

dificuldades em os manusear ou perda de tempo de aula a executar esses softwares. A barreira 

de custo monetário de alguns softwares, neste momento, tende a ser ultrapassável face à 

existência de uma diversidade deles com permissão de uso gratuito. No entanto, Barwise e 

Etchemedy (1991) defendem que não se pode relevar para segundo plano, quer na teoria quer na 

prática matemática, o potencial gráfico dos computadores e a importância que estes têm na 

formação de imagens visuais da atividade cognitiva humana. Também não se pode deixar de lado 

a perspetiva de diversos autores e investigadores (Amorim & Sousa, 2010; Borba, 2011; Borba & 
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Penteado, 2007; Carvalho, 2002; Ponte, 2008), que apontam nos seus estudos que as novas 

tecnologias são um instrumento facilitador no processo de ensino- aprendizagem para todas as 

unidades curriculares do ensino superior e que devem ser trazidas para o ambiente de sala de 

aula. O mesmo propõe, desde alguns anos, o NCTM (1991, 2008), para quem as ferramentas 

tecnológicas devem ser cada vez mais integradas no processo de ensino.  

1.6. Organização do estudo 

Este estudo está estruturado em oito capítulos. No primeiro, Capítulo 1, Introdução, faz 

uma introdução e contextualização do estudo. Indicam-se os objetivos e as questões de 

investigação a que presidiram a elaboração da investigação.  

O Capítulo 2, Construção do conhecimento matemático, está organizado em quatro 

secções: na primeira, são apresentas noções e teorias acerca dos processos cognitivos na 

construção dos conceitos matemáticos; na segunda, são identificados processos de representação 

dos conceitos matemáticos; na terceira, são analisados alguns estudos sobre processos cognitivos 

na construção de conceitos matemáticos; na quarta, são analisadas algumas teorias sobre o erro 

cometido pelo aluno como sendo parte integrante dos processos de aprendizagem matemática e 

apresentados alguns estudos sobre análise de erros.  

O Capítulo 3, Atividades e Tarefas matemáticas, está estruturado em duas secções: a 

primeira apresenta a noção de atividade numa perspetiva da teoria da Atividade e a evolução dos 

seus modelos e analisa alguns estudos sobre a implementação da Teoria da Atividade; a segunda, 

classifica e apresenta diversos tipos de tarefas matemáticas que se podem atribuir aos alunos nas 

suas atividades de aprendizagem matemática; e analisa alguns estudos sobre a implementação 

de metodologias de aprendizagem.  

O Capítulo 4, Contextos de aprendizagem e Materiais didáticos, está dividido em três 

secções: a primeira apresenta a noção de contexto e os diferentes contextos onde a aprendizagem 

matemática pode acontecer, em particular o contexto de aprendizagem dos cursos de engenharia 

da instituição onde decorreu a experiência no quadro europeu (EUR-ACE) e segundo as 

competências exigidas para os seus alunos assente no modelo CDIO. Na segunda seção deste 

capítulo, caraterizam-se os diferentes materiais didáticos, em particular os tecnológicos, como 

ferramentas de apoio à aprendizagem. Termina-se, na terceira seção, com a análise de alguns 

estudos que exemplificam contextos e materiais didáticos usados nas atividades pedagógicas. 
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O Capítulo 5, Metodologia da Investigação, apresenta as opções metodológicas adotadas 

no estudo, a experiência de ensino realizada, os participantes, e fundamenta os métodos de 

recolha e de análise dos dados. 

Os Capítulos 6 e 7 são referentes, respetivamente, ao estudo de caso de alunos da 

licenciatura de engenharia em Sistemas Elétricos de Energia e ao estudo de caso de alunos de 

licenciatura em engenharia Mecânica. Ambos os capítulos são estruturados em sete seções: a 

primeira caracteriza os alunos de cada um dos cursos; a segunda apresenta os resultados dos 

alunos a um teste diagnóstico realizado no início das atividades letivas do semestre; da terceira à 

sexta descrevem-se o que resulta da atividade dos alunos a diversas tarefas que lhe foram 

propostas a realizar em contexto de e fora de sala de aula; a sétima debruça-se sobre a avaliação 

que os alunos fazem da experiência de ensino através das perceções que apresentam, durante e 

no fim da realização das tarefas na e fora de sala de aula, acerca dos materiais didáticos usados 

e dos contextos de aprendizagem.  

O Capítulo 8, Conclusões, faz uma síntese do estudo, apresenta as principais conclusões 

decorrentes da investigação efetuada em função das questões de investigação, implicações e 

limitações do estudo e faz algumas recomendações para futuros estudos. 



 

 

CAPÍTULO 2 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO 

 

Para uma aprendizagem adequada de conceitos matemáticos é Importante que o professor 

entenda como se processa a construção do pensamento matemático para proporcionar aos alunos 

atividades adequadas ao seu nível de aprendizagem. Nesse sentido, este capítulo apresenta um conjunto 

de noções e teorias sobre a formação e o desenvolvimento dos conceitos matemáticos na mente do 

aluno durante a sua aprendizagem. Esta é uma dimensão que diz respeito aos processos cognitivos na 

aprendizagem e que dá atenção à forma como se constroem e são interiorizados os objetos matemáticos 

na mente humana. Em relação a estes processos, este capítulo aborda-os segundo duas dimensões: 

processos cognitivos na construção dos conceitos matemáticos e processos de representação dos 

conceitos matemáticos. São, também, analisados alguns estudos sobre processos cognitivos na 

construção de conceitos matemáticos. 

No final do capítulo, é feita uma abordagem ao erro cometido pelo aluno, na resolução de 

tarefas, como parte integrante do seu processo de aprendizagem em Matemática. Tal como na seção 

anterior, também aqui são analisados e apresentados alguns estudos sobre a análise de erros. 

2.1. Construção cognitiva de conceitos matemáticos 

A compreensão de como os conceitos matemáticos se podem formar na mente do aluno é 

importante no sentido de ajudar o professor a elaborar tarefas que impliquem uma aprendizagem mais 

eficaz, entendido neste estudo como aprender com compreensão. Importa, assim, conhecer os 

contributos de teorias e as perspetivas de alguns investigadores sobre a formação mental dos conceitos 

matemáticos, como, por exemplo, as de Tall e Vinner (1981) e de Vinner (1983, 1991), com o objetivo 

de compreender as manifestações dos alunos nas suas atividades de aprendizagem. Torna-se relevante 

perceber como se processa a aprendizagem de conceitos matemáticos elementares e de conceitos 

matemáticos mais avançados através do contributo de teorias que realçam a relação entre os processos 

e os objetos matemáticos, como são o caso da teoria da reificação de Sfard (1991), da teoria sobre a 

noção de proceito (Gray & Tall, 1994), da teoria da conceção proceptual dos conceitos matemáticos de 

Tall (1995) e da teoria APOS de Dubinsky (1991). Estas teorias descrevem a construção dos conceitos 

matemáticos, mas podem também adiantar algumas explicações para algumas das dificuldades que os 

alunos têm na compreensão dos conceitos matemáticos. 
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2.1.1 O pensamento matemático avançado  

A noção de pensamento matemático avançado é descrito por Tall (1991) como sendo o 

pensamento que surge em torno da aprendizagem da matemática dita de mais complexa. Esta 

matemática surge com os conteúdos que são estudados no fim do ensino secundário e durante o ensino 

superior e tem por base raciocínios matemáticos baseados na matemática axiomática formal. Tall 

(1995) considera que a matemática pode ser designada de: elementar, quando os objetos são descritos 

a partir de perceções e ações sobre o meio externo; ou avançada, quando as propriedades dos objetos 

são construídas a partir de definições e teoremas. Esta distinção é apoiada na teoria de Bruner (1966) 

sobre os três diferentes tipos ou ciclos de representação do mundo e do processamento do 

conhecimento: (i) a representação inata, onde o individuo representa os acontecimentos através de 

respostas motoras e privilegia a ação, a manipulação de objetos como forma de representação do real; 

(ii) a representação icónica, onde a perceção do ambiente e formação de modelos se baseiam na 

organização visual, na organização e perceção de imagens; (iii) a representação simbólica, que constitui 

a forma mais elaborada de representação da realidade, porque o indivíduo começa a representar a 

realidade através de uma linguagem simbólica e é capaz de ordenar e organizar as imagens com 

historicidade. Na disciplina de Matemática, estes três ciclos correspondem também a diferentes tipos 

de representação: no inativo, estão os processos físicos; no icónico, as representações visuais; e na 

simbólica, enquadram-se as representações verbais (descrição), formal (definição) e proceptual 

(dualidade de processo-objeto).  

A transição da Matemática elementar para a Matemática avançada acontece quando os objetos 

matemáticos são tratados como entidades abstratas em que os indivíduos devem-nos construir a partir 

de deduções e por definições formais. Esta transição requer no individuo uma reconstrução cognitiva 

significativa face à forma como atuava anteriormente em relação aos objetos matemáticos (conceitos) e 

a transição não acontece de imediato. O desenvolvimento cognitivo do pensamento matemático 

elementar para o avançado pode acontecer segundo duas sequências de desenvolvimento, ambas com 

início nos objetos (Tall, 1995): uma que parte da ‘perceção dos’ objetos e outra da ‘ação sobre’ esses 

objetos do mundo exterior (Figura 1). Numa das sequências podemos identificar a Geometria, onde os 

objetos são vistos como estruturas visuais-espaciais e a evolução em direção ao pensamento 

matemático avançado se dá à medida que as propriedades dos seus objetos são testadas e descritas 

verbalmente no sentido do desenvolvimento de uma demonstração também verbal. Na outra sequência, 

onde podemos identificar a Aritmética e a Álgebra, o desenvolvimento do pensamento matemático dá-

se numa perspetiva da manipulação dos símbolos como proceitos. Na perspetiva de Tall, o 
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desenvolvimento do pensamento matemático do indivíduo por cada uma das sequências de 

desenvolvimento pode ocorrer de forma independente e em paralelo, mas também pode haver ligações 

úteis entre os métodos visuais e o simbólico (proceito) aproveitando-se as vantagens de cada uma delas. 

 

Figura 1. Evolução para o pensamento matemático avançado (adaptado de Tall, 1995, p. 12). 

 
Na transição para o pensamento matemático avançado (topo da Figura 1), Tall (1995) 

considera que os assuntos matemáticos anteriores requerem uma reconstrução cognitiva significativa. 

Por exemplo, a demonstração euclidiana necessita de uma organização sistemática de forma a 

combinar a dedução verbal com a demonstração visual (por exemplo, o uso da congruência de 

triângulos); o Cálculo levanta dificuldades causadas pelo proceito de limite; a Álgebra mais avançada 

envolve a ideia de quatro ou mais dimensões, que corta a ligação visual entre equações e a geometria 

imaginável. Esta mudança cognitiva ocorre com a introdução do método axiomático, em que os objetos 
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matemáticos são construídos a partir de definições verbais. Esta transição para o pensamento 

matemático avançado implica uma mudança cognitiva que afeta o equilíbrio da convicção visual e da 

manipulação proceptual dos objetos definidos a partir da dedução formal. 

Estas duas sequências de desenvolvimento do pensamento matemático são descritas em Tall, 

Gray, Ali, Crowley, DeMarois, McGowen et al. (2001) como a do Espaço e Forma e a da Matemática 

Simbólica (Figura 2). Ambas as sequências conduzem à Matemática Axiomática onde os conceitos 

matemáticos se formam numa perspetiva de pensamento matemático avançado.  

 

 
Figura 2: Modelo para o desenvolvimento da Matemática Axiomática (adaptação de Tall et al., 
2001, pp. 82-83). 

 

Este modelo, da Figura 2, traduz o desenvolvimento de conceitos e de teorias como 

consequência da perceção e a ação sobre o meio e que conduz a uma teoria axiomática baseada em 

definições formais e deduções. Cada um dos três tipos de matemática -- Espaço e Forma (objetos 

materializados); Matemática Simbólica (proceitos simbólicos); e Matemática Axiomática (objetos 

axiomáticos) — é acompanhado por diferente tipos de desenvolvimento cognitivo. Neste 

desenvolvimento, segundo o Espaço e a Forma, o meio faculta a perceção das suas formas globais, o 

que conduz à Geometria. Já as ações sobre o meio fazem com que o individuo desenvolva capacidades 

e necessidades de as traduzir por símbolos, conduzindo-as à matemática simbólica do número, da 

Aritmética ou da Álgebra. A teoria axiomática nasce da reflexão sobre a perceção e a ação com o meio 

e a sua aplicação é feita sobre os objetos ditos mais abstratos, apoiada em definições formais e 

deduções. O desenvolvimento cognitivo da Geometria inicia-se com a perceção dos objetos que nos 
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rodeiam (Tall et al., 2001). Depois, passa a haver a necessidade de se fazer novas reconstruções, no 

sentido de ver a forma não só como um objeto físico, mas como um objeto mental. Surge a Geometria 

formal, com as suas definições e demonstrações dedutivas. No campo da Geometria, o desenvolvimento 

de conceitos dá ênfase à linguagem, não só para descrever as formas prototípicas — tais como uma 

linha reta, um triângulo ou uma circunferência —, mas, também, como um meio dedutivo apoiado nos 

conceitos visuais. Já o aparecimento de símbolos está associado ao desenvolvimento conceptual da 

Matemática e que traduzem a necessidade do ser humano de dispor de ferramentas ‘simples’ para 

realizar cálculos, resolver problemas e fazer prognósticos. Os símbolos passam a ser entidades que 

podem representar um conceito, como um número, ou um processo, como contar. 

A mudança da Matemática elementar para a avançada requer uma reconstrução significativa 

no pensamento (Tall et al., 2001) e a sua transição faz-se por uma mudança no foco da existência de 

objetos percebidos. Os símbolos que representam ações sobre os objetos resultam em novas teorias 

com base em propriedades de estruturas matemáticas formalmente definidas. Este salto para o 

pensamento matemático avançado é complexo, porque envolve uma nova abordagem sobre os objetos: 

definições formais dos conceitos, o aluno deixa de ter uma sequência de desenvolvimento cognitivo que 

parte da compreensão do conceito para a sua definição; a dedução formal, que corresponde a uma 

mudança da natureza da prova, menos na intuição para ser baseada na axiomática matemática.  

2.1.2 Aprender com compreensão em matemática  

A construção do conhecimento matemático no ensino superior está, normalmente, associada 

ao que se designa de pensamento matemático avançado. Este tipo de pensamento está essencialmente 

relacionado com abstrações de definições e deduções a um nível de complexidade considerado elevado. 

Para Skemp (1976), a construção do conhecimento passa pela compreensão de conceitos 

matemáticos. Na aprendizagem da Matemática, o autor apresentou um modelo que referenciava dois 

tipos de compreensão: 

— Compreensão instrumental, relacionada com o obter e o saber usar regras ou 
métodos para resolver problemas sem necessidade de saber o porquê com 
profundidade. Este tipo de compreensão é essencialmente apoiado em regras de 
memorização.  

— Compreensão relacional, que é de âmbito mais geral de aplicação, em que se 
privilegia o como e o porquê da aplicação do método para se fazer a sua extensão a 
novas situações. 
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Já Herscovics e Bergeron (1984) sugeriram um modelo mais exigente que envolve quatro 

modos de compreensão sobre os conceitos matemáticos:  

— A compreensão intuitiva, baseada no conhecimento matemático informal e em pré-
conceitos, como, por exemplo, a superfície de um objeto como ponto de partida para 
a compreensão do conceito de área. Esta compreensão é apoiada nas perceções 
visuais ou nas ações não quantificadas. Por exemplo, quando se usa os termos 
acrescentar ou juntar com intuito de formar as regras da Aritmética. 

— A compreensão por procedimentos, que se refere à aquisição de procedimentos 
matemáticos partindo do conhecimento intuitivo dos sujeitos e do reconhecimento da 
sua aplicabilidade a diversas situações.  

— A compreensão por abstração matemática, quando se refere à construção de objetos 
matemáticos apoiado na lógica matemática. A abstração pode ser no sentido usual -- 
quando existe distância ao seu significado real, por exemplo lidar com um número 
mas este não representar nada físico em concreto – ou no sentido matemático – por 
exemplo quando a subtracção é vista como a operação inversa da adição.  

— A compreensão por formalização, quando é obtida pela axiomática e pela 
demonstração matemática formal.  

 

Neste modelo de Herscovics e Bergeron (1984), a compreensão intuitiva e a compreensão 

formal têm por base a teoria de Bruner. O modelo destes autores foi inspirado pela teoria piagetiana, 

tendo em conta a importância do simbolismo matemático e a distinção matemática entre o conteúdo 

(as ideias matemáticas) e a forma (suas representações). Os autores incorporam no seu modelo uma 

ligação entre o simbolismo e a notação matemática com as ideias matemáticas, combinando-as em 

cadeias de raciocínio lógico.  

Reconhecendo que o seu modelo e os anteriores eram mais orientados para a resolução de 

problemas em vez da construção de conceitos, Herscovics e Bergeron (1988) e Herscovics (1989) 

apresentaram um novo ‘modelo de compreensão estendido’. Os autores sugeriram expandir o modelo 

anterior para um outro formado por duas camadas: a primeira camada lida com a compreensão dos 

pré-conceitos físicos; e a segunda camada lida com os conceitos matemáticos emergentes. Neste 

modelo, a compreensão dos conceitos físicos preliminares (pré-conceitos) envolve três níveis de 

compreensão: 

--- Compreensão intuitiva: refere-se a uma apreensão global da noção; resulta de um tipo 
de pensamento baseado essencialmente na perceção visual. Esta compreensão 
fornece aproximações não numéricas imprecisas; 

--  Compreensão processual: refere-se à aquisição de procedimentos lógico-físico (lidar 
com objetos físicos) que permitem aos alunos relacionar e usar adequadamente o 
seu conhecimento intuitivo; 

--  Abstração lógico-físico: refere-se à construção dos invariantes – conjunto constituído 
pelos objetos, propriedades e relações sobre os quais repousa a operacionalidade do 
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conceito – lógico-físico, a invertabilidade e a composição de transformações ‘lógico-
físico’ e suas generalizações. 

 

Já a compreensão do conceito matemático emergente pode ser descrita em três componentes: 

-- Compreensão processual, que se refere à aquisição explícita de procedimentos 
matemáticos lógicos que o aluno pode relacionar e usar adequadamente com os pré-
conceitos físicos; 

--  Abstração lógico-matemática, que se refere à construção dos invariantes lógico- matemático 
conjuntamente com os invariantes lógico-físico, a invertabilidade e a composição das 
transformações e operações lógico-matemática e sua generalização; 

--  Formalização, na sua interpretação usual, ligada à axiomática e à prova formal. 
 

Este modelo sugere uma distinção entre a compreensão logico-físico -- resultante da reflexão 

sobre os procedimentos aplicados a objetos físicos e sobre as suas transformações espaço-físico -- e a 

compreensão lógico-matemática -- resultante do pensamento aplicado a procedimentos e 

transformações quando se lida com objetos matemáticos. No entanto, os processos envolvidos na 

primeira camada, lógico-físico, devem estar incluídos nos processos envolvidos na construção de 

conceitos matemáticos. Caso contrário, se fosse ignorada a primeira camada, isso acarretaria um tipo 

de conhecimento matemático puramente formal. Para Herscovics e Bergeron (1988), este novo modelo 

permite incluir a descrição dos processos matemáticos envolvidos na construção de esquemas 

concetuais. 

Por sua vez, Hiebert e Carpenter (1992) referem que a compreensão em matemática faz-se 

por ligação de representações do conhecimento através de uma rede interna, de que fazem parte as 

ideias, os procedimentos ou factos matemáticos. A compreensão do indivíduo vai crescendo em função 

da evolução dessas redes, resultante das experiências enriquecedoras, e que tornam as relações e 

estruturações das redes mais fortes e organizadas. Estes autores interpretam a compreensão a partir 

da forma como a informação é representada e estruturada. 

Segundo Hiebert e Carpenter (1992), pensar sobre ideias matemáticas e comunicá-las exige a 

necessidade de as representar. A comunicação é uma representação externa que pode tomar a forma 

de linguagem oral, de símbolos escritos, desenhos ou de objetos físicos. As ideias matemáticas são 

representadas internamente para permitir que a mente possa operar sobre elas. Os autores consideram 

importante que os alunos interajam com ambas as representações: a representação externa (materiais, 

figuras, símbolos) condiciona a forma como se representa a informação internamente; inversamente, a 

forma como se gera ou lida com uma representação externa pode revelar como um aluno representa a 

informação internamente. Hiebert e Carpenter (1992) sugerem que se deve dar atenção à organização 
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das representações do conhecimento dos alunos, porque, normalmente, quando se tenta encontrar 

significado para os seus procedimentos e conjeturas denota-se a presença de processos caóticos. Daí, o 

papel importante do professor na reorganização dessas representações para se formar novas conexões 

e para que as antigas sejam alteradas corretamente. 

Na educação matemática, Sierpinska (1994) entende que a compreensão é um recurso para 

o conhecimento e é uma atividade cognitiva que, para se desenvolver, necessita de longos períodos de 

tempo. Para a autora, compreender uma determinada noção matemática passa por atos mentais que 

acontecem ao longo do tempo, mas, depois, a sua compreensão é quase instantânea. Na sua 

perspetiva, estes atos representam os elementos mais simples do processo de compreensão. Tais atos 

de compreensão evocam a compreensão adquirida (ou potencial), que é aquela que foi fruto da reflexão 

no passado e que tem potencial para ser usada em qualquer altura, dando significado aos atos de 

compreensão. Segundo a autora, o objeto de compreensão é o objeto matemático que se quer 

compreender. O ato de compreender esse objeto faz-se por uma ligação mental entre esse objeto com 

outro objeto, dito de base da compreensão. Por vezes, esta base pode ter apenas uma representação 

mental, como no caso dos conceitos abstratos. Já os objetos de compreensão podem ser as funções 

reais, as transformações geométricas, os teoremas, as conjeturas e, também, os raciocínios. Sierpinska 

(1994) apresenta quatro componentes que pode avaliar se um indivíduo está a entender o objeto de 

compreensão: 

— A ordem e harmonia: quando um indivíduo, perante um objeto, consegue classificá-
lo, ordená-lo perante outros objetos similares, dar-lhe um nome, etc. Por exemplo, um 
aluno, perante a expressão y=2x+3, tem ato de compreensão bem-sucedido se a 
consegue classificar como representativa de uma função afim.  

— O pensamento unificado: existência de um pensamento baseado em leis gerais que 
irá permitir compreender conceitos abstratos, teoremas, teorias, etc. 

— A compreensão sistémica e compreensão experimental: duas formas 
complementares de ver a compreensão de um objeto. A compreensão sistémica 
refere-se à análise do objeto de fora deste e que lhe confere um carácter integrador 
ou capaz de conceber leis gerais para um conjunto de situações semelhantes. A 
compreensão experiencial permite ver o objeto de dentro, de modo a que seja 
observável o requisito de experimentar a situação.  

— O fenomenismo e essencialismo, que está relacionado com a compreensão e o 
alcance da essência das coisas. Estas características estão associadas, muitas das 
vezes, à ideia de se aproximar a matemática à vida real, no sentido em que se 
pretende compreender o alcance e a compreensão das fórmulas. 

 

De acordo com a definição de compreensão dos objetos, Sierpinska (1994) estabelece os 

seguintes elementos da base de compreensão:  
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— As representações: têm um papel primordial na compreensão e que podem ser de 
três tipos, a saber, as imagens mentais, onde se incluem as visuais, auditivas, olfato, 
memórias ou sentimentos como dor, alegria ou tristeza; as representações concetuais 
e que estão relacionadas com as definições ou descrições; as representações de 
procedimentos, mais ligadas às preocupações do Ensino e que têm por base 
esquemas gerais de ações ou procedimentos para poderem ser aplicados em diversas 
situações nas tarefas escolares dos alunos. No entanto, esta última representação 
tem uma componente conceptual de modo a conseguir manipular os objetos 
abstratos, símbolos, etc.  

— A aperceção (perceção consciente): aparece nos níveis mais elevados do pensamento 
abstrato e que se refere à tomada de consciência de certas propriedades que, 
normalmente, não são tidas em conta nos atos de compreensão. Por exemplo, 
compreender o sentido da frase ‘pensar é tão difícil que muitos preferem tirar 
conclusões’, consegue-se identificar alguma oposição entre pensar e tirar conclusões, 
em que se dá a ideia de que tirar conclusões é mais fácil do que pensar. No entanto, 
a ideia da aperceção coloca a ênfase no termo ‘tão difícil que’ para os nossos sentidos 
se questione o porquê disso? Porque é que é mais difícil? E não será que pensar é 
tirar conclusões?  

— Os pensamentos “porque sim”: são aqueles pensamentos que se baseiam nas coisas 
”são como são” e são verdadeiras ou falsas, normalmente apoiadas nas nossas 
experiências pessoais (mais ou menos cientificas) ou nas memorizações. 

 

No contexto escolar, Sierpinska (1994) considera que não se deve começar a ensinar os objetos 

matemáticos a partir da sua abordagem formal, pelo facto de alguns deles assumirem contornos muito 

abstratos e porque, inicialmente, o objeto de compreensão pode não ser muito claro para o aluno. 

No sentido de como se dá a aprendizagem de conceitos na sala de aula, Carpenter e Lehrer 

(1999) referem que existem cinco formas de atividade mental que são dependentes e que podem 

contribuir para a compreensão matemática:  

-— A construção de relações com ideias ou processos já conhecidos para construir novas 
ideias ou processos. Nesta atividade mental deve-se valorizar o conhecimento informal 
dos alunos interligando-o aos novos conhecimentos a aprender. 

— Prolongar e aplicar o conhecimento matemático às estruturas do conhecimento 
existente, de modo a que este se torne mais sólido em termos de aprendizagem e 
menos suscetível de esquecimento.  

— Reflexão sobre experiências, isto é, deve-se examinar conscientemente as ações e 
pensamentos, relacionando-os com os conhecimentos antigos de modo a reorganizar 
o conhecimento já adquirido. Em particular, os alunos devem ser reflexivos sobre as 
atividades de aprendizagem que desenvolvem.  

— Comunicar o que se sabe de forma escrita ou oral, porque esta forma é um processo 
de reflexão e que pode indicar o nível de compreensão do indivíduo. 

— Desenvolver um conhecimento matemático próprio, através do envolvimento pessoal 
em atividades que permitam a construção do conhecimento. No caso do Ensino, os 
alunos devem ser os autores da sua própria aprendizagem. 
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Em síntese, aprender matemática com compreensão envolve fazer conexões entre ideias. 

Estas conexões permitem facilitar a transferência do conhecimento anterior a novas situações, 

porque a maioria dos novos problemas exige solução através de estratégias que foram aprendidas 

anteriormente. Em particular, no ensino superior, os alunos devem aprender com compreensão 

para que possam aplicar os conhecimentos adquiridos na assimilação de outros assuntos e na 

resolução de novos problemas. No contexto da aprendizagem matemática, a compreensão dos 

seus conceitos permite que estes se acomodem aos conhecimentos existentes e se retenham de 

forma mais duradoura nos alunos.  

2.1.3 Teorias cognitivas relativas à construção dos conceitos matemáticos 

Para que haja sucesso na aprendizagem matemática, é necessário ter uma noção de como os 

alunos constroem os conceitos matemáticos. Com esta preocupação, alguns autores propõem teorias 

que permitem perceber como se formam os conceitos matemáticos. A este respeito, nesta secção 

destacam-se os trabalhos de Tall e Vinner sobre o conceito definição e o conceito imagem, a teoria da 

reificação desenvolvida por Sfard através de uma abordagem estrutural e operacional do objeto, o 

trabalho de Gray e Tall relativo à noção de proceito e a teoria APOS impulsionada por Dubinsky. 

2.1.3.1 Conceito definição e conceito imagem 

Tall e Vinner (1981) e Vinner (1983, 1991) apresentaram um modelo baseado na noção de 

conceito imagem e conceito definição para analisar o tipo de compreensão dos alunos nos processos 

cognitivos de aquisição de conceitos. Para estes autores, o conceito imagem é algo não-verbal que 

aparece na nossa mente associada ao nome do conceito e que pode ter uma representação visual 

interna como resultado de uma coleção de experiências adquiridas. Tall e Vinner (1981) consideram 

que o conceito imagem é construído e alterado de acordo com a diversidade de experiências e de 

diferentes estímulos que o indivíduo vai tendo ao longo do tempo. Segundo este autores, os diferentes 

estímulos que o indivíduo recebe podem ativar certos ‘caminhos neuronais’ e inibir outros. Isto faz com 

que sejam ativadas diferentes partes do conceito imagem num dado momento, a que denominam 

conceito imagem evocado. Por exemplo, quando uma pessoa ouve a palavra função poderá estimular 

a sua mente a recordar uma expressão y=f(x), genérica ou especifica, associando-lhe a visualização do 

seu gráfico. Já de forma menos subjetiva, o conceito definição é a definição verbal que explica o conceito 

de modo exacto e de uma forma não circular. Segundo os autores, os alunos podem apenas memorizar 

ou dar um significado ao conceito definição, mas a sua imagem poderá não estar de acordo com a 
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totalidade do conceito. Neste caso, o aluno estará a fazer uma reconstrução da definição através do seu 

conceito imagem evocado. 

Vinner (1983) refere que para se adquirir um conceito é necessário estar na posse da definição 

e da imagem do mesmo. No entanto, o autor afirma que estas duas noções não existem sempre em 

simultâneo, porque há muitas situações em que o aluno conhece a definição mas não a sua imagem. 

Daí que o autor distinga dois tipos de aprendizagem dos conceitos: (i) Informal, onde predominam os 

conceitos imagem sem necessidade de ter presente os conceitos definição; e (ii) Formal, onde é dada 

mais atenção aos conceitos introduzidos por meio da definição. Para Vinner (1983), a aprendizagem 

formal é aquela que aparece com mais frequência nas situações didáticas do ensino da Matemática. 

Para o autor, posteriormente, a partir do momento em que o conceito imagem se forma na mente do 

aluno, o conceito definição pode permanecer inativo ou mesmo ser esquecido. Esta ordem de se 

apresentar primeiro os conceitos definição pode ser útil para levar a cabo algumas tarefas cognitivas. 

No entanto, nas situações do dia-a-dia recorre-se, na maior parte das vezes, ao conceito imagem 

(informal), que pode ser reconstruído quando uma pessoa o explica a outra.  

Refletindo sobre as formas de aprendizagem, Vinner (1983, 1991) sugeriu um modelo 

explicativo da formação de conceitos matemáticos, principalmente os abstratos, em que os dois 

conceitos imagem e definição são representados por duas células distintas e que se poderiam constituir 

de forma independente na estrutura da mente do indivíduo. Em algumas situações, a célula do conceito 

imagem pode-se encontrar vazia enquanto nenhum significado for associado ao nome do conceito, 

como acontece nas situações de pura memorização do conceito. A situação normal é que esta situação 

seja de interação entre estas duas células (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Interação entre os conceitos definição e imagem (Vinner, 1983, p. 294). 

 

Segundo Vinner (1983), para alguns professores, o processo de formação dos conceitos 

matemáticos, particularmente os avançados, é do conceito formal traduzido no modelo da Figura 4. O 

professor, quando aplica este modelo, espera que o conceito imagem se forme no aluno posteriormente 

à introdução do conceito definição. A célula do conceito imagem está inicialmente vazia e vai sendo 

preenchida com a evolução temporal da introdução de exemplos e explicações que se vão dando ao 

aluno. 
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Figura 4. Modelo de formação de conceitos partindo de definições formais (Vinner, 1983, p. 295). 

 

Já o trajeto A do modelo da Figura 5 corresponde, segundo Vinner (1983), aos processos de 

aprendizagem que integram um conjunto de atividades matemáticas cognitivas — resolução de 

problemas ou de tarefas especificas — que envolvam a construção e a identificação de conceitos que 

irão desencadear várias ações entre as duas células. 

 

Figura 5. Modelo de formação de conceitos que envolvem construção e identificação de conceitos 

(adaptação do modelo de Vinner, 1983, pp. 295-296) 

 

O modelo da dedução formal pura terá uma representação idêntica ao trajeto B da Figura 5, 

em que é consultada apenas a célula do conceito definição sem qualquer ida à célula conceito imagem. 

Num modelo de deduções que segue um pensamento intuitivo, representado no trajeto C da Figura 5, 

as ações de aprendizagem consultam primeiro a célula do conceito imagem e só depois tratam o 

conceito definição.  

Nos três casos descritos, anteriormente, a tomada de decisão teve em conta a consulta da 

célula de conceito definição. No entanto, um outro modelo que é utilizado, principalmente quando as 

definições são complexas, onde apenas se consulta o conceito imagem seguido de uma resposta 

intuitiva, é o que se representa no trajeto D na Figura 5. Neste modelo de resposta intuitiva, na resolução 

de problemas, o aluno não ‘consulta’ a célula do conceito definição, mesmo que não esteja vazia, e 

apoia-se nos processos repetitivos bem-sucedidos adquiridos na experiência do dia-a-dia. De modo a 

evitar estas situações, Vinner recomenda que na aprendizagem de conceitos se deve recorrer a 

problemas não rotineiros, em que o conceito imagem seja insuficiente para resolver a generalidade dos 

problemas propostos.   

Segundo Vinner (1983), no seu modelo mais geral, apresentado na Figura 5, pode haver tarefas 

intelectuais específicas da construção do conceito que o distorçam, porque podem-se usar imagens 
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temporárias que recorrem apenas a parte do conceito imagem ou da definição. Outro fenómeno que 

pode ocorrer é o da compartimentação, significando que uma pessoa pode ter dois esquemas diferentes 

do mesmo conceito na sua estrutura cognitiva potencialmente conflituosos. Por exemplo, um aluno 

apresenta a definição formal de função quando lhe é pedida, mas, quando se envolve em algumas 

tarefas específicas, apenas usa o conceito imagem da fórmula ou do gráfico. 

Tall e Vinner (1981) consideram que o tipo de ensino pode influenciar a formação inadequada 

do conceito imagem. Por exemplo, quando um professor apresenta uma definição formal e apenas a 

trabalha algum tempo e, depois, passa a usar só exemplos apoiados em fórmulas, o aluno passa a ter 

uma noção mais limitada do conceito imagem e o conceito definição pode ficar inativo na sua mente. 

Daí que os autores definam a existência de dois tipos de fatores que dificultam a aprendizagem dos 

conceitos mais formais: 

— O conflito potencial, de natureza consciente ou não consciente, reflete o facto de uma 
parte do conceito imagem ou do conceito definição entrar em conflito com a outra 
parte. Por exemplo, na definição de número complexo x+iy como sendo o par 
ordenado de números reais (x,y), a identificação de x+i0, isto é, de (x,0) com o número 
real x é um fator de conflito potencial.  

— O conflito cognitivo, que se manifesta apenas no subconsciente, é consequência dos 
fatores de conflito potencial e causa conflitos cognitivos no momento. Estes conflitos 
podem fazer com que o conceito imagem não esteja de acordo com o próprio conceito 
real da definição formal. Estes fatores de conflito cognitivo manifestam-se por uma 
inquietação nos alunos quando resolvem problemas e sentem que alguma coisa está 
errada. 

 

Partindo do pressuposto que nas atividades de aprendizagem da Matemática é dada mais 

ênfase à definição, Vinner (1991) recomenda algumas regras didáticas, tais como: evitar, nos alunos, 

conflitos cognitivos desnecessários; iniciar apenas os conflitos cognitivos quando for necessário motivar 

os alunos para estados intelectuais mais elevados; os conceitos matemáticos devem ser adquiridos, em 

primeiro, com vários exemplos e contra exemplos, de modo a formar um conceito imagem e só depois 

o conceito definição.  

2.1.3.2 Teoria da reificação 

A teoria da reificação foi desenvolvida por Sfard (1991) com o intuito de explicar como se 

concebem os conceitos matemáticos numa visão ontológico-psicológica, envolvendo a filosofia e a 

psicologia da Matemática, em que se dá a mesma atenção à matemática em pensamento e à 

matemática pensada. A partir da análise de diferentes representações e definições matemáticas, a 
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autora conclui que os processos de aprendizagem, principalmente as noções abstratas, podem ser 

explicados como uma interrelação entre: conceções estruturais, que adquirem uma visão das noções 

como objetos matemáticos; e conceções operacionais, que estão relacionadas com os processos. 

Sfard (1991) entende que a Matemática é vista, usualmente, como tendo uma conceção 

estrutural, em que uma entidade matemática é um objeto. Estes objetos funcionam como algo real, 

como estruturas estáticas que existem algures no espaço e no tempo e que se podem manipular e 

combinar em outras estruturas mais complexas. Nesta conceção, as noções matemáticas, para além 

de estáticas, obtêm-se instantaneamente a partir da definição formal e são integrativas, porque 

representam o todo. No entanto, segundo Sfard (1991), esta conceção de matemática estrutural não 

pode ser vista como única. Uma entidade matemática, em vez de estar associada apenas à sua 

definição, está ligada a um certo processo a efetuar ou à aplicação de um dado método. Este tipo de 

abordagem refere-se a processos, algoritmos e acções em vez de objectos e reflete uma conceção 

operacional de uma noção. Nesta visão, a apropriação da noção (conceito, objeto) é um processo 

refletido numa sequência de ações, que a autora a carateriza como sendo dinâmica, sequencial e 

detalhada. As diferenças entre as conceções operacional e estrutural podem ser vistas, resumidamente, 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Síntese das conceções operacional e estrutural (Sfard, 1991, p. 33). 

 Conceção Operacional Conceção estrutural 

Características gerais A entidade matemática é 

concebida como um certo 

processo ou é identificada com o 

próprio processo 

A entidade matemática é 

concebida como uma estrutura 

estática – como se fosse um 

objeto real 

Representações internas É suportada por representações 

verbais 

É suportada por imagens visuais 

Localização no desenvolvimento 

do conceito 

Desenvolve-se nas primeiras 

fases da formação do conceito 

Evolui da conceção operacional  

Papel no processo do 

desenvolvimento cognitivo 

É necessária, mas não 

suficiente, para uma eficaz 

aprendizagem e resolução de 

problemas 

Facilita todo o processo cognitivo 

 

Sfard (1991) considera que estas duas conceções sobre a Matemática e as suas noções são 

complementares e indispensáveis para uma compreensão profunda da Matemática, podendo coexistir. 

Por exemplo, a definição de circunferência, na conceção estrutural pode ser dada como o conjunto de 



Capítulo 2: Construção do conhecimento matemático 

27 

todos os pontos equidistantes de um dado ponto, e na conceção operacional pode ser vista como a 

rotação de um compasso em torno de um ponto.  

Para a autora, as noções matemáticas podem ser compreendias por descrições verbais, ou por 

vários tipos de representações simbólicas, umas mais estruturais do que outras. Como exemplo, Sfard 

apresenta três representações distintas para a função 𝑦 = 3 𝑥4, incluindo as suas diferentes 

conceções matemáticas (Figura 6).  

 

Figura 6. Diferentes representações de uma função (Sfard, 1991, p. 6). 
 

A representação gráfica será uma abordagem estrutural, porque pode ser interpretada como 

um todo integrado. A representação algébrica pode ser interpretada de ambas as formas, porque pode 

descrever uma forma concisa de fazer cálculos, logo operacional, ou ser vista numa relação mais 

estática que reflete uma relação universal entre duas grandezas x e y, logo estrutural. O código de 

programa apresenta a função como um processo computacional, sendo visto como uma conceção 

operacional. 

Sfard considera, ainda, que a abordagem dos conceitos com base em imagens mentais têm 

uma estrutura mais próxima da conceção estrutural, porque são formas mais compactas e integrativas 

de manipular os objetos reais. Já as representações verbais estão mais próximas das operacionais, 

porque têm uma forma mais sequencial, tal como acontece com os procedimentos computacionais. 

Apoiando-se na formação histórica de alguns conceitos matemáticos, a autora defende que a conceção 

operacional antecede a estrutural., apresentando como exemplo a construção da noção de número 

(Figura 7).  
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Figura 7. Desenvolvimento do conceito de número (Sfard, 1991, p. 13). 

 

Neste exemplo, há uma cadeia de transições entre conceções operacionais e estruturais, 

composta por três fases: estádio pré-conceptual, onde se utilizam as operações sobre os números já 

conhecidos para fazer manipulações rotineiras; uma segunda fase, em que existe uma abordagem 

predominantemente operacional, onde aparecem as novas classes de números e lhes é atribuído um 

nome; e a terceira fase é a estrutural, em que se aceita o número como um objeto matemático acabado. 

Sfard (1991) parte do mesmo exemplo para considerar que este modelo pode ser aplicado a muitas 

outras ideias matemáticas, em particular nos processos de aprendizagem de novas noções 

matemáticas. Para a autora, a conceção operacional é a primeira a ser desenvolvida. Neste processo 

de formação dos conceitos, numa perspetiva de desenvolvimento histórico, Sfard decompõe o seu 

processo de transição da forma operacional para estrutural em três fases, com graus de estruturação 

crescente:  

— A interiorização, que é quando o indivíduo está a familiarizar-se com os processos que 
irão dar origem a um novo conceito. Por exemplo, o processo de contar que irá 
conduzir às operações com os números naturais. Um processo diz-se interiorizado 
quando o individuo o consegue realizar mentalmente. 

— A condensação, que corresponde ao período fundamentalmente operacional, em que 
o individuo começa a sistematizar sequências de operações, a pensar sobre os 
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processos como um todo, a realizar comparações e a generalizar. É nesta fase que 
nascem os novos conceitos e se torna mais fácil alternar entre diferentes 
representações do conceito.  

— A reificação, que é quando a fase da condensação termina e a nova noção deixa de 
estar ligado a um determinado processo e passa a ser concebido como um novo 
objeto (entidade) acabado, completamente autónomo e com significado próprio: o 
conceito foi reificado. Após a reificação de um conceito, este pode servir de base à 
formação de novos conceitos de nível superior, iniciando-se um novo ciclo que começa 
novamente na interiorização. 

 

Estas fases de formação de conceitos são sintetizadas pela autora no seguinte esquema (Figura 8): 

 

 
Figura 8. Modelo geral da formação de conceitos segundo a teoria da reificação (Sfard, 1991, p. 22). 

 

As fases de interiorização e da condensação são longas e com mudanças graduais e 

quantitativas (Sfard, 1991). A reificação é instantânea e o processo transforma o objeto numa estrutura 

permanente. Neste modelo de formação, o conceito considera-se completamente desenvolvido quando 

pode ser concebido operacional e estruturalmente. Sfard considera que o ensino, nomeadamente, o 

papel dos nomes, símbolos, gráficos e outras representações, influencia o desenvolvimento deste 

modelo e é crucial para o desenvolvimento das fases da condensação e reificação.  
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Um exemplo da aplicação da teoria da reificação é o do conceito de função. O aluno, ao longo 

do seu percurso escolar, começa pela conceção operacional através de manipulações de expressões 

algébricas, depois passa a ter a noção de variável e adquire capacidade para determinar o valor da 

variável dependente em função da independente. Todo este trajeto traduz o processo de interiorização. 

No processo de condensação, o aluno é capaz de analisar as funções, efetuar diversas operações e 

representá-las graficamente, adquirindo uma visão global de todas estas características das funções. A 

fase da reificação corresponde ao momento em que o aluno concebe a entidade matemática função 

como um objeto. Nesta fase, o aluno consegue transitar entre as representações das funções, discutir 

propriedades gerais em diferentes processos em que estas são usadas, aplicá-las a outros contextos da 

Matemática superior, desligando-se da sua aplicação unicamente ao espaço ℛ2. Neste instante deu-se 

a reificação, o objeto constituiu-se como conceito e daí pode evoluir, num outro processo semelhante, 

para outros conceitos, nomeadamente, as funções no espaço dos números complexos.  

Porém, Sfard considera que a reificação pode ser um processo bastante difícil de se realizar, 

devendo ser estimulada junto dos alunos. Em face do reconhecimento da dificuldade da reificação de 

conceitos, Sfard recomenda um método de ensino baseado numa conceção operacional e formula dois 

princípios didáticos: 

— Os novos conceitos não devem ser introduzidos em termos estruturais, ou seja, não 
há vantagem em confrontar os alunos com objetos abstratos não familiares sem que 
lhes dê primeiro uma forte componente operacional; 

— A conceção estrutural só deve ser exigida ao aluno quando ele não puder trabalhar 
sem ela, porque este tipo de abordagem estrutural, genericamente, não é muito 
atrativa e motivadora para o aluno. Só quando houver necessidade de dar o salto para 
um nível superior de uma teoria é que se poderá usar esse caminho.  

 

A teoria da reificação apresentada tem as suas objeções, porque parte de fundamentos que 

têm alicerces na historicidade dos acontecimentos. Se os acontecimentos se tivessem desenrolado de 

outra forma ainda se manteria a mesma visão da formação do conceito? Nas situações de aprendizagem 

estão presentes diversas variáveis, tais como os métodos de ensino do professor, os meios de apoio e 

de pesquisa de novos conceitos, que podem alterar esta visão da evolução da formação dos objetos 

matemáticos. Também o conceito em si pode ser somente estrutural e ter uma configuração do tipo 

puramente abstrato, pondo em causa a existência imediata da sua componente operacional. 
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2.1.3.3 Teoria do proceito 

Apoiando-se na perspetiva de Sfard (1989) sobre a dualidade da conceção das noções 

enquanto processos e objectos ao mesmo tempo, Gray e Tall (1994) desenvolveram uma teoria para a 

construção cognitiva em Matemática. Os autores consideram que o aluno deve ter uma certa habilidade 

mental para interpretar o simbolismo matemático, mas acontece que um mesmo símbolo pode 

representar um processo ou um objeto (conceito). Por exemplo, 3( ) 3f x x   pode ser um processo de 

calcular a imagem de um valor de x em concreto, ou ser relacionado com o conceito de função, com 

um conjunto de propriedades, com a sua representação gráfica, com o domínio e o contradomínio. 

Noutro exemplo, ¾ pode representar o processo de divisão ou o conceito de fração. A capacidade do 

aluno tratar este tipo de ambiguidades, interpretação do simbolismo como processo (de cálculo) ou 

objeto matemático, é o que conduz a um pensamento matemático com sucesso. Segundo estes 

autores, a utilização do símbolo como processo e conceito, na maioria das vezes, começa como um 

processo que é percecionado pelos sentidos e pode ser representado de várias formas: escrita, oral, 

visual. Por exemplo, na formação dos números, uma criança inicia a aprendizagem por uma 

verbalização de contagem um a um de um objeto físico, que, mais tarde, com a prática, consegue 

transpor este processo para um número sem necessidade de contagem. Ou seja, a criança formou o 

conceito de número, embora não no seu sentido mais formal. 

Com base na dualidade entre processos e conceitos matemáticos, Gray e Tall (1994) 

desenvolveram a teoria do proceito. Os autores definiram a palavra proceito quando se referem ao 

conjunto formado pelo conceito e processo representado pelo mesmo símbolo. Os autores também 

definiram proceito elementar como sendo uma conjunção de três componentes: um processo que 

produz um objeto matemático; um símbolo que representa ao mesmo tempo o processo; e o próprio 

objeto. Um proceito é composto pelo conjunto de proceitos elementares que têm o mesmo objeto. Por 

exemplo, o proceito “6” tem o processo de contagem até 6, o conjunto das representações (símbolos) 

3+3, 4+2, 2+4, 2x3, 8-2, etc., e o próprio símbolo “6”. Segundo Gray e Tall (1994), os proceitos 

representam a capacidade humana de manipular ideias matemáticas, incluindo a capacidade de 

transitar entre o simbolismo e o significado do seu objeto matemático, e vice-versa. O proceito elementar 

será o primeiro estádio do crescimento dinâmico do proceito e o seu alcance depende do crescimento 

cognitivo do indivíduo.    

Gray e Tall (1991, 1994) referem que o capsular proceptual ocorre em várias fases hierárquicas 

da transformação de um processo num conceito. Por exemplo, na aritmética elementar começa-se pela 
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contagem repetida para formar a adição, a adição repetida para formar a multiplicação, etc., e, 

posteriormente, surgem os símbolos para a soma e o produto. Os conceitos evoluem sucessivamente 

do conceito inferior para novo conceito superior (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Capsular de ordem superior (Gray & Tall, 1994, p. 22). 
 

Para Gray e Tall (1994), o proceito é algo flexível que pode ser reconstruído e a sua interpretação 

cresce à medida que o indivíduo progride na construção do conceito para níveis superiores. O 

desempenho dos alunos em Matemática é diferenciado pela forma como usam os proceitos. Para estes 

autores, os alunos que usam o pensamento processual estão mais orientados para o desenvolvimento 

de procedimentos e sentem dificuldades na aprendizagem, enquanto os que usam o pensamento 

proceptual, que veem o simbolismo como processos ou conceitos, têm um desempenho cognitivo mais 

eficiente e por isso uma melhor aprendizagem de Matemática.  

Gray e Tall (1994) referem que, por vezes, os professores, numa tentativa de melhorar o 

desempenho dos alunos, recorrem a atividades em que se distinguem entre procedimentos que eles 

precisam de adquirir para poder realizar determinadas tarefas e os conceitos ou factos que se espera 

que eles conheçam para operarem com os procedimentos. Trata-se de uma distinção entre o que é 

para fazer e o que é para saber. Com este intuito, os docentes começam com atividades orientadas por 

procedimentos para que os alunos possam fazer determinadas tarefas e esperam que os conceitos 

apareçam em consequência da realização de um conjunto de procedimentos (processos). Sendo mais 

rico em relações, o conhecimento conceptual é, no entanto, mais difícil de aceder. Para os autores, 

explorar de imediato este caminho pode levar a que os alunos desistam do mesmo e retornem ao 

pensamento processual. O fenómeno que traduz a dificuldade em relacionar os dois tipos de 
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pensamento é denominado de bifurcação proceptual (Figura 10), que pode causar problemas para o 

desenvolvimento do pensamento proceptual.  

 

 

Figura 10. Identificação da bifurcação proceptual (Gray, 1993, p. 3). 
 

A bifurcação proceptual foi apresentada por Gray (1993) através de um exemplo relacionado 

com a Aritmética. O ponto onde se dá a bifurcação é o nó onde o pensamento se pode deslocar para o 

tipo processual ou evoluir, como se desejaria, para o pensamento proceptual. 

Tall et al. (2001) defendem que os alunos ao terem uma ou mais alternativas disponíveis para 

resolver um problema lhes permite ter uma maior flexibilidade e eficiência para escolher o caminho mais 

apropriado para a sua solução. No entanto, na matemática, o aluno deve ser capaz de pensar sobre o 

simbolismo como uma entidade que reflete a forma compactada e manipulável dos conceitos. A forma 

como o aluno se move entre processo e conceito na resolução de um determinado problema permite 

classificar o desempenho do seu pensamento (Figura 11). 
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Figura 11. Níveis de pensamento segundo a teoria do proceito (Tall et al., 2001, p. 8). 

 

Tall et al. (2001) classificam o nível de pensamento do aluno conforme o nível de atividades 

que consegue realizar, sendo que o pensamento proceptual é aquele em que o individuo consegue 

alcançar a combinação dos pensamentos conceptual e processual. Segundo os autores, inicia-se uma 

atividade tentando compreender aspetos da sua resolução e quando o aluno já consegue, 

automaticamente, resolver passo-a-passo uma tarefa matemática rotineira tem um pensamento de nível 

procedimento. Quando o indivíduo tem a capacidade de usar diversas alternativas e métodos na 

resolução de uma tarefa, então o seu pensamento está no nível processual. O pensamento de nível 

proceptual é quando o indivíduo consegue, simultaneamente, usar e descrever os processos com 

simbologia matemática.  

Tall et al. (2001) referem-se, então, ao termo procedimento para designar uma sequência 

específica de passos que pode traduzir-se num algoritmo para implementar um processo. Por exemplo, 

contar pode ser visto como um procedimento para realizar o processo de adição. O termo processo tem 

um sentido mais global, não tem que ser executado no pensamento, e inclui o conjunto de procedimentos 

que têm o mesmo efeito, tais como, o processo da soma, o processo da multiplicação, ou o processo de 

resolver uma equação. No sentido de distinção entre processo e procedimento, os autores apresentam o 

exemplo do processo de derivação da expressão 
1+ 𝑥2

𝑥2
, que pode ser feito pelo procedimento da regra do 

quociente, pela regra do produto (1 + 𝑥2) 1
𝑥2

 ou após a simplificação em 𝑥−2 + 1.  
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Devido ao aumento da complexidade das atividades refletidas no modelo (Figura 11), Tall et al. 

(2001) consideram que os alunos, normalmente, estão mais direcionados nas atividades matemáticas 

para o desenvolvimento de procedimentos, na resolução estereotipada, passo-a-passo, e que a 

realização de novas tarefas ao longo do tempo lhes vai reforçando cada vez mais a tendência para o 

pensamento processual. Assim, os alunos têm cada vez mais dificuldades em aprender novos conceitos 

matemáticos. Segundo estes autores, os alunos que manipulam, ao mesmo tempo, o simbolismo como 

processo e conceito têm um processamento cognitivo mais eficiente.  

Para Domingos (2003), o ensino ministrado confere um tipo de pensamento padrão nos alunos. 

Um professor com um ensino vocacionado para realizar tarefas do mesmo género terá alunos com um 

perfil de pensamento processual e que podem vir a ter dificuldades em aprender novos conceitos. 

Normalmente, nesta situação, os alunos realizam mecanicamente as tarefas. 

2.1.3.4 Teoria APOS 

Numa tentativa de explicar os processos e a natureza das entidades cognitivas na construção 

dos conceitos matemáticos, Dubinsky (1991) desenvolveu a teoria APOS (Actions, Processes, Objects, 

Schemas). Esta teoria também pode servir de apoio à explicação das dificuldades dos alunos em 

adquirir, construir e compreender os conceitos matemáticos. Nesta teoria, as ações físicas ou mentais 

sobre os objetos matemáticos são interiorizadas e transformadas em processos e depois capsuladas 

como objetos mentais, formando um novo objeto. O conjunto formado pelos objetos, ações e processos 

é identificado por esquema. A teoria APOS baseia-se na compreensão do mecanismo da abstração 

reflexiva, introduzido por Piaget, na construção da Matemática elementar e expandida à Matemática 

avançada. Segundo Dubinsky (1991), Piaget distingue três tipos de abstração: 

— Empírica, que é aquela em que o sujeito tenta obter um conhecimento generalizado 
a partir da análise das propriedades comuns de um conjunto de objetos externos. Por 
exemplo, o peso do objeto é caraterística de um objeto, mas um indivíduo só tem o 
seu conhecimento exato se o pesar, mas pode recorrer à sua experiência de vida para 
lhe dar um peso aproximado (subjetivo). 

— Reflexiva, que é aquela em que o indivíduo faz uma reflexão sobre as suas ações para 
depois formar novas ações e novos objetos físicos ou matemáticos. As novas 
construções matemáticas têm a sua origem neste tipo de abstração.  

— Pseudo-empírica, que é aquela onde as propriedades dos objetos são obtidas pelas 
ações conscientes do sujeito sobre esses objetos. É um tipo de abstração que tem 
características comuns da empírica e da reflexiva. Este tipo de abstração acontece 
quando um sujeito, para obter alguma característica comum de um conjunto de 
objetos, tem necessidade de os organizar (alinhamento, alturas, etc.). Há uma ação 
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refletida (abstração reflexiva) do sujeito sobre os objetos, no entanto, o resultado do 
conhecimento obtido foi empírico. 

 

Estes tipos de abstração, normalmente, não são completamente independentes porque as 

ações partem da abstração pseudo-empírica e reflexiva sobre os objetos, cujas propriedades o sujeito 

as obtém por abstração empírica., que se constrói partindo da assimilação de esquemas que foram 

construídos por abstração reflexiva.  

Segundo Dubinsky (1991), tendo como referência a teoria de Piaget, os processos que 

descrevem o pensamento matemático de nível superior vão-se desenvolvendo cognitivamente ao longo 

da vida, tal como acontece com o conceito do número. Dubinsky sugere que a construção dos conceitos 

na Matemática de nível superior seja descrita pelo mesmo quadro teórico da abstração reflexiva. O autor 

apoia-se nos exemplos de Piaget sobre o pensamento lógico-matemático das crianças para justificar a 

construção dos processos nas estruturas matemáticas sofisticadas. Por exemplo, a multiplicação, 

psicológica e matematicamente, é a adição de adições, em que em primeiro é necessário capsular a 

ação (mental) da adição de um objeto.  

Relativamente à abstração reflexiva, Dubinsky (1991) considera que, enquanto método de 

construção de objetos matemáticos, pode ter cinco formas diferentes nos processos do pensamento 

matemático avançado: 

— Interiorização, capacidade de um indivíduo representar a perceção dos fenómenos 
através de símbolos, linguagem, desenhos e imagens mentais. Para isso, o individuo 
terá de desenvolver abstrações reflexivas e construir processos internos que permitam 
que a sua representação abstrata faça sentido. 

— Coordenação, todas as formas que envolvem a composição ou coordenação de dois 
ou mais processos para construírem um novo processo. 

— Capsular, que se refere à conversão de um processo dinâmico num objeto estático. 
— Generalização, que significa que um indivíduo consegue aplicar um esquema que 

aprendeu a um conjunto de fenómenos, ou seja, diz-se que o esquema foi 
generalizado. Existem dois tipos de generalização: aquela em que o mesmo esquema 
serve para uma coleção de fenómenos; ou a generalização extensiva, que é aquela 
em que o objeto passa a ser compreendido de forma diferente devido a ter sido 
assimilado por extensão do esquema. 

— Reversibilidade, que corresponde a pensar num processo adquirido, mas em sentido 
contrário e que pode conduzir à construção de um novo processo.  

 
No desenvolvimento da noção de abstração reflexiva, Dubinsky (1991) partiu do princípio de 

que esta noção era importante para o pensamento e para a Matemática avançada. Na elaboração desta 

noção, isolou o que lhe parecia ser as suas características essenciais, reorganizando-as ou 

reconstruindo-as para formar uma teoria coerente do conhecimento matemático. Para o autor, a 
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abstração reflexiva é “a construção de objetos mentais e de ações mentais sobre esses objetos” (p. 

101). Dubinsky organiza a sua teoria APOS em esquemas e que são uma coleção de objetos e processos 

que podem ser usados de forma diferente conforme o contexto (ou forma) da abstração reflexiva. 

Genericamente, o modelo destes esquemas é o que está representado na Figura 12.  

 

 
Figura 12. Esquemas e sua construção na teoria APOS (Dubinsky, 1991, p. 106). 
 

Na teoria APOS, Dubinsky considera a ação como um qualquer tipo de resposta ou reação do 

indivíduo a um estímulo externo. Esta ação faz com que exista uma transformação física ou mental dos 

objetos noutros objetos. A resposta pode ser na forma simples, com reflexo físico ou com recurso a algo 

que está na memória, ou ainda composta por vários passos, encadeados uns nos outros 

sequencialmente, sem que haja um controle consciente da sua transformação. Por exemplo, o cálculo 

da imagem da abcissa de um ponto através de uma função definida por uma fórmula. Quando o 

indivíduo passa a refletir sobre a ação que realizou e passou a ter um controle consciente sobre ela, 

então diz-se que a ação foi interiorizada e passou a ser um processo.  

No processo da transformação de um objeto (ou objetos), o indivíduo é capaz de descrever ou 

refletir sobre todos os passos da sua transformação sem ter que os realizar. Por exemplo, no esboço 

gráfico de uma função faz-se a transformação dos dados (objetos) noutros, as imagens, sem ter que 

efetuar cálculos para obter os pontos. Quando o individuo reflete sobre os seus atos — transformação 

dos processos noutras formas (reversão), em coordenar com outros processos (por exemplo, a 

composição de funções) que levem a novos processos ou à ligação entre eles para formar um esquema 

— faz com que estes processos se tornem objetos. Um objeto será o resultado do capsular de um 

processo, em que o individuo é capaz de controlar e agir sobre todas as suas transformações, incluindo 

o seu descapsular ou inversão de processos para obter os processos dos quais eles provêm. Por 

exemplo, uma nova função (objeto) pode ser formada pela adição de duas outras sem necessidade de 

referir nenhuma delas em específico. Os esquemas são constituídos por ações, processos, objetos e 

outros esquemas que lhe estão ligados para resolver um problema (objeto de reflexão).  
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Mais recentemente, Dubinsky (2003) reformulou o seu modelo (Figura 12) que traduz a 

construção de esquemas na teoria APOS para o da Figura 13.  

 

 
Figura 13. Versão mais atual da construção dos esquemas na teoria APOS (Dubinsky, 2003). 

 

A principal alteração (Figura 13) está na seta inferior, que passou a ter dois sentidos, 

contemplando o processo de inversão em vez do da reversão, o que vem reforçar a ideia do capsular e 

descapsular entre processos e objetos. 

No desenvolvimento da teoria APOS, os objetos não são considerados estáticos e podem ser 

transformados por acções de nível superior, levando a novos processos, objectos e esquemas. Estes 

esquemas podem ser transformados num novo objeto. Consequentemente, a expansão dos esquemas 

pode ser representada por uma espiral de ações, processos e objetos. Como refere Dubinsky (1991), a 

teoria APOS não reflete os aspectos afetivos das situações de ensino e aprendizagem, nem outras 

questões, tais como atividades de investigação ou de aprendizagem guiada, ensino individual ou para 

grandes grupos. A principal preocupação desta teoria no Ensino é ajudar os alunos a construir esquemas 

para a compreensão dos conceitos. Esta teoria sugere explicações para algumas das dificuldades dos 

alunos na compreensão e construção dos conceitos matemáticos. Dubinsky (1991) considera que 

situações de aprendizagem baseada na imitação e memorização não conduzem a construções 

cognitivas e conduzem à desmotivação dos alunos. 

2.2. Processos de representação de conceitos matemáticos 

Em alguns processos da atividade matemática, a distinção do que é pensamento matemático 

elementar e de pensamento matemático avançado não é simples, mesmo pensando que a Matemática 

avançada se focaliza mais na abstração da definição e da dedução (Dreyfus, 1991). Para Dreyfus, é 

possível pensar em tópicos de Matemática avançada de um modo elementar e desenvolver um 

pensamento avançado sobre tópicos elementares. Tanto a Matemática elementar como a avançada 
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possuem processos de representação e de abstração, cuja distinção está na complexidade e na forma 

como se lida com elas. Para Duval (2006), algumas das insuficiências cognitivas dos alunos em 

compreender a Matemática não se devem apenas à sua complexidade, mas ao facto de os objetos 

matemáticos não serem acessíveis através da perceção ou de instrumentos, mas compreendidos 

através de signos e representações semióticas. Assim sendo, importa analisar os registos de 

representação semióticos mobilizados pelos alunos para conhecer o seu nível de compreensão na 

aprendizagem de conceitos matemáticos. 

2.2.1 Processos envolvidos na representação do pensamento matemático avançado 

Dreyfus (1991) considera que se pode gerir a complexidade da Matemática, como elementar 

ou avançada, dando mais ou menos atenção ao nível de detalhe, matemático ou psicológico, que está 

presente em simultâneo nos dois processos de pensamento: na representação e na abstração. Por 

exemplo, na construção de um gráfico de uma função está sempre presente, em simultâneo, um 

conjunto de processos ligados com a linguagem matemática e com a imagem mental instantânea do 

gráfico da função criada pelo individuo, representando os aspetos matemático e psicológico deste 

processo. Para Dreyfus, no pensamento matemático avançado, são três os processos envolvidos na 

representação de conceitos: (i) O processo de representação; (ii) A mudança de representações e a 

tradução entre elas; (iii) A modelação.  

No processo de representação existem três componentes principais:  

— As representações simbólicas (externas), escrita ou falada, consideradas como 
indispensáveis na Matemática avançada, que conduzem ao pensamento proceptual. 
Estas representações implicam um pensamento que envolve a relação entre os signos 
e os seus significados na mente do indivíduo. 

— As representações mentais dos objetos ou processos, quando um conceito relaciona 
e gera automaticamente no individuo uma imagem, que pode ser simbólica ou 
mental. A representação mental são os esquemas internos ou imagens de referência 
que a pessoa usa para interagir ou comunicar com o mundo externo.  

— A visualização, que é o processo pelo qual as representações mentais podem ser 
criadas (diferente de visão). Este processo pode conduzir à formação de imagens, 
dando a intuição e a compreensão dos conceitos matemáticos. Do ponto de vista da 
educação matemática, a visualização corresponde à interpretação, compreensão e 
transformação da informação dada na forma simbólica para imagens visuais. Para 
Dreyfus, nas imagens visuais do indivíduo existem abstrações e variações fortemente 
interpretadas do que vê, aparecendo misturados elementos lógicos e pictóricos. 
Assim, o conceito de imagem pode ser visto como uma componente importante da 
cognição e é resultado do produto de imaginar na modalidade visual, verbal, olfativa, 
auditiva ou cinestésico (que envolve atividade muscular), quer através da construção 
mental de informação visual ou espacial. Por exemplo, a visualização ou 
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representação matemática de um conceito ou resultado contém informação retirada 
de elementos pictóricos, gráficos ou diagramáticos. 

 
Para Dreyfus (1991), a capacidade de um indivíduo conseguir ligar mudanças de 

representações e a tradução entre elas de um conceito ou processo é a chave do sucesso em 

matemática. Neste processo, o indivíduo deve usar múltiplas representações que se complementem, 

podendo, por vezes, integrar-se numa única representação. A mudança de uma representação para 

outra deve ser feita sempre que se ache mais eficiente para o processo e deve estar associado ao 

processo de tradução entre elas.  

Já a modelação corresponde à representação matemática de um objeto ou de um processo 

não matemático. Dreyfus (1991) considera que modelar significa construir uma estrutura matemática 

ou uma teoria, que se designa de modelo, que integre as características e comportamentos do objeto, 

sistema ou processo a ser descrito. O modelo será considerado matemático quando é um modelo 

mental que representa uma estrutura matemática. Se representa uma situação então será um modelo 

ou um sistema físico. Desta forma, a representação mental está relacionada com o modelo matemático 

e, por sua vez, este modelo está relacionado com o sistema físico.  

2.2.2 Processos de abstração e demonstração 

Na aprendizagem de conceitos matemáticos ganham relevância as atividades que promovem 

a transição do concreto para o abstrato na formação desses conceitos, com destaque para a atividade 

de demonstração (dedutiva e indutiva) de resultados matemáticos. Para Dreyfus (1991), abstrair é um 

processo construtivo de estruturas mentais a partir de estruturas matemáticas. A capacidade de fazer 

abstrações de situações matemáticas é um nível mais avançado do pensamento matemático e para 

que isso aconteça, para além do processo de representar, é necessário dois outros processos: a 

generalização e a síntese. Para este autor, generalizar é obter ou induzir traços ou atributos comuns de 

situações particulares para expandir para outros domínios de validade. Segundo Dreyfus (1991), 

sintetizar significa compor, combinar ou fundir um conjunto de partes isoladas para formar um todo, 

uma entidade. Frequentemente, o todo é mais do que a soma das partes. Por exemplo, na álgebra linear 

os alunos aprendem a lidar isoladamente com processos de ortogonalização de vetores, a 

diagonalização de matrizes, a transformação de bases, as soluções de sistemas de equações lineares, 

etc. Mais tarde, durante a sua aprendizagem, espera-se que todos estes factos independentes se fundam 

numa única imagem em que todos eles estão inter-relacionados e compreendidos. Este processo de 

fusão numa única imagem é designado por Dreyfus de síntese.  
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Relativamente à generalização, Tall (1991) refere que há diferentes tipos de generalização tendo 

em consideração as atividades cognitivas que estão envolvidas.  

— Generalizações expansivas, que são aquelas que estendem a estrutura cognitiva 
existente sem que se faça alteração nas ideias que o individuo já possuía; 

— Generalização reconstrutiva, contrariamente às anteriores implica uma alteração nas 
ideias que o indivíduo tinha como adquiridas; 

— Generalização disjuntiva, que corresponde à adição, na estrutura do conhecimento 
existente de um conjunto de peças com novas informações independentes e sem 
qualquer integração entre elas. O aluno fica capaz de operar com um maior número 
de exemplos, mesmo não sendo capaz de compreender a extensão das implicações 
abstratas que lhe estão associadas. 

 
Uma das formas que contribui para o desenvolvimento do conhecimento matemático é o 

processo de demonstração. Na aprendizagem, o método demonstrativo é um processo de verificação e 

um meio que contribui para o ‘debate científico’. Normalmente, segundo Tall (1991), na Matemática 

avançada parte-se da explicação do conceito geral para a demonstração formal com exemplos típicos 

com o intuito de ajudar a compreensão da construção do processo formal. Associado a este formalismo, 

existe uma linguagem com símbolos e regras específicas de manipulação. Tall (1995) identifica três 

tipos de demonstração:  

— A verbal, que ocorre em determinados contextos, como na geometria euclidiana, 
apoiando-se na demonstração visual para a geometria. Este tipo de demonstração 
não é propriamente uma demonstração baseada no método axiomático, mas parte 
de um conjunto de regras com organizações sistemáticas e aceites como válidas.  

— A que envolve proceitos, que é obtida através dos processos interiorizados, como 
acontece na aritmética, com o aparecimento da multiplicação a partir da adição 
consecutiva.  

— E a formal, que se baseia nas definições e numa lógica de prova baseada na 
axiomática e em propriedades dos conceitos que são dados ou deduzidos.  

 
Segundo Tall (1991), os alunos, quando iniciam o seu estudo na Matemática avançada, têm 

grandes dificuldades em usar o método da prova formal. Para que estes se possam familiarizar e 

compreender esta cultura matemática, o autor sugere que os professores comecem pela prova genérica, 

explicando o conceito geral, considerando um exemplo típico, ao invés do salto reconstrutivo para o 

formalismo geral. No entanto, Tall considera que na Matemática avançada é essencial que os alunos 

deem o salto e usem, nas justificações nos processos matemáticos, a prova formal em oposição à 

explicação genérica. Para isso acontecer, o professor deve criar ambientes de aprendizagem que 

favoreçam o aparecimento e aplicação dos processos demonstrativos. 
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2.2.3 Intuição e Visualização  

A atividade matemática envolve uma componente formal, algorítmica e intuitiva. Quanto às duas 

primeiras, na generalidade, é normal que estas sejam aceites. Já as intuições devem ser incentivadas 

nas aulas, tal como defende Ávila (1995): “Em seus aspetos mais criativos, a matemática está ligada 

muito mais à intuição e à imaginação do que ao raciocínio lógico-dedutivo” (p. 2). Para Nascimento 

(2006), “a dedução é um modelo de rigor, mas é estéril, na medida em que não nos ensina nada de 

novo, e apenas organiza o conhecimento já adquirido” (p. 27). Quer a lógica dedutiva quer a intuição 

por si só não são capazes de justificar toda a Matemática e uma deve complementar a outra. Segundo 

Ávila (1995), a intuição é uma faculdade mental que permite obter o conhecimento de forma indireta 

sem intervenção do raciocínio, e que, normalmente, quando os matemáticos referem que um facto é 

intuitivo estão a querer dizer que a sua veracidade é facilmente reconhecível. O autor lembra que a 

intuição é uma faculdade mental mais poderosa do que o próprio raciocínio e que “intuitivo” não é 

sinónimo de fácil, mas representa que a sua verdade é facilmente reconhecível. Para este autor, para 

serem cumpridos os objetivos do ensino da Matemática é necessário que se enfatizem ideias 

matemáticas, que se mostre a interdependência entre elas, de preferência que sejam articuladas e 

tenham uma relação com a Física. Assim, o ensino da Matemática será justificado em cada passo e 

dar-se-á relevância àquilo que se está a ensinar. Cada conteúdo deve ser tratado, de forma motivadora, 

de modo a despertar a curiosidade dos alunos, estimulando-os à participação no processo de 

aprendizagem. 

Zimmermann e Cunningham (1991), nas suas notas introdutórias do livro “Introduction: what 

is mathematical visualization?”, referem que na Matemática existe duas tendências, uma para a procura 

da abstração, para cristalizar as relações lógicas dos assuntos em estudo, e outra para o uso da intuição, 

para que mais rapidamente se entenda e analise os objetos em estudo. Com a imaginação visual pode-

se compreender melhor os problemas, por exemplo de Geometria, sem recorrer a grandes 

demonstrações, e os gráficos computacionais podem ser de grande utilidade. Estes autores apontam 

para a existência de estudos que se centram na análise da capacidade dos alunos em formar e 

manipular imagens mentais. Esses estudos sugerem que as capacidades para a visualização de 

conceitos matemáticos são mais fortes do que aquelas que resultam da utilização de papel e lápis. As 

mesmas investigações indicam que os alunos têm a tendência para usar diagramas apropriados para 

representar conceitos e problemas de forma a entender e construir as suas soluções. Os autores referem 

ainda que na Matemática a visualização não é o fim mas o meio para se poder alcançar a compreensão 

de conceitos matemáticos, pois a memória visual é muito forte. Os autores distinguem entre visão e 
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visualização e afirmam que ver com intuição (visualizar) é superior à visão porque visualização implica 

entender os factos e está subadjacente que há tratamento mental da informação dada pela visão. Isto 

faz com que muitos matemáticos usem espontaneamente a memória visual para resolver problemas. 

Os autores consideram que existe o raciocínio visual e que as representações gráficas estão ligadas a 

um tipo de pensamento matemático que o complementa. 

Barwise e Etchemedy (1991) defendem que o potencial gráfico dos computadores pode dar a 

devida importância às imagens visuais da atividade cognitiva humana, porque muitas vezes a 

representação visual é colocada em segundo plano quer na teoria quer na prática matemática. O caso 

particular dos diagramas, gráficos e outras formas de representação por vezes passam distantes dos 

estudantes mas estas devem ser uma ferramenta pedagógica que legitima as demonstrações 

matemáticas.  

Embora se encontrem vantagens na visualização de conceitos na Matemática, muitos 

estudantes ainda preferem aplicar algoritmos em vez do pensamento visual. Segundo Eisenberg e 

Dreyfus (1991), uma das razões que levam a esta preferência tem a ver com o facto de que a 

visualização implica uma maior atividade cognitiva do que pensar em forma de algoritmo, o que é mais 

natural do que os raciocínios visuais. Na perspetiva destes autores, deve-se fazer algum esforço para se 

alterar esta forma de pensar e atuar. Por exemplo, será mais importante que o aluno saiba aplicar a 

fórmula de Barrow para resolver o integral  ou perceber graficamente que o 

não pode fazer devido à descontinuidade? Não será mais fácil de entender a propriedade da derivada 

da função inversa  𝑓′(𝑥) =
1

(𝑓−1(𝑦))
′ através da visualização do declive das funções direta e inversa 

num determinado ponto? Eisenberg e Dreyfus (1991) consideram que uma das razões porque ainda 

persiste a ideia da dificuldade da visualização matemática é porque em termos cognitivos é mais difícil 

de aprender, em termos sociológicos é mais difícil de ensinar e porque ainda há muitos professores que 

acham que o visual não é Matemática. 

Em termos computacionais, Cunningham (1991) identifica três aspetos relacionados com a 

visualização na Educação Matemática: a tecnologia, as regras de visualização e os limites da visualização 

no ensino da Matemática. Em relação ao ensino, este autor considera que existem duas classificações 

da visualização: visualização científica, termo usado quando esta é suportada por tecnologia e baseada 

em gráficos computacionais; e visualização educacional, quando aplicada no ensino da matemática com 

suporte de software dedicado ao ensino. É também sua convicção que a inclusão da visualização nos 

1
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currículos do ensino da matemática promove aprendizagem intuitiva e cobre uma grande parte dos 

conteúdos matemáticos. Assim, os alunos, para além de aprender, ganham outras capacidades 

relacionadas com a forma de pensar a Matemática.  

Segundo Cunningham (1991), existem diversas barreiras na implementação do conceito da 

visualização nos currículos da matemática, que, essencialmente, se devem à estrutura das instituições, 

ao custo das ferramentas visuais e à falta de financiamento para a educação. Por outro lado, como os 

conteúdos das unidades curriculares, são, normalmente, extensos, os professores procuram não perder 

muito tempo em abrir e executar programas que possam ser demorados. Por isso é necessário também 

criar softwares que despertem empatia no seu uso, que rapidamente disponibilizem uma demonstração 

ou simulação sem grande investimento de tempo do professor. O autor refere que o ensino à base da 

visualização requer muitas ‘ferramentas’ pedagógicas, não só para entender a Matemática mas para 

ver como a devemos comunicar visualmente, devendo o professor: (i) Determinar os detalhes 

matemáticos mais críticos a serem apresentados em termos de imagem; (ii) Determinar a sequência 

lógica das apresentações e das demonstrações que recorrem a imagens; (iii) Não criar confusão nem 

conflitos de conhecimentos nos alunos; (iv) Criar dinâmica de aula que permita aos alunos explorar o 

software; (v) Verificar se os alunos aprendem visualmente e como devem integrar estas tecnologias com 

todas as partes do ensino da matemática; e (vi) Verificar se o software é adequado à sua forma de 

ensinar.  

Tall (1991) defende que a intuição visual na Matemática pode ser vista de forma positiva ou 

negativa, porque pode causar muitas falhas na tentativa de generalizar situações particulares, mas 

também pode evitar erros fazendo ver outros pormenores dos conceitos matemáticos. No âmbito do 

ensino, o recurso a imagens e através da intuição, o aluno pode fazer com que se compreenda certas 

demonstrações ou aplicações matemáticas, como, por exemplo, a visualização das soluções das 

equações diferenciais, porque normalmente se entende melhor aquilo que se pode ver. Umas das 

fraquezas das imagens é de poderem sugerir falsos teoremas porque somos induzidos em erros visuais. 

Considera-se por vezes satisfatório o uso de métodos gráficos para fazer prova de alguns teoremas 

analíticos: a demonstração visual. No entanto, a falta de experiência com conceitos relacionados com o 

estudo pode levar a intuições erradas. Para Tall (1991), uma das razões que leva ao insucesso no ensino 

do Cálculo é o facto de os professores de Matemática pensarem que muitos conceitos são intuitivos por 

natureza quando não o são para os alunos. Por isso é que se deve introduzir explicações e ideias visuais 

para que os alunos possam iniciar a aprendizagem num determinado tema do Cálculo. Por exemplo, 

explicar graficamente a noção de limite, a noção de derivada como sendo um conjunto de secantes que 
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tendem para a tangente ao gráfico da função num determinado ponto. Por consequência, deve-se 

construir softwares educativos que sejam interativos, que permitam aos alunos explorar ideias 

matemáticas, que sejam apelativos e que de forma construtiva fundamentem os conceitos matemáticos. 

É por isso importante que estes softwares não provoquem antagonismo entre intuição e rigor, mas 

providenciem um contexto poderoso que leve a intuição natural ao rigor da demonstração matemática.  

Segundo Hallets (1991), os alunos do primeiro ano dos cursos científicos que trabalham com 

poucas imagens mentais tendem a ter dificuldades em aprender Matemática e os seus procedimentos 

consistem numa série de algoritmos de um sistema de catalogação que têm de processar ou recorrer 

à memória que com facilidade se esquecerão. Por exemplo, os alunos podem derivar bem qualquer 

função mas não entender o seu significado físico. Em presença de um gráfico tendem a ter dificuldade 

em verificar quando é que a derivada é positiva ou negativa e relacionar a mesma com o estudo da 

monotonia de uma função. Outro exemplo é a construção de funções a partir de outras mais básicas, 

usando apenas propriedades das transformações dos seus gráficos em vez de memorizar um conjunto 

de gráficos conhecidos. Hallets (1991) aponta que é noção geral dos alunos que a Matemática é só 

variáveis, “x’s e y’s”, e quando estão a trabalhar com gráficos ou imagens ponderam que não é 

Matemática. Segundo o autor, existe um grande número de instituições universitárias, tal como Harvard, 

que estão a introduzir nas unidades curriculares de matemática uma grande ênfase à parte visual, 

numérica e analítica. O autor pondera que qualquer reforma de ensino da Matemática terá que incluir 

conteúdos que interrelacionem visualização, intuição e formalismo. Como o termo raciocínio visual é 

usado para descrever conceitos matemáticos que são expressos por imagens visuais, Zimmermann 

(1991) acredita que a inclusão da parte visual é a estratégia para se aprender e ensinar melhor as 

competências matemáticas. 

É de esperar, seguindo a evolução dos computadores, em especial os softwares de matemática 

profissionais e/educacionais, tais como MatLab, GeoGebra, Mathematica ou WxMaxima, que sejam 

usados recursos tecnológicos deste tipo no sentido de ilustrar e explorar conceitos de conteúdos 

lecionados nas unidades curriculares da Matemática. A utilização deste tipo de materiais didáticos 

potencia o entendimento da Matemática dita mais formal e em termos educacionais eleva a sua 

aplicabilidade na descrição e análise de fenómenos ditos como reais.  

2.2.4 As representações semióticas 

Com o objetivo de analisar o funcionamento e a organização do pensamento na aquisição de 

conhecimento nas situações de ensino e aprendizagem, em particular, nas atividades matemáticas, 
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Duval (2006) desenvolveu a teoria dos registos de representação semiótica. Para Duval, ensinar 

matemática é desenvolver nos alunos capacidades de raciocínio, de análise e visualização. Para isso, as 

atividades matemáticas devem-se caracterizar pela articulação dos diferentes registos de representações 

semióticas de um mesmo objeto matemático.  

Na aprendizagem dos conceitos matemáticos, Duval considera importante que os alunos sejam 

capazes de mudar de sistemas de representação semiótico ou de usar simultaneamente diversas 

representações para que lhes facilitem a compreensão de conceitos ou de problemas matemáticos. 

Duval denominou de registos de representação os sistemas de representação semióticos que podem 

ser mobilizados nos processos matemáticos e que pelas suas características podem-se transformar em 

outras representações. Como mostra a Tabela 2, na teoria de registos de representação semiótica, as 

representações semióticas utilizadas nos processos matemáticos são classificadas em quatro tipos de 

registos: Os registos multifuncionais e os registos monofuncionais; e cada um deles com as suas 

representações discursivas e não discursivas. 

 
Tabela 2: Classificação dos registos que podem ser mobilizados nos processos matemáticos 

(Duval, 2006, p. 110) 

 

 

Representação discursiva 

Resultante de um de três tipos de operações 
discursivas: 
1 – Indicação de objetos; 
2 – Confirmação de relações ou propriedades;  
3 – Inferência (dedução, cálculo…). 

Representação não-
discursiva 

Configurações de formas de 
dimensão: 1D/2D, 2D/2D e 
3D/2D 

Registos  
multi-funcionais 
Os processos não 
se podem 
converter em 
algoritmos 
 

LINGUAGEM NATURAL: Duas modalidades não 
equivalentes de expressão: 
        - Oral/Verbal, explicações;  
 

          ? 
        - Escrita (visual), teoremas, provas… 
 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

ICÓNICAS: desenhos, 
esboços, padrões; 
 
 
NÃO ICÓNICAS: figuras 
geométricas que se podem 
construir com ferramentas. 

 Representações auxiliares transitórias 
Não existem regras de combinação (suporte livre) 

 

 

Registos 
mono-funcionais 
Os processos são 
na maioria 
algoritmos 

SISTEMAS DE NOTAÇÃO 

Só escrito: impossíveis serem ditos oralmente ao 
não ser soletrando 

Cálculo, prova 

GRÁFICOS 
2D combinação de formas 

D1 e D0, orientadas ou não) 
 

Diagramas, gráficos 
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Segundo Duval (2006), os registos monofuncionais são aqueles que apenas usam a função 

cognitiva relativa ao processamento matemático e a maioria dos seus processos assume a forma de 

algoritmos. A formação deste tipo de registos é baseada em regras fixas de representação, como, por 

exemplo, a notação numérica para a construção de gráficos cartesianos. Já os registos multifuncionais 

podem ativar mais do que uma função cognitiva, tais como a linguagem (escrita e falada) e a 

imaginação, e os seus processos nunca podem ser convertidos em algoritmos. As representações 

discursivas estão associadas à linguagem e à escrita formal, enquanto a representação não discursiva 

está associada às figuras geométricas, desenhos, diagramas, gráficos, etc. 

Para Duval (2006), a diversidade de representações semióticas são agrupadas em quatro 

grandes registos: língua natural; escrita algébrica e formal; figuras geométricas; e representações 

gráficas. Para este autor, para que ocorra a compreensão em Matemática é necessário a coordenação 

de, pelo menos, dois destes registos. Duval chama de compreensão integrativa de uma representação 

quando há uma coordenação de registos. Na sua perspetiva, um registo de representação semiótica 

depende do sistema semiótico e não pode ser de qualquer natureza cognitiva. Por exemplo, as 

transformações de 1 em 4/4 e de 1/4 em 0,25 não possuem a mesma natureza cognitiva. Nas 

representações semióticas a coordenação entre dois registos quaisquer dá-se através de dois tipos de 

transformações ou operações: tratamento e conversão.  

A transformação de uma representação semiótica por tratamento (transformação interna) 

corresponde a uma operação realizada dentro do mesmo registo sem que esta mude de registo de 

representação, mantendo a mesma rede semântica, e correspondente às setas curvas na Tabela 2. 

Logo, o tratamento está ligado à forma e não ao conteúdo do objeto matemático. Esta situação pode 

corresponder a uma mudança de notação para efetuar um cálculo mais rápido, como o caso de 

0,20+0,25 em vez de 1/5+1/4. Já na determinação da solução de 
1 1 1 1 1 1

2 4 8 10 50 ?
      não se torna 

fácil através desta representação, mas se for feita a transformação para 

0,5 0,250 0,125 0,100 0,020 ?      já se torna fácil encontrar a solução 1
0,005

200
ou  (Moretti, 

2002). Outro exemplo de tratamento é a escrita 2x - 6 = 4 ⇔ 2x - 6 + 6 = 4 + 6 ⇔ 2x = 10 ⇔ x = 5.  

As transformações por conversão (transformação externa) de uma representação semiótica são 

as operações que permitem transformar um registo inicial em outro registo, que corresponde à mudança 

de registo do objeto representado na Tabela 2 pelas setas horizontais. Por exemplo, numa função, a 

passagem da notação algébrica para a sua representação gráfica. Para Duval (2006), a conversão é, do 

ponto de vista cognitivo, mais complexa do que uma transformação da representação por tratamento 
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porque, como em qualquer mudança de registo, requer o reconhecimento do mesmo objeto matemático 

entre duas representações cujos conteúdos, muitas das vezes, não têm nada em comum. Por exemplo, 

a linguagem discursiva pode não conseguir representar tudo como uma figura ou um diagrama. Do 

ponto de vista cognitivo é uma representação parcial. É neste tipo de transformação por conversão que 

aparecem por vezes os fenómenos de não congruência e que se traduzem no facto de os alunos não 

reconhecerem o mesmo objeto através de duas representações diferentes. 

Para Duval (2006, 2012), a transformação por conversão não está separada da do tratamento, 

porque quando se pensa em fazer uma transformação por tratamento ter-se-á que pensar em que tipo 

de registo se vai efetuar. Por exemplo, as diferentes representações de uma parábola —   

    
22 4 3 ; 2 1; 3 1y x x y x y x x         ; esboço gráfico da parábola —  são o mesmo objeto, 

mas do ponto de vista cognitivo o tipo de informação que sobressai delas é diferente. Daí que o autor 

defenda que, para a compreensão da Matemática, é importante que o aluno conheça diferentes registos 

de um mesmo objeto, que consiga discriminar e ligar as diferentes representações semióticas do objeto. 

O autor considera que, por vezes, esta tarefa não é fácil para os alunos, principalmente quando a 

representação da imagem do conceito é complexo. O autor afirma, ainda, que o desempenho na 

conversão de representações depende da natureza dos registos que serão mobilizados e que pode existir 

dois fenómenos: a variabilidade de congruência/não congruência semântica para as representações do 

mesmo objeto; e o sentido da conversão. Por exemplo, 1, 3 - 2, 4/4 e 05  referem-se ao mesmo número, 

ao mesmo objeto matemático e, no entanto, estas distintas representações não possuem o mesmo 

significado operatório. Um aluno pode reconhecer 3 - 2, mas pode não conseguir o mesmo com 05 . Ou 

ainda, recorrendo a um exemplo citado em Chevallard (1991), a maioria dos alunos reconhece que 

25 8 3x x   é um polinómio, mas não reconhece o polinómio x2 − 1 quando dado na forma 

 

 

Para Duval (2006), os alunos quando estão perante conversões de representações não 

congruentes podem ser apanhados num conflito cognitivo, o que obriga a que se desliguem da 

associação cognitiva que tinham do objeto representado. Daí haver o perigo de um aluno ter duas 
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representações do mesmo objeto e pensar que são dois objetos diferentes, fazendo com que os registos 

de representação permaneçam compartimentados.  

O autor considera que uma mudança na direção da conversão pode ser um dos fatores para o 

sucesso na mudança de representação. No entanto, o autor diz que não há registos de representações 

melhores do que outros, tudo depende da fonte de registo e do registo de destino. Compete ao aluno o 

papel da escolha e de ser capaz de os usar todos, tirando-lhes o que matematicamente é mais relevante.  

2.2.5 As múltiplas representações semióticas 

Duval (2006) usa o termo flexibilidade representacional para designar a capacidade de um 

indivíduo em trabalhar num mesmo sistema e entre diferentes sistemas de representação, conseguindo 

efetuar transformações entre as representações. Associado a esta ideia está, também, a capacidade de 

escolher as representações mais adequadas em face das características de uma tarefa e do contexto 

do problema. Ainsworth (1999, 2006) defende que as representações externas na aprendizagem da 

Matemática, para além de permitir comunicar ideias, permitem o desenvolvimento das representações 

internas dos conceitos de forma apropriada nos alunos. Dai que no ensino e na aprendizagem da 

Matemática pareça adequado relevar o papel das múltiplas representações (gráfica, tabelar, algébrica e 

verbal), associadas à sua flexibilidade de realizar conexões e transformações entre elas. Este autor 

considera que existem três elementos chave das funcionalidades pedagógicas das múltiplas 

representações externas: complementar, restringir e construir (Figura 14).  

 

Figura 14. Taxonomia funcional das múltiplas representações externas (Ainsworth, 2006, p. 187) 

 

Para Ainsworth (1999, 2006), o uso das diferentes representações na aprendizagem em 

Matemática tem a funcionalidade de complementaridade, porque todas elas contêm alguma informação 
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diferente. O papel da complementaridade é explorar a representação no sentido de apoiar ou completar 

um processo cognitivo. O uso de processos complementares pode ser vantajoso pelas seguintes razões:  

— Os alunos podem escolher dentro de várias representações, qual é a que querem 
trabalhar e a que melhor compreendem;  

— Para uma dada tarefa, o aluno pode escolher a melhor representação de acordo com 
a estrutura da informação requerida e, dai, melhorar o seu desempenho;  

— As diferentes formas de representação podem encorajar os alunos as usarem como 
diferentes estratégias para executar uma tarefa.  

 

Outra vantagem, apontada por Ainsworth (1999, 2006), em trabalhar com múltiplas 

representações externas, é o facto de o aluno estar familiarizado ou conhecedor das propriedades 

inerentes de uma representação, o que pode restringir a má interpretação de outra representação. O 

autor refere que esta funcionalidade de restrição permite apoiar o aluno na interpretação de um conceito 

menos familiar ou mais abstrato. As múltiplas representações permitem uma construção de uma 

compreensão mais profunda, porque permitem integrar um conjunto de informação que era difícil ou 

não possível com uma só representação e, dai, a possibilidade do conhecimento ser transferido a novas 

situações por generalização. Ainsworth (2006) considera que este conhecimento pode ser atingido por 

processos de: 

— Abstração, que são as entidades mentais criadas pelos alunos, podendo ser a base 
de suporte de novos procedimentos e conceitos; 

— Extensão, que são aqueles que permitem estender o conhecimento do aluno de uma 
representação conhecida a outra desconhecida, sem que lhe altere a organização, a 
natureza fundamental do seu conhecimento. Por exemplo, um aluno pode analisar a 
aceleração de um objeto por extensão da interpretação do gráfico da velocidade ao 
longo do tempo; 

— Compreensão relacional, que é o processo pelo qual duas representações se 
associam na organização do conhecimento. Normalmente, este processo usa-se com 
intuito de ensinar as relações entre representações ou para fazer abstrações. 

 

Ainsworth (2006) considera que nas tarefas cognitivas associadas à aprendizagem com 

múltiplas representações externas há alunos que têm dificuldades em as coordenar e as relacionar, 

devido a fatores que têm a ver com: 

— As características da própria representação, tais como: o registo de representação 
mais adequado; o nível de abstração da representação; o tipo de representação 
(gráfico, equação algébrica, tabela, texto, figura, etc.); o nível de integração com 
outras representações; uma representação estática ou dinâmica; a dimensão da 
representação; etc. 
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— As características do próprio indivíduo, tais como: se está familiarizado com a 
representação ou não; o seu conhecimento do domínio da representação; a sua idade, 
algumas diferenças individuais em relação aos indivíduos, etc. 

 

Reconhecidas que são as vantagens do uso das múltiplas representações semióticas dos 

objetos matemáticos, a aplicação desta metodologia por parte dos alunos nos processos de 

compreensão de conceitos matemáticos durante a realização das suas tarefas nem sempre é fácil. 

Nomeadamente, como referem Chinnappan e Thomas (2003), existem situações problemáticas nas 

múltiplas representações em relação a fenómenos de compartimentação dos diferentes modos de 

representação de funções. Estes autores identificam alunos que são capazes de converter 

representações gráficas em verbais, mas não conseguem fazer em sentido contrário. Segundo estes 

autores, este fenómeno deve-se em parte aos professores, nomeadamente, à sua experiência. Os 

professores mais experientes trabalham mais aspetos conceptuais, enquanto os menos experientes já 

trabalham mais aspetos processuais do conceito de função e utilizam uma só representação, gráfica ou 

simbólica, sem fazer a ligação entre ambas. 

Pierce, Stacey, Wander e Ball (2011) chamam a atenção para o cuidado em trabalhar com 

múltiplas representações, nomeadamente, não deixar que os alunos sintam que as diversas 

representações são apenas outra maneira de resolver uma mesma tarefa, porque pode levar à 

desmotivação ou desinteresse pela segunda representação. Estes autores consideram que a informação 

proveniente de múltiplas representações, quando exploradas com a ajuda de recursos tecnológicos, 

pode fortalecer o desenvolvimento de esquemas cognitivos. Tais recursos reforçam o trabalho com 

múltiplas representações, inclusive com maior nível de sofisticação e complexidade. Os autores referem 

que as múltiplas representações são úteis quer para os indivíduos mais experientes (professores, 

investigadores), quer para os menos experientes, porque permitem não só que se consiga movimentar 

entre as múltiplas representações, mas também por ser uma boa fonte de promover a argumentação 

sobre a compreensão acerca de certos fenómenos. 

O tópico das funções é um dos exemplos com possibilidade de múltiplas representações e que 

aparece com frequência nas unidades curriculares ligadas ao Cálculo. Pierce et al. (2011) referem que 

cada representação (simbólica, gráfica, numérica e verbal) tem vantagens e desvantagens, por exemplo: 

— A representação verbal permite apresentar um problema na linguagem natural. No 
entanto, a mesma linguagem pode ser ambígua, conduzindo a problemas de 
comunicação ou trazer dificuldades de conversão para outro sistema de 
representação. 
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— A representação numérica é a mais familiar e é, normalmente, o início ou a ponte 
para outras representações, mas não proporciona a generalização e pode ser muito 
específica de uma situação matemática.  

— A representação gráfica é, normalmente, mais intuitiva e apelativa para abordar as 
tarefas de forma visual. No entanto, também pode esconder problemas de 
generalização ou não permitir a precisão necessária para resolver uma dada tarefa.  

— A representação simbólica, embora sendo concisa e geral, pode trazer dificuldades 
de interpretação e atribuição de significado aos alunos, devido ao uso de símbolos. 

Pierce et al. (2011) salientam a importância da tecnologia no trabalho com múltiplas 

representações. Para estes autores, a aprendizagem de conceitos proveniente de várias representações 

exploradas, com a ajuda da tecnologia, conduz a esquemas cognitivos mais fortes do que aqueles que 

se focam apenas num tipo de representação semiótica. Assim, é importante que os professores de 

matemática criem ambientes e atividades didáticas de aprendizagem onde as tecnologias estejam 

presentes na exploração das múltiplas representações semióticas dos conceitos. 

2.3. Análise de alguns estudos sobre processos cognitivos na construção dos 
conceitos matemáticos 

Nesta secção são apresentados alguns estudos realizados por autores que, nas suas 

investigações, recorreram às teorias e aos processos cognitivos envolvidos na construção de conceitos 

na aprendizagem matemática.  

Um dos estudos analisados foi realizado por Cottrill, Dubinsky, Nichols, Schwingendorf, Thomas 

e Vidakovic (1996) numa experiência de ensino num curso experimental sobre Cálculo, com duração 

de seis semanas. Os autores fizeram uma abordagem dos tópicos matemáticos segundo uma pedagogia 

denominada de decomposição genética, cujas raízes da sua fundamentação estavam na teoria APOS. 

Neste curso, os alunos realizaram diversas atividades em computador, durante duas semanas, sobre o 

conceito de limite. Neste curso experimental, a estratégia pedagógica consistiu numa combinação de 

execução de atividades computacionais (desenhadas para ajudar os alunos a fazer construções mentais 

da decomposição genética), inclusão de tarefas de sala de aula para discutir e refletir sobre o que tinham 

feito nas atividades com o computador, e resolução de tarefas para refortalecer os conhecimentos 

construídos. Os estudantes trabalharam em grupo de 3 a 5 alunos. A temática do conceito de limite 

apareceu pelo facto de este assunto vir a ser necessário para os estudantes em alguns tópicos do 

Cálculo, tais como derivadas, integrais e sequências. Para esta experiência, os investigadores 

desenharam cinco tipos de atividades em computador relacionadas com os tópicos habituais de limites 

laterais, regras de cálculo de limites, propriedades dos limites, definição formal de limite e aplicações 

(conexão entre a inclinação da reta tangente e a taxa de variação instantânea).      
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Segundo Cottrill et al. (1996), a ideia da decomposição genética foi tentar separar os vários 

elementos constituintes de um conceito de modo a identificar aqueles que estão na sua génese. Nesta 

aplicação da teoria APOS, decompõem-se os esquemas em termos de ações, processos e objetos com 

o objetivo de confrontar o aluno com as diversas fases e tentar melhorar a compreensão do conceito, 

num processo que vai de ‘baixo para cima’ em termos de complexidade dos conceitos. Os autores 

apresentam o exemplo da compreensão do conceito de limite de uma função 𝑓 no ponto a, propondo 

uma decomposição genética organizada em seis passos: 

1.º Ação de calcular o valor da função 𝑓 em pontos cada vez mais próximos de a. 
2.º Interiorização da ação do 1.º passo, num processo em que o aluno note que 𝑓(𝑥) se 

aproxima de 𝐿 à medida que 𝑥 se aproxima de 𝑎. 
3.º Capsular o processo do 2.º passo. Os alunos e professor falam das propriedades dos 

limites sem esquecer que o limite é um conceito matemático (objeto) ao qual podem 
ser aplicadas ações. 

4.º Reconstruir o processo do 2.º passo, mas em termos de intervalos e desigualdades, 
em que são introduzidos estimadores numéricos de proximidade pretendida e 
simbolicamente representada por 0 < |𝑥 − 𝑎| < 𝛿  𝑒  |𝑓(𝑥) − 𝐿| <  휀 .  

5.º Aplicar um esquema de quantificação para ligar os processos construídos no passo 
anterior para obter a definição formal de limite. 

6.º Aplicar a definição 휀 −  𝛿 para situações específicas. 
 

Cottrill et al. (1996) referem que esta decomposição é uma primeira abordagem que pode ser 

adaptada consoante o desempenho mostrado pelos alunos. No entanto, os autores indicam que a 

realização de certas atividades em computador pode ajudar os alunos a construir mentalmente o 

processo matemático a partir de explorações de pequenas partes do domínio do conceito. 

Num outro estudo, segundo uma abordagem qualitativa, Gereti e Savioli (2015) procuraram 

descrever e discutir características dos processos do pensamento matemático avançado evidenciados 

na produção escrita de estudantes de Matemática ao resolverem questões discursivas num exame. Para 

isso, as autoras analisaram os registos escritos de treze estudantes em resposta a duas questões que 

foram aplicadas numa turma do 4.º ano do curso de licenciatura de Matemática, de uma universidade 

brasileira. Estas questões faziam parte das provas de Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes 

(ENADE) do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Para a análise das 

respostas dos alunos, as autoras apoiaram-se na Tabela 3 que tinham construído para representar as 

suas interpretações sobre as descrições dos processos do pensamento matemático avançado da teoria 

de Dreyfus (1991). 
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Tabela 3 – Interpretação da descrição dos processos do pensamento matemático avançado (Gereti 
& Savioli, 2015, p. 211). 

Processos envolvidos na REPRESENTAÇÃO  

Representação Simbólica Pode-se representar um conceito/objeto matemático por meio da escrita, 
em forma de notações ou símbolos. No entanto, é necessário que se tenha 
antes um significado associado ao conceito/objeto matemático 
representado. 

Representação Mental A representação de um conceito/objeto matemático ocorre na mente do 
indivíduo, relacionando-se com o conjunto de representações concretas que 
possui do conceito/objeto. 

Visualização Por meio da intuição e da compreensão, este processo permite que as 
representações mentais sejam criadas. 

Mudança de 
representações e tradução 

entre elas 

Transitar por diversas representações de um conceito/objeto matemático 
implica habilidade para interligá-las corretamente, sempre que necessário. 
Traduzir representações refere-se à passagem de informações de um 
enunciado/propriedade matemático(a) para outro(a), assim como a 
tradução entre linguagens (matemática e verbal). 

Modelação O objeto/processo a ser modelado requer a construção de uma 
estrutura/teoria matemática que abrange as suas características. 

Processos envolvidos na ABSTRAÇÃO 
Sintetização Utilizar uma composição de objetos/conceitos matemáticos (distintos), 

inter-relacionando-os com o propósito de resolver a tarefa como um todo. 
Generalização A partir de casos particulares, identificar características comuns para a 

validade ser expandida. Pode ser que seja preciso incluir a formulação de 
outros conceitos matemáticos. 

 

Gereti e Savioli (2015) optaram por uma metodologia de análise de conteúdo para tratar as 

resoluções dos estudantes, porque acharam que era aquela que lhes permitia analisar os processos 

mentais do pensamento matemático avançado evidenciados pelos estudantes com as questões 

colocadas. Para instrumento de recolha de dados, as autoras escolheram quatro questões discursivas 

das provas de Matemática do ENADE, que tinham ocorrido nos anos de 2005, 2008 e 2011. A escolha 

pelas questões discursivas deveu-se por permitirem ao estudante resolver e justificar as suas escolhas 

e estratégias de resolução. No entanto, as autoras aplicaram o seu estudo a apenas duas questões, as 

quais foram resolvidas por seis estudantes, do total dos treze que participaram.  

Os resultados das análises evidenciaram que os estudantes mobilizaram alguns processos nas 

respostas às questões. Perante a análise das resoluções dos estudantes, Gereti e Savioli (2015) 

concluíram que: seis estudantes foram capazes de mobilizar o processo de representação simbólica, 

três o processo de visualização, quatro o processo de mudança de representações e tradução entre 

elas, dois o processo de modelação, quatro o processo de sintetização e nenhum estudante mobilizou 

o processo de generalização. As autoras inferiram que nenhum estudante foi capaz de mobilizar todos 

os processos do pensamento matemático avançado nas suas resoluções. Durante o desenvolvimento 
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da resolução de uma questão, a mobilização de um processo de pensamento matemático avançado 

depende do estudante, do seu conhecimento e da natureza da questão. Também as autoras 

consideraram que os processos evidenciados por cada estudante dependeram dos conceitos/objetos 

matemáticos específicos. Por exemplo, o processo de modelação foi manifestado quando se tratava do 

conceito de área de um paralelogramo, mas não quer dizer que o estudante o mobilize novamente para 

outro conceito/objeto matemático. 

Gereti e Savioli (2015) sugerem que os estudantes, nas atividades letivas, devem ser 

conduzidos para desenvolverem os processos de pensamento matemático avançado, uma vez que 

alguns professores ainda ensinam aspetos matemáticos mais práticos, seguindo uma sequência do tipo 

teorema-prova-aplicação. Como refere Dreyfus (2002), a consequência deste tipo de atuação leva a que 

os estudantes realizem apenas técnicas e repetições, lhes seja transmitido uma quantidade considerável 

de conhecimento matemático, mas não o método de trabalho de um matemático, assente na 

capacidade de reflexão sobre os processos mobilizados. 

Num outro estudo qualitativo, Messias e Brandemberg (2015) evidenciam a importância da 

utilização das teorias de Tall e Vinner (1981) e Vinner (1991) para entender como os alunos 

correlacionam as imagens concetuais evocadas, a definição concetual pessoal e a definição concetual 

formal de um objeto de estudo. Com essa intenção, os autores realizaram uma investigação em que 

participaram 25 estudantes universitários, que frequentavam o 3.º e 4.º semestre do curso de 

licenciatura em matemática, de duas universidades públicas do Brasil, e que já tinham frequentado a 

disciplina Cálculo I. Nessa pesquisa, os autores pretenderam investigar – através de um questionário e 

entrevistas – as imagens concetuais evocadas pelos alunos ao resolverem questões envolvendo o 

conceito de limite de função. Messias e Brandemberg (2015) tinham a perceção, de estudos anteriores, 

de que a relação entre limite e continuidade era um fator de conflito potencial para muitos estudantes. 

Por isso, tentaram explorar nos sujeitos investigados essa relação e as implicações que ela poderia ter 

na formação das suas imagens concetuais no que se refere ao conceito de limite da função num ponto. 

Para a primeira etapa dessa investigação, os autores usaram a questão da Figura 15 com o objetivo de 

verificar se os estudantes interpretariam a (não) existência do limite em funções descontínuas, bem 

como a relação entre os limites laterais, a fim de observar a unicidade do limite. 
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Figura 15: A relação limite versus continuidade no questionário aplicado. 

 

Messias e Brandemberg (2015) observaram que alguns dos sujeitos investigados apresentaram 

dificuldade em interpretar os gráficos, porque 7 dos 25 estudantes que responderam ao questionário 

não responderam a essa questão. Em relação aos alunos que responderam ao questionário, a análise 

das suas respostas revelaram que 9 estudantes atribuíram a existência do limite ao facto dos seus 

limites laterais existirem e serem iguais. Os autores conseguiram observar nas respostas dos alunos a 

mobilização da ideia de limite de função como sendo uma aproximação contínua em relação a um ponto 

sem que, no entanto, se atinja esse ponto. Messias e Brandemberg detetaram que alguns alunos 

condicionavam a existência do limite de uma função à continuidade dessa função em todos os pontos 

do domínio. Os investigadores verificaram, ainda, que alguns estudantes evocaram nas suas imagens 

concetuais que a continuidade de uma função está condicionada à não existência de saltos no gráfico. 

A análise das respostas mostrou, ainda, que um aluno na sua solução preocupou-se unicamente com 

a determinação de limite à direita e à esquerda do ponto dado e referiu que os saltos no gráfico 

implicavam a existência de duas funções diferentes.  

A análise das imagens concetuais evocadas pelos sujeitos nas respostas ao questionário 

permitiu que Messias e Brandemberg elaborassem o guião para as entrevistas (segunda etapa do 

estudo). No sentido de investigar mais profundamente a relação entre limite e continuidade, os autores 

procuraram lançar para a entrevista o Tema de Discussão (TD): “(Des)continuidade implica (não) 

existência do limite?”(p. 1234). O objetivo desse TD foi a análise das imagens concetuais evocadas dos 

alunos relativamente à perceção de que se o limite de uma função existe num determinado ponto, então 

a função deverá ser contínua nesse ponto. Nesse sentido, os investigadores colocaram no seu guião da 

entrevista um gráfico de função descontínua para ser analisado pelos sujeitos, como mostra a Figura 16.   
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Figura 16: A relação limite versus continuidade explorada nas sessões de entrevista (Messias & 
Brandemberg, 2015, p. 1235). 

 

Messias e Brandemberg (2015) pretendiam com a sua entrevista (Figura 16) que os alunos 

definissem limite de função, bem como explicassem o seu significado. Com isto, os investigadores 

queriam comparar, nos alunos, as suas imagens concetuais evocadas e a definição concetual pessoal 

com a definição concetual formal de limite de função. Os autores selecionaram um sujeito para esta 

parte da investigação a partir da análise dos resultados obtidos na etapa anterior e cujas imagens 

concetuais evocadas melhor representassem o tema de discussão em questão. Embora tenha existido 

um guião para a entrevista, com a duração de 15 minutos, os investigadores realizaram outras questões 

quando julgaram que era necessário para complementar a investigação. Segundo os autores, a 

transcrição da entrevista não lhes permitiu afirmar que, para o aluno, a existência do limite num 

determinado ponto dependia da continuidade nesse ponto. No entanto, os autores evidenciaram que a 

relação (des)continuidade versus (não)existência do limite fazia parte da imagem concetual do 

estudante. No decorrer da entrevista, Messias e Brandemberg observaram que o aluno mencionava os 

intervalos na tentativa de explicar quando o limite em determinado ponto existia ou não existia, e daí 

concluíram que o domínio da função se configurava como um fator de conflito potencial no aluno. 

Também perceberam que este considerava o limite como sendo uma aproximação dinâmica em relação 
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a x. Outro aspeto detetado durante a entrevista foi que o estudante se mostrou inseguro acerca da 

necessidade de a função estar ou não definida no ponto para que o limite existisse e, como tal, os 

investigadores consideraram que os conceitos de domínio e imagem mostraram-se como fatores de 

conflito potencial. 

Este estudo evidenciou a Messias e Brandemberg (2015) que algumas das imagens concetuais 

evocadas pelos alunos investigados não são coerentes com a definição concetual e, como tal, 

influenciavam a construção de uma definição concetual pessoal diferente da definição concetual formal 

de limite de função. Os autores consideraram que os resultados obtidos com a sua investigação lhes 

permitiu verificar alguns conflitos que permeiam a construção de imagens concetuais dos estudantes 

em relação ao conceito de limite. 

2.4. O erro como parte integrante do processo de aprendizagem em Matemática 

A análise do conteúdo matemático escrito pelos alunos é um aspeto a ter em conta na educação 

matemática, pois pode ajudar a compreender as suas dificuldades e a melhorar o sucesso das suas 

aprendizagens (Davis & Espósito, 1990; Esteban, 2002; Silva & Buriasco, 2005; Souza, 2002). A análise 

de erros na escrita dos alunos é um exemplo particular e que recorre a diversas teorias, como é o caso 

da teoria do registo de representação semiótica de Duval (2006), que pode fornecer dados que permitam 

compreender as representações semióticas no desenvolvimento cognitivo e a origem das dificuldades 

de aprendizagem dos alunos. Para Duval (2012), as dificuldades de confundir um objeto e a sua 

representação matemática só se detetam através da atividade do aluno com a exposição das suas 

representações e da transformação para outras representações por tratamento e/ou conversão. 

2.4.1 Análise do erro e dos registos escritos dos alunos 

A análise do erro é uma abordagem de pesquisa na Educação Matemática e que remonta ao 

início do século XX. Numa perspetiva behaviorista, abordagem comportamental impulsionada por 

Skinner (1972), o erro ocorre devido à ausência adequada de um estímulo para produzir uma resposta 

específica. Nessa perspetiva, o erro era visto como fracasso ou insucesso. Mais recentemente, as 

abordagens cognitivistas sobre o erro passaram a encará-lo como integrante do processo de 

aprendizagem, assumindo que a sua presença é um obstáculo para a construção do conhecimento. Daí 

que conhecê-los e criar estratégias para auxiliar os alunos a superá-los deve ser uma preocupação para 

o professor. 
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A avaliação feita aos alunos é, por eleição, um dos contextos preferidos para a análise de erros 

cometidos nas suas respostas. Como refere Esteban (2002), as avaliações não podem ser vistas como 

uma interrupção do processo de ensino-aprendizagem, mas antes um momento onde o professor toma 

consciência se o aluno está a perceber um determinado conteúdo ou conceito programático. As 

avaliações devem conduzir a um espaço de reflexão dos alunos e professores sobre o resultado do que 

foi escrito nessas provas. Do ponto de vista do aluno, as avaliações (ou feedback escrito) devem ter um 

cariz regulador da sua aprendizagem, no sentido de criar uma autonomia na construção do 

conhecimento, partindo do reconhecimento das suas dificuldades de modo a encontrar caminhos para 

as superar. Para o professor, os resultados e a análise das avaliações devem contribuir para repensar e 

reorientar a sua prática pedagógica. Daí que é importante na prática dos professores analisar os registos 

escritos dos alunos para se criarem estratégias adequadas de ensino e aprendizagem. A análise da 

avaliação como prática de investigação pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos, desde que 

estes compreendam os seus erros e tentem superá-los. Para isso, o aluno deve-se sentir livre de expor 

a sua resposta e o erro terá de ser reconhecido como conhecimento parcial ao invés de um fracasso. 

Segundo Esteban (2002), o erro que o aluno comete não é uma ausência de conhecimento válido, mas 

terá de ser visto como uma articulação entre os conhecimentos já adquiridos com os novos que irá 

aprender. 

Souza (2002) refere que o modelo pedagógico empirista onde os erros são conotados de 

fracasso, sem nenhuma função pedagógica, deve ser reprimido. A autora propõe que o professor utilize 

a análise dos erros cometidos pelos alunos para repensar as suas futuras intervenções e incentivá-los 

no sentido de os fazer perceber onde e porque erraram, encontrando formas para que estes consigam 

ultrapassar as suas dificuldades, retomando o processo de construção do conhecimento. Para esta 

autora, não basta apenas conhecer os erros e os “acertos”, a forma correta ou incorreta das respostas 

dos alunos, nas provas de avaliação, mas é necessário conhecer quais os processos que o levaram a 

produzir essas respostas. Ou seja, mais do que medir, o professor deve compreender as razões do erro, 

interpretar, identificar problemas e conjeturar as hipóteses explicativas dos raciocínios usados no 

pensamento do aluno. 

Para Silva e Buriasco (2005), posteriormente às avaliações realizadas pelos alunos, deve-se 

criar um tempo para explorar os erros registados na sua escrita e o porquê das suas soluções corretas. 

Como metodologia de aprendizagem, os autores referem que se devem criar nas aulas situações onde 

esteja presente o erro como meio de reflexão do aluno. Silva e Buriasco defendem que o aluno na sala 

de aula deve apresentar tentativas de resolução de atividades, certas ou erradas, ser exposto ao erro, 
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ser incentivado a detetar e a demonstrar o que está errado, e o porquê das razões dos erros que comete. 

Com estas finalidades, o professor não está a valorizar o erro em detrimento do certo, mas a dar 

importância à atividade do aluno, com a realização da exposição de raciocínios, como forma de 

aprendizagem e construção própria do conhecimento.  

As avaliações escritas que os alunos fazem não podem ser desvalorizadas como método de 

ensino e aprendizagem, como refere Silva e Buriasco (2005). O professor tem que as encarar numa 

perspetiva mais ampla do significado da aprendizagem matemática do aluno. A exploração deste aspeto 

é tão importante como qualquer outro aspeto metodológico ou concetual. O processo de ensino-

aprendizagem requer que sejam exploradas todas as questões referentes à avaliação e à escrita dos 

alunos, de modo a que os professores conheçam quais as estratégias/procedimentos utilizados pelos 

alunos, quais os seus erros e a natureza deles. Os autores consideram importante que os professores 

incentivem os alunos a construírem as suas próprias ferramentas e algoritmos para resolver problemas, 

senão podem pensar que o algoritmo convencional ensinado pelo professor é a única forma de resolver 

um problema e, daí, a memorização sem compreensão das estruturas associadas aos conceitos.  

Correia (2005), na reflexão que faz sobre os erros matemáticos cometidos pelos alunos, 

começa por dizer que estes aparecem no dia-a-dia das pessoas e que se aprende com eles. Para este 

autor, todo o ser humano aprende por tentativa e erro para resolver determinados problemas, como é 

exemplo clássico o ato de abrir uma porta com um molho de chaves sem saber qual é a chave certa, 

testando-as até encontrar a certa. O processo de aprender é um ciclo dinâmico de tentativas, hipóteses 

e levantamento de suposições, que incluem a reflexão sobre os erros na tentativa de aprender. Para 

Correia (2005), os erros envolvem processos de pensamento que necessitam de ser analisados e não 

considerados apenas de respostas incorretas. Da mesma forma, na Matemática, todo o raciocínio é 

lógico, mesmo os que conduzem ao erro, porque serão hipóteses equivocadas a serem compreendidas 

e ultrapassadas. O autor considera que muitas vezes o erro é tratado como um fracasso e analisado, 

unicamente, com uma punição (classificação). Por vezes, o professor, mesmo inconscientemente, 

marca fortemente a cor vermelha o que está errado ou passa simplesmente uma cruz por cima da 

resolução. Um outro aspeto referido por Correia (2005) é a indução do erro nos alunos em algumas 

provas, principalmente as de escolha múltipla. Isto é, os resultados às questões aparecem como 

possíveis respostas de erros possíveis dos examinados, podendo induzir o aluno ao erro se ele não 

prestar bem a atenção ao enunciado.  

Na perspetiva de Correia (2005), é importante trabalhar os erros a tempo, sobretudo na escola. 

O professor pode fazer deles um recurso pedagógico para identificar diversas formas erradas de 
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raciocínio e corrigi-las. No entanto, na correção de raciocínios, o professor deve tomar as suas 

precauções de modo a não ferir a autoestima do aluno, porque alguns alunos aceitam o rótulo de não 

serem bons em Matemática e acham que os seus erros são comumente aceites, referindo, por vezes, 

a frase “Não vou usar isso para nada” (p.15). Nesta atividade, o professor deve não punir, mas mostrar 

que o raciocínio do aluno teria algumas aproximações com a veracidade da questão, incentivando e 

motivando a descobrir os caminhos certos da construção do conhecimento, preferencialmente, de forma 

agradável e significativa. No entanto, refere o autor, os professores devem trabalhar os alunos no sentido 

de chegar o momento em que estes não podem errar e construam apenas raciocínios corretos. O aluno 

deverá raciocinar cada vez mais corretamente e de maneira eficiente em direção do rigor e da exatidão. 

O papel do professor é importante e fundamental para lidar com os aspetos emocionais e afetivos, no 

sentido de tornar as suas aulas atrativas.  

Considerando que o erro é parte integrante dos processos de aprendizagem, o professor deve 

estar atento à sua origem para ajudar a superar as dificuldades dos alunos. Apoiados nas teorias de 

Piaget, Davis e Espósito (1990) referem que os erros podem ser: 

-- Erros de procedimento: são aqueles que durante a resolução de uma tarefa, o aluno 
tem uma seleção inadequada de procedimentos, por falta de treino ou distração, mas 
que no entanto a estrutura cognitiva está correta. Neste tipo de erro, quando o aluno 
o deteta tem condições para o solucionar, refazendo o procedimento. 

-- Erros construtivos: estes ocorrem na formação de novas estruturas e revelam-se pela 
existência de lacunas que dificultam a assimilação dos dados disponíveis. Neste tipo 
de erro, embora o aluno tenha a consciência do erro, a sua estrutura de pensamento 
ainda não é capaz de encontrar estratégias para a sua resolução e, daí, é importante 
o apoio do professor para atingir um novo nível de desenvolvimento. Logo, o erro será 
construtivo do novo conhecimento. 

-- Erros por limites na estrutura do pensamento: este tipo de erros revelam-se quando 
um indivíduo está impossibilitado de compreender o que lhe é solicitado, porque, 
ainda, não possui uma estrutura de pensamento necessária à solução da tarefa. Os 
erros cometidos serão sistemáticos, significando que se irão repetir em situações 
semelhantes.  

 

Para Socas (1997), as dificuldades de aprendizagem da Matemática manifestam-se na prática 

na forma de erros, cujas origens não serão consequência de, apenas, falta de conhecimentos específicos 

ou de distração dos alunos, mas resultante da presença de processos cognitivos inadequados. Este 

autor agrupa a origem dos erros de aprendizagem em Matemática em três categorias:  

– Erros com origem num obstáculo cognitivo. Estes erros não são de falta de 
conhecimento, mas resultam de conhecimentos adquiridos que foram eficazes num 
determinado contexto, mas que, noutro contexto, provocam respostas inadequadas. 
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Por exemplo, erros de concatenação de dois ou mais símbolos como o caso 
1 2 12x x  .  

--  Erros com origem na ausência de significado. Nesta categoria existem três outras 
subcategorias: (i) Erros de Álgebra e que têm a sua origem na Aritmética. Estes erros 
resultam de deficiências de assimilação do contexto da aritmética por parte do aluno, 
tais como o uso inadequado de parêntesis, particularização inadequada, erros por 
transposição (realização das mesmas operações em ambos os membros de uma 
equação), erros de divisão; (ii) Erros de procedimento. Estes erros têm origem na 
utilização indevida, por parte dos alunos, de fórmulas ou regras de procedimento, 
como por exemplo a aplicação inadequada da propriedade distributiva; (iii) Erros 
devido às características da linguagem algébrica. Estes erros estão relacionados com 
a incompreensão e significado da escrita matemática e dos seus símbolos. Por 
exemplo, distinção entre o sinal de igual ou equivalente, erros na substituição formal 
de variáveis. 

--  Erros com origem em atitudes afetivas e emocionais face à Matemática. Estes erros 
têm origem no estado emocional ou afetivo do indivíduo, tais como falta de 
concentração, ansiedade, excesso de confiança, esquecimento. 

 

Para os erros que os alunos cometem nas avaliações, Souza (2002) distingue os gerais dos 

locais. Os erros gerais são aqueles que acontecem recorrentemente sobre conteúdos que já foram 

estudados, tais como erros de cálculo, troca de operações e regra de sinais. Os erros locais são aqueles 

que aparecem na aprendizagem especifica de um novo tema e que se podem classificar, ainda, de: 

-- Erros por apropriação deficiente de conceitos: que são resultado de uma fraca 
exploração, abstração e construção do conhecimento por parte do aluno, podendo 
mesmo estar ligado à metodologia tradicional de ensino; 

-- Erros por falta de compreensão e domínio de procedimentos: estes erros revelam 
incapacidade do aluno em estabelecer relações ou perceber as implicações das suas 
ações, porque ele ainda não adquiriu o significado para o procedimento ou regra que 
está a executar; 

-- Erros por fragilidade nas organizações concetuais que impedem a integração de novos 
conhecimentos: estes erros resultam da fragilidade dos conhecimentos anteriores do 
aluno, que lhe dificultam a incorporação de novos conhecimentos na estrutura 
cognitiva. 

 

No entanto, como refere Santomauro (2010), os erros podem ocorrer de muitas outras razões: 

erros na interpretação do enunciado; erros por desconhecimento do conteúdo; erros por falhas nos 

procedimentos de cálculo. Pode-se adicionar a estes erros causados pela tarefa não estar “clara”, o 

aluno dar uma resposta de acordo com que ele imagina que o professor está à espera, erros de 

incompreensão do professor no processo usado pelo aluno, erros causados pelo cansaço cognitivo do 

aluno ou erros resultantes de troca deficiente de significado provenientes de outras disciplinas.  
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Em síntese, pode-se dizer que os erros cometidos pelos alunos em matemática são um sinal 

do seu desenvolvimento e das suas insuficiências cognitivas. O tratamento destes erros não deve ficar-se 

por uma mera anotação em papel, mas devem ser objetos de tomada de consciência a serem 

observáveis pelos alunos que os cometem. Se o aluno tomar conhecimento do erro, se souber o tipo de 

erro que cometeu, poderá atuar no sentido de o corrigir e gerar, no futuro, melhor conhecimento. As 

causas dos erros cometidos devem ser conhecidas pelos próprios alunos e estes devem ser incentivados 

a procurar por si as respostas corretas, as teorias certas e os procedimentos mais eficazes para um 

dado problema.  

O processo de ensino e aprendizagem não deve limitar-se apenas a alcançar as respostas 

corretas e a aceitar as respostas erradas, mas deve estar orientado pela procura da construção do novo 

conhecimento. Os processos de aprendizagem devem-se construir em interações entre o sujeito e os 

objetos de aprendizagem, apoiados no confronto de ideias, reconstrução do conhecimento 

individualmente e em cooperação entre todos. Neste contexto da aprendizagem, o erro matemático 

cometido pelo aluno deve ser conceptualizado como um fenómeno inerente à aprendizagem. O 

professor deve estar atento à sua existência e tentar compreender a natureza dos erros dos alunos de 

forma a criar mecanismos de regulação que possibilitem uma aprendizagem efetiva. Para que esta 

aprendizagem se efetive, a ocorrência do erro deve ser uma fonte de reflexão, quer pelo professor quer 

pelo aluno, com o objetivo de o clarificar. A identificação e análise do erro devem ser usadas para a 

regulação da atividade pedagógica do professor e do ponto de vista do aluno servirá como um processo 

autorregulador da sua aprendizagem. 

2.4.2. Estudos sobre a análise de erros  

Na transição do ensino secundário para cursos universitários com disciplinas de Matemática, 

por razões várias, muitos alunos manifestam lacunas de conhecimentos sobre derivadas. Cury (2003a, 

2003b, 2004a, 2008), nas suas investigações sobre erros no Cálculo Diferencial e Integral, constatou 

que a maior parte dos erros que os alunos da área de ciências exatas cometem não se relacionam com 

tópicos específicos das unidades curriculares iniciais de matemática dos respetivos cursos, tais como 

limites, derivadas e integrais, mas com a falta de pré-requisitos anteriores ao Ensino Superior. No Ensino 

Superior e no contexto do ensino e aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral, esta autora considera 

que as dificuldades dos alunos estão relacionadas com erros de conteúdos considerados de Matemática 

elementar. Destes erros destaca os que se relacionam com a propriedade distributiva da multiplicação 

em relação à adição, simplificação de expressões algébricas, factorização, casos notáveis dos produtos 



Capítulo 2: Construção do conhecimento matemático 

64 

de polinómios e a resolução de equações polinomiais. Por exemplo, alguns alunos não reconhecem, 

nem conseguem encontrar o fator comum ( 2)x   do numerador e do denominador da função racional 

para determinar lim
𝑥 →2 

𝑥3−3 𝑥2+2𝑥    

𝑥2−5𝑥+6
. Para a autora, no Ensino Superior existem níveis de abstração que 

conduzem a uma rotura dos conceitos e procedimentos já internalizados pelos alunos. Estas 

internalizações foram traduzidas em regras de manipulação, tais como ‘ao trocar de lado, muda-se o 

sinal’, sem que reflitam ou entendam o porquê da regra e muitas vezes nem sequer sabem a que se 

refere o ‘mudar de sinal’. Este tipo de procedimento refletem-se depois na aprendizagem das disciplinas 

de matemática no Ensino Superior. 

Também Hoch e Dreyfus (2004) identificaram dificuldades nos alunos idênticas às referidas 

por Cury, destacando que não conseguem distinguir em que situações devem usar os diferentes registos 

30𝑥2 − 28𝑥 + 6 e (5 𝑥 − 3)(6𝑥 − 2)  como expressões equivalentes. Estes autores consideram que 

existe uma falta de perceção da estrutura nas expressões matemáticas pelos alunos resultante de uma 

falta de habilidades, tais como ver uma expressão como uma entidade com estruturas que se podem 

dividir em subestruturas interligadas e que se podem manipular conforme as necessidades de um 

problema. Numa pesquisa com alunos de 11.º ano, Hoch e Dreyfus (2004) detetaram que, na resolução 

da equação 1 − 
1  

𝑛+2
− (1 − 

1  

𝑛+2
)  = 

1  

110
 , a maioria dos estudantes não veem que a estrutura 

dentro e fora dos parêntesis são a mesma, o que ocasionaria uma resposta do tipo ‘não há solução’. 

Em vez disso, os alunos tentam resolver a equação, multiplicando por um denominador comum e 

anulando termos, o que se deve por não terem a perceção da estrutura.  

A ausência ou a inabilidade de tratar o parêntesis dentro das expressões matemáticas é um 

outro erro que aparece com frequência. A este respeito, Cury (2004b) e Cury e Konzen (2006) 

apresentam o exemplo do cálculo da derivada pela regra do quociente da função 𝑓(x) = 
2𝑥− 𝑥2  

𝑥−3
  em 

que os alunos dão a resposta 𝑓′(x) = 
2−2𝑥.𝑥−3−2𝑥− 𝑥2  

(𝑥−3)2
. Nota-se nesta resposta que a falta de 

parêntesis leva os alunos a cometerem erros de simplificação. 

Num estudo com 450 alunos do Ensino Superior a frequentarem a disciplina de Cálculo I, em 

cursos nas áreas de ciências exatas, Cury (2003a) analisou os erros dos alunos em três provas sobre 

cálculo diferencial e integral. Os resultados indicaram que os alunos evidenciavam padrões de erros, 

tais como ‘erros de falsa generalização’, isto é, o aluno conhece a regra da derivada da soma e aplica-a 

da mesma forma ao caso do produto de duas funções, ou seja (u v)´= u´v´. A investigadora também 
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identificou problemas com a regra da função composta de funções trigonométricas. Por exemplo, na 

derivada de    3 22 5f x sen x  encontrou a seguinte lista de erros: 

  

 

Já Ferreira e Brumatti (2009), numa investigação que realizaram com 59 alunos noturnos e 39 

diurnos do 1.º ano de um curso de Engenharia Elétrica, de uma universidade brasileira, referem que os 

alunos cometem, frequentemente, erros de matemática de nível elementar, sobretudo erros de 

manipulação algébrica. Estas autoras concretizaram o seu estudo na disciplina de Fundamentos de 

Matemática, do 1.º semestre do 1.º ano, através de observações de aula, um teste escrito e um 

questionário. O teste escrito apresentava conteúdos matemáticos anteriores ao ensino superior e as 

questões estimulavam práticas de certas habilidades cognitivas básicas. As questões do teste escrito 

focavam a manipulação algébrica, interpretação de texto, interpretação de representações gráficas, 

construção de tabelas, com o objetivo de evidenciar e analisar alguns dos erros cometidos pelos alunos 

desse curso. A escolha destes conteúdos deveu-se ao facto das autoras conhecerem, da sua experiência 

profissional, que são aqueles que criavam dificuldades nos alunos e porque são os que estão 

relacionados com as competências do futuro engenheiro: “saber representar e interpretar gráficos; 

construir tabelas a partir de dados obtidos; reconhecer relações funcionais; criar e resolver problemas a 

partir de uma situação em estudo; transpor a linguagem corrente para a da matemática” (p. 52). 

Segundo Ferreira e Brumatti (2009), esta investigação surgiu como consequência de 

referências de professores do curso de Engenharia Elétrica, em particular, da disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral I e de disciplinas de áreas afins, sobre erros matemáticos básicos cometidos por 

muitos alunos. A prática das autoras demonstrava-lhes que os alunos do período diurno, por não 

trabalharem e serem mais jovens, em geral, eram mais hábeis com a manipulação de conteúdos 

matemáticos. Daí que construíram um questionário para definir o “perfil” de todos os alunos. O 
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questionário procurou conhecer algumas informações sobre o tipo de ensino que os alunos 

frequentaram anteriormente à sua entrada no ensino superior, nomeadamente, se eram provenientes 

de uma escola pública ou privada, o tipo de ensino que provinham, se frequentavam o curso no período 

diurno ou noturno, a idade e há quanto tempo já não estudavam. Com esta informação as investigadoras 

esperavam relacionar as possíveis causas para a dificuldades de linguagem e deficiência de pré-requisitos 

dos alunos. Na análise de resultados, Ferreira e Brumatti (2009) referem que três de sete alunos 

noturnos, que responderam a uma pergunta como mostra a Figura 17, denotaram dificuldades na soma 

e divisão de frações. No entanto, todos os sete alunos apresentavam dificuldades em alguns pontos 

específicos da abordagem deste conteúdo. 

 
Figura 17. Soma e divisão de frações (Ferreira & Brumatti, 2009, p. 54). 

 
A Figura 18 apresenta um exemplo da resolução de um aluno que tinha concluído o ensino 

supletivo há quatro anos atrás, tinha frequentado a disciplina Cálculo I há um ano e que reconhecia ter 

dificuldades com gráficos de funções, limites e derivadas e com outras disciplinas que usam 

conhecimento matemático, tais como Circuitos Digitais e Geometria Analítica. 

 

 

Figura 18. Registo 1 da resolução da questão soma e divisão de frações (Ferreira & Brumatti, 
2009, p. 54) 

 
Dos dez alunos diurnos que responderam à mesma pergunta, sete apresentaram problemas 

com a escrita. Destes, três alunos apresentaram dificuldades com a soma de frações, sete com a divisão 

de frações e sete com a potenciação. Um dos alunos apresentou um erro que as investigadoras 

consideram ser comum, de interpretar o sinal negativo da base da potência como sinal negativo do 

expoente, como ilustra ainda a Figura 18. Já um aluno cometeu um erro, que segundo as investigadoras 
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referem que também é muito comum, ao desprezar o sinal negativo da base da potência e apresentar 

uma resolução como ilustra a Figura 19.  

 

 
Figura 19. Registo 2 da resolução da questão soma e divisão de frações (Ferreira & Brumatti, 
2009, p. 55) 

 

Esta resposta era de um aluno que frequentou Cálculo I duas vezes e que entendia que as suas 

dificuldades e as reprovações eram consequência do ensino pouco profundo que teve no Ensino Médio 

(equivalente ao Ensino Secundário português). Foi um aluno que durante as aulas pedia exercícios que 

contemplassem situações do dia-a-dia e pedia à professora que “explicasse mais devagar” as 

resoluções.  

As investigadoras também encontraram dificuldades dos alunos na resolução de uma outra 

questão que envolvia soma de frações algébricas, operações com termos semelhantes e resolução de 

equações como mostra a Figura 20. 

 
Figura 20. Resolução de equações com frações (Ferreira & Brumatti, 2009, p. 55). 

 

Dos sete alunos noturnos que responderam a esta questão, três apresentaram dificuldades 

com o desembaraçar de denominadores, dois com operações com os termos semelhantes e seis alunos 

com procedimentos da resolução de equações. Uma das resoluções dos alunos é a que se apresenta 

na Figura 21 e que representa o erro comum de simplificar frações algébricas de modo inadequado. 

 
Figura 21. Erro na resolução da equação (Ferreira & Brumatti, 2009, p. 55). 

 
Dos doze alunos diurnos que responderam a esta questão, três apresentaram dificuldades com 

o sinal da propriedade distributiva de uma das expressões, três com o procedimento de somar frações 

e quatro alunos com procedimentos de resolução de equações.  
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A simplificação de frações é um outro tópico que as investigadoras referem como havendo 

dificuldades para os alunos. A Figura 22 apresenta a resolução de um aluno para o erro típico da “lei 

do corte”.  

 
Figura 22. Erro típico da “lei do corte” nas frações (Ferreira & Brumatti, 2009, p. 55). 

 
Segundo as investigadoras, dos treze alunos noturnos que responderam a esta questão, dois 

fizeram-no de forma incompreensível, três tiveram dificuldades na factorização, e quatro com a 

simplificação. Dos onze alunos diurnos que responderam à questão, três tiveram problemas com a 

factorização e quatro com a simplificação. 

Ferreira e Brumatti (2009), da análise dos resultados obtidos, salientam que a maioria dos 

alunos participantes neste estudo, tanto noturnos como diurnos, apresentavam dificuldades com a 

manipulação dos conteúdos matemáticos e que a sua disponibilidade para estudar era prejudicada pelo 

facto de, muitos deles, serem trabalhadores-estudantes. Numa tentativa de explicar os erros cometidos 

pelos alunos, as autoras associam-nos a estratégias de ensino inadequadas nos processos de ensino e 

aprendizagem, tais como: o uso exagerado de técnicas algorítmicas, muito centrado na álgebra e pouco 

na resolução de problemas; a pouca atenção ao desenvolvimento de competências relativas a leitura e 

análise crítica de gráficos; abordagem de conteúdos descontextualizados. Estas investigadoras também 

apontam que a maioria dos alunos espera que seja a professora a resolver os exercícios passo-a-passo, 

revelador de um certo hábito enraizado nos alunos. Esta forma de estar dos alunos implicará, segundo 

as autoras, o hábito de não pensar, de não pesquisar e de trabalhar com modelos pré-estabelecidos e 

rígidos. Daí que as investigadoras equacionem a ideia de que os professores avaliam os alunos sempre 

com o mesmo tipo de tarefa e esperam destes respostas que são reprodução do que foi feito pelo 

professor.  

Ferreira e Brumatti (2009) sugerem que, em termos didáticos, os alunos participem ativamente 

no processo de superação dos seus próprios erros, através de um debate com o professor e colegas, 

porque não é o ato do professor de corrigir sistematicamente os erros dos alunos que irá favorecer a 

sua eliminação. Estas autoras consideram, ainda, que a integração entre a ciência, tecnologia e 

engenharia nos conteúdos matemáticos pode favorecer o interesse pela aprendizagem neste tipo de 

alunos, porque será este o seu ambiente de trabalho futuro.



 

 

CAPITULO 3 

ATIVIDADES E TAREFAS MATEMÁTICAS 

 

Este capítulo é dividido em duas secções, uma que se debruça sobre a discussão do conceito 

de atividade na perspetiva da Teoria da Atividade (TA) e outra dedicada à classificação e apresentação 

de diversos tipos de tarefas matemáticas que se podem atribuir aos alunos nas atividades pedagógicas. 

Estes conceitos servirão de suporte metodológico à análise das atividades matemáticas realizadas pelos 

alunos que participaram neste estudo. Na primeira secção apresentam-se os conceitos subjacentes à 

Teoria da Atividade e a sua evolução histórica, o sentido e significado da atividade pedagógica e uma 

linha de investigação com suporte na TA que defende uma atividade pedagógica direcionada para a 

compreensão dos conteúdos teóricos ensinados na escola como base do entendimento dos fenómenos 

do dia-a-dia. A segunda secção caracteriza o tipo de tarefas comumente trabalhadas na aula de 

Matemática e o tipo de interação que estas potenciam nos alunos nas suas atividades de aprendizagem. 

A discussão foca-se fundamentalmente nas tarefas que promovem aprendizagens baseadas em 

problemas. Ambas as secções terminam com a apresentação de um conjunto de aplicações realizadas 

em estudos com intuito de exemplificar os conceitos presentes nestas teorias e para servir de reflexão 

sobre as sugestões que os respetivos investigadores propõem para as atividades pedagógicas. 

3.1. Conceito de atividade à luz da Teoria da Atividade 

Nesta secção faz-se uma introdução à Teoria da Atividade com a intenção de definir o 

conceito de atividade numa perspetiva da formação de funções mentais superiores nos indivíduos. 

Nesta teoria, o conceito de atividade é compreendido como uma transformação pelas pessoas de 

um objeto mental ou físico e que por consequência induz transformações em si próprio. 

Originalmente, em Vygostsky (1991), a forma desta transformação era o trabalho em atividade 

laboral, centrada no individuo e no meio social onde ele estava integrado. Posteriormente, em 

Leontiev (1978b), a atividade só passa a ser compreendida se forem conhecidos os motivos e o objeto 

especifico que originam a atividade. Os processos de transformação da atividade centram-se na 

atividade coletiva dos indivíduos e nos instrumentos mediadores que são empregues entre o sujeito e 

o objeto. É a partir de Leontiev que aparece a primeira estrutura da Teoria da Atividade com os 

seus componentes segundo duas dimensões: (1) necessidades e os motivos, os objetivos, as 
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condições; (2) os meios para a sua concretização, as ações e operações. Os conceitos expressos 

por Leontiev são depois estruturados num modelo gráfico apresentado por Engestrom (1987, 2001) 

– 2ª geração da Teoria da Atividade, onde se realça os aspetos sociais e comunicativos da atividade, 

que depois evoluem, ainda com Engestrom, para uma rede de sistemas coletivos de atividade – 

3ª geração da Teoria da Atividade. 

3.1.1. Teoria da atividade histórico-cultural 

A teoria da atividade teve origem na teoria psicológica da atividade soviética com 

aplicações em diversos campos da psicologia e da educação. Desta teoria sobressaem duas linhas 

de pesquisa: a psicologia sócio histórica de Vygotsky e a teoria psicológica da atividade de Leontiev. 

Segundo Engeström (2001), a Teoria da Atividade Histórico-Cultural ou Sócio Histórica surge nas 

décadas de 20 e 30, do século XX, na Escola de Psicologia Soviética e teve como principais 

colaboradores Vygotsky, Luria, Davydov e Leontiev. Esta teoria tem fortes raízes filosóficas no 

conceito de atividade de Marx, refletidas no dualismo entre idealismo e materialismo, na 

compreensão das relações entre o mundo interior do sujeito (cognoscente) e o mundo exterior dos 

objetos (cognoscível). O contexto histórico e cultural está presente nesta Teoria da Atividade para 

compreender o comportamento e desenvolvimento do ser humano e da sociedade. O conceito 

fundamental na Teoria da Atividade é o de Atividade, entendida como a interação intencional entre 

o sujeito e o mundo, que é, por sua vez, geradora de desenvolvimento histórico-social do homem. 

A atividade é proposta como sendo a unidade básica de análise responsável para compreender as 

transformações mútuas da interação entre o Sujeito e o Objeto.  

A Teoria da Atividade tem como suporte as teorias de Vygotsky através de um dos seus 

maiores contributos, o conceito de mediação da relação homem e objeto. Esta relação reflete-se 

na ideia de ato de mediação, cristalizada no triângulo de Vysgostsky (Figura 23) e que traduz a 

ligação direta entre estímulo (S) e resposta (R). 

 

 

 

 

Figura 23. Modelo de Vygotsky: ato mediado (A) e a sua reformulação habitual (B) (Engeström, 
2001, p. 134). 



Capítulo 3: Atividades e tarefas matemáticas 

71 

Neste modelo de Vygotsky, a ação (ato) mediada é a unidade central de análise, a 

realidade externa (X) é mediadora entre o sujeito e a sua ação. A relação não mediada do esquema 

(A) é rara na espécie humana, porque quase sempre a transformação do objeto é intercedida pelo 

uso de ferramentas e/ou símbolos. A relação mediada por instrumentos e artefactos culturais 

(mediação cultural), representada no segundo modelo da Figura 23, é a mais comum, em que o 

homem usa instrumentos (por exemplo, ferramentas tecnológicas) e símbolos (conceitos, teorias, 

métodos) para transformar o objeto. Este modelo (B) é a unidade básica da teoria de análise nos 

primeiros trabalhos de Vygotsky e Leontiev. Para Engeström (2001), a introdução do conceito de 

artefacto cultural na unidade básica de análise das ações humanas foi revolucionária para 

compreender as relações entre o indivíduo e a estrutura social. O indivíduo deixa de ser visto 

isoladamente e as suas ações sobre os objetos passam a ser compreendidas culturalmente através 

dos artefactos que produz.  

O aparecimento da consciência, na perspetiva da Teoria da Atividade de Vygotsky (1991), 

está relacionado com a atividade prática humana, nomeadamente a atividade laboral. Surge aqui 

a ideia de que atividade externa, numa perspetiva sócio histórica, é que condiciona o 

desenvolvimento intelectual humano, através de um processo de apropriação da cultura mediante 

a comunicação com outras pessoas. Este processo envolve, em primeiro, a comunicação 

(interpessoal) e depois as funções psíquicas superiores com internalização da atividade através da 

mediação da linguagem, em que os signos adquirem significado e sentido.  

O conceito de atividade usado por Vygotsky está interligado com a teoria marxista sobre o 

conceito de trabalho humano. Nessa teoria, o trabalho é que distingue o ser sociável do ser natural. 

A atividade caracteriza-se por ser conscientemente dirigida por uma finalidade, mediada pelos 

instrumentos e que se materializa num produto social, que foi objeto de atividade e do pensamento 

do ser humano. Nesta conceção sócio histórica, a atividade é um conceito que explica o processo 

mediador na relação entre o sujeito e a realidade objetiva. A atividade é o resultado de um estímulo 

do ser humano a um objeto ou fenómeno. Em consequência, o ser humano transforma o objeto e 

transforma-se simultaneamente através da aquisição de conhecimento. 

Na teoria desenvolvida por Vygotsky, os processos mentais mais elevados são o objeto de 

estudo e resultam de questões de genética ou da forma de desenvolvimento do indivíduo ou das 

suas interações sociais. Estes processos só podem ser compreendidos se forem entendidas as 

ferramentas e os meios que os medeiam, isto é, os sistemas semióticos, ganhando relevância a 

atividade social do indivíduo. Os artefactos são considerados o meio de mediação para gerar o 
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conhecimento. Artefacto significa algo que sofre alguma transformação por parte do ser humano, 

não sendo unicamente algo material (físico), mas podendo ser aplicado a algo ideal, tal como os 

sistemas simbólicos (matemáticos). O conceito de instrumento tem o significado, segundo Vérillon 

e Rabardel (1995), de constructo psicológico. Por exemplo, uma máquina ou um sistema técnico, 

embora ferramentas, não serão considerados instrumentos enquanto o sujeito não se apropriar 

delas para si próprio, subordinando-os como um meio para o seu fim (atividade). Para Vygotsky, 

nos processos mentais o comportamento humano usa um conjunto de artefactos de natureza 

artificial – ferramentas psicológicas – origináveis da atividade social, tais como: “linguagem; vários 

sistemas de contagem; técnicas mnemónicas; sistemas algébricos simbólicos; trabalhos de arte; 

escrita; esquemas, diagramas, mapas e desenhos mecânicos; toda a espécie de signos 

convencionais” (Vygotsky, 1979b, p. 137). Estas ferramentas alteram e criam na estrutura mental 

um novo ’ato instrumental‘. Por exemplo, a utilização de um instrumento técnico, como a 

calculadora, altera o processo de adaptação natural a uma atividade específica (somar).  

Vygotsky (1979a) considera que nos atos naturais existem funções e formas de 

comportamento artificiais, próprias do comportamento humano com origem no desenvolvimento 

histórico. Daqui resulta o conceito de ferramentas e técnicas psicológicas que mediam ou ligam a 

atividade humana aos objetos externos. As ferramentas psicológicas são dirigidas para a mente e 

para o comportamento, enquanto as técnicas são dirigidas para as transformações do objeto em 

causa. Vygotsky considera que estes dois tipos de ferramentas são estímulos, porque têm a 

capacidade de influenciar o comportamento humano.  

Dando o exemplo da cultura como produto da vida social e da atividade social humana, 

Vygotsky considera que qualquer função mental superior resulta de uma função social. É através 

da conversão das relações sociais que as funções mentais superiores se desenvolvem. Este 

desenvolvimento não se obtém por um processo de acumulação quantitativa (evolucionária), mas 

através de uma forma ’revolucionária‘, quando existem diversas interações de comportamentos 

naturais com funções mentais superiores. Vygotsky dá o exemplo da criança que quando aprende 

a contar começa por contar com os dedos até que, numa fase final, consegue contar sem utilizar 

operações mediadoras resultantes de estímulos internos ou externos. Daqui se depreende que a 

aprendizagem ’efetiva‘ não é um processo de transmissão de conhecimentos mas de interação do 

individuo com esse conhecimento de modo a dar-se a sua internalização. 
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3.1.2. Teoria da atividade segundo Leontiev 

Leontiev, continuando os trabalhos de Vygotsky, sistematizou o conceito de atividade e 

fundou a teoria psicológica geral da atividade. Segundo Libâneo (2004), esta linha de pesquisa 

tem pontos comuns e de divergência com a da psicologia Sócio Histórica:  

 

A principal diferença é que, para a psicologia histórico-cultural, o problema central 
foi e continua sendo a mediação da mente e da consciência. Para a teoria 
psicológica da atividade, o problema central era a orientação-objeto, em ambas 
as atividades mentais interna e externa. É claro que na teoria psicológica da 
atividade a questão mediação também apareceu, mas enquanto para Vygotsky a 
consciência era mediada pela cultura, para Leontiev a mente e a consciência eram 
mediadas por ferramentas e objetos. (p. 44) 
 

Na perspetiva de Leontiev (1978b), a mente e a consciência são mediadas por ferramentas e 

objetos, enquanto para Vygotsky a consciência é mediada por signos. Em Leontiev é a atividade prática 

do sujeito que determina o desenvolvimento da consciência e não as palavras, enquanto os signos fazem 

parte da visão semiótica. Apesar destas diferenças, a Teoria da Atividade continuou a ter na sua base 

as ideias de Vygotsky, tais como a mediação, internalização e o desenvolvimento das funções mentais 

superiores, o que faz com que esta teoria possa ser considerada como uma continuidade da escola 

Sócio Histórica (Libâneo, 2004). 

Na TA de Leontiev, é através da atividade que se consegue obter uma base estável na 

personalidade do ser humano e esta é obtida nas relações com o mundo, sendo sociais por natureza. 

Do ponto de vista desta teoria, a atividade é própria do ser humano, enquanto seres sociais, e é realizada 

de forma intencional. No desenvolvimento da Teoria da Atividade, Leontiev conceptualizou a noção de 

artefacto como mediador para o desenvolvimento da mente humana, distinguindo objetos naturais e 

artefactos humanos. Os artefactos humanos são produzidos pela atividade humana, são os objetos 

sociais que evoluíram como consequência de experiências para resolver problemas anteriormente 

semelhantes. Na elaboração da Teoria da Atividade, Leontiev (1978b) considerou que o modelo de 

Vygotsky, esquematizado na Figura 23, permitia investigar um fenómeno através da análise das ações 

individuais do sujeito sobre o objeto da sua atividade. Estes intervenientes têm objetivos, interesses e 

motivações pessoais e as suas ações são mediadas pelos instrumentos e símbolos intrínsecos 

(conhecimento ou experiência) e extrínsecos (ferramentas). Leontiev considerou que todos estes 

elementos teriam de estar presentes no seu modelo e que a unidade central de análise seria a atividade. 

Neste modelo surge o elemento necessidade, responsável por impulsionar os motivos que são 



Capítulo 3: Atividades e tarefas matemáticas 

74 

direcionados a um objeto. Desta forma, Leontiev decompôs a Teoria da Atividade numa dinâmica em 

que a unidade central é composta por elementos estruturais atividade-ação-operação, que dependem 

de motivo-objetivo-condições, como mostra a Figura 24. A realização de uma atividade envolve, 

consequentemente, sujeito, objeto e ferramentas. 

 

 

Figura 24. Níveis hierárquicos da atividade humana segundo Leontiev (Adaptado de Consciência, 

2013, p.23). 

 

Na estrutura da atividade dos seres humanos (Figura 24), a atividade é resultante de uma 

necessidade impulsionada por um motivo, a ação realiza-se segundo objetivos conscientes e 

concretizam-se através de um conjunto de operações que necessitam de condições para a sua 

realização. Desta forma, a ação é a componente básica da realização da atividade e que permitirá 

satisfazer o motivo. As operações são a parte operacional da ação, que incluem circunstâncias 

específicas em torno da sua execução, podendo ser de ordem prática e intelectual (ações mentais). A 

operação não é simplesmente um ato mecânico, mas é um ato consciente que surgiu como ação, 

transformando-se depois em prática automatizada e que pode ser aplicada conscientemente em outras 

situações. Esta estrutura pode encontrar-se, por exemplo, na aprendizagem de um conceito matemático 

em ambiente de sala de aula. O sujeito só atua perante a necessidade de o fazer e será movido por um 

motivo, que pode ser simplesmente a aprendizagem ou a obtenção de uma classificação à disciplina. A 

atividade é composta pelas componentes motivo e finalidade, que desencadearão ações que, depois de 

assimiladas e compreendidas, passarão a ser denominadas de operações. 

Neste modelo de Leontiev (1978b), a atividade é um processo impulsionado e dirigido por um 

motivo, parte da necessidade objetiva de alguma coisa, que será mediada por reflexão psíquica sobre 

os seus motivos. Logo, a necessidade é o pré-requisito para a atividade, mas quando o sujeito começa 

a agir ocorre imediatamente a sua transformação em atividade. Esta necessidade deixa de ser aquilo 
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que era e converte-se em resultado. Por exemplo, quando um sujeito está com fome (necessidade de 

comer) poderá satisfazer essa necessidade se for buscar comida (objeto). Então, a atividade de ir buscar 

comida foi motivada pela necessidade de comer. O individuo teve que idealizar um objeto para satisfazer 

a sua necessidade, que despoleta um conjunto de ações possíveis dependentes das condições 

concretas da vida do indivíduo, associadas aos seus hábitos, eventualmente, históricos. 

Na Teoria da Atividade é necessário analisar os motivos, no desenvolvimento da atividade, a 

sua transformação e como esta se divide dentro do sistema de processos que formam a vida de um 

indivíduo como uma personalidade. Para Leontiev (1978b), há dois gêneros de motivos: (1) os motivos-

estímulos que assumem o papel de fator de estimulação (negativo ou positivo), por vezes ligados às 

componentes emocionais ou afetivas e que não têm a função da formação de sentido à atividade; (2) 

os motivos geradores de sentido que são aqueles que estimulam a atividade, conferindo-lhe um sentido 

pessoal. Leontiev indica que o motivo é a razão (objetivo) pela qual a necessidade se concretiza e orienta 

a atividade, ou seja, é o estímulo da existência da atividade. Numa primeira fase, a necessidade ‘não 

conhece’ o seu objeto. Só depois dessa revelação é que a necessidade ‘reconhece’ qual o seu objetivo 

e o seu objeto (representado, imaginado). Consequentemente, provoca uma atividade que tem uma 

intenção, a necessidade torna-se o motivo. Quando um sujeito executa uma ou várias ações, 

normalmente, não se dá conta, no momento, dos seus motivos. Porém, a atividade é um sistema 

coletivo constituído por objeto e motivo. Para Leontiev, a principal característica que distingue uma 

atividade de outra é o seu objeto e o motivo real, uma vez que ambos devem coincidir dentro de uma 

atividade. Relativamente ao motivo que impulsiona a atividade, este tanto pode ser externo como ideal. 

Assim, a necessidade tanto pode ser de nível cognitivo ou de nível material. Uma necessidade será 

material se o objeto da atividade é um produto material, resultado de ações na atividade prática externa 

do sujeito, como por exemplo a sede. Uma necessidade será cognitiva se motiva uma atividade que tem 

como objeto um produto ideal, como, por exemplo, uma teoria ou um conceito. Leontiev afirma, ainda, 

que o objeto de uma atividade tem um aspeto material e outro ideal. Uma parte dele tem que ser 

adaptado à sua realidade e a outra parte é algo construído pelas ideias conceptuais de transformar 

alguma coisa em algo que vá ao encontro da necessidade humana. 

Segundo Leontiev, as ações da atividade humana são as componentes que traduzem a 

interação com a realidade e estão subordinadas a um objetivo consciente. Para que uma ação seja 

executada, é necessário que o seu objetivo seja entendido e seja resultante do motivo da atividade a 

qual pertence. Desta forma, a atividade concretiza-se através de um conjunto de ações com objetivos 

parciais, mas que saem do objetivo geral, podendo ser concretizadas individual ou coletivamente. 
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Enquanto para Vygotsky (1979a) a atividade é o resultado da praxis humana, para Leontiev 

nem toda a ação efetuada pelo sujeito pode ser considerada atividade. As ações de uma atividade devem 

ser estimuladas por um motivo e guiadas por um objetivo, mas, por vezes, a realização de uma ação 

pode não coincidir diretamente com o motivo da atividade. Leontiev esclarece que atividade é distinta 

daquilo que é designado como ação, porque uma ação é um processo cujo motivo não coincide com o 

seu objeto, pois esta característica é um atributo da atividade e que impulsiona a ação. Por exemplo, 

quando um estudante que se prepara para um exame, lê um livro de História, será que este processo 

de leitura é chamado de atividade? Segundo Leontiev, não é possível responder diretamente à questão, 

porque é necessário analisar a razão psicológica do que representa essa atividade para o sujeito e 

conhecer os motivos da ação. Agora, suponha-se que o aluno era informado de que o livro que está a 

ler não é necessário para a preparação do exame. Se o sujeito continua a ler o livro, então o motivo da 

leitura é o conteúdo do livro, ou seja, é atividade. Se parar de ler o livro, então o motivo da leitura não é 

o conteúdo, mas a necessidade de passar no exame. A atividade não era propriamente a leitura, mas a 

preparação para o exame, ou seja, o propósito da ação não coincidia com a atividade, logo seria 

considerado como uma ação.  

Um outro exemplo apresentado por Ramos (2010) é o da integração de um aluno num trabalho 

de grupo, em que todos devem participar de forma ativa. Se o aluno reconhece as vantagens desta 

situação, de aprendizagem entre colegas, então este objetivo é um bom motivo e estimula o sujeito. 

Pelo contrário, se o aluno participa porque é obrigado pelo professor, senão trabalharia sozinho, então, 

este caso configura-se como ação simples e não uma atividade, porque o objeto da atividade era 

interação entre alunos (motivo da atividade) e o motivo que induziu o aluno a fazer parte do grupo não 

coincidiu com o objetivo do trabalho de grupo. 

No entanto, segundo Leontiev, uma ação pode transformar-se em atividade quando o motivo 

da atividade passa a ser o objeto da ação. A alteração de motivos acontece porque, em determinadas 

condições, o resultado da ação passa a ser mais significativo do que o motivo que realmente a induziu. 

O conceito de atividade pressupõe que sejam realizadas ações e operações direcionadas para 

um fim, que por sua vez irão requerer a produção de instrumentos que estabeleçam a ligação entre o 

motivo e o objetivo da atividade. Leontiev (1979) distingue as ações das operações, porque nesta última 

estão envolvidas ferramentas. Para o autor, a uma ferramenta estão associados métodos e operações 

de uso, diferentes das ações e dos objetivos de uma atividade. Por exemplo, quando se quer 

desmembrar um determinado objeto pode-se usar a mesma ferramentas de corte, mas usando 

diferentes métodos. Logo, uma ação reveste-se de uma intencionalidade e é caracterizada por um 
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conjunto de aspetos operacionais que não foram definidos no objetivo principal, mas que apareceram 

devido às circunstâncias onde a ação foi desenvolvida.  

Leontiev denominou os meios pelos quais se realiza a ação de operações, representando o 

modo como será executado um ato. As operações são o conjunto de procedimentos que o sujeito realiza 

para alcançar o objetivo definido na ação. A operação tem o conteúdo necessário da ação, mas não é 

idêntico a ela. Assim, numa ação podem efetuar-se diferentes operações e na mesma operação podem 

concretizar-se diferentes ações. Uma operação está dependente das condições onde a ação é realizada, 

enquanto a ação é guiada pelo seu objetivo. Ramos (2010) apresenta o exemplo do trabalho em grupo, 

em que o aluno pode interagir por meio de um diálogo, via correio eletrónico ou por contacto telefónico, 

o que constituem um conjunto de operações diferentes, mas que permitem a execução da mesma ação.  

A operação, sendo o resultado da transformação de uma ação, quando incluída noutra tarefa, 

pode considerar-se como sendo uma ação, que Leontiev (1979) denominou de ‘tecnização’ e que está 

associada ao automatismo da sua realização. Leontiev apresenta o exemplo das operações requeridas 

para conduzir um automóvel, em que a troca de mudanças aparece como uma ação subordinada ao 

objetivo de manter as rotações do motor do automóvel. No entanto, este ato quando incluída na ação 

de mudança de velocidade do automóvel é um método para a desempenhar essa ação, tal como seria 

o de carregar no pedal do acelerador, ou seja, torna-se numa operação. Esta operação passou a ser 

desempenhada pelo condutor automaticamente e distintamente do objetivo original. 

A estrutura da atividade está em constante transformação porque uma atividade pode tornar-se 

ação quando deixa de ter o seu motivo inicial, ou uma ação pode transformar-se em atividade quando 

ganha um motivo próprio, ou, ainda, uma ação pode converter-se em operação e vice-versa. Esta 

dinâmica pode ser vista na Figura 25 apresentada por Ramos (2010):  

 

Figura 25. Níveis da Teoria da Atividade (Ramos, 2010, p. 37). 
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Como afirma Ramos (2010), a atividade é um conceito complexo e para ser compreendida é 

necessário ter em conta os elementos que a constituem e que a influenciam. Também Sforni (2003) 

expõe esta dinâmica da seguinte forma:  

1) Para que uma atividade tenha significado para o sujeito, é necessário que ela 
seja desencadeada por um motivo; 

2) Para que as ações passem para um lugar inferior na estrutura da atividade, 
tornando-se operações, é preciso que novas necessidades ou motivos exijam 
ações mais complexas; 

3) Para que, subjetivamente, o sujeito sinta novas necessidades ou motivos que 
o estimulem a agir num nível superior, é preciso que esteja inserido num 
contexto que desencadeie, objetivamente, a necessidade de novas ações; 

4) Para que uma operação seja automatizada de forma consciente, é necessário 
que ela se estruture inicialmente na condição de ação. (p. 90) 

 

Em suma, a Teoria da Atividade de Leontiev salienta a relação prática com os objetos, a 

atividade prática, enquanto o modelo histórico-cultural desenvolvido por Vygotsky acentua a cultura, a 

linguagem e a mediação simbólica. Para Vygotsky a consciência é mediada pela cultura, enquanto para 

Leontiev a mente e a consciência são mediadas por ferramentas e objetos. 

3.1.3. Teoria da atividade segundo Engeström 

A evolução da TA inicia-se na teoria histórico-cultural da atividade de Vygotsky, centraliza-se em 

torno da ideia de mediação e, no seu modelo triangular (Figura 23), expressa a tríade sujeito, objeto e 

artefacto mediador. Entre os artefactos mediadores, a consideração dos artefactos culturais nas ações 

humanas foi revolucionária e as atividades dos indivíduos passaram a ser analisadas em contexto social. 

O indivíduo é compreendido em função do seu meio cultural, a sociedade é caracterizada em função 

dos seus indivíduos e dos artefactos que utilizam e produzem. Contudo, a unidade de análise, nesta 

teoria, permanece concentrada no indivíduo e só é alterada com os trabalhos de Leontiev. Na teoria de 

Atividade de Leontiev (1978b), a unidade de análise é o conceito de atividade e para se entender uma 

ação é necessário compreender o motivo por detrás da atividade na qual esta está inserida. No entanto, 

segundo Engeström (1987, 2001), Leontiev não expandiu graficamente o modelo original de Vygotsky 

para um modelo de um sistema de atividade coletiva.  

Modelo da segunda geração da Teoria da Atividade 

Engeström (2001) observou que muitos dos trabalhos baseados na TA enfatizavam o papel da 

mediação na relação sujeito-objeto e não focavam, significativamente, os aspetos sociais e 
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comunicativos. Nesse sentido, este autor expandiu a TA através de algumas contribuições e revendo o 

sistema de atividade. Ele considerou o coletivo em vez de uma visão centrada no individuo operando 

com ferramentas, adicionando um outro nível com os elementos comunidade, regras e divisão do 

trabalho. Baseando-se nas ideias de Leontiev, Engeström representou a análise da Teoria da Atividade 

por um modelo que integra as componentes da atividade humana, cujas relações se representam na 

Figura 26. 

 

Figura 26 - Estrutura de um sistema de atividade – modelo de 2.ª geração da TA (Engeström, 
2001, p. 135). 

 

Esta estrutura da Teoria da Atividade é simultaneamente filosófica e interdisciplinar e nela 

assenta um conjunto de princípios que tenta compreender o desenvolvimento e as práticas humanas. 

Nesta estrutura, o modelo triangular proposto por Vygostky (Figura 23) está no triângulo superior da 

Figura 26 a representar as ações individuais (ou de grupo) inserido numa estrutura agora mais ampla 

que é o sistema de atividade coletiva. No diagrama da Figura 26, a forma elíptica significa que as ações 

orientadas para o objeto são explícita ou implicitamente caracterizadas por ambiguidade, surpresa, 

interpretação, produção de sentido e com potencial para mudanças. O objeto é o centro da atividade, 

estando-lhe associadas ações individuais dentro de uma atividade coletiva.  

Neste modelo de Engeström, o sujeito é o indivíduo, ou grupo de indivíduos, que analisa um 

dado objeto. O objeto é o problema ou parte do mundo material que origina uma atividade, moldado ou 

transformado em produtos/resultados com a ajuda dos artefactos. Os artefactos são as ferramentas 

físicas e simbólicas (instrumentos e signos), externas e internas, tais como os artefactos técnicos 

(instrumentos, calculadoras, etc.) ou artefactos psicológicos (imagens mentais, conceptualizações, etc.). 

A comunidade entende-se como sendo vários indivíduos e/ou grupos que partilham o mesmo objeto 

(objetivo geral). A divisão do trabalho é composta por divisão horizontal de tarefas entre os membros de 

uma comunidade e por divisão vertical onde estão incluídas relações de poder e status (chefias, 
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responsabilidades, distinção ou notoriedade, etc.). Nesta divisão toma-se consciência de quem faz o quê 

na atividade em relação ao objeto. As regras são os regulamentos explícitos e implícitos, normas e 

convenções do ambiente cultural e/ou institucional e que guiam ou restringem as interações entre o 

sujeito e a comunidade.  

No sistema de atividade, representada na Figura 26, é dada grande importância ao contexto 

onde o objeto está a ser analisado, nomeadamente às interações do individuo com a comunidade social. 

Acerca dos contextos, Neto, Gomes e Tedesco (2003) afirmam que qualquer atividade de grupo é 

mediada por ferramentas culturais, visto que antes do entendimento conceptual da atividade esta terá 

de ser, em primeiro lugar, compreendida socialmente. 

Na estrutura da TA, a mediação é um conceito fundamental e que possibilita analisar a relação 

entre o indivíduo e o objeto de estudo. As ferramentas (instrumentos materiais, imateriais) e signos 

(símbolos, palavras, etc.) assumem o papel de mediador, porque é através deles que se dá o processo 

de transformação do objeto conforme o objetivo.  

Em síntese, nesta teoria, o sistema de atividade é a unidade de análise que tenta compreender 

como se ligam as diferentes ações individuais ou do grupo. O indivíduo faz parte de uma comunidade e 

é responsável por apenas um conjunto de ações e tarefas que contribuem para a produção do objeto 

(coletivo) resultante da colaboração de vários indivíduos.  

Modelo da terceira geração da Teoria da Atividade 

A primeira geração da Teoria da Atividade centrou-se nos trabalhos de Vygotsky e foi 

reformulada por Leontiev ao estabelecer a estrutura da atividade. A segunda geração da TA iniciou-se 

com Engeström, ao refinar as teorias anteriores e o modelo triangular de Vygotsky, expandindo-o para 

um modelo com ligações a outras áreas envolvidas no sistema coletivo da atividade. Segundo Engeström 

(2001), a partir de 1970, passou haver uma grande recontextualização da TA e da sua aplicação com 

o aparecimento da ideia das contradições internas como um fator que conduz a mudanças e ao 

desenvolvimento do sistema da atividade. 

O surgimento de muitas investigações empíricas, impulsionadas pela internacionalização desta 

teoria, com a introdução de novas questões relacionados com a diversidade da interculturalidade e o 

diálogo entre diferentes tradições ou perspetivas, gerou novos desafios à evolução do conceito de 

sistema de atividade. Para responder a esses desafios, Engeström considerou ser necessário 

desenvolver ferramentas conceptuais para compreender e analisar, mais profundamente, a 

comunicação entre as múltiplas perspetivas e a interação de redes de sistemas de atividade. Deste 
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modo, expandiu o modelo anteriormente proposto, apresentando o que denominou de terceira geração 

da Teoria da Atividade, representada na Figura 27. Este modelo é composto, no mínimo, por dois 

sistemas de atividade em interação.  

 

Figura 27 – Modelo da terceira geração da Teoria da Atividade (Engeström, 2001, p. 136). 

 

Nestes sistemas de atividade, representados na Figura 27, existe mais do que um sujeito que 

atua sobre um objeto comum, ainda isento de reflexão (objeto 1). Após a reflexão surgirá um objeto 

coletivo significativo (objeto 2) que poderá ter um objeto (objeto 3) potencialmente compartilhado ou 

colaborativamente construído pelos dois sistemas de atividade. Consequentemente, Engeström (2001) 

refez o sistema da Teoria da Atividade anterior e identificou no seu interior os seguintes cinco princípios 

centrais: 

1.º Princípio – O sistema de atividade coletivo é considerado como a principal unidade de 

análise, mediado por artefactos, orientado para os objetos e inserido numa rede de relações com outros 

sistemas de atividade. As ações individuais ou de grupo, dirigidas por objetivos, e as operações 

automáticas, embora relativamente independentes, estão subordinadas à unidade de análise. Estas 

ações, eventualmente, só serão compreendidas quando interpretadas no âmbito dos sistemas de 

atividade total. Os sistemas de atividade auto reproduzem-se gerando ações e operações. 

2.º Princípio – Os sistemas de atividade são a múltiplas vozes (multivoicedness), ou seja, são 

sempre uma comunidade de múltiplos pontos de vista, tradições e interesses. A divisão do trabalho 

numa atividade cria diferentes posições para os participantes que transportam consigo as suas próprias 

histórias. Os sistemas de atividade carregam, em si, múltiplas camadas e linhas de histórias registadas 

nos seus artefactos, regras e convenções. Esta rede de múltiplas vozes é replicada pela interatividade 

das redes de sistemas de atividade, constituindo uma fonte de trabalhos e de inovação que exigirá 

esforços de tradução e de negociação. 
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3.º Princípio – Os sistemas de atividade formam-se e transformam-se ao longo de prolongados 

períodos de tempo, e toda a sua complexidade só é compreendida se a história do sistema poder ser 

estudada. Daí que os seus problemas e potencialidades só serão compreendidos no contexto da história 

local da atividade e dos seus objetos. A própria História (da humanidade) segue este princípio, tal como 

a história das ideias teóricas e das ferramentas que ajustam a atividade.  

4.º Princípio – As contradições têm um papel central como fonte de mudança e de 

desenvolvimento. Segundo Engeström, contradições não é o mesmo que problemas ou conflitos, mas 

é uma estrutura cumulativa de tensões geradas e vividas em (e entre) sistemas de atividade. A 

contradição principal que impregna todos os elementos dos nossos sistemas de atividade, no 

capitalismo, é a diferença entre a utilidade e o valor da mercadoria. O sistema de atividade é um sistema 

aberto, logo pode adotar novos elementos exteriores (por exemplo, uma nova tecnologia ou um novo 

objeto) que poderá originar novas contradições secundárias, em que o elemento antigo (por exemplo, 

as regras da divisão do trabalho) colidirá com o novo. As contradições podem ocorrer entre os 

participantes da atividade, porque trazem as suas próprias práticas e diferenças em relação aos 

instrumentos, às regras, à divisão de trabalho e outros elementos do sistema. Estas contradições geram 

perturbação e conflitos, mas também inovação e soluções adaptativas no sistema de atividade. 

5.º Princípio – Os sistemas de atividade podem sofrer transformações ou ciclos expansivos, 

como consequência das contradições referidas no 4.º princípio. Para Engeström, um ciclo expansivo é 

uma contínua construção e resolução de contradições num sistema de atividade, e que pode resultar 

de diferentes perspetivas dos seus participantes acerca do objeto, das ferramentas mediadoras, entre 

outras. Os ciclos ou transformações mais qualitativas dos sistemas de atividade dão-se quando as suas 

contradições começam a ser mais acentuadas, quando os seus participantes individuais começam a 

questionar e a desviarem-se dos princípios estabelecidos. Uma transformação expansiva dá-se quando 

o objeto e o motivo da atividade são alterados, reconceptualizados, para se adaptarem a um horizonte 

mais vasto de possibilidades do que no modo anterior da atividade. Esta alteração pode ser 

compreendida pela teoria da zona de desenvolvimento proximal (ZDP).  

Apesar de ter diferentes interpretações, a teoria ZDP é entendida como a diferença entre o que 

o individuo é capaz de fazer por si próprio e o que resulta com a ajuda de alguém (seus pares). 

Culturalmente e na área da educação, a teoria do ZDP é definida como a distância entre o conhecimento 

científico fornecido pela escola e o conhecimento quotidiano do aluno, e a junção destes dois 

conhecimentos produz o conhecimento verdadeiro. Estas diferenças dentro da TA são vistas como uma 

zona de tensão e conflito entre estes dois tipos de conhecimento, ou seja, provocam um conflito entre 
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o novo e o que é sabido. Já em termos sociais, a ZDP é vista como a distância entre as ações quotidianas 

dos indivíduos e as ações geradas pela atividade social, ou seja, potencializando a influência do social 

através dos seus conflitos gerados no seio do grupo (Engeström, 1987; Motta, 2004). 

A dialética das contradições entre os vários elementos do sistema de atividade é um dos aspetos 

importantes nesta terceira geração da Teoria da Atividade. Estas contradições internas e externas do 

sistema de atividade ou da interação entre os dois sistemas são impulsionadoras de um movimento 

multidirecional à solução. Este modelo consegue, também, hospedar as questões da diversidade cultural 

e do diálogo entre diferentes culturas.  

Em síntese, a TA tenta compreender as ações individuais dentro das atividades coletivas que 

são orientadas aos objetos. Alguns dos objetos de estudo são parcialmente compartilhados por 

diferentes sistemas de atividade, que são produzidos em colaboração. Esta geração da TA pode ser uma 

boa ferramenta de análise em casos atuais da educação onde a unidade de análise deixa de se 

concentrar no indivíduo (aluno) ou na relação professor-aluno e passa a incluir espaços formalmente 

’alheios‘ à escola. Atualmente, existem outros espaços ou organizações cheios de conflitos e 

contradições que geram aprendizagem, nomeadamente, ambientes de aprendizagem informal como o 

local de trabalho dos sujeitos e que são referenciados no capítulo 4 deste estudo. Desta forma, esta 3.ª 

geração pode ser uma ferramenta que permite compreender a interligação destes espaços e os aspetos 

colaborativos que eles podem gerar.  

3.1.4. Significado social e sentido pessoal da atividade pedagógica 

A pesquisa do sentido pessoal da atividade do professor ou o que motiva a atividade docente 

parte, segundo Asbahr (2005), do reconhecimento social da atividade pedagógica do professor tendo 

como base as contribuições da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Os estudos 

sobre esta temática focam as categorias da consciência, do significado social e do sentido pessoal da 

atividade pedagógica. Para Vygotsky, a consciência e a atividade são dois elementos fundamentais na 

psicologia histórico-cultural, sugerindo que a atividade socialmente significativa é o princípio explicativo 

da consciência humana. A consciência constrói-se de fora para dentro por meio das relações sociais. 

Segundo a perspetiva da teoria psicológica de Vygotsky, as funções mentais superiores são o objeto de 

estudo, os sistemas semióticos são mediadores e a atividade é que permite explicar essas funções 

mentais (Ribeiro, 2010). Com Leontiev, o conceito de atividade, com os seus elementos (atividade, ação, 

operação), passa a ser um princípio explicativo dos processos psicológicos superiores e de objeto de 

investigação (Asbahr, 2005). A atividade interna forma-se a partir da atividade externa (a forma primária 
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fundamental da atividade) através das relações sociais do indivíduo. À forma específica de reflexo 

psíquico da realidade, passagem do externo a interno, Leontiev chamou de consciência. A consciência 

realiza-se socialmente e a consciência individual existirá como um conhecimento partilhado, em que a 

linguagem é o meio que permite a transferência desse conhecimento. Segundo Asbahr (2005), o 

desenvolvimento social e individual faz-se tendo como base a linguagem, pois é a partir desta que o 

homem compartilha representações, conceitos, técnicas e o transmite às próximas gerações. Quando 

se apropria dos significados sociais, expressos pela linguagem, confere-lhes um sentido próprio e 

pessoal ligado diretamente à sua vida, às suas necessidades, motivos e sentimentos. Esta consciência 

social passa a fazer parte da sua consciência individual. 

Segundo Leontiev, o sentido pessoal e o motivo estão relacionados, porque para descobrir o 

sentido tem que se conhecer o motivo correspondente. O sentido é uma criação abstrata da mente 

humana, que indica a relação do sujeito com os fenômenos interiorizados, mas com significado de algo. 

Por exemplo, para um trabalhador, o significado social do seu trabalho é a produção de bens, já o 

sentido pessoal é ganhar um salário. Esta diferença entre significados e sentidos levou Leontiev (1978a) 

a chamar de alienação, porque as ações dos trabalhadores e o motivo pelo qual agem são contraditórios. 

Este fenómeno também se pode encontrar no trabalho intelectual, como por exemplo, quando o 

interesse de um professor é apenas o de ser remunerado. Neste caso, trata-se de um processo de 

alienação, em que a atividade docente perde o sentido de induzir a aprendizagem nos alunos. A 

diferença entre o significado da atividade pedagógica (significado social) e o sentido pessoal que o 

professor lhe atribuí é que permite compreender as motivações na sua atividade de docente.  

Segundo Asbahr (2005), uma atividade pedagógica do tipo alienada deixa de ter o seu sentido 

social, transformando-se numa mera operação automatizada de repetição de conteúdos e reprodução 

de forma mecanizada do que está no livro didático. Ou pior ainda, o professor fica à espera na sala de 

aula que o tempo passe, enquanto os alunos fazem tarefas sem sentido. Por exemplo, a atividade 

pedagógica de ensinar um tópico matemático do tipo alienada e sem sentido social tem os seguintes 

elementos do modelo de Engeström (Figura 26): 

1. Regras: Regras de comportamento dos alunos dentro de uma sala de aula e 
regras da matemática formal; 

2. Sujeito: Tópico matemático a ensinar; 
3. Ferramentas: Professor, quadro, materiais de leitura para apoio; Signos: 

Apresentação de teoremas formais da matemática; 
4. Objeto: Tópico matemático a ensinar; 
5. Comunidade: Indivíduos dentro da sala de aula com uma relação tipo pessoal 

direcionada do professor ao aluno;  
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6. Divisão de tarefas:Professor transmite e o aluno regista; 
7. Resultado: Transmissão de conhecimentos; 
8. Sentido: Sentido pessoal da transmissão de conhecimentos matemáticos; 
9. Significado: Existe apenas significado pessoal da atividade pedagógica. 
 

Veja-se que, neste caso, o sujeito da atividade (tópico matemático a ensinar) é o mesmo que o 

objeto de aprendizagem e o aluno está afastado da criação do seu próprio conhecimento ou de contribuir 

para o saber coletivo. O professor centra-se na sua exposição sobre o tópico matemático, processo 

orientado para a transmissão de conteúdos, e está convicto que o aluno aprenderá escutando-o e 

registando o que vê escrito no quadro. Este tipo de prática pedagógica é associada muitas vezes às 

convicções do professor ou a justificações relacionadas com falta de tempo para lecionar a totalidade 

dos conteúdos programáticos da disciplina. 

O significado social da atividade pedagógica do educador é criar condições para que os alunos 

aprendam através das atividades que proporciona. Para isso, o professor é responsável por encontrar a 

melhor maneira que propicie a aprendizagem dos conteúdos que vai lecionar. Para uma boa formação 

do aluno, este deverá ter uma postura crítica no processo de produção do conhecimento. O aluno não 

deve ser só o objeto da atividade do professor, mas o sujeito da atividade de ensino e aprendizagem. 

Para isso, deve participar ativamente e intencionalmente no processo de apropriação do saber e ter uma 

postura de consciência coletiva (social). Cabe ao professor organizar a sua prática de modo a relevar 

este significado social da atividade pedagógica. Este sentido pessoal da atividade do professor é o que 

o motivará a tomar determinadas ações no processo educacional. Este tipo de estrutura pedagógica é 

uma atividade que se destina a satisfazer necessidades cognitivas e cujo objeto é a aprendizagem. Na 

atividade de aprendizagem os aspetos mais importantes são o objeto do conhecimento e o próprio aluno. 

Esta atividade deve desenvolver a personalidade e o conhecimento do aluno. Neste tipo de atividade 

educativa, o produto são os conteúdos assimilados e as transformações na personalidade integral do 

aluno, que implicam novas atitudes e formas de agir do sujeito. 

Nas regras de suporte para a aprendizagem, os objetivos das atividades devem ser explícitos, 

para que o aluno tenha consciência do que está realizar. O papel do professor é fundamental para que 

isso aconteça, mas também para mediar a relação dos alunos com o objeto do conhecimento, 

orientando e organizando todo o processo.  

Na perspetiva de Moura, Sforni e Araújo (2011), os professores devem conduzir os alunos a 

sentirem a necessidade do conceito, fazendo coincidir os motivos da atividade com o objeto de estudo. 

A aprendizagem de conceitos é o meio para a realização das ações complexas na atividade de 
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aprendizagem e os recursos mediadores serão essenciais para alcançar esses objetivos. Assim, o ensino 

de conceitos deve ser intencionalmente organizado para desenvolver ações e operações mentais 

qualitativamente superiores. A atividade de aprendizagem do aluno não pode ser só isolada mas deve 

ter por base as relações sociais com a comunidade dentro e fora da sala de aula.  

3.2. Atividades e tarefas de aprendizagem matemática  

Uma das razões que faz com que alguns alunos tenham dificuldades de aprendizagem na 

disciplina de Matemática é o facto de aqueles não encontrarem sentido nas atividades que realizam na 

sala de aula. Almeida e Brito (2005) referem mesmo que os alunos não conseguem ‘entrar’ nesta 

disciplina porque não identificam a lógica da sua existência, nomeadamente que tipos de problemas a 

sustentam. Esses alunos ficam, geralmente, limitados à aquisição de um conjunto de técnicas, 

algoritmos ou à utilização de ferramentas computacionais para realizar as suas tarefas matemáticas 

sem lhes dar o devido sentido. Segundo as autoras, fazer com que o aluno perceba a ‘razão de ser’ da 

Matemática obriga a conhecer quais são os seus motivos e necessidades que o levam a envolver-se na 

resolução de tarefas que lhe são propostas nas aulas de Matemática. Considerando os pressupostos da 

Teoria da Atividade, toda a atividade é dirigida por um motivo e que esta deve atender às necessidades 

do sujeito (aluno). Os métodos de ensino podem favorecer ou não o surgimento desta noção de sentido 

e significado nas atividades de aprendizagem da Matemática. Na sala de aula, os alunos interagem entre 

si e com o professor em práticas tais como resolução de exercícios, problemas, investigações e projetos. 

Mas, será que, como questionam Almeida e Brito (2005), todas essas práticas se enquadram na noção 

de atividade ou apenas serão tarefas desenvolvidas pelos alunos? Uma tarefa de ensino e aprendizagem 

só se torna uma atividade quando o aluno se envolve verdadeiramente nessa tarefa e consegue ligar as 

suas ações a um sistema mais amplo de relações de natureza social. É importante conhecer os diversos 

tipos de tarefas em que os alunos se podem envolver nas aulas de Matemática, bem como quais dessas 

se constituem como uma atividade em cada momento da aprendizagem, dentro ou fora de sala de aula. 

3.2.1. Formas de interação nas atividades de aprendizagem matemática  

No ensino e na aprendizagem da Matemática, tal como em outras disciplinas, o professor, o 

aluno e o saber podem coexistir de modos diferentes, estando ou não em harmonia, no sentido de criar 

e aprender conhecimento. Normalmente, segundo Charnay (1995), esta relação pode ser descrita a 

partir de três modelos: normativo; ativo; aproximativo ou construtivista. O modelo normativo é aquele 

que centra a sua atividade nos conteúdos, ligado à transmissão e à comunicação de conhecimentos 
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(saber) aos alunos. O professor apresenta noções e introduz exemplos. Do aluno, espera-se que 

aprenda, escutando e prestando atenção, e depois que treine e exercite através da resolução de 

exercícios ou problemas. Ao aluno já lhe é fornecido o saber como estando finalizado e construído, só 

tem que o aplicar.  

O modelo ativo é aquele que está centrado no aluno, nos seus interesses, motivações e no meio 

que o rodeia. O professor escuta o aluno, suscita a sua curiosidade, ajuda-o a utilizar fontes de 

informação, responde às suas perguntas, encaminha-o para ferramentas de aprendizagem e procura 

criar-lhe uma melhor motivação. O aluno estuda e aprende Matemática procurando informação e 

organizando-a para depois a aplicar. Neste modelo, o saber está ligado às necessidades da vida, do 

ambiente, mas não é importante como se estrutura e interliga o conhecimento.  

O modelo aproximativo ou construtivista está centrado na produção do saber pelo aluno 

(Charnay, 1995), partindo de modelos e conceções nele existentes, colocando-o à prova no sentido de 

as modificar ou construir outras novas conceções sobre o conhecimento. Este modelo sustenta uma 

abordagem pedagógica em que não é o professor que ensina através de processos de transmissão de 

conhecimento, mas é o aluno que aprende com a sua orientação. O papel do professor será o de tutor 

ou de facilitador pedagógico, como refere Rezende (2000), induzindo o aluno a ‘aprender como 

aprender’ orientando-o na procura dos conhecimentos necessários, incutindo-lhe autoconfiança das 

suas faculdades e espírito crítico. Numa perspetiva piagetiana, estas atividades permitem induzir e 

aumentar o potencial da criatividade do aluno. Neste modelo, o professor propõe e organiza situações 

com diferentes obstáculos, com diferentes fases de desenvolvimento, formulação e institucionalização 

do conhecimento. O docente deve procurar compreender as causas e a origem dos erros dos alunos e 

daí promover atividades de aprendizagens significativas. Nas tarefas propostas para a aquisição e 

‘manipulação’ de conhecimento, o aluno deve procurar e propor soluções, defendê-las e discuti-las com 

as dos seus colegas. Este tipo de abordagem requer muitas fontes de informação, que tanto podem ser 

fornecidas pelo professor como pesquisadas em bibliotecas e na Internet. As atividades de ensino devem 

ser organizadas tendo em atenção as características individuais de cada aluno, nomeadamente os seus 

interesse e necessidades; o seu nível de desenvolvimento intelectual; e os seus conhecimentos e 

experiências. Tais atividades devem ser elaboradas do simples para o complexo e do concreto para o 

abstrato, com o intuito de permitir ao aluno experiências diversificadas, trabalho em grupo e individual 

e abordagens diferentes de um mesmo tema. A atividade, em si, deve ser auto justificativa, no sentido 

em que a informação que fornece permite ao aluno entender a sua estrutura e o modo como esta 

contribui para a aprendizagem. Esta visão de conceber o processo de construção do conhecimento 
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permite uma aprendizagem significativa através do conflito cognitivo que gera, incrementa a capacidade 

de reflexão e discussão do aluno através das suas explicações e argumentações, potencia o incentivo à 

criatividade, porque a forma como concebe o ensino e a aprendizagem da Matemática permite destacar 

soluções originais, comparar métodos diferentes, atenuar o caráter estandardizado do conhecimento, 

realçar a resolução de problemas, promover as investigações e desenvolver uma mente aberta nos 

alunos.  

A aprendizagem baseada em problemas e na simulação remete para uma filosofia de trabalho 

subjacente ao modelo construtivista (Rezende, 2000). Na educação matemática, estas tarefas visam 

alterar no estudante a tradicional postura passiva para uma postura ativa e interessada. Na procura da 

solução do problema, a aprendizagem baseada em problemas e na simulação permitem encontrar 

situações novas e reais, estimulam a curiosidade matemática e permitem criar processos de pesquisa 

que ajuda a descoberta das propriedades matemáticas. A aprendizagem baseada em problemas e na 

simulação têm despertado a atenção da investigação nos últimos anos devido ao seu carácter integrador 

das aprendizagens dos alunos. Práticas educativas apoiadas na aprendizagem baseada em problemas 

e na simulação permitem que os estudantes adquiram capacidades de análise e de interpretação de 

dados, de saber resolver situações de conflito e habilidade de tomar decisões. Atividades baseadas em 

projetos (Masson et al., 2012) e simulações (Jonassen, 1996) tendem a fazer com que a atividade dos 

alunos esteja no centro da procura do saber e do conhecimento.  

A aprendizagem e a abordagem que os alunos fazem com o conhecimento está intimamente 

ligado às estratégias de ensino e as tarefas que o professor seleciona para conduzirem as suas 

atividades. Existem alguns termos referentes a estratégias de ensino alternativo, tais como ‘ensino por 

descoberta’, ‘ensino ativo’, entre outros, mas Ponte (2005) diz que prefere o termo ‘ensino-

aprendizagem exploratório’, porque é aquele que melhor dá ênfase à atividade simultânea de ensino e 

aprendizagem. A característica principal desta estratégia de ensino-aprendizagem exploratório é que “o 

professor não procura explicar tudo e deixa uma parte importante do trabalho de descoberta e de 

construção do conhecimento para os alunos realizarem” (p. 13). Para o autor, situações de aula em 

que professor está a expor um dado assunto e suscita a participação do aluno com perguntas, não deixa 

de ser um ensino direto ou normativo. Ou mesmo, quando o professor coloca uma tarefa pontualmente 

mais aberta para resolver, no meio de uma atividade essencialmente de resolução de exercícios, não 

deixa se ser um ensino protagonizado pelo professor. O que marca o tipo de ensino é o tipo de trabalho 

usual na sala de aula. Ponte refere que no processo de ensino-aprendizagem exploratório, “podem (e, 

possivelmente, em muitos casos devem) haver momentos de exposição pelo professor e de 
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sistematização das aprendizagens por ele conduzidos” (p. 14). No entanto, não deve ser esse o processo 

dominante na sala de aula, mas sim um processo que envolve tarefas de exploração dos alunos, tais 

como de investigação, projetos, problemas e exercícios. No ensino-aprendizagem exploratório, o 

professor decide, num determinado momento da aula, optar por uma abordagem de cunho direto ou 

exploratório ou, ainda, uma mistura das duas. Na estratégia de ensino-aprendizagem exploratória, a 

atividade da aula não se inicia com introdução de informação por parte do professor, porque desta forma 

podia-se correr o risco de não se evidenciar o que era importante. O processo de aprendizagem centra-

se fundamentalmente nos momentos de reflexão dos alunos sobre as atividades que realizaram e só 

depois é que haverá a discussão, o balanço e a clarificação do que se aprendeu. Ponte (2005) refere 

que uma estratégia de ensino-aprendizagem exploratória “valorizará mais os momentos de reflexão e 

discussão com toda a turma, tendo por base o trabalho prático já previamente desenvolvido, como 

momentos por excelência para a sistematização de conceitos, a formalização e o estabelecimento de 

conexões matemáticas” (p. 16). 

3.2.2. Caracterização das tarefas matemáticas 

No contexto educacional segundo a conceção de Christiansen e Walther (1986), tarefa é o 

objeto da atividade do aluno. De ponto de vista da teoria da atividade de Leontiev (1978b), tarefa é o 

objetivo de uma ação. A execução de uma ação por parte do aluno é a tarefa. Quando o professor 

concebe tarefas para o aluno, as mesmas são consideradas como ações familiares para o professor tais 

como o são todos os passos do procedimento da sua execução. Os autores referem que na Matemática 

é frequente encontrar práticas pedagógicas apenas centradas nas ações do professor e na sua 

responsabilidade em definir tarefas de aula. Com isto, afirmam os autores, está-se a reduzir o sentido 

do significado de tarefa e de atividade. Tradicionalmente, a sequência das interações da atividade de 

sala de aula é: o professor faz uma introdução teórica ou demonstração matemática e depois expõe e 

especifica um conjunto de exercícios que os alunos têm que resolver, individualmente ou coletivamente; 

os alunos aprendem com a resolução dessas tarefas e a sua atividade de aprendizagem cinge-se apenas 

a rotinas de treino e prática; posteriormente, o professor discute as soluções com os alunos e avalia se 

estes foram capazes de compreender os procedimentos de resolução. Caso haja, ainda, dificuldades 

em executar passos dessas rotinas, são acrescentados mais exercícios de treino para os alunos 

resolverem. Quando este processo for realizado com sucesso passa-se a novos exercícios com grau de 

complexidade mais elevado ou o professor passa a introduzir novos tópicos matemáticos, e assim 
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sucessivamente. Este tipo de atividade de ensino tem como consequência uma avaliação dos alunos 

unicamente por testes e exames com exercícios tipificados.  

Christiansen e Walther (1986) sugerem que a atividade de ensino se deve centrar nas atividades 

realizadas pelos alunos e nos seus processos de aprendizagem e que estes se devem envolver em 

atividades que impliquem construir, explorar e resolver problemas, individualmente e em grupo. Para 

isso, o professor não pode apresentar aos alunos apenas tarefas matemáticas de exercícios ou 

‘problemas interessantes’. Os professores devem conceber tarefas em harmonia com os processos de 

trabalho dos alunos de modo que façam sentido nas suas atividades. Os autores consideram que as 

atividades que se fazem sobre uma tarefa se forem feitas de uma forma ‘cega’ não resultam na 

aprendizagem pretendida. A aprendizagem só se efetiva se os alunos refletirem sobre a atividade que 

realizam quando atuam sobre as tarefas que lhe são propostas e se mostrarem interesse na tarefa. No 

ensino da matemática a utilização de tarefas específicas, tais como de exploração ou resolução de 

problemas, também motiva o aparecimento de diferentes tipos de atividades. Por sua vez, cada tipo de 

atividade contribui para aprender de maneiras diferentes e em níveis cognitivos diferentes. No entanto, 

a aprendizagem dos alunos não se dá unicamente pelas tarefas matemáticas que realiza, mas também 

pela atividade do professor que se quer reguladora e corretiva das ações que os alunos desenvolvem 

nas suas atividades, no sentido de aparecer a aprendizagem pretendida. É neste contexto educacional 

dirigido à aprendizagem que Christiansen e Walther (1986) indicam que a atividade de aprendizagem é 

quando os alunos trabalham segundo o planeamento educacional dirigido para uma aprendizagem 

intencionada. A aprendizagem intencionada está ligada aos motivos que levaram o professor a criar e a 

planear o uso de uma tarefa na aula. 

Nos processos de ensino e de aprendizagem, o professor tem um papel importante na sala de 

aula, devendo proporcionar um ambiente que estimule o aluno à compreensão dos conceitos. Cabe ao 

professor tomar decisões relacionadas com a seleção de tarefas matemáticas a inserir na sua prática 

pedagógica, que  tendem a influenciar a qualidade da aprendizagem dos alunos. A qualidade dessa 

aprendizagem, como refere Ponte (2005), está diretamente relacionada com as atividades que os alunos 

realizam e a reflexão que fazem na resolução das mesmas. Quanto à tarefa, esta pode surgir e ser 

enunciada por iniciativa do professor, proposta pelo aluno ou através da negociação entre o professor e 

o aluno. Para Ponte (2005), não chega só selecionar uma boa tarefa, é necessário que esta seja proposta 

de forma adequada e a sua realização seja bem conduzida na sala de aula. Neste contexto, Stein e 

Smith (2009) referem que “uma tarefa é definida como um segmento da atividade da sala de aula 
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dedicada ao desenvolvimento de uma ideia matemática particular” (p. 22), que pode envolver vários 

problemas ou um trabalho sobre um problema complexo. 

Face à escolha de tarefas adequadas para a atividade pedagógica, Ponte (2005) refere que, o 

professor, na sua gestão curricular e conforme o contexto da aprendizagem, pode selecionar tarefas 

com grau de desafio do mais acessível até ao mais desafiante, com um grau de estrutura mais aberta 

ou mais fechada. Com base nestas características, existe uma diversidade de tarefas matemáticas, entre 

as quais o autor realça os problemas, os exercícios, as investigações, os projetos e as tarefas de 

exploração. Todas estas tarefas matemáticas podem ser analisadas segundo duas dimensões, grau de 

desafio e grau de estrutura. O grau de desafio matemático refere-se à perceção que os alunos têm da 

dificuldade de uma questão que lhes é apresentada na sala de aula ou nos momentos de avaliação 

(teste ou exame). O grau de desafio pode ir desde “reduzido” até “elevado”. Já relativamente ao grau 

de estrutura da tarefa pode variar entre “aberto” ou “fechado”. Enquanto uma tarefa fechada é aquela 

onde é claramente dito o que é dado e o que é pedido, uma tarefa aberta admite um grau de 

indeterminação no que é dado, no que é pedido, ou em ambas as coisas. Com o cruzamento das duas 

dimensões de análise das diversas tarefas, Ponte (2005) elaborou o seguinte esquema classificativo do 

tipo de tarefa (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Relação entre diversos tipos de tarefas, em termos do seu grau de desafio e de abertura. 

(Ponte, 2005, p. 8) 

 

No primeiro quadrante residem as tarefas a que Ponte (2005) designou de tarefas de 

exploração e que são relativamente abertas e com grau de desafio reduzido. O autor chama a atenção 

para o facto de uma tarefa ser aberta não significa que tenha um grau de complexidade elevado. O grau 

de desafio é o que faz a diferença entre tarefa de exploração e de investigação. A diferença pode, 

também, estar na forma como a tarefa é gerida pelo aluno. Se esta se inicia sem muito planeamento 
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será uma tarefa de exploração. Já em relação à diferença entre uma tarefa de exploração e um exercício, 

o autor comenta que a sua linha de demarcação nem sempre é muito nítida, porque para um mesmo 

enunciado a tarefa pode ser considerada de exploração ou de exercício, dependendo dos conhecimentos 

prévios que o aluno têm sobre ela.  

A classificação de uma tarefa como problema também depende da experiência e do 

conhecimento que os alunos têm sobre a mesma. Em certas questões matemáticas, o que é para 

alguns alunos um problema, para outros será um mero exercício (Christiansen & Walther, 1986; Ponte, 

2005). Segundo Ponte (2005), esta noção de problema tem um lugar bem estabelecido no ensino da 

Matemática, que os trabalhos de Pólya ajudam a clarificar. Para Pólya (1956), um problema deve ser 

desafiador e despertar nos alunos gosto pela descoberta. Ponte (2005) considera que um problema terá 

de ter sempre um grau de dificuldade apreciável, mas não pode ser demasiado difícil, porque pode levar 

o aluno a desistir dele rapidamente ou a nem sequer iniciar a sua resolução. No entanto, se o problema 

for demasiado acessível para quem o resolver então será um exercício.  

Segundo Ponte (2005), um exercício configura-se como uma questão em que o aluno conhece 

um processo e é capaz de o usar de imediato para resolver a questão. Caso não conheça esse processo 

então a questão será um problema. Os exercícios servem para o aluno pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos e têm o propósito de consolidar conhecimentos. O autor sugere que não se pode reduzir o 

ensino da Matemática à resolução de exercícios, embora estes tenham o seu lugar próprio, porque isso 

pode comportar riscos de empobrecimento das tarefas propostas e levar à desmotivação dos alunos. A 

seleção dos exercícios a propor deve testar a compreensão dos alunos sobre conceitos fundamentais. 

O autor salienta, ainda, que não é pelo facto de se colocar uma tarefa num contexto extra Matemática 

que ela será um exercício ou um problema. Já as tarefas de investigação têm um grau de estrutura 

aberto. Embora uma tarefa de investigação forneça informação e apresente questões, esta exige muito 

mais trabalho por parte do aluno, nomeadamente a elaboração de uma estratégia de resolução e a 

formulação específica das próprias questões a resolver. As tarefas de investigação promovem mais o 

envolvimento dos alunos, porque requerem destes uma maior participação em todas as fases do 

processo de resolução da tarefa.  

As tarefas podem-se caraterizar segundo duas outras dimensões: Duração e Contexto (Ponte, 

2005). A primeira dimensão diz respeito ao tempo necessário para realizar uma tarefa e que pode ir de 

poucos minutos a dias, semanas ou meses. A variação da duração de uma tarefa pode ir de “curta” a 

“longa”. O projeto é uma tarefa de longa duração, um exercício é de curta duração e os problema, 

tarefas de exploração e de investigação encontram-se entre esses dois polos. Para o autor, geralmente, 
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as tarefas de longa duração são mais ricas, permitem aprendizagens mais profundas. No entanto, 

também comportam mais riscos, tais como, os alunos dispersarem-se e perderem muito tempo em 

coisas irrelevantes ou mesmo abandonarem totalmente a tarefa.  

A dimensão do contexto das tarefas refere-se ao seu enquadramento e tem como polos 

extremos o contexto real e o puramente matemático. Entre estes dois polos existe o contexto que se 

designa por 'semirrealidade', que é frequente em problemas e exercícios de Matemática. Segundo 

Ponte, neste contexto de semirrealidade a maior parte das propriedades das situações reais não são 

tidas em conta, porque o seu objetivo é focar-se em apenas algumas propriedades que interessam ao 

problema. As tarefas de modelação apresentam-se num contexto de realidade e são, de um modo geral, 

de natureza problemática e desafiante, o seu grau de estruturação está ao nível do problema ou da 

investigação conforme o enunciado da questão. O autor refere-se às aplicações matemáticas como 

sendo, na maior parte dos casos, exercícios ou problemas de aplicação de conceitos ou de ideias 

matemáticas.  

Nas atividades de aprendizagem matemática é frequente aparecer um outro género de tarefa 

que são os jogos. Ponte (2005) refere-se aos jogos como um problema onde as regras estão bem 

definidas, onde existem diversos intervenientes e o objetivo do jogador é vencer o jogo, individual ou 

coletivamente. Num jogo procura-se encontrar uma estratégia ganhadora para a resolução de um 

problema. Em alguns casos, o jogo pode implicar trabalho de recolha e organização de dados e, nestes 

casos, a sua natureza é considerada exploratória. No entanto, qualquer que seja a sua natureza, um 

jogo terá boas potencialidades no âmbito da aprendizagem matemática. 

3.2.3. Resolução de problemas  

A resolução de problemas é uma atividade que pode servir de ponto de partida para ensinar e 

aprender Matemática. Os problemas são situações matemáticas que contribuem para que o aluno 

construa novos conceitos, mesmo antes de lhe ser apresentado conhecimentos formais de Matemática 

para responder à situação que lhe é apresenta pelo professor. Neste processo, o professor propõe 

tarefas aos alunos que os levam a gerar novos problemas, a gerir e a solucionar conflitos cognitivos 

criados por si próprios. Segundo Zuffi e Onuchic (2007), uma metodologia de ensino e aprendizagem 

baseada na resolução de problemas não consiste em resolver problemas de aplicação que, 

normalmente, aparecem nos manuais escolares após a apresentação de um conteúdo matemático. 

Pelo contrário, constituem-se por tarefas que são apresentadas aos alunos antes da aprendizagem 

formal de um conteúdo, através de situações problemáticas, o mais perto possível do real, e que os 
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levam a raciocinar sobre a necessidade de construir novos conceitos e processos, para além da 

utilização de conhecimentos prévios adquiridos. Este tipo de atividades requer um amplo conhecimento, 

não só de técnicas e procedimentos mas também das relações que existem entre si.  

No processo de aprendizagem baseada na resolução de problemas, compete ao professor 

apresentar tarefas para que o aluno seja capaz de compreender e identificar os dados de um problema, 

tomar decisões para o resolver, estabelecer relações, saber comunicar resultados e ser capaz de usar 

técnicas ou procedimentos conhecidos. Para que estes objetivos sejam cumpridos, o problema deverá 

ser qualquer situação que estimule o aluno a pensar, que lhe seja interessante e desafiadora, mas não 

trivial, conhecida ou dentro do âmbito da sua realidade. A formalização, o simbolismo e as técnicas 

matemáticas serão introduzidas depois de trabalhado e refletido todo o problema e devem ser os alunos 

a encontrar o seu caminho, "o que pensar" ou "o que fazer" (Zuffi & Onuchic, 2007), enquanto o 

professor só deve orientar quando eles não sabem como agir. A relevância de tais processos leva a 

distinguir a noção de problema da noção de resolução de problemas. Para González (1998, 2014), Zuffi 

e Onuchic (2007), para ser considerada problema para uma pessoa, uma situação tem de ter a 

característica de ser novidade e não familiar, que requer na sua resolução um tratamento diferente de 

mera aplicação rotineira. Enquanto o problema é um tipo de tarefa, na atividade subjacente à sua 

resolução, resolução do problema, o estudante terá de pôr à prova as suas habilidades de raciocínio 

que permitem tomar decisões, identificar hipóteses e comprovar a solução. Para estes autores, uma 

situação fundamentada em problema reflete o que se considera de ‘Tarefa Intelectualmente Exigente’, 

assim designada por propiciar esforço de raciocínio e não apenas exercício de recordação e utilização 

mecanizada de esquemas algorítmicos ou de receitas pré- concebidas.   

Para Gonzalez (1998, 2014), Zuffi e Onuchic (2007), as atividades cognitivas de ordem inferior 

são aquelas associadas aos processos de codificação, armazenamento, recuperação e transformação 

de informações. Já os processos mentais de ordem superior são aquelas que são usados para gerir, 

ativar, monitorizar, avaliar e modificar os processos de nível inferior, referenciados, também, como 

sendo metacognitivos e autorreguladores. Para os autores, a realização e a prática das atividades 

baseadas em tarefas de resolução de problemas permitem ativar os processos de pensamento de 

ordem superior nos alunos, leva-os a transformar as experiências em conhecimento unificado e torna 

as pessoas intelectualmente mais competentes. No entanto, para que este processo seja bem-sucedido, 

os alunos devem prestar atenção às suas ações, às estratégias aplicadas e aos resultados obtidos, 

refletir sobre os seus processos de pensamento durante a execução da tarefa. A metacognição dá-se 

nas tarefas intelectualmente exigentes quando uma pessoa: consegue tomar consciência dos objetivos 
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da tarefa; reconhece que não existe ou existem mais de que um caminho para a solucionar; dá conta 

que o que conhece não é aplicável, ou é inadequado; consegue identificar estratégias favoráveis e outras 

desfavoráveis para a solução; consegue criar bases para a generalização e/ou transferência de 

resultados, estabelecendo condições de aplicabilidade. 

O interesse por uma metodologia de ensino e de aprendizagem baseada na resolução de 

problemas muito se deve à contribuição do trabalho desenvolvido por Polya (1956). Segundo este autor, 

a resolução de problemas fundamenta-se nos princípios da imaginação e intuição, encarando-se a 

Matemática como um processo de crescimento e descoberta. O método de Polya para a resolução de 

problemas consiste em atividades matemáticas que possuem uma componente formal (envolve 

axiomas, definições, teoremas e demonstrações), uma componente algorítmica (composta por 

procedimentos adquiridos através de treino sistemático), faz uso da observação e das analogias, 

estimula os alunos a formular conjeturas. Neste método, a preocupação é a aprendizagem e o professor 

deve conduzir a aula no sentido de o aluno construir o seu próprio conhecimento. Polya (1956) elaborou 

um sistema metódico de resolver problemas que estabelece etapas ou níveis, que devem ser 

devidamente explorados para que o aluno possa adquirir capacidades em resolver problemas. Os 

passos, para a solução do problema, têm de ser claros e objetivos e o professor direciona o raciocínio 

do aluno para que este possa chegar à solução. Para Polya (1956), existe uma arte de descoberta e de 

invenção e essa habilidade consegue-se através de uma aprendizagem que pratique princípios 

adequados. Nesta perspetiva, embora a Matemática seja uma disciplina formal, o seu desenvolvimento 

depende muito de processos criativos, da imaginação e da intuição. Para Polya (1956), quando se está 

à procura de soluções para um problema, cometem-se erros. A procura de outras alternativas de 

resolução contribui para uma melhor capacidade de imaginação de soluções. 

Na resolução de um problema, Polya (1956) refere que existem aspetos fundamentais que 

devem ser analisados em quatro fases distintas:  

(1) Compreensão do problema: o estudante necessita compreender o problema e 
deve começar por questionar-se se conhece a incógnita, os dados e se existem 
condicionantes ao problema. 

(2) Seleção de uma estratégia de resolução: o estudante deve tentar fazer uma 
conexão entre as incógnitas e os dados, e procurar uma estratégia para 
resolver o problema. Para isso, o estudante deve questionar-se se já viu um 
problema semelhante que tenha resolvido anteriormente. Se sim, deve 
questionar-se se será possível usar os seus resultados, métodos de resolução 
ou se deve introduzir algum elemento auxiliar para o poder utilizar no 
problema que está a resolver. Ou então, o estudante pode tentar reformular o 
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problema, que tem entre ‘mãos’, e tentar resolver novamente a partir da 1.ª 
fase. 

(3) Execução da estratégia selecionada: o estudante executa a estratégia para a 
resolução do problema, mas deve questionar-se se cada passo está correto e 
se é possível demonstrar cada um desses passos da estratégia de resolução.  

(4) Análise do resultado e do processo de resolução: a resolução do problema não 
deve ficar pela obtenção de uma solução. O estudante deve-se questionar se 
é possível verificar o resultado, se é possível chegar ao mesmo resultado por 
outro caminho diferente, se é possível usar o resultado ou o mesmo método 
num outro problema diferente.  

 

As estratégias de ensino que integram a resolução de problemas, como atividade a desenvolver 

na aula de Matemática, proporcionam oportunidades de interação entre o professor e os alunos. O 

professor deverá auxiliar os estudantes, estimulando-os a adquirir experiência pelo trabalho autónomo. 

Este auxílio corresponde, por vezes, a fazer a mesma pergunta diversas vezes (por exemplo, qual é a 

variável?) mas de modo diferente e natural. Com isto, o professor quer que o aluno centre a sua atenção 

no objetivo da questão (conhecer a variável). Polya (1956) refere, ainda, que o professor deve colocar-

se sempre no lugar do aluno, no sentido de compreender o seu ponto de vista, conhecer o que se passa 

na sua mente para que, depois, possa colocar questões que o auxiliem na resolução do problema.  

A aprendizagem baseada na resolução de problemas é uma tendência expressa nas intenções 

dos programas de ensino em várias áreas do ensino superior e, em particular, na engenharia (Costa, 

Martins, Rodrigues & Rocha, 2012; Crawley, Malmqvist, Östlund & Brodeu, 2007). Na aprendizagem 

baseada na resolução de problemas, o problema é o ponto de partida para as aprendizagens dos alunos 

que lhes é apresentado na forma de uma situação problemática. Esta situação é o mais realista possível, 

com base em situações do quotidiano social, familiar ou profissional do aluno, que depois é adaptada 

para o contexto educativo onde será aplicado na resolução do problema. A atividade de resolução de 

problemas pode ser inserida no âmbito de uma unidade curricular, mas terá mais amplitude de 

abordagem e mais rica de conceitos se for introduzida num campo interdisciplinar em colaboração com 

diversas unidades curriculares do curso. Na resolução de problemas, são os alunos que definem os 

objetivos de aprendizagem face ao problema que lhes é apresentado. Os alunos aprendem de forma 

autónoma, em equipa, em contextos sociais próximos de si e em ambientes virtuais apoiados nas 

tecnologias de comunicação. O papel do professor é o de guia e facilitador das aprendizagens dos 

alunos, ao ser o gestor da criação, manutenção e desenvolvimento do ambiente de aprendizagem. 
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3.2.4. Modelação Matemática 

A modelação matemática é uma tarefa que tem as suas raízes na matemática aplicada. A 

intenção do seu uso nas atividades de ensino é gerar condições para a aquisição de saberes em 

ambientes de investigação. Este tipo de tarefa visa motivar o estudante a passar para um estado ativo e 

crítico relativamente ao conhecimento adquirido no seu dia-a-dia. O método baseia-se na 

problematização, observação dos fenómenos, gestão de dúvidas sobre os mesmos e na construção de 

um modelo matemático que exprima as relações entre as grandezas observadas. O termo modelação 

matemática é frequentemente usado para descrever um conjunto de atividades instrucionais que 

envolvem relações entre a realidade e a Matemática, como referem Yoon, Dreyfus e Thomas (2009). 

Silva (1995) define modelação matemática como sendo um processo de construção de modelos que 

transforma uma situação real numa situação matemática, conforme o ciclo representado na Figura 29:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ciclo de modelação matemática (Silva, 1994). 

 

Este ciclo de modelação (Figura 29) aparece frequentemente associado à matemática aplicada 

e é composto por várias fases: na primeira fase seleciona-se ou define-se o problema real que se quer 

estudar; na segunda fase escolhe-se uma estrutura matemática para representar o problema, 

nomeadamente procura-se quais são as suas variáveis e como se relacionam no problema; na terceira 

fase formula-se o problema real como um problema de Matemática; na quarta fase resolve-se o 

problema matemático utilizando e procurando-se técnicas matemáticas necessárias para o efeito; 

resolvido o problema matemático, na quinta fase testa-se e interpreta-se a sua solução de modo a retirar 

conclusões; na sexta fase, a solução é interpretada para ver se representa o problema real que lhe deu 

origem, ou seja, avalia-se o modelo. Se nessa avaliação houver dissonâncias com a situação real, volta-

se à segunda fase e redefine-se o problema, considerando novas variáveis e, eventualmente, altera-se o 

modelo matemático interpretativo da resolução do problema. Quando terminado todo este ciclo e com 
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a sua validação, o modelo matemático constitui-se como um modelo da situação real e passa-se à 

elaboração do seu relatório. 

Na conceção de Biembengut e Hein (2000), a modelação é o processo de obtenção de modelos 

matemáticos que representam uma situação do mundo real, que requer soluções e decisões 

provenientes da Matemática. O modelo é uma representação do mundo real por meio de linguagem 

matemática, pode ter forma de um conjunto de expressões matemáticas, gráficos, representações ou 

programas computacionais e permite deduzir ou encontrar a solução do problema. A construção do 

modelo de um fenómeno observado ou a resolução de alguma questão problemática passa por três 

fases no processo cognitivo da pessoa que elabora o modelo matemático (Biembengut, 2009): (1) a 

perceção, que inclui o reconhecimento da situação problemática e a familiarização com o tema a ser 

modelado; (2) a compreensão, que é a etapa que obriga a pessoa a compreender o problema para 

poder levantar hipóteses, formular um modelo matemático e resolver o problema a partir do modelo; 

(3) constituição do modelo, que é o momento final em que se faz a interpretação da solução e a validação 

do modelo. A solução do problema requer uma formulação detalhada e uma boa representação 

matemática.  

Biembengut (2009) tem uma conceção da modelação matemática semelhante ao ciclo que 

ocorre na matemática aplicada, no entanto distingue que os objetivos da modelação na matemática 

aplicada e daquela que ocorre na sala de aula. A autora explica que o objetivo fundamental da 

modelação na matemática aplicada é extrair parte essencial da situação problemática e criar um modelo 

matemático de forma simplificada para solucionar a situação. Já na educação escolar o objetivo é 

promover ou ensinar conhecimentos académicos. Neste contexto escolar, a modelação proporciona um 

ambiente de aprendizagem baseado na pesquisa e investigação, por parte dos alunos e professores, 

usando a Matemática para abordar situações reais vindas de outras áreas. O estudo e a escolha das 

técnicas para a resolução de tais modelos, incluindo a utilização de recursos tecnológicos, introduz 

interpretações das soluções encontradas numa linguagem do mundo real. A modelação requer o 

conhecimento matemático e tecnológico necessário à construção do modelo e capacidade de reflexão 

para poder integrar todos estes conhecimentos. Com a modelação matemática tem-se um processo 

rico de novas situações, com uma solução efetiva do problema real, não se sujeitando unicamente à 

simples resolução formal de um problema artificial e que servirá, posteriormente, para outras aplicações. 

Nas atividades que se desenvolvem, o professor é coparticipante com os alunos nas pesquisas que se 

desenvolvem para encontrar soluções para construir o modelo matemático, dialogando com eles acerca 

dos seus processos. A modelação não é compatível com um ensino tradicional porque para além de 
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trabalhar com problemas de outras áreas, envolve uma postura, do docente e do aluno, de pesquisa de 

novos conhecimentos científicos específicos relacionados com o problema em modelação.  

Barbosa (2001) refere-se à modelação como “um ambiente de aprendizagem no qual os alunos 

são convidados a indagar e/ou investigar, por meio da Matemática, situações oriundas de outras áreas 

da realidade” (p. 6). O autor refere, ainda, que a modelação pode ser trazida para as atividades 

matemáticas de três formas distintas: 

-- O professor apresenta a descrição de uma situação-problema, apresenta as 
informações necessárias à sua resolução e o problema formulado, depois cabe aos 
alunos o processo de resolução.  

-- O professor traz para a sala de aula um problema de outra área do conhecimento, e 
depois cabe aos alunos recolher as informações necessárias para a sua resolução. 

-- Os alunos formulam e resolvem problemas partindo de temas não-matemáticos. É da 
sua responsabilidade a recolha de informações e da simplificação da situação-
problema, como acontece em trabalhos de projeto. 

Em todos estes casos, a figura do professor é de coparticipante na pesquisa dos alunos, 

interagindo com eles sobre os seus processos de resolução e pode ter um papel mais ou menos 

presente na organização das atividades. 

Para Bassanezi (2002) a modelação matemática “consiste na arte de transformar problemas 

da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do 

mundo real” (p. 16). A modelação pressupõe multidisciplinariedade que tanto pode ser usada no campo 

da investigação como nos processos de ensino e aprendizagem. Para o autor, a Matemática pode ser 

vista como um instrumento intelectual cujo objetivo fundamental é extrair a parte essencial da situação-

problema e formalizá-lo num contexto abstrato que sintetiza ideias por detrás dos pensamentos. Um 

modelo matemático é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam o objeto que 

se está a estudar. O modelo matemático é, como tal, uma linguagem concisa que expressa uma ideia 

de forma clara e sem ambiguidades e que irá proporcionar um determinado número de resultados que 

propiciam a utilização de métodos computacionais para calcular as suas soluções numéricas. A 

modelação matemática é “um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos 

matemáticos. É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências” 

(p. 24). Bassanezi considera que a modelação representa aproximações de uma realidade, porque é 

uma representação de um sistema ou parte dele. O autor apresenta, simplificadamente, a sequência 

de etapas da modelação matemática para uma situação ou problema real (Figura 30). 
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Figura 30. Esquema da modelação de um problema real (Bassanezi, 2002, p. 27). 
 

No esquema da Figura 30, as setas contínuas indicam uma primeira aproximação da solução 

para a modulação do problema, enquanto as setas pontilhadas indicam o processo dinâmico para 

encontrar o modelo matemático que melhor descreve o problema estudado.  

Bassanezi (2002) considera que as atividades intelectuais envolvidas na modelação são as 

seguintes: 

 
--  Experimentação: é o procedimento para obter informação detalhada acerca do 

problema real e é uma atividade essencialmente laboratorial. 

--  Abstração: é o procedimento que leva à formulação dos modelos matemáticos. Esta 
fase contempla quatro ações: seleção de variáveis, problematização, formulação de 
hipóteses e simplificação do fenómeno. 

--  Resolução: dependendo da complexidade das hipóteses matemáticas formuladas, 
nesta fase é feita a resolução analítica ou numérica do modelo matemático. 

-- Validação: é o processo de aceitação ou não do modelo proposto até ao momento. 
Para isso, comparam-se os dados empíricos obtidos no sistema real com os obtidos 
do modelo e verifica-se se o seu grau de aproximação está dentro das previsões para 
o sistema. 

--  Modificação: é um modelo matemático, normalmente, parte de aproximações do 
fenómeno em análise e por vezes ocorrem diversos erros durante o processo da sua 
resolução, como tal, depois o modelo proposto poderá ser aceite, rejeitado ou, ainda, 
sujeito a reformulação. 

 



Capítulo 3: Atividades e tarefas matemáticas 

101 

Para o autor, neste processo de modelação, nenhum modelo pode ser considerado definitivo, 

porque o aprofundamento das teorias podem implicar a reformulação dos próprios modelos e por outro 

lado, nenhum modelo consegue integrar todas as variáveis observadas no fenómeno real. Um modelo 

matemático considera-se adequado quando for satisfatório na opinião do seu modelador, o que implica 

ser sempre passível de ser modificado O autor considera válida a modelação matemática como uma 

estratégia de ensino-aprendizagem, sustentando a sua perspetiva com argumentos baseados nos 

trabalhos de Blum:  

 
--  Argumento formativo: enfatiza as aplicações matemáticas, a performance da 

modelação e da resolução de problemas como processos que desenvolvem 
capacidades e atitudes dos estudantes, tornando-os explorativos, criativos e 
habilidosos na resolução de problemas; 

--  Argumento de competência crítica: prepara os estudantes para a vida real como 
cidadãos atuantes na sociedade e competentes para formar as suas próprias opiniões; 

--  Argumento de utilidade: prepara os estudantes a fazer uso da matemática como uma 
ferramenta de resolução de problemas em diversas situações e áreas; 

--  Argumento intrínseco: a inclusão da modelação, a resolução de problemas e 
aplicações fornecem ao estudante uma forma eficiente de entender e interpretar as 
diversas facetas da matemática; 

-  Argumento da aprendizagem: os processos aplicativos do método de modelação 
possibilitam ao estudante um melhor entendimento dos argumentos matemáticos, 
assimilação de conceitos e resultados, e a valorização da matemática; 

--  Argumento de alternativa epistemológica: a modelação é uma metodologia alternativa 
adequada às diversas realidades socioculturais. 

 

Apesar de todos esses argumentos favoráveis ao uso da modelação matemática, Bassanezi 

(2002) indica que a sua implementação pode encontrar algumas dificuldades, tais como: obstáculos 

instrucionais ligados com o cumprimento do programa curricular, com questões ideológicas e de 

conceção sobre o ensino da matemática dos professores; obstáculos para os estudantes, que estão 

acostumados a que o professor seja o emissor do conhecimento sem nenhuma participação sua ou, 

porque a turma tem uma formação heterogénea, ou ainda, porque o tema escolhido para modelação 

não é motivador para todos os alunos e cause o seu desinteresse; obstáculos para os professores, que 

podem não se sentir habilitados para desenvolver a modelação -- por falta de conhecimento do processo 

ou por receio de encontrar situações embaraçosas ligadas a resoluções em áreas que desconhecem -- 

ou porque pensam que lhes vai ocupar muito tempo a preparar as aulas e fiquem sem tempo letivo 

para cumprir o programa do curso. 
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No contexto de aula de Matemática e na perspetiva da Teoria da Atividade de Leontiev, Almeida 

e Brito (2005) indicam que a modelação matemática pode ser considerada como uma atividade, 

enquanto geradora de um conjunto de ações por parte dos alunos em torno do motivo ligado às suas 

necessidades educacionais. Para os autores, a atividade de modelação na educação matemática 

conduz, em termos de processo, à construção de um modelo matemático para descrever determinada 

problemática. Por sua vez, este processo envolve um conjunto de ações desenvolvidas pelos alunos, tais 

como experimentação, seleção de variáveis, formulação de hipóteses, simplificações, resolução de 

problemas e validação do modelo vinculado ao contexto de uma situação não essencialmente 

matemática. 

Junior (2005) considera que modelação matemática, pelo facto de esta ser um processo rico 

e criativo, deve ser valorizada na prática educativa. Para este autor, a modelação matemática permite 

que a construção de conhecimento se dê de forma natural e não por imposição, e facilita a compreensão 

das relações matemáticas e físicas das situações do quotidiano do aluno. A modelação matemática, 

como ambiente de ensino/aprendizagem, permite, segundo Sostisso e Biembengut (2013), aos 

estudantes uma aprendizagem mais significativa e contextualizada da matemática devido à sua 

integração com outras áreas do conhecimento e à utilização de situações do dia a dia.  

3.2.5. Simulação  

Na mesma linha de atividades matemáticas baseadas na resolução de problemas, Bornatto 

(2002) defende que a realização de atividades como simulação e modelação matemática proporcionam 

ao estudante um ambiente de aprendizagem em que a construção do conhecimento se dá a partir das 

ações do aprendente. Na aprendizagem da matemática, a simulação é um suporte para ‘fazer 

matemática’: experimentar, visualizar múltiplas facetas, generalizar, conjeturar, manipular os conceitos 

abstratos de uma forma mais atraente e interativa, e torna a Matemática mais agradável e mais divertida. 

Em metodologias de ensino e aprendizagem com base na simulação e na modelação, os estudantes 

participam na escolha do tema a ser estudado e a natureza da Matemática é altamente interdisciplinar. 

Atualmente, a simulação é frequentemente apoiada num software que é facultado ao estudante e na 

modelação é o aluno quem escolhe o fenómeno, desenvolve o seu modelo e implementa-o no 

computador. Para Bornatto, estas atividades revêem-se na pesquisa matemática onde “o conhecimento 

é construído a partir de muita investigação e exploração, e a formalização é simplesmente o coroamento 

desse trabalho, que culmina na escrita formal e organizada dos resultados obtidos” (p. 69). O 

conhecimento deve ser construído pelo próprio aluno e não apenas memorizado, porque só assim será 
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mobilizado e reconstruído mentalmente perante situações problema ou desafios. Bornatto sugere que 

se devem explorar pedagogicamente as potencialidades das novas tecnologias, incluindo as simulações 

através da experimentação e da visualização, em que o computador deve ser encarado como sendo 

apenas um lápis mais rápido. 

Bellemain, Bellemain e Gitirana (2006) consideram que a simulação é uma experiência ou 

ensaio realizado com auxílio de modelos, através de meios tecnológicos, de propriedades e 

comportamentos de objetos ou de fenómenos. Atualmente, os softwares são uma das ferramentas que 

privilegia este tipo de atuação, ao permitirem medir e observar propriedades, entender fenómenos, sem 

que estes necessitem de ocorrer, e proporcionam a reprodução de diferentes possibilidades de 

simulação. A utilização de sistemas de simulação permite apoiar os processos de decisão e analisar as 

consequências resultantes das ações que se tomam com essas decisões. As simulações apoiadas em 

softwares contribuem para a diminuição de custos: em tempo, porque torna os fenómenos observáveis 

mais rapidamente; monetariamente, porque reduz os gastos com experiências reais. As simulações 

permitem, também, uma análise dos fenómenos de forma mais focalizada sobre os pontos de interesse, 

eliminando outros que não são pertinentes no momento.  

Segundo Bellemain et al. (2006), elaborar uma simulação no computador implica, geralmente, 

programar um modelo dinâmico com as propriedades dos objetos ou dos fenómenos a observar e que 

posteriormente será visualizado no computador. No pondo de vista de reforço das aprendizagens dos 

alunos, a simulação de fenómenos com o computador pode ser abordada de duas formas: (a) O aluno 

investiga o fenómeno ou o objeto a aprender, atuando sobre um modelo que já foi previamente 

programado; (b) A partir da descrição do modelo do fenómeno, o aluno constrói a sua simulação num 

software. Na perspetiva destes autores, o uso de uma metodologia de aprendizagem apoiada na 

simulação permite que os alunos sejam capazes de construir modelos matemáticos a partir da 

exploração de comportamentos de objetos e fenómenos, o que favorece a construção dos 

conhecimentos.  

3.2.6. Realização de projetos 

Tomando como base as orientações estabelecidas para os cursos de Graduação em 

Engenharia e alinhando com as exigências impostas pela globalização, Masson, Miranda, Munhoz e 

Castanheira (2012) referem que 

a formação do engenheiro deve ser generalista, humanista, crítica e reflexiva, que 
o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação 
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crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus 
aspetos políticos, econômicos, sociais, ambientais, com visão ética e humanística, 
em atendimento às demandas da sociedade. (pp. 1-2) 

 

Segundo Masson et al. (2012), o processo de formação do engenheiro deve contemplar uma 

formação integral que inclua a promoção da aquisição de conhecimentos de forma crescente, complexa 

e mutável, paralelamente com o desenvolvimento dos atributos profissionais. Os investigadores sugerem 

que uma das formas que possibilita estes objetivos é a Aprendizagem Baseada em Projetos ou Project-

Based Learning (PBL), que permite: adquirir conhecimentos científicos e tecnológicos, incluindo 

questões ambientais e sociais; desenvolver habilidades de desenvolvimento de projetos, solução de 

problemas, comunicação, trabalho em equipa, auto avaliação e avaliação de pares, etc.; valorizando 

atitudes de ética, responsabilidade para com colegas e a sociedade.  

Esta metodologia de aprendizagem baseada em projetos tem origens no trabalho de Dewey, 

partindo da ideia ‘aprender mediante o fazer’, valorizando, questionando e contextualizando a 

capacidade de pensar dos alunos, numa perspetiva construtivista. Para Masson et al. (2012), a PBL é 

uma abordagem sistêmica em que a aquisição de conhecimentos e competências dos alunos é feita 

por meio de um processo de investigação de questões complexas consubstanciadas em tarefas para os 

alunos baseadas em problemas reais. Segundo os autores, as atividades deste tipo, se forem bem 

planeadas em contexto educacional, permitem desenvolver uma aprendizagem eficiente e eficaz, em 

que os alunos são os agentes da produção do conhecimento. Segundo Masson et al. (2012), este 

modelo baseado em PBL é mais eficiente em termos de aprendizagem de conceitos, na área das 

engenharias, do que aqueles que se apoiam unicamente em aulas teóricas. As atividades de PBL não 

seguem o padrão rígido e pré-estabelecido do ensino de conteúdos, mas permite que estes sejam 

incluídos estrategicamente durante o desenvolvimento do projeto. As metas e os conteúdos curriculares 

específicos são incorporados na gestão do projeto de modo a contribuir para o desenvolvimento das 

habilidades e de hábitos de aprendizagem contínua. O papel do professor será a de ‘treinador’ da 

aprendizagem, consciencializando o aluno do que ele sabe, de que precisa aprender, motivando-o para 

a procura da informação, estimulando-o a aprender, a trabalhar em equipa e a ouvir outras opiniões. 

Aos alunos compete-lhes assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem. Os autores 

consideram que o conhecimento obtido com o esforço pessoal é mais duradouro do que o obtido por 

informações de terceiros. As principais características dessa metodologia são as seguintes: o aluno é o 

centro do processo; as atividades desenvolvem-se em grupos; o processo de aprendizagem é ativo, 

cooperativo, integrado e interdisciplinar. Com base em tais características, Masson et al. (2012) 
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advogam que na aprendizagem baseada em PBL se deve considerar os seguintes pressupostos: (i) 

atender que compete aos alunos fazer as suas próprias escolhas, de acordo com os seus interesses; (ii) 

abranger uma interdisciplinaridade e incluir assuntos da vida e da experiência do aluno; (iii) atender ao 

ritmo e ao estilo de aprendizagem do aluno; (iv) incluir as tecnologias; (v) permitir a interação e a 

aprendizagem colaborativa; (vi) ser capaz de disseminar processos e resultados. A escolha do tema do 

projeto é fundamental para a aplicação do PBL e deve ser motivador e conduzir o estudante a novas 

descobertas. Este projeto deve ser minimamente abrangente com os conteúdos programáticos das 

unidades curriculares do curso. Para os investigadores, durante o desenvolvimento de um projeto é 

necessário que o professor oriente, motive e desafie os alunos a fazerem parte de uma equipa. Para tal, 

os alunos e professor devem fazer uma gestão rigorosa do projeto que inclua cronogramas, estratégias 

para a solução das tarefas e para a avaliação dos resultados. Para Masson et al. (2012), o 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem dos alunos, segundo a visão de PBL, 

devem estar em consonância com o sistema de avaliação e o Projeto Didático- Pedagógico do Curso, o 

que requer o compromisso institucional e um esforço dos gestores do curso.  

Para Campos (2012), a metodologia PBL é uma estratégia de aprendizagem ativa desenhada 

para cursos com uma nova visão educacional e que não fundamentem os seus currículos em disciplinas 

que apenas atribuem tarefas rotineiras ou de grau de dificuldade reduzida para os estudantes. Nesta 

metodologia, cada problema/projeto é um tema da realidade profissional do engenheiro e é integrado 

num conjunto de disciplinas, em que os alunos têm que trabalhar em equipa. A aprendizagem dá-se 

através de um problema/projeto de solução aberta, propiciador de diálogo entre os elementos do grupo. 

O grupo de alunos deve apresentar uma solução para o problema dentro de um prazo definido, que 

será composto por um protótipo e/ou um relatório. Posteriormente, os alunos mostram o que 

aprenderam em discussão com os professores sobre o “produto” desenvolvido. As propostas 

educacionais baseadas na metodologia PBL, segundo Campos (2012), têm como objetivos gerais a 

contribuição para a formação integral dos alunos como seres humanos, fomentar a sua criatividade e 

empreendedorismo, formar profissionais de alta qualidade com moral, ética e com capacidade critica. 

Este tipo de metodologia ativa permite uma formação académica que integra atividades entre as escolas 

e as empresas.  

Lima (2012) advoga que o PBL permite a transição de um sistema de ensino baseado na 

transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências, em 

contextos específicos, académicos e/ou profissionais. Na engenharia, o autor refere que essas 
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competências podem ser aquelas que estão definidas no programa EUR-ACE (European Accredited 

Engineering programes) (Tabela 4). 

Tabela 4. Competência definidas no Programa EUR-ACE (Lima, 2012, p.8) 

Conhecimento e Compreensão Ciências de base, complementares e de especialização  

Análise 
Resolução de problemas de engenharia (definição; exploração; 

decisão; solução) 

Design  Realização de projetos de engenharia  

Investigação Recolha e tratamento de informação em projetos de engenharia  

Prática Preocupações éticas, ambientais, sociais na prática de engenharia 

Competências Transversais 
Trabalho em equipa; comunicação [contextos (inter) -nacionais]; 

ética profissional; autonomia; capacidade para aprender; liderança 

 

Lima (2012) refere-se às caraterísticas da aprendizagem baseada em projetos, basicamente, 

da mesma forma que Campos (2012), tal como se apresenta na seguinte figura:  

 

Figura 31. Características da aprendizagem baseada em projetos (Lima, 2012, p.13). 

Nesta metodologia PBL, os alunos têm um papel ativo no processo de aquisição e construção 

do conhecimento, comprometendo-se com o seu próprio processo de aprendizagem (Lima, 2012). O 

autor defende que na implementação deste tipo de metodologia terá de haver uma articulação com a 

instituição de ensino, nomeadamente ao nível da sua inserção nos currículos das disciplinas, 

envolvimento dos alunos e professores alinhados com os princípios do PBL, e que as avaliações dos 

alunos devem centrar-se nos processos colaborativos do projeto e desenvolver parcerias com agentes 

externos à escola. 
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3.2.7. Estudos sobre a implementação de metodologias de aprendizagem  

Num estudo, com o objetivo de motivar e facilitar o processo de ensino aprendizagem de 

métodos numéricos a conteúdos da Termodinâmica, Filho, Ribeiro e Freire (2005) apresentam uma 

experiência de ensino com aplicação das séries de potências (Taylor) num problema de Física ligado à 

Termodinâmica, apoiada em ambientes informatizados de aprendizagem, usando o software 

Mathematica 5, num curso de pós-graduação em Engenharia Eletrotécnica, conjuntamente com o 

Departamento de Física e com o laboratório de ensino de ciências do Centro de Ciências, tipicamente 

com uma abordagem do tipo modelação matemática. O objetivo central do trabalho destes 

investigadores, para além da estratégia de ensino a implementar, foi fazer compreender os conceitos 

físicos e matemáticos das equações diferenciais parciais envolvidos no estudo da termodinâmica. Assim, 

usaram o Mathematica 5 para permitir visualizar e analisar o comportamento da convergência dos 

métodos usados na solução do problema, através de gráficos, tabelas e animações, gerados online a 

partir das equações analíticas e daí voltar reconstruir o processo de aprendizagem. Os autores salientam, 

neste trabalho, que este ambiente computacional permitiu simular uma diversidade de situações que 

anteriormente não eram possíveis e que, graficamente, permitiu tirar conclusões relativamente à 

estabilidade do sistema de uma forma mais rápida do que outro tipo de conceção física mais 

generalizada. Juntam a isto a forte motivação que esteve sempre presente nos alunos. Estes autores 

consideram que no processo de ensino e aprendizagem da Termodinâmica, as abordagens e as 

estratégias metodológicas terão de envolver as novas tecnologias de informação, em ambientes 

informatizados de aprendizagem e de preferência com métodos de computação simbólica (permitem 

operações com símbolos/variáveis matemáticas). Com este tipo de abordagem, os alunos conseguem 

construir os seus raciocínios abstratos físico-matemáticos. Estes meios de tratamento simbólico 

permitem retirar o caráter repetitivo e fastidioso de algumas tarefas, conseguindo-se trabalhar e 

desenvolver cálculo analítico mais avançado e concentrar a atenção naquilo que é realmente importante 

na aprendizagem. Através deste recurso poderoso de animação e visualização consegue-se manipular 

analítica e numericamente teorias importantes. Nas conclusões foi salientada a importância do processo 

de ensino aprendizagem que partiu de conceitos mais gerais para os mais específicos, o que permitiu 

a construção de conceitos teóricos (fenomenologia) e o tratamento matemático e a familiarização com 

os métodos numéricos envolvidos na solução. Este tipo de procedimentos de ensino levou o aluno a 

compreender a formalização teórica dos conceitos, o seu tratamento matemático e funcionamento dos 

métodos. O uso em paralelo de links permitiu uma aprendizagem mais autónoma, personalizada e 

incentivou à investigação por parte dos alunos. 
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Como proposta educativa, Lima (2012) apresentou um contexto onde a metodologia de 

aprendizagem baseada em projetos estava a ser implementada desde 2004. Esta proposta decorre no 

1.º semestre do 1.º ano do curso de Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI), da 

Universidade do Minho (Portugal). O projeto envolveu cinco unidades curriculares do 1.º ano, incluindo 

a de Cálculo, e algumas empresas que se associaram ao projeto. Foram constituídas equipas de alunos 

com 5 a 8 elementos. Para cada equipa foi nomeado um professor tutor. O projeto teve a duração de 

17 semanas, a nota final dos alunos em cada uma das disciplinas teve um peso de 50% sobre a 

avaliação individual no projeto e 50% sobre a avaliação contínua obtida pelo aluno na disciplina. A 

avaliação do projeto foi feita em função do relatório produzido em grupo, da sua discussão, do protótipo 

apresentado pelo grupo e pela apresentação individual do aluno. Em relação aos alunos do 1.º ano, 

desde 2004 até 2011, este projeto teve 9 edições, envolveu 50 grupos e 341 alunos, com trabalhos 

sobre: Biodiesel (6 Grupos); Biomassa (5 Grupos); Pilhas de Combustível (5 Grupos); Turismo Espacial 

(5 Grupos); Dessalinização de Água do Mar (6 Grupos); Baterias para Carros Elétricos (6 Grupos); 

Aproveitamento de resíduos orgânicos para produção de bio álcool (6 Grupos); Air2Water - dispositivo 

portátil de produção de água potável a partir da humidade do ar e especificação do respetivo Sistema 

Produtivo (6 Grupos).  

Com este tipo de metodologia de ensino e aprendizagem apoiada em projetos, Lima (2012) 

esperava aumentar a motivação dos alunos, aumentar a relevância das aprendizagens e desenvolver 

competências profissionais. Para o autor, os princípios subadjacentes à implementação do PBL para o 

curso foram os seguintes: (i) metodologia centrada no aluno, no seu desempenho, com relevância para 

as suas competências técnicas específicas e competências transversais; (ii) aos professores competia-lhes 

um papel técnico para apoiar e facilitar o desenvolvimento de competências técnicas do projeto, e 

proporcionar aulas de acompanhamento; um papel de tutor, ajudando a aplicar metodologias de gestão 

adequadas para o trabalho em equipa, com aulas de tutoria. Já o processo de implementação da 

metodologia PBL teve as seguintes cinco fases: 

 
-- Organização: ocorreu antes do início do semestre com o objetivo de identificar temas 

e recursos para o projeto; 

-- Preparação: nesta 2.ª fase definiu-se e especificou-se o tema do projeto, o calendário 
para os pontos de controlo e o modelo de avaliação. Nesta fase resultou um 
documento (guia de aprendizagem), fornecido aos alunos no início do semestre, com 
informações sobre o projeto e como este iria decorrer. 

-- Início: foi nesta fase que se apresentou o projeto aos alunos, deu-se a formação das 
equipas; 
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-- Execução: fase de execução do trabalho onde foram realizadas atividades: 
apresentações, relatórios, tarefas, testes, reuniões tutoriais, feedback às equipes de 
acordo com um plano estabelecido;  

-- Finalização: esta fase consistiu na compilação das notas do trabalho das equipas, 
preparação do workshop final para discutir o processo de aprendizagem. Neste 
processo, as equipas avaliaram‐se através de uma avaliação entre pares.  

 

Na apresentação de resultados, Lima (2012) refere que os resultados diretos com este projeto 

educativo foram: 113 relatórios finais dos alunos, 50 protótipos do 1.º ano (Lego Mindstorms); mais de 

300 apresentações de alunos; publicação de artigos dos alunos (7 relatórios em formato de artigo e 9 

publicações em conferências internacionais). Em termos educativos, os resultados revelaram uma boa 

aceitação pelos professores, tal como ilustra a afirmação de um docente de Cálculo: “Nunca imaginei 

que alunos do 1.º ano, no 1.º semestre, fossem capazes de fazer coisas assim! [...] Quem não está 

envolvido no processo, não consegue ter a noção do que é que estamos a falar” (Lima, 2012, p. 32). 

Para além dos docentes, os estudantes também reagiram positivamente ao trabalho de projeto, como 

revela o comentário de um dos alunos: 

Nas aulas aprendíamos os fundamentos teóricos e no projeto PBL conseguíamos 
efetuar diversas aplicações práticas desses fundamentos teóricos. Isto foi uma 
novidade para os alunos, (…), mas eu penso que esta aplicação da teoria em 
termos práticos contribuiu imenso para a nossa aprendizagem. (Lima, 2012, p. 
32) 

 

Lima (2012) considera que o resultado global da implementação desta metodologia de ensino 

e aprendizagem baseada em projetos num curso é positivo, mas requer um compromisso entre todas 

as partes envolvidas no processo, requer formação e espírito crítico em todos os agentes educativos 

envolvidos. O autor considera, ainda, que não existe um modelo universal de implementação de 

sistemas de ensino que envolvam PBL, porque os processos envolvidos estão em permanente evolução.  
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CAPÍTULO 4 

CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM E MATERIAIS DIDÁTICOS  

 

Neste capítulo apresentam-se os contextos onde a aprendizagem matemática pode acontecer. 

A aprendizagem e aquisição do conhecimento podem provir de contextos de educação formal, informal 

ou não formal, de ambientes de aprendizagem diversificados, sobretudo, apoiados nas tecnologias de 

informação e comunicação. É apresentado o contexto de aprendizagem dos cursos de engenharia do 

Instituto Superior Politécnico onde decorreu a experiência no quadro europeu (EUR-ACE) e as 

competências exigidas para os seus alunos assentes no modelo CDIO (Conceive-Design-Implement-

Operate). Como a aprendizagem não está dissociada das suas ferramentas de apoio, apresenta-se o 

que pode constituir-se como material didático em ambientes sobretudo informatizados. Termina-se com 

a análise de alguns estudos que exemplificam contextos e materiais didáticos usados nas atividades 

pedagógicas. 

4.1. Contextos de Aprendizagem 

Como o conhecimento pode ser adquirido de diversas formas, a aprendizagem não se pode 

limitar à que é proporcionada apenas em ambientes formais. Para uma aprendizagem flexível e plena, 

o sistema de educação terá de incluir atividades dentro e fora da escola, que incluam experiências em 

ambientes formais e não formais no processo de aquisição do conhecimento. Todos os contextos de 

educação, tais como a escola, o meio familiar, os meios virtuais, o local do trabalho, os centros de 

estudos, os museus, os centros de ciências, os ambientes sociais, podem contribuir para formas de 

aprendizagem em diferentes ambientes. Deste modo, as instituições escolares não devem negligenciar 

os conhecimentos, as vivências e os resultados da experiência quotidiana dos alunos na construção do 

conhecimento matemático. Considerando este pressuposto, o ensino superior deverá compreender 

novos currículos com unidades curriculares que permitam fazer a transição do ensino secundário para 

o ensino superior, envolvendo uma diversidade de contextos de aprendizagem, em que o uso de 

recursos tecnológicos possa ter o seu lugar nos processos de ensino e aprendizagem, em particular nos 

da Matemática. É cada vez mais comum dar importância à visualização e manipulação gráfica, à 

utilização de softwares de cálculo algébrico simbólico matemáticos (CAS), à integração de sistemas de 

aprendizagem online e das suas plataformas. No entanto, como afirma Domingos (2003), ainda é 
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controverso o uso das tecnologias nas disciplinas mais tradicionais no ensino superior, visto que alguns 

defendem que estas ferramentas podem realçar a compreensão matemática nos alunos, enquanto 

outros pensam que as capacidades e intuições sobre a Matemática são enfraquecidas devido à 

dependência que estas ferramentas criam nos alunos.  

4.1.1. Noção de contextos de aprendizagem  

Nos diversos textos de investigação de educação matemática não é fácil encontrar uma 

definição formal sobre o que se entende por contextos de aprendizagem. Por sua vez, numa consulta 

pelos diversos dicionários da palavra contexto, esta aparece como significado de um conjunto de 

circunstâncias que rodeiam um acontecimento. Já o dicionário online conceito.de define contexto como 

sendo “o ambiente físico ou situacional (conjunto de circunstâncias) a partir do qual se considera um 

facto”, podendo este ambiente ser material ou simbólico (o ambiente histórico, cultural ou outro). Com 

o sentido de construir uma interpretação para contexto de aprendizagem, apresenta-se um possível 

significado à luz dos princípios da abordagem histórico-cultural (Vygotsky, 1991) e da Teoria da Atividade 

(Engestrom, 2001; Leontiev, 1978b). Segundo esta teoria, o espaço onde decorre a aprendizagem 

envolve um ou o conjunto de sujeitos com a intenção de aprender. As ações dos sujeitos são conduzidas 

pela intencionalidade da aprendizagem, mediadas pelos conteúdos, instrutores e por ferramentas 

didáticas. O contexto de aprendizagem pode ser interpretado como todas as circunstâncias que intervêm 

na interação entre todos os elementos do sistema de atividade de aprendizagem. Assim, os contextos 

refletem o tipo de interações sociais explícitas no modelo da Teoria da Atividade de Engestrom (2001) 

– com as suas regras, comunidade e divisão de Tarefas – e o tipo de contributo das ferramentas de 

mediação entre o sujeito e o objeto de aprendizagem. Na interação social estão compreendidas as regras 

de comportamento entre indivíduos e aquelas que são atribuídas à execução das diversas tarefas na 

atividade de aprendizagem. O tipo de tarefa usada nos processos de aprendizagem contribui, 

eventualmente, para diferentes contextos de aprendizagem, porque cada tipo de tarefa (neste caso, da 

Matemática) implica diferentes formas de atuação entre sujeito e o objeto, umas mais colaborativas de 

que outras e com mais ou menos envolvimento do sujeito na construção das suas aprendizagens. Os 

contextos de aprendizagem espelham, ainda, a forma como os sujeitos se relacionam com o 

conhecimento, podendo ser de forma mais individual ou coletiva, presencial ou a distância. Os contextos 

de aprendizagem compreendem o tipo de contributo dos professores, das tecnologias e dos diversos 

materiais didáticos, enquanto elementos facilitadores e mediadores na interação entre o sujeito e o 

objeto de aprendizagem. O contexto de aprendizagem é toda a envolvente física, psicossocial, cultural e 



Capítulo 4: Contextos de aprendizagem e materiais didáticos  

113 

metodológica de um ou vários indivíduos numa determinada situação e que pode contribuir para a 

aprendizagem desses sujeitos. 

Numa definição semelhante à apresentada nos dicionários, Figueiredo (2005) define que um 

contexto de aprendizagem é o “conjunto de circunstâncias que são relevantes quando alguém precisa 

aprender alguma coisa” (p. 128). No sentido de dar um significado para os contextos de aprendizagem, 

Figueiredo e Afonso (2006) fazem um enquadramento histórico da sua relevância na educação. Até ao 

século XVIII, a aprendizagem era predominantemente contextual, orientada para as questões do dia-a-

dia, num ambiente de problemas reais e com intenções profissionais. Nos séculos XIX e XX, a educação 

massificou-se, o conhecimento deixou de ser construído pelos próprios aprendentes e passou a ser 

“matéria” destinada a ser “transferida” pela palavra do professor e pelos textos dos livros. Os contextos 

desapareceram, gradualmente, da educação. A partir dos anos 1990, por influência das tecnologias 

baseadas na Internet, começou a surgir novamente a relevância dos contextos de aprendizagem. Para 

os autores, grande parte da educação deve-se centrar nos contextos de aprendizagem, em ambientes 

socialmente e culturalmente ricos em atividade e interação, sendo que o uso inteligente das novas 

tecnologias facilitará este processo. Figueiredo e Afonso (2006) compreendem “contexto de 

aprendizagem” como um todo e definem contexto como “o conjunto de circunstâncias que são 

relevantes para o aluno construir seu conhecimento” (p. 5). Para os autores, existem centenas de 

expressões que são usadas na educação como sendo referenciadas questões de contextos de 

aprendizagem, tais como: aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problemas, 

aprendizagem baseada em pesquisa, aprendizagem-ação, aprendizagem situada, aprendizagem 

reflexiva, aprender fazendo, aprendizagem acidental, aprendizagem pelo erro, estudos de caso, 

construção de cenários, interação, modelos de comunidade, simulações, debates, diálogos dirigidos, 

diálogos socráticos, painéis de discussão, etc.  

Segundo Figueiredo e Afonso (2006), a interpretação para contexto de aprendizagem pode ser 

feita mediante duas perspetivas: (1) segundo o paradigma positivista (de carácter racionalista, cariz 

quantitativo e em que natureza da realidade é única), o contexto é visto como algo do mundo real, que 

é externo e independente do aluno e das atividades em que este está envolvido. Neste sentido, o contexto 

é entendido como o ambiente onde as atividades são realizadas. Por exemplo, o contexto pode ser a 

sala de aula ou as regras que determinam a condução das atividades. Nesta visão do mundo positivista, 

o contexto é delimitado, no sentido em que somos capazes de reconhecer onde este começa e onde 

termina; (2) segundo o paradigma construtivista, o contexto não pode ser localizado e delimitado, porque 

o contexto só é reconhecido durante ou após a interação dos alunos com o mesmo. Serão essas 
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interações que irão organizar o contexto e este só é percebido pela forma como o aluno organiza a sua 

experiência de aprendizagem. Segundo o ponto de vista construtivista, a noção de contexto está 

permanentemente em mutação e resulta das interações que se mantêm com ele. O contexto está 

dependente da atividade dos alunos. 

Numa discussão sobre a aprendizagem em ambientes tecnológicos, Figueiredo (2012) refere 

que é fundamental dar atenção à problemática dos contextos nos processos de ensino e aprendizagem. 

Para este autor, “Ensinar é criar contextos onde se possa aprender e Aprender é explorar contextos onde 

se possam construir saberes, práticas, culturas e relacionamentos” (p. 7). Na educação é necessário 

dar atenção ao ‘desenho’ de contextos onde a aprendizagem irá decorrer e os conteúdos a ensinar só 

terão valor quando contextualizados. Posteriormente, Figueiredo (2014) pondera que o desafio atual na 

educação é o de construir organicamente a aprendizagem tendo em conta contextos culturalmente ricos 

em atividade e interação, e que envolvem os ambientes tecnológicos com fortes potencialidades através 

dos seus diversos recursos inteligentes. O autor define o conceito de contexto de aprendizagem como 

sendo “a inter-relação de circunstâncias que acompanham e concretizam uma situação de 

aprendizagem” (p. 12) e que num processo de aprendizagem tem a ver com:  

 
--  O que acontece nas atividades de aprendizagem (incluindo avaliação); 

--  Porque acontece, ou seja, quais os objetivos da aprendizagem;  

--  Onde acontece, e que reflete o espaço, físico e virtual, simbólico, cultural, político onde 
a aprendizagem decorre (incluindo componentes materiais); 

--  Como e quando acontece, que subentende as estratégias de aprendizagem 
implementadas; 

--  A quem acontece e quem são os intervenientes nos processo de aprendizagem 
(alunos, professores) e quais os relacionamentos entre eles. 

 
Por natureza, o professor é o criador e gestor de contextos de aprendizagem. No entanto, se 

forem estabelecidas condições para os estudantes os criarem e gerirem (aprendizagem autónoma), 

então mais dinâmicos e emergentes serão os contextos de aprendizagem. Mas, o mais comum é o 

professor e alunos partilharem a gestão e a criação dos contextos de aprendizagem (Figueiredo, 2014).  

No que diz respeito à disciplina de Matemática, a denominação dos diversos contextos de 

aprendizagem está frequentemente associada com as práticas pedagógicas, nomeadamente com: (i) o 

tipo de contextualização das suas atividades de aprendizagem matemática (ambiente de matemática 

formal ou problemas reais); (ii) o tipo de tarefas envolvidas nas atividades que se pretendem realizar; 

(iii) as circunstâncias onde decorre a aprendizagem (formal, não informal ou informal); (iv) o modo como 
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são usadas as ferramentas e tecnologias nos processos de aprendizagem; (v) o tipo de interação social 

entre os diversos sujeitos na atividade de aprendizagem. Neste sentido, o contexto de aprendizagem 

matemática está associado:  

-  À forma como o conhecimento é alcançado: contexto presencial ou não presencial; 
formal, não formal ou informal; ambiente formal ou tecnológico; 

-  Ao tipo de ambiente onde o conhecimento vai ser construído: contexto escolar ou não 
escolar; contexto real ou puramente “académico”; ambiente individual ou social; 

-  Aos locais onde serão promovidas as aprendizagens: contexto escolar presencial ou a 
distância, neste último dando relevância às tecnologias e ao seu papel na criação de 
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA); os locais físicos como escola, casa, 
biblioteca, café, etc. 

-  Ao tipo de orientação que conduzem certos ambientes de aprendizagem: ambiente 
escolar conduz a aprendizagens orientadas e os ambientes informais reforçam a 
aprendizagem acidental. Neste último, as relações sociais são muito importantes e 
estas podem advir de meios familiares ou de convívio social, ou da intervenção com 
os novos ambientes informáticas, tais como redes sociais, motores de pesquisa, chats 
ou videoconferência. No entanto, a aprendizagem acidental pode, também, ser 
consequência de atividades de aprendizagem orientadas, tais como aquelas que 
incluem tarefas de cariz investigativo do tipo PBL, ABRP ou de simulação 
computacional.  

-  Às metodologias empregues nos processos de aprendizagem: frequentemente 
encontra-se em textos de investigação a terminologia de contexto formal, contexto 
ABRP, PBL, modulação ou simulação, ou ainda, contexto de investigação ou de 
resolução de exercícios; 

 

Estas reflexões sobre o significado de contextos de aprendizagem reforçam a noção da grande 

amplitude do seu significado e o conjunto de circunstâncias que rodeiam os processos de aprendizagem. 

4.1.2. Contextos de aprendizagem formal, não formal e informal 

Normalmente, as ações das atividades do ser humano são resultado de um conhecimento 

histórico-cultural herdado de outras gerações, que são adaptadas e ampliadas conforme as 

necessidades de problemas do quotidiano (D’ Ambrosio, 1996). Muitas das soluções destes problemas 

resultam de conhecimentos e das técnicas construídas através do tempo. Para D’Ambrosio (1996), os 

indivíduos, quando realizam atividades do quotidiano e se deparam com situações novas, associam 

experiências de situações anteriores e adaptam-nas às novas circunstâncias, incorporando à memória 

novos saberes e ‘saber fazer’. Tal significa que os processos de aprendizagem ocorrem no dia-a-dia, 

independentemente do local, e podem ter origens diferentes, conferindo ou não graus académicos. De 
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acordo com a Comissão das Comunidades Europeias (2000) e Pinto (2005), a educação, atendendo à 

sua especificidade, pode ter proveniência formal, informal e não formal. 

A natureza e a distinção entre a aprendizagem formal, não formal e informal têm nos últimos 

anos tomado alguma relevância, fruto de um novo desenvolvimento na educação de adultos e da sua 

respetiva regulação, em particular, nas áreas de aprendizagem informal. Exemplo disso, é o facto de a 

União Europeia ter vindo a apoiar o desenvolvimento de políticas de aprendizagem ao longo da vida, 

com a sua respetiva validação e certificação da aprendizagem informal, especialmente ao nível da 

formação profissional e, ultimamente, da formação desenvolvida nas universidades sénior. O 

memorando da Comissão das Comunidades Europeias (2000) dá importância à aprendizagem ao longo 

da vida do indivíduo e refere que esta pode ser obtida por: 

 

— Aprendizagem formal: decorre em instituições de ensino e formação e conduz 
a diplomas e a certificação reconhecidos; 

— Aprendizagem não formal: decorre em paralelo aos sistemas de ensino e 
formação e não conduz, necessariamente, a certificados formais. A 
aprendizagem não formal pode ocorrer no local de trabalho através de 
atividades de organizações ou grupos da sociedade civil (organizações de 
juventude, sindicatos e partidos políticos). Pode ainda ser ministrada através 
de organizações ou serviços criados em complemento aos sistemas 
convencionais (aulas de arte, música e desporto ou ensino privado de 
preparação para exames). 

— Aprendizagem informal: é um acompanhamento natural da vida quotidiana. 
Contrariamente à aprendizagem formal e não formal, este tipo de 
aprendizagem não é necessariamente intencional e, como tal, pode não ser 
reconhecida, mesmo pelos próprios indivíduos, como enriquecimento dos 
seus conhecimentos e aptidões. (p. 9) 

Este memorando salienta que os contextos informais são um manancial de saber que é 

importante considerar em matéria de métodos de ensino e aprendizagem. O mesmo menciona, ainda, 

a importância das tecnologias computacionais, mas não consegue responder de que forma se pode 

avaliar os conhecimentos com base nas aprendizagens informais dos alunos. Tal memorando reforça o 

conceito de que os professores e formadores devem servir de guias, mentores e mediadores para ajudar 

e apoiar os alunos a gerarem a sua própria aprendizagem. O objetivo de um ensino ativo pressupõe que 

irá motivar para aprender, criar um juízo crítico e aptidões de saber como aprender. Trata-se de uma 

perspetiva que aponta para uma educação de compromisso e interligação da estrutura interna (escola) 

com a externa (sociedade). 
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A classificação e a distinção destes ambientes de aprendizagem não são sempre consensuais 

(Pinto, 2005). Por um lado, há quem não reconheça a aprendizagem informal como uma aprendizagem 

na sua forma mais tradicional. A distinção entre as mesmas, para alguns casos, é ténue. Estas 

diferenças são mais compreendidas quando há uma relação entre a aprendizagem e a educação formal, 

não formal e informal, distinguindo-se os seus contextos particulares e respetivos objetivos. 

Nomeadamente, a ordem cronológica como elas aparecem ao longo da vida, de forma quase continua 

e por ‘consequência’. O conceito de aprendizagem não formal é mais recente, em termos de literatura, 

do que os conceitos de aprendizagem formal e aprendizagem informal. No entanto, todos estes 

ambientes de aprendizagem têm um elemento comum fundamental que é a intencionalidade da 

aprendizagem de algo. Outra característica comum é que quase todas estas aprendizagens incluem o 

nível informal, no sentido em que se apropriam de situações do dia-a-dia para dar mais significado aos 

conceitos.  

A educação formal é aquela que está associada às escolas, colégios, universidades, instituições 

consideradas como organizações de ensino tradicional e centradas nas figuras do professor e do aluno 

(Comissão das Comunidades Europeias, 2000; Pinto, 2005). Neste contexto de educação, o seu modelo 

escolar tem currículos, programas, horários estabelecidos, processos avaliativos, regras de certificação 

aprovados e reconhecidas pelos órgãos competentes. O conceito definido pela Comissão das 

Comunidades Europeias (2000) refere que a aprendizagem formal é aquela que decorre, 

tradicionalmente, em estabelecimentos de ensino ou de formação, estruturada por objetivos, duração, 

recursos e que conduz a um certificado. Na educação formal espera-se que haja uma aprendizagem 

efetiva que conduza à certificação e a graus académicos que possibilitem os indivíduos a prosseguir 

para graus mais avançados (Gohn, 2006). 

A educação não formal surge como forma de colmatar lacunas da educação formal, que se 

denomina, segundo Pinto (2005), de educação fora da escola. O autor refere que este tipo de educação 

é vista como complementar, mas não alternativa ao sistema de educação formal e surge, normalmente, 

articulada com esta última. Para este autor, a educação não formal pode ser vista como um processo 

de aprendizagem social centrado no formando e no educando.  

A educação não formal realiza-se em espaços que podem ter níveis de organização simples, 

como o do contexto familiar, ou de organização mais complexa, como centros de estudo e outras 

instituições. Este tipo de educação possui, como refere Pinto (2005), formatos altamente diferenciados, 

mas não tem um currículo único, embora possa ter processos de aprendizagem bem estruturados, com 

objetivos educativos, sistemas de avaliação, atividades bem preparadas e implementadas por 
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educadores altamente qualificados. Neste ambiente não formal, a ação educativa parte de uma opção 

voluntária, vontade própria assente na motivação do indivíduo, e tem uma flexibilidade ao nível de 

horários, locais e programas dos conteúdos de aprendizagem. A educação não-formal, embora tenha 

também disciplinas, currículos e programas, não oferece graus ou diplomas oficiais (Gaspar, 2002). 

A educação informal refere-se a todas as situações inconscientes ou não intencionais que 

conduzem à aprendizagem e que acontecem fora do mundo da educação organizada, fora dos 

processos de ensino ou de formação formal, como é o caso da escola, das ações de formação, de 

workshops e conferências (Pinto,2005). A educação informal está em todas as situações e aparece em 

processos de auto, hetero e ecoformação, em contexto familiar, escolar, de lazer, profissional e cívico 

(Canário, 2000). Na autoformação, existe uma valorização dos saberes (individuais e coletivos) do sujeito 

e este é considerado o agente da sua própria formação. O processo de heteroformação refere-se às 

aprendizagens realizadas conjuntamente com os outros, por exemplo, com os professores da escola. Já 

na ecoformação há um envolvimento com o meio ambiente. Em geral, na educação informal não há 

uma estruturação ou organização das situações e acontecimentos (Gohn, 2006). A aprendizagem 

acontece de forma não esperada a partir da interação social do individuo. 

A educação informal é a que mais contribui para as aprendizagens mais significativas, como 

refere Conner (2004). A autora distingue os conceitos de aprendizagem formal e informal da seguinte 

forma: 

 

Figura 32. Aprendizagem formal versus aprendizagem informal (Conner, 2004). 

 

Relativamente à aprendizagem informal, Conner (2004) descreve-a como um processo que 

acontece ao longo da vida através do qual os indivíduos adquirem atitudes, valores, habilidades e 

conhecimentos a partir da experiência diária e por influência da educação no ambiente familiar, com os 

vizinhos, no trabalho, a jogar, no mercado, na biblioteca e nos media. Já o contexto da aprendizagem 
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formal está nas instituições de ensino e este orienta-se para a formação técnica e profissional. Para 

estes contextos, a aprendizagem pode ser intencional, isto é, quando um indivíduo pretende aprender 

alguma coisa é conduzido por um objetivo. Ou então a aprendizagem pode ser inesperada quando 

acontece que um indivíduo aprende algo que não estava à espera. 

De acordo com Cross (2003), o tempo despendido com atividades ou situações de 

aprendizagem formal (aprendizagem formal, formação, educação formal, publicações) é maior do que 

com situações de aprendizagem informal (dia-a-dia no local de trabalho, o trabalho desenvolvido com os 

colegas, etc.). No entanto, proporcionalmente em relação ao tempo despendido, os resultados obtidos 

através das situações de aprendizagem informal são maiores do que os obtidos pela aprendizagem 

formal. Nomeadamente, o autor refere que há um impacto da aprendizagem informal no trabalho 

desenvolvido de 87%, enquanto o impacto da aprendizagem formal é de 13%. 

Svensson, Ellström e Aberg (2004) consideram que é desejável que os processos formais e 

informais de aprendizagem estejam sempre interligados e que esta combinação tem um papel 

importante no desenvolvimento cognitivo e das capacidades do indivíduo. Estes autores referem que as 

competências num indivíduo podem ser desenvolvidas através da interação eficiente entre 

aprendizagem formal e informal, porque combinará os conhecimentos práticos e teóricos. Para estes 

autores, o desenvolvimento da aprendizagem baseada em práticas ocorre nos indivíduos quando 

conseguem sobrepor e interligar os processos formais e informais de aprendizagem, como ilustra a 

Figura 33: 

 

 
Figura 33. Interação entre processos formais e informais de aprendizagem (Svensson, Ellström & 
Aberg, 2004, p. 480) 
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A integração das aprendizagem formais e informais, e correspondentes conhecimentos, 

permite desenvolver outras capacidades no individuo que as poderá transferir e adaptar a novas 

situações (Svensson et al., 2004). Num sistema de interação conforme o modelo da Figura 33, pode 

haver, então, uma integração e transferência de conhecimentos da escola para o meio social (local de 

trabalho) e vice-versa. 

Num relatório realizado por Santiago, Donaldson, Looney e Nusche (2012), a OCDE aponta que 

o ensino em Portugal sobrevaloriza a avaliação quantitativa das aprendizagens em detrimento da sua 

componente qualitativa, reafirmando a necessidade de haver outras estratégias diferentes das 

tradicionais de ensino, nomeadamente que se estimule os professores a criar modelos individualizados 

que permitam aos alunos construir a sua própria aprendizagem. Este relatório da OCDE recomenda, na 

educação, o envolvimento dos pais, comunidade e escola como parceiros de desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

No que diz respeito à construção e representação do conhecimento matemático, em torno dos 

saberes matemáticos formais, devem estar ligados a situações informais ou de senso comum. Um 

ensino que desenvolva capacidades dos alunos que seja gerador do seu próprio conhecimento, apoiado 

numa educação formal e informal, pode ser importante para proporcionar uma aprendizagem 

significativa da matemática. 

4.1.3. Aprendizagem por pares (Peer Learning) 

O “peer learning” ou aprendizagem por pares, segundo Bond, Cohen e Sampson (1999), é 

uma técnica de ensino-aprendizagem que tem vindo a aumentar em diversas universidades, que se 

baseia numa forma que é conhecida desde a tenra idade das pessoas, que é a aprendizagem pelos 

“nossos” semelhantes (pares). É a obtenção do conhecimento por aqueles que estão mais próximos e 

que não têm de ter um conhecimento muito profundo mas que inspiram confiança e têm uma 

linguagem de comunicação mais próxima da usada por quem está a aprender. A técnica dos pares tem 

formas de aprendizagem colaborativa e cooperativa e normalmente funciona com pequenos grupos. 

Isto implica trabalho colaborativo de uns com outros, com tarefas de responsabilidade própria de forma 

a incentivar a autoaprendizagem. Na perspetiva destes autores, o benefício já se encontra reconhecido 

em muitos artigos publicados sobre experiências realizadas em diversas universidades, embora advirtam 

que se deve tomar alguns cuidados na sua aplicação no sentido de a não tornar eficaz por falta de 

controlo adequado e de experiência do professor. 
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A aprendizagem por pares é uma técnica de ensino e aprendizagem em que durante a aula 

cada aluno aplica determinados conceitos de aprendizagem e, posteriormente, explicam os mesmos 

conceitos aos seus colegas. Segundo Crouch e Mazur (2001), contrariamente ao que acontece nas 

práticas mais comuns, com perguntas informais dirigidas a alguns alunos durante uma aula, este 

processo envolve todos os alunos da turma. O professor faz uma curta apresentação do tema em 

discussão em torno de um ponto central da aprendizagem e em seguida faz uma pergunta concetual 

relacionada com o tema, designado de teste concetual. Os alunos têm um ou dois minutos para formular 

respostas individuais e expor as suas respostas ao professor. De seguida, os alunos discutem as suas 

respostas com os seus colegas. O papel do professor é estimular os estudantes a tentar convencer os 

outros colegas, mas usando respostas precisas e explicando os raciocínios utilizados. Os alunos não são 

classificados neste processo, mas, segundo o autor, são incentivados a participar nestas atividades da 

aula porque nos exames parciais ou finais são colocadas algumas questões idênticas. Fora da aula, os 

estudantes são obrigados a preparar temas de estudo que serão abordados durante a aula seguinte e 

sobre os quais será realizado um teste concetual. 

Mazur (2011), um dos criadores da técnica de “peer learning” e “peer instruction”, defende 

que se deve tratar a educação como uma ciência. Diz este autor que nos seus métodos de ensino 

“devolve” aos alunos a decisão de estabelecer os conteúdos da aula seguinte. O processo de ensino e 

aprendizagem não é centrado no professor, abandonando os métodos tradicionais de transmissão de 

conhecimentos. Num dos exemplos que apresenta, o autor propõe aos alunos estudar em casa um 

determinado conteúdo para ser discutido na aula seguinte. Segundo o autor, a sua metodologia de 

ensino e aprendizagem assenta na aprendizagem concetual, fazendo com que os alunos se tornem 

professores de si próprios. Ao professor está reservado o papel de “treinador”, em que a atividade de 

“ensinar é apenas ajudar a aprender e é esse o papel como professor” (p. 1). Mazur salienta dois pontos 

na forma de ensinar: o primeiro é que a educação é mais do que uma transferência de informação, é 

um processo em que desenvolvemos um modelo mental para assimilar informação. Mas numa aula 

convencional não há tempo para pensar, espera-se que essa assimilação seja feita após a aula. O 

segundo ponto tem a ver com o uso das tecnologias de informação como um método natural da 

evolução. Antes de haver livros era a forma oral o meio de transmissão de conhecimentos, enquanto na 

atualidade são as tecnologias de informação e comunicação que também desempenham esse papel. 

Para Mazur, não faz sentido ler apontamentos na aula mas colocar essa tarefa como responsabilidade 

do aluno e, após isso, discutir o tema na aula.  
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4.1.4. Ambientes tecnológicos de aprendizagem 

Para Cross (2003), cada indivíduo tem um processo de aprendizagem que é guiado por motivos 

pessoais. Por exemplo, um aprendiz quer aprofundar e fundamentar as suas competências e práticas; 

um profissional com alguma experiência procura acompanhar os desenvolvimentos na sua área de 

trabalho; um mestre procura inspiração que lhe permita inovar. O autor defende que toda a gente tem 

capacidade para aprender, mas, geralmente, muitos necessitam de ajuda para melhorar essa 

capacidade. Este processo de ajuda designa-se por meta-aprendizagem e guia-se por alguns 

pressupostos, tais como: 

 
— Uma aprendizagem o mais significativa possível. Para isso, o sujeito tem que ter a 

consciência da especificidade das tarefas, dos meios que possui e do que necessita 
para as realizar. Esta consciência reflete-se na sua capacidade de planear, monitorizar 
e avaliar os próprios pensamentos e ações.  

— Uma aprendizagem intencional, com determinados objetivos e que motive o indivíduo. 

— Um reforço da aprendizagem acidental. O indivíduo deverá estar atento e refletir sobre 
as coisas que lhe vão surgindo no dia-a-dia. 

A autonomia pessoal e a liberdade de escolher são outros aspetos importantes na 

aprendizagem. Na escolha e implementação apropriada das estratégias de aprendizagem e na avaliação 

dos resultados da aprendizagem, Mota (2009) refere que os estudantes, principalmente os adultos, 

preferem gerir as suas necessidades de aprendizagem, formular os objetivos de aprendizagem e 

identificar os recursos humanos e materiais. O estudo independente compreende duas dimensões: 

ensino a distância com uma estrutura própria e permitindo o diálogo; e autonomia do estudante, no 

sentido do que sabe e quais são os seus processos formativos. Com isto não quer dizer que o aluno 

com perfil de aprendizagem independente não precise de terceiros nos seus processos de 

aprendizagem, nomeadamente, do professor.  

A aprendizagem autónoma está relacionada com a capacidade do indivíduo de organizar e gerir 

a sua própria aprendizagem (Costa, 2005). Isto quer dizer que o indivíduo consegue estabelecer 

objetivos próprios, construir estratégias para o seu caminho de aprendizagem, desenvolvendo as suas 

técnicas e gestão do tempo de trabalho, bem como avaliar o seu desempenho no conjunto de atividades 

desenvolvidas. No entanto, aprendizagem autónoma não é o mesmo que trabalhar sozinho, isto porque 

a aprendizagem constrói-se em contexto com outros, beneficiando do conhecimento e da interação entre 

todos (Costa, 2005). O conceito de “autonomia” aparece associado à capacidade de autorregulação de 

um indivíduo. Esta autorregulação será um processo que o indivíduo desenvolve para se motivar, 
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controlar e monitorizar a sua própria aprendizagem. Inclui um conjunto de estratégias, tais como a 

recolha de informação (apontamentos), a autoavaliação, a organização dos materiais de aprendizagem, 

criação de objetivos, memorização, a procura de ajuda social. Estas estratégias, hoje em dia, passam 

pela utilização das TIC, que permitem atividades conjuntas do tipo presencial, mediadas por 

computador, de forma síncrona ou assíncrona, trabalhando em conjunto ou por divisão de tarefas. 

No entanto, como referem Miranda e Jorge (2005), atualmente assiste-se a um novo 

paradigma que é a transformação da educação a distância para uma aprendizagem sem distância, 

onde tomam relevância o conceito de como organizar e conceber os materiais de aprendizagem. 

Neste paradigma dá-se maior importância à aprendizagem distribuída e à aprendizagem flexível 

do que aos aspetos da criação do curso a distância, dando atenção aos recursos de aprendizagem 

e das atividades de formação que estão à disposição dos estudantes. Para as autoras, a passagem 

do conceito de aprendizagem a distância para a aprendizagem distribuída centra-se no uso 

adequado das novas tecnologias. A aprendizagem distribuída usa as tecnologias numa conceção 

construtivista, em que os cursos ou programas de formação são centrados na aprendizagem dos 

estudantes. Nesta conceção, a aprendizagem é um processo ativo de construção de significados 

a partir do conhecimento estruturado, conhecimento construído socialmente pela ação, da 

comunicação e da reflexão dos alunos. Os erros dos alunos não devem ser evitados mas devem 

ser analisados porque demonstram conceções que os alunos têm do assunto que estão a estudar. 

Ao professor cabe o papel de guia, observador e planificador na promoção da aprendizagem dos 

estudantes. No sentido de resolver alguns dos problemas associados aos ambientes de 

aprendizagem apoiados na Web, as autoras apresentam um conjunto de sugestões para a sua 

construção numa conceção construtivista da aprendizagem: (i) apresentação aos alunos de 

situações de resolução de problemas numa perspetiva realista; (ii) resolução dessas situações que 

envolva a utilização de software e uma atuação colaborativa entre alunos para a sua solução; (iii) 

construção do conhecimento através de debates e comunicação reflexiva entre os alunos, apoiados 

nas tecnologias de comunicação online (videoconferência, voice-mail); (iv) criação de momentos 

para os estudantes articular e rever as suas reflexões perante o que ficou registado nas ações de 

aprendizagem; (v) promoção de situações que permitam ao professor modelar, acompanhar e 

apoiar a construção do conhecimento dos alunos, fornecendo canais de interação imediata com 

os alunos, seja através de email ou por videoconferência.  
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4.1.5. Plataformas virtuais de aprendizagem 

Numa perspetiva pedagógica, a evolução tecnológica, em particular a relacionada com os 

computadores, teve diferentes relevâncias ao longo do tempo. Até meados dos anos 80, do século 

passado, o estudo e a aprendizagem no ensino a distância (EaD) promoveu a autoaprendizagem e o 

estudo independente (Mota, 2009). Já no início da década de 90, com os avanços das TIC e fruto, 

essencialmente, do desenvolvimento da Internet, os campos de aplicação do EaD cresceram 

exponencialmente. A forma como se concebia o ensino e a aprendizagem alterou-se e as novas formas 

de comunicação conduziram à construção social do conhecimento, o conhecimento global e à interação 

a distância entre os estudantes. Para Jonassen (1996), a aprendizagem na escola ou a distância deve 

enfatizar as qualidades indicadas no modelo apresentado na Figura 34, e as tecnologias podem ser 

usadas e devem contribuir para um pensamento reflexivo, conversacional, contextual, complexo, 

intencional, colaborativo, construtivo e ativo dos estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Aprendizagem significativa (Jonassen, 1996, p. 73) 

 

A aprendizagem será significativa se os estudantes trabalharem em atividades, nomeadamente, 

a distância, do tipo:  

 
— Ativa: Aprendizagem deve ser resultante de experiências genuínas, através da 

manipulação ativa de objetos e ferramentas. Desta forma, os alunos adquirem solidez 
na aprendizagem. 

— Construtiva: Os alunos devem construir significado próprio às suas experiências e 
integraremm novas ideias ao conhecimento anterior.  

— Reflexiva: Os alunos devem refletir e analisar as suas próprias experiências. Quando 
os alunos articulam o que aprendem e refletem sobre os processos e as decisões que 
tomaram, com apoio na tecnologia, entendem melhor e têm maior capacidade para 
transferir o conhecimento que construíram. 
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— Colaborativa: O conhecimento do aluno deve ser construído em comunidades. Nesta 
situação, os alunos exploram as habilidades de cada um, fornecem apoio moral e 
incluem as contribuições de cada membro. 

— Intencional: Toda a atividade do ser humano tem que ter um objetivo ou uma intenção. 
Os alunos pensam e aprendem melhor quando tentam atingir um objetivo cognitivo 
com apoio das tecnologias. 

— Complexa: Os ambientes de aprendizagem devem ser baseados em modelos 
complexos em contraposição a um ensino baseado em situações simples e 
descontextualizadas com intuito de simplificar ideias a serem transmitidas aos alunos. 
Muitas vezes, a resolução de problemas do livro-texto são simples e transmitem 
mensagens erradas aos alunos de um mundo real complexo, irregular e mal 
estruturado. 

— Contextual: Os ambientes da aprendizagem devem ter situações de alguma atividade 
do mundo real ou com simulação de casos ou problemas, de modo a serem mais 
consistentemente transferidos para novas situações. Estes ambientes de ensino e 
aprendizagem com conhecimentos e habilidades da vida real, em contextos novos e 
diferentes, devem ser preferidos em relação aos que usam experiências abstratas 
com regras de pura memorização. 

— Coloquial: A aprendizagem e a solução de problemas devem incluir atividades sociais, 
tais como opiniões e ideias de outras pessoas. Neste processo, as tecnologias podem 
ajudar, no sentido em que pode ligar os alunos ao mundo, construindo uma 
comunidade de conhecimento que partilha visões diferentes do mundo e com 
múltiplas soluções para os problemas da vida. 

 
Todas estas características de aprendizagem e de uso da tecnologia estão interrelacionadas, 

interatuam, são interdependentes e podem ser usadas em contextos de aprendizagem a distância 

(Jonassen, 1996).  

Historicamente, o ensino a distância passou por diversas etapas de relevância. Numa primeira 

fase, teve um interesse secundário face ao ensino presencial, devido ao problema da ausência de um 

grupo e de um contexto de aprendizagem (Mota, 2009), sendo destinada a quem não podia frequentar 

o ensino presencial. Posteriormente, com a evolução tecnológica e, principalmente, pelo aumento da 

capacidade de comunicação, passou a constituir-se como alternativa credível face ao ensino presencial 

em determinados tipos de formação, com um conjunto de vantagens e oportunidades próprias. As novas 

tecnologias de educação a distância têm a capacidade de alterar as atividades centradas no professor -

- quer sejam na sala de aula quer sejam a distância -- para uma metodologia centrada no aluno, 

promovendo atividades de índole construtivista. No entanto, para que isto aconteça não chega usar as 

tecnologias, é necessário criar ambientes e ferramentas que substituam o modelo de ensino que valoriza 

sobretudo a atividade do professor. Estes ambientes devem promover a construção do conhecimento 

com trabalhos contextualizados (Jonassen, 1996) que permitam desenvolver estratégias de pensamento 

e de discussão apoiadas em tecnologias de multimédia.  
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As novas tecnologias vieram alterar a forma como se estuda, deixando de estar confinado à 

sala de aula e tudo que lhe está subjacente, para um estudo em qualquer lugar. Os novos equipamentos 

de leitura, aplicações de software, computadores, tablets, etc., vieram alterar a forma tradicional da 

escrita em papel, a maneira como se categorizam os conteúdos, como se organiza o conhecimento e a 

recolha de informação. As pessoas passaram a adquirir conhecimentos e a desenvolver competências 

online, de acordo com o tipo de participação individual que têm nesses ambientes, nomeadamente, 

redes sociais, Youtube, blogs e espaços de partilha de documentos.  

Como previa Jonassen (1996), a World Wide Web (WWW) tornou-se a primeira fonte de 

pesquisa de informação dos estudantes, devendo ser integrada nas atividades educacionais de 

aprendizagem a distância. Os professores devem apresentar aos alunos os mecanismos e a lógica da 

procura de informação na WWW para tirar o seu máximo proveito. Pesquisar na Web, enviar e receber 

emails, questionar alguém através de uma mensagem instantânea (chat), ouvir um podcast, interagir 

nos fóruns, redes sociais, comunidades virtuais, são novas formas e meios propícios à realização de 

aprendizagens informais. Em particular, estes formas e meios permitem disseminar e criar 

comunidades de educação matemática onde se fomentam discussões importantes sobre tópicos 

matemáticos. Todas estas formas requerem um envolvimento com outras pessoas e são um processo 

rico de encontros e experiências diversificadas. 

As circunstâncias relativas ao aumento da velocidade e do acesso à Internet fizeram com que 

surgissem algumas experiências de ensino e aprendizagem a distancia, designadas por e-learning, 

baseadas na perspetiva do estudo autónomo, independente e autorregulado. Com este facto criaram-se 

comunidades de aprendizagem, assentes na colaboração e na interação dos indivíduos, com grande 

potencial para constituir contextos de aprendizagem (Mota, 2009). No entanto, não basta ter estas 

comunidades virtuais de aprendizagem para garantir que a aprendizagem seja adequada e pertinente. 

Será necessário garantir que o ambiente de aprendizagem seja propício à interação, à colaboração e à 

partilha entre todos os participantes (professores e alunos) e que os participantes construam um 

conhecimento correto e relevante dos assuntos que estão a tratar. Todo este caminho foi o ponto para 

se criar a sociedade da Informação e, posteriormente, a do Conhecimento.  

Num inquérito a 100 docentes, Martins, Azevedo, Ribeiro e Carvalho (2002) procuraram 

conhecer quais seriam os requisitos essenciais para implementar uma plataforma de ensino à distância 

dos cursos do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). Os autores constaram que mais de 74% 

dos docentes acha que é importante o sucesso da adoção do e-learning pelos seguintes fatores: definição 

de metodologias; conceção de novas formas de avaliação; conceção de atividades letivas; capacidade 
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de resposta eletrónica; apoio pedagógico. Os autores chegam também à conclusão de que mais de 60% 

dos docentes considera adequado a implementação do e-learning como estratégia para o ISP pelas 

seguintes razões: elevado número de alunos; aumento da produtividade e da competitividade; melhoria 

da qualidade do ensino; flexibilidade da oferta de ensino. Mais de 65% dos docentes defendem que as 

suas funcionalidades são importantes para a organização do processo de ensino-aprendizagem, a gestão 

de conteúdos e a comunicação e experimentação.  

Após identificarem os requisitos para implementar o sistema e-learning baseados na Web, 

Martins, Azevedo, Ribeiro e Carvalho (2002) fizeram a sua escolha pelo Webct (Web Course Tools). De 

seguida, os autores realizaram uma avaliação da sua adequação como complemento do ensino 

tradicional presencial nas instituições de ensino superior de engenharia. Os autores afirmam que as 

plataformas baseadas na Web oferecem oportunidades para a inovação na educação. No entanto, 

embora constituam um instrumento importante para o suporte da evolução do processo pedagógico, a 

integração dessas plataformas nas atividades e nas instituições de ensino superior ainda está longe de 

se alcançar. 

Nos últimos anos tem-se observado um crescimento à adesão a modelos de blended-learning 

(b-learning). Estes modelos podem ser considerados como uma formação mista entre aprendizagem 

formal e aprendizagem informal (Graham, 2005). O b-learning trata-se de uma modalidade de e-learning  

com aprendizagem semipresencial que combina o melhor dos dois tipos de aprendizagem. O b-learning  

tenta devolver ao tutor o seu papel tradicional, mas usando a informática e a Internet em seu benefício, 

fazendo uso do melhor dos dois ‘mundos’: dividindo a sua prestação numa componente de tutoria à 

distância e, numa outra fase, como educador tradicional através da formação presencial, procurando 

desta forma que tanto formando como o tutor estabeleçam um compromisso entre eficácia pedagógica 

e flexibilidade. 

Há muitas razões para que um formador possa escolher o b-learning  para as suas opções de 

aprendizagem. Graham (2005) identifica três razões principais: “(1) melhoria da pedagogia, (2) 

incremento do acesso e da flexibilidade, e (3) aumento da rentabilidade” (p. 8). A primeira razão deve-se 

à melhoria da eficácia da prática pedagógica, com o recurso a métodos alternativos ao método de ensino 

transmissivo. A segunda razão apontada pelo autor reflete o facto do acesso ao conhecimento ser um 

dos principais fatores que influenciam o crescimento de ambientes de aprendizagem distribuídos, isto 

é, a construção do saber dá-se através do acesso a diversas fontes de informação, incluindo professores, 

distribuídos em distintos contextos, mas que interatuam num mesmo ambiente através do contributo 

das tecnologias de comunicação. A flexibilidade está associada à importância da procura de outras 
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formas de educação principalmente por estudantes que têm compromissos externos, tal como o 

trabalho. Estes estudantes procuram a comodidade oferecida por um ambiente distribuído, sem, no 

entanto, sacrificar a interação social que se pode encontrar numa sala de aula presencial. A terceira 

razão prende-se com o objetivo das instituições de ensino terem uma melhor relação custo-eficiência 

dos cursos que oferecem. Estes sistemas pretendem alcançar um maior público possível, disperso 

geograficamente, e, ao mesmo tempo, apresentar formações consistentes.  

O mobile-learning  (m-learning ) é outro conceito semelhante ao anterior e refere-se a todas as 

tecnologias portáteis e pessoais, tal como o telemóvel. Segundo Naismith et al. (2004), a aprendizagem 

baseada nestas tecnologias pode ser classificada em duas dimensões: pessoal versus partilhada; portátil 

versus estática, como se mostra na Figura 35.  

 

  

Figura 35. Classificação das tecnologias móveis (Naismith et al., 2004, p. 7) 
 

Os tipos de dispositivos móveis para além dos mais comuns — telemóveis, PDAs, tablets e 

computadores portáteis — também incluem as consolas de jogos. Em termos educativos, a classificação 

destes dispositivos pode ser pessoal, enquanto utilizados por uma só pessoa, ou partilhado, quando a 

sua informação passa a ser difundida por meio de comunicações móveis. Por exemplo, se os dispositivos 

pessoais forem portáteis e poderem 'mover-se' de um lado para outro, então serão tecnologias portáteis 

pessoais. Outras tecnologias, menos portáteis do que os telemóveis, usadas em determinadas 

experiências de aprendizagem, tais como dispositivos individuais colocados nas salas de aula para os 

alunos responderem a questionários online, são classificadas de tecnologias estáticas pessoais. Já os 

quiosques de rua, as exposições em museus interativos e de outros tipos de instalações, podem partilhar 
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informação. Embora menos portáteis, não deixam de o ser, porque podem-se mover de um lado para 

outro. Embora não possam ser classificados como tecnologias móveis, há situações que incluem 

dispositivos de maiores dimensões que partilham informação, menos portáteis, que são os quadros 

interativos da sala de aula e as salas de videoconferência.  

As tecnologias móveis estão cada vez mais presentes e omnipresentes na vida das pessoas, 

com mais recursos de interatividade social, ligadas a contextos reais e interligadas à Web. Todos estes 

recursos podem reforçar aprendizagens construtivistas, colaboracionistas e situacionistas 

(contextualizadas) no interior ou fora da sala de aula, utilizando ambientes reais ou virtuais de 

aprendizagem. Segundo Naismith et al. (2004), o desafio está em descobrir como usar todas as 

potencialidades das tecnologias móveis para transformar o quotidiano do aprendente em conhecimento 

adquirido e partilhado por todos.  

Uden (2007) defende que a Teoria da Atividade (TA) pode ser útil para a fundamentação de 

projetos de m-learning, justificando que as abordagens segundo esta teoria permitem analisar os 

principais elementos de contexto em que a atividade ocorre e como estes podem influenciar a 

aprendizagem, nomeadamente ao nível: de como os utilizadores adaptam os instrumentos à sua prática 

quotidiana e como os mesmos modificam o objeto da atividade; da compreensão no impacto da 

introdução das novas tecnologia na aprendizagem, nomeadamente, ao nível das contradições 

(Engeström, 1987) que estas ferramentas criam ou ajudam a resolver. A autora também afirma que a 

TA tem um conjunto de atributos que são relevantes em atividades de aprendizagem, nomeadamente: 

incorpora uma forte noção de mediação das atividades através de artefactos, aos níveis quer interno 

quer externo; contempla a história de como as atividades se desenvolvem e como se modificam; é 

colaborativa, porque as atividades são realizadas por um ou mais indivíduos, dentro de uma comunidade 

e de acordo com um conjunto de regras. Apoiada nos trabalhos de Rohrer-Murphy e Jonassen (1999), 

Bødker (1996), Kaptelinin, Nardi e Macaulay (1999), Kaenampornpan e O’Neil (2004) e Engeström 

(1987), Uden (2007) propõe uma metodologia, de acordo com o conteúdo da Tabela 5, para projetar o 

ambiente de aprendizagem e o contexto de utilização do m-learning. 
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Tabela 5. Metodologia proposta por Uden (2007). 

Organização do projeto de m-learning  

Clarificar os objetivos da atividade: para a TA deve-se esclarecer os motivos e objetivos do 

sistema de atividade, porque o aprender e fazer estão ligados e iniciam-se com uma intenção. É 

importante esclarecer os motivos e objetivos do sistema de atividade para compreender o contexto 

onde a atividade está a ser implementada e para se conhecer as diferentes interpretações dentro das 

contradições do sistema. Para isso podem-se usar técnicas, tais como observações, entrevistas e 

análise documental. Com esta informação poder-se-á construir o espaço do problema (acordo com 

aprendizagem) 

Estabelecer o sistema de atividade coletiva: contextualizando-o e dando significado quando 

aparecem os eventos individuais, porque o sistema coletivo de aprendizagem é composto por 

diferentes atores, divisão do trabalho, artefactos de mediação, regras, etc. 

Análise do contexto de aprendizagem e utilização  

Reflexão sobre o contexto de aprendizagem: inclui aspetos internos às pessoas, dentro dos 

quais, as motivações e objetivos, os aspetos externos como artefactos, outras pessoas, aspetos 

ambientais, especificidades das tecnologias móveis, tais como aspetos técnicos, usabilidade, 

mobilidade.  

Clarificar o contexto em que ocorrem as atividades: deve ser claro para os utilizadores o 

objetivo da atividade/ações e quais os modelos ou métodos que estão na base do seu trabalho.  

Análise do sistema de atividade através do diagrama de Engeström: é importante identificar 

os elementos que constituem o diagrama da TA (Figura 26). 

Analisar a estrutura da atividade: analisar na estrutura da atividades todas as ações e operações, 

tal como a sua hierarquia (atividades-ações-operações).  

Compreender o papel da tecnologia: identificando os objetivos das ações.  

Reflexão sobre externalização/internalização: importa refletir sobre o modo como a tecnologia 

móvel pode apoiar a internalização de novas formas de ação, a sua articulação com os processos 

mentais e como pode auxiliar a resolução de problemas e a coordenação social. 

Análise histórica da atividade: componentes e ações  

Análise do desenvolvimento das atividades: é importante observar a natureza das mudanças que 

ocorrem em diferentes fases da atividade, porque a análise desta evolução pode revelar fatores que 

influenciam a mesma. É importante examinar o papel que desempenham as estruturas como 

artefactos, instrumentos e valores culturais na formação da atividade. 

Pesquisa de contradições internas  

Análise das contradições: devem-se analisar as contradições internas do sistema de atividades no 

sentido de observar se são fonte de perturbação, inovação, mudança e desenvolvimento desse 

sistema. É através da identificação das tensões e interações entre os elementos de um sistema de 

atividade que é possível reconstruir o sistema na sua diversidade e riqueza, e explicar e prever o seu 

desenvolvimento. 

 

Para Uden (2007), a Teoria da Atividade é uma ferramenta mediadora de análise da 

complexidade do processo de aprendizagem e que aplicada ao sistema de m-learning consegue integrar 

a informação relacionada com autonomia dos alunos, funções do sistema e satisfação com as atividades 
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do sistema. Ainda, segundo Naismith et al. (2004) e Uden (2007), a Teoria da Atividade tem um grande 

potencial para fundamentar ações do m-learning, porque consegue inserir na análise um conjunto de 

características, tais como interatividade, mobilidade, trabalho em equipa, aprendizagem em contextos 

reais. Estes autores consideram que, nestes sistemas m-learning, o aluno é visto como agente ativo da 

sua aprendizagem. Embora a Teoria de Atividade tenha benefícios para a conceção de ambientes de 

aprendizagem m-learning, Uden (2007) aponta algumas limitações ao seu uso. Nomeadamente, a 

autora refere que os designers destes sistemas têm dificuldades em compreender completamente todo 

o sistema de atividade sob observação, na redefinição do sistema de atividade e em distinguir, entre os 

níveis de atividade, as ações e operações. 

A Web pode ser uma boa alternativa ou complemento às aulas presenciais (ensino a distância). 

No entanto, não consegue colmatar a necessidade de contacto presencial com colegas de grupo, 

aprender a fazer apresentações orais e outras “soft-skills”, tal como afirma Villate (2002). Este autor 

também afirma que uma das desvantagens do uso da Web durante a aula é o seu uso para outros fins 

que o não previsto no objetivo da aula, porque se trata de um meio rápido de acesso à informação mas 

também de rápida dispersão daquilo que se procura.  

Para os modelos de aprendizagem apoiados nas tecnologias funcionarem, é necessário que a 

pessoa queira realmente aprender, consiga gerir o seu percurso de aprendizagem e saiba utilizar as 

novas ferramentas de aprendizagem. Os ambientes de aprendizagem online dão importância aos 

contextos, à comunicação, à colaboração e à interação dos indivíduos. As tecnologias digitais, como, por 

exemplo, a Web 2.0 e o Moodle, têm potenciado a criação destes ambientes inovadores. 

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um dos recursos ao qual 

o professor e o aluno podem recorrer nas suas atividades de ensino e de aprendizagem a distância. Esta 

plataforma está vocacionada para ser usada quer na sala de aula quer fora de sala de aula, e as suas 

potencialidades promovem o conhecimento e o desenvolvimento de capacidades de reflexão e da 

opinião crítica dos estudantes (Piton-Gonçalves & Salvador, 2009). Este ambiente virtual de 

aprendizagem apresenta um conjunto de recursos, dos quais se destaca: construção e realização de 

testes online; fóruns de discussão; gestão de informação em forma de texto e vídeo; espaço destinado 

a determinados utilizadores com graus de permissão e privilégios diferentes (alunos, professores, grupos 

específicos); acesso a diversas estatísticas; email. A sua grande virtude é o de se poder considerar um 

grande sistema para aprendizagem a distância e uma plataforma aberta que continua a crescer com 

novas aplicações surgidas dos diversos utilizadores. As principais vantagens apontadas por Piton-

Gonçalves e Salvador (2009) do Moodle são: 
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-- capacidade para usar notação matemática devido ao filtro LatexRender, que é 
diferenciador de outros ambientes virtuais; 

-- ser uma plataforma livre, aberta e possuir uma equipa de trabalho com mais de 
5000 pessoas em todo o mundo; 

-- capacidade para delimitar temporalmente o uso dos seus utilizadores (bom para 
prazos de entrega de trabalhos, avaliação, etc.); 

-- permitir realizar avaliações; 

-- possuir fórum de discussão; 

-- permitir a colaboração dos participantes para o esclarecimento de dúvidas; 

-- registar as atividades dos utilizadores, controlando o processo de aprendizagem, 
produzindo relatórios de gestão e controlo; 

-- permitir a modificação da interface pelo professor de acordo com os conteúdos que 
o professor quer dar à disciplina; 

-- criar grupos de trabalho e com permissões de acesso diferentes; 

-- disponibilizar ferramentas de interação síncrona e assíncrona; 

-- permitir a rápida distribuição e alteração de conteúdos;  

-- otimizar o tempo do professor e do aluno. 

 

O Moodle usa sistemas de gestão de cursos LMS (Learning Management System) que permite 

ao professor a gestão das atividades de ensino a distância. Segundo Piton-Gonçalves e Salvador (2009), 

o seu uso é uma escolha a considerar, cuja lógica de desenvolvimento é a construção de ideias e 

conhecimentos em grupos sociais de forma colaborativa. 

4.1.6. Contextos de aprendizagem CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) e 

EUR-ACE (European Network for Accreditation of Engineering Education) 

Nos últimos anos, o instituto Superior Politécnico onde se realizou este estudo (ISP) submeteu 

os seus cursos a um reconhecimento de qualidade internacional consubstanciado na aplicação de 

técnicas pedagógicas ativas e reflexivas, assentes nas linhas de ensino e aprendizagem de engenharia 

retirados dos conceitos CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) e na aplicação das normas do 

processo de certificação EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer). Os conceitos CDIO e o selo 

internacional de qualidade EUR-ACE apontam para metodologias de ensino e aprendizagem 

compatíveis, principalmente, com os últimos níveis da taxonomias do tipo Bloom (Crawley, Malmqvist, 

Östlund & Brodeu, 2007): (1) Conhecimento; (2) Compreensão; (3) Aplicação; (4) Análise; (5) Síntese; 

(6) Avaliação. A iniciativa CDIO™ é uma estrutura educacional já implementada em 111 escolas de todo 

o mundo, entre as quais se encontram Massachusetts Institute of Technology, Linköping University, 

Politecnico di Milano ou Hogeschool Gente (Figura 36).  
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Figura 36. Mapa de implementação do CDIO (http://www.cdio.org/). 

 

O modelo CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) é uma ferramenta onde constam uma 

lista de conceitos, raciocínios associados e ferramentas de engenharia que serve de guia à formação de 

diplomados em engenharia. Essencialmente, este modelo coloca ênfase na forma exata, precisa e 

relevante da informação, na objetividade e clareza dos raciocínios da formação em engenharia. Os 

conceitos CDIO apresentam modelos concetuais que se aplicam em todas as áreas de Engenharia, 

Matemática e Física. É um modelo que tenta auxiliar os engenheiros na forma de modelar o seu 

raciocínio de modo a trabalhar competências transversais e de inter-relações e que incluam questões 

para além dos aspetos técnicos, ambientais, sociais e éticos. Crawley, Malmqvist, Östlund e Brodeu 

(2007) aludem que o modelo CDIO inclui preocupações relativas: 

– aos atributos de um Engenheiro, tais como: perceber os conceitos básicos, de projeto 
e de produção; ter uma perspetiva multidisciplinar; ter boa capacidade para comunicar 
e relacionar; ter bons padrões de ética pessoal e profissional; 

-- às instituições de ensino superior, que pretendem formar alunos que saibam: 
conceber, projetar, implementar e operar; de sistemas complexos e de grande valor 
acrescentado; trabalhar em equipa, usar ferramentas e métodos avançados; estar em 
ambiente multicultural e internacional. 

 
A intenção da aplicação do modelo CDIO é elevar a qualidade dos programas educativos em 

Engenharia. O programa CDIO obedece aos requisitos que constituem os padrões de avaliação dos 

cursos nacionais de engenharia e aos critérios da ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology). No sentido de ter uma garantia de qualidade, o modelo CDIO sugere a existência de um 

sistema de avaliação do seu programa com feedback aos alunos, professores e outros interessados e 

com isto possam obter uma contínua melhoria do seu sistema de formação. As três componentes que 

constituem o núcleo desse sistema de garantia de qualidade do CDIO são: o syllabus, normas e o modelo 

de auto-avaliação (Malmqvist, 2009). O programa de estudo do CDIO é uma lista abrangente de 

http://www.cdio.org/
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competências de aprendizagem (outcomes) para a educação em engenharia e que foi desenvolvido por 

comparação com modelos de referência, tais como os critérios da ABET, revisões por pares, workshops 

e pesquisas. O primeiro nível do Syllabus CDIO é composto por quatro competências gerais: (i) 

Conhecimento e raciocínio técnico; (ii) Habilidades e atributos pessoais e profissionais; (iii) Habilidades 

e atributos interpessoais e que inclui trabalho em equipa e comunicação; e (iv) Conceber, Projetar, 

Implementar e Operar (CDIO) sistemas em contextos empresariais e sociais. O segundo nível do Syllabus 

do CDIO é o que consta na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Segundo nível de detalhe do Syllabus CDIO (Malmqvist, 2009, p. 3). 

1. Conhecimento e raciocínio técnico 

1.1. Conhecimentos de ciências 

fundamentais 

1.2. Conhecimentos nucleares de 

engenharia 

1.3. Conhecimentos avançados de 

engenharia  

2. Habilidades e atributos pessoais e 

profissionais 

2.1 Raciocínio de engenharia e resolução de 

problemas 

2.2. Experimentação e conhecimento por 

descoberta 

2.4. Entendimento de sistemas 

2.5. Atributos e habilidades pessoais 

2.6. Atributos e habilidades profissionais 

3. Habilidades e atributos interpessoais: 

trabalho em equipa e comunicação 

3.1. Trabalho em equipa multidisciplinar  

3.2. Comunicação 

3.3. Comunicação em línguas estrangeiras  

4. Conceção, Projeto, Execução e 

Operação de sistemas em contextos 

empresariais e sociais 

4.1. Contexto externo e social  

4.2. Contexto empresarial e comercial 

4.3. Conceção e engenharia de sistemas  

4.4. Projeto 

4.5. Execução 

4.6. Operação 

 

O consórcio que gere este modelo de educação CDIO, em janeiro de 2004 aprovou 12 normas 

para auxiliar a construção do Syllabus do CDIO e que estão patentes na Tabela 7.  
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Tabela 7. Normas do CDIO (Malmqvist, 2009, p. 4) 

Normas do CDIO 

1 Contexto do CDIO 
Adoção dos princípios de 
desenvolvimento do ciclo de vida do 
produto, processo, e sistema e 
implementação – Conceção, Design, 
Implementação e Operacionalização – 
como contexto para o ensino da 
engenharia. 

7 Experiências de aprendizagem 
integradas 
Experiências de aprendizagem conducentes à 
aquisição de conteúdos, bem como de 
competências pessoais e interpessoais; e de 
competências de desenvolvimento de produto, 
processo e sistemas. 

2 Resultados expectáveis do 
programa do CDIO 
Resultados expectáveis de aprendizagem 
específicos e detalhados para 
competências pessoais e interpessoais; 
capacidades de desenvolvimento de 
produtos, processos e sistemas, 
consistentes com os objetivos do 
programa e validadas pelas partes 
interessadas do programa. 

8 Aprendizagem ativa 
Ensino e aprendizagem baseados em métodos 
de aprendizagem ativa e experimentais. 

3 Currículo integrado  
Currículo programado para suportar 
mutuamente outras áreas disciplinares, 
com um plano explícito para integrar 
capacidades pessoais e interpessoais; e 
competências de desenvolvimento de 
produtos, processos e sistemas. 

9 Reforço das competências CDIO do 
corpo docente 
Ações que melhoram as competências do 
corpo docente a nível pessoal e interpessoal; e 
competências de produto, processo e 
construção de sistemas. 

4 Introdução à engenharia  
Um curso introdutório que fornece o 
enquadramento para a prática da 
engenharia de desenvolvimento de 
produto, de processo e de sistema e que 
introduz competências pessoais e 
interpessoais essenciais. 

10 Aperfeiçoamento de competências de 
pedagógicas dos docentes 
Ações que têm como objetivo o 
aperfeiçoamento e valorização das 
competências dos docentes, através da 
disponibilização de experiências de 
aprendizagem integradas, do recurso a 
métodos ativos de aprendizagem 
experimentais, e na avaliação. 

5 Experiências de elaboração de 
Projetos 
Um currículo que inclua duas ou mais 
experiências de implementação de 
projetos, sendo uma de nível básico e 
outra de nível avançado. 

11 Avaliação de competências CDIO  
Avaliação da aprendizagem do aluno no âmbito 
das competências pessoais e interpessoais; no 
âmbito das competências de desenvolvimento 
de produto, do processo e de sistema, bem 
como a nível da aquisição de conteúdos. 

6 Espaços de trabalho CDIO 
Espaços de trabalho e laboratórios que 
apoiem e encorajem a aprendizagem 
prática dos conceitos de desenvolvimento 
de produto, de processo e de sistemas, 
bem como de conteúdos e de 
aprendizagem social. 

12 Avaliação do programa CDIO 
Um sistema que avalie programas com base 
nestas normas CDIO e que dê aos estudantes, 
professores e outros interessados feedback 
com o propósito de melhoria contínua. 
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Estas normas caracterizam o modelo educacional e indicam o que consideram ser boas 

práticas na educação. Das muitas normas incluídas na Tabela 7 pode-se ressalvar a norma 5, 

“Experiências de elaboração de Projetos”, que refere o domínio do processo de engenharia de sistemas 

como base no CDIO. Nesta norma prevê-se a existência de atividades de projetos, normalmente, em 

unidades curriculares integradoras, com base nos seguintes pressupostos: (i) não se aprende por 

memorização, é necessário praticar; (ii) necessidade de realizar projetos complexos em equipa e em 

ambientes que simule a atividade profissional; e (iii) estas atividades devem aparecer a partir do 1.º ano 

do curso. Na norma 6 é frisado que para além dos espaços físicos tradicionais de aprendizagem, tais 

como salas de aula, salas de conferência e laboratórios de engenharia, o ambiente de aprendizagem 

deve conduzir a uma prática assente na conceção que os alunos devem estar diretamente envolvidos 

na sua própria aprendizagem e deve proporcionar oportunidades de aprendizagem social, ou seja, que 

os alunos possam aprender uns com os outros e permita uma interação entre os vários grupos de 

alunos. Nestas normas é, ainda, salientada a necessidade da utilização, no ensino e aprendizagem da 

engenharia, de métodos inovadores e ativos conducentes a uma aprendizagem prática e integradora 

com as diversas unidades curriculares do curso e em contexto de interação social entre os diversos 

agentes do processo educativo. Em particular, a norma 8 sugere a existência de atividades de 

aprendizagem baseadas na resolução de problemas, com menos ênfase na transmissão passiva de 

informações, que envolva os alunos a manipular, aplicar, analisar e avaliar ideias. Tais indicadores 

sugerem que os alunos discutam o que estão a prender entre si e com os outros através de palestras, 

grupos de discussões e debates. Nas normas do modelo CDIO considera-se aprendizagem ativa 

experimental quando os alunos assumem papéis de simulação da prática profissional da engenharia, 

tais como conceção e construção de projetos, simulações e estudos de caso. Os métodos de avaliação 

dos alunos devem realmente fazer uma avaliação da sua aprendizagem efetiva e de acordo com os 

objetivos referidos na norma 2, incluindo os testes escritos e orais, observações do desempenho do 

aluno, as reflexões dos alunos, o seu portfólio, autoavaliação e heteroavaliação. 

Em síntese, no modelo CDIO, os programas dos cursos de engenharia deverão proporcionar 

contextos de conceção, projeto, implementação e operação de sistemas e produtos, de modo que: (i) 

os currículos dos cursos se organizem para que as disciplinas se apoiem mutuamente; (ii) exista nos 

currículos uma base de projetos elaborados pelos alunos (design-build projects); (iii) se propicie uma 

aprendizagem ativa e experimental; (iv) existam aulas em salas, laboratórios e áreas de trabalho 

modernas; (v) hajam mecanismos de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem de forma a 

haver uma melhoria contínua do sistema de educação. Tal como aponta Malmqvist (2009), a 
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implementação do modelo CDIO implica criar um conjunto de competências, o Syllabus do curso, a 

diversos níveis (Tabela 6), em que cada uma das unidades curriculares contribui com a sua cota parte 

para a sua construção global. A criação do Syllabus dos cursos é competência de cada escola e que 

terá de ser validada pelo curso, pelos docentes e empregadores. Assim, os cursos e as unidades 

curriculares deverão criar um Syllabus onde são definidas competências e objetivos para ir ao encontro 

do modelo CDIO, onde estão presentes os atributos da formação dos engenheiros e como os alcançar 

dentro da instituição do ensino superior.  

O ISP tomou a decisão estratégica de certificar e adoptar o referencial de qualidade EUR-ACE 

(European Network for Accreditation of Engineering Education) para os cursos da escola, com o intuito 

de alinhar os seus diversos cursos com a rede Europeia para a acreditação do ensino de engenharia. 

Para atingir esse objetivo as licenciaturas em engenharia do ISEP foram desenhadas de acordo com o 

modelo CDIO. Para isso, como referem Azevedo (2009) e Costa, Martins, Rodrigues e Rocha (2012), os 

planos de estudos dos cursos devem obedecer a um conjunto de padrões que permitem identificar 

programas de alta qualidade dentro e fora da Europa e que devem seguir o estabelecido no quadro EUR-

ACE. O selo EUR-ACE atesta que a formação oferecida pela instituição desenvolve competências para a 

resolução de problemas técnicos, realização de projetos e desenvolvimento de atividades de 

investigação, considerando as dimensões de comunicação, liderança e princípios éticos, dentro de um 

Quadro de Qualificações Sectorial e um Quadro de Padrões de Avaliação de Qualidade desenvolvido por 

14 instituições profissionais e académicas europeias, incluindo a Ordem dos Engenheiros.  

Em relação às unidades curriculares, o Syllabus do quadro EUR-ACE define seis outcomes 

que estas devem tentar responder (Malmqvist, 2009, p. 7):  

 
-- Conhecimento e compreensão: Conhecimento e compreensão dos princípios 

científicos e matemáticos subjacentes ao seu ramo de engenharia; uma 
compreensão sistemática dos aspetos e conceitos de seu ramo de 
engenharia; conhecimento coerente dos avanços de pesquisa no seu ramo de 
engenharia; consciência do contexto multidisciplinar da engenharia. 

-- Análise em engenharia: A capacidade de aplicar os seus conhecimentos e 
compreensão para identificar, formular e resolver problemas de engenharia 
utilizando métodos estabelecidos; a capacidade de aplicar os seus 
conhecimentos e compreensão para analisar e interpretar os resultados, os 
processos e métodos; a capacidade de selecionar e aplicar métodos analíticos 
e de modelação relevantes. 

-- Projeto de engenharia: A capacidade de aplicar os seus conhecimentos e 
compreensão para desenvolver e realizar projetos atendendo a especificações 
e requisitos definidos; compreensão das metodologias para realização de 
projetos e a capacidade de as usar. 
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-- Investigação: A capacidade de fazer pesquisas da literatura, e de usar bases 
de dados e outras fontes de informação; a habilidade para projetar e conduzir 
experiências apropriadas, de interpretar os dados e de tirar conclusões; 
capacidade e aptidão prática para trabalhos laboratoriais. 

-- Prática de engenharia: Capacidade de selecionar e aplicar ferramentas 
diferentes, equipamento e métodos apropriados; capacidade de combinar a 
teoria e a prática para resolver problemas de engenharia; ter um 
conhecimento da aplicação de técnicas e métodos e das suas limitações; ter 
consciência das implicações não tecnológicas da prática da engenharia.  

-- Contexto envolvente ou competências transversais: Capacidade de ser eficaz 
de forma individual e como membro de uma equipa; utilizar métodos diversos 
para comunicar de forma eficaz com a comunidade da engenharia e com a 
sociedade em geral; ter consciência dos impactos na saúde, segurança, 
questões legais e responsabilidades da prática da engenharia, do impacto das 
soluções de engenharia num contexto social e ambiental, comprometer-se 
com a ética profissional, responsabilidades e as normas da prática da 
engenharia; demonstrar consciência da gestão de projeto e das práticas 
empresariais como o risco e a mudança e entender as suas limitações; 
reconhecer a necessidade de uma aprendizagem e formação contínua ao 
longo da vida. 

 

Estas categorias são perfeitamente compatíveis com o modelo CDIO, tal como referem 

Ferreira e Lobo (2009).  

4.2. Materiais didáticos 

Na gestão das unidades curriculares é importante que o professor dê atenção aos materiais 

didáticos que quer utilizar e, principalmente, que quer que os seus alunos utilizem (Ponte, 2005). Tais 

materiais integram, entre outros, os manuais escolares, documentos existentes ou a produzir (por 

exemplo, “fichas de trabalho” ou “sebentas”), textos e materiais disponíveis na Web, ferramentas 

computacionais, calculadoras e computadores. Esta secção debruça-se sobre a caraterização dos 

materiais didáticos e destes, em especial, os que se apoiam nas novas tecnologias informáticas. 

4.2.1. Conceito de material didático 

O fortalecimento da aprendizagem matemática pode passar pela promoção e pela oportunidade 

que se dá aos alunos em utilizar diferentes materiais didáticos e, com isto, despertar o seu interesse e 

envolvimento em situações de aprendizagem. No entanto, como refere Zabala (1998), nenhum tipo de 

material curricular pode substituir a atividade do professor, nem a dos alunos, embora seja um recurso 

importantíssimo. O conceito de material didático ou curricular não é visto de forma igual entre diversos 
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investigadores (Bandeira, 2009; Graells, 2000; Zabala, 1998). Por exemplo, Zabala (1998) usa o termo 

de “material curricular” para se referir a todos os meios que podem auxiliar o professor em qualquer 

momento a planificação, execução ou avaliação das aprendizagens. Para este autor, a noção de 

“material curricular” é bastante ampla porque inclui todos os materiais usados pelo professor com a 

função ou intenção de orientar, guiar, exemplificar, ilustrar, propor ou divulgar o conhecimento. Segundo 

o autor, os materiais curriculares, pelas suas características, podem ser classificados conforme:  

 

1) O âmbito de intervenção a que se referem: É uma classificação dos diferentes campos 
de intervenção dos professores, tais como gestão do sistema educativo, gestão da 
própria aula ou sobre processos de ensino e aprendizagem;  

2) A sua intencionalidade: É uma classificação dos materiais consoante a sua função e 
propósito. Os materiais podem ter a finalidade de guiar, exemplificar, ilustrar, divulgar, 
orientar o professor na tomada de decisões. Por exemplo, livros, artigos, guias 
didáticos, programas audiovisuais e todo tipo de material que proporciona alternativa 
didática em diferentes contextos educativos; 

3) Os conteúdos: Agrupa os materiais consoante os conteúdos a desenvolver, tais como 
conteúdos procedimentais (fichas ou programas de computador ligados à matemática, 
à ortografia ou ao desenho) ou conteúdos concetuais (livros didáticos; materiais 
destinados aos professores, livros para os alunos ou programas multimédia para a 
educação); 

4) O tipo de suporte: agrupa os materiais tendo em conta o tipo de suporte que utiliza, 
nomeadamente, os que são para serem usados no quadro, papel (livros, revistas, 
cadernos de exercícios e fichas) e outros tipos de suporte, tais como projeção estática 
(slides e transparências) e projeção dinâmica (vídeo, informática, multimídia). 

 

Zabala (1998) sugere que os professores utilizem diferentes materiais curriculares para 

responder a cada questão específica dos processos de ensino e aprendizagem, nomeadamente: deve 

haver materiais que ofereçam tarefas concretas para a aprendizagem de conteúdos procedimentais; se 

utilize o suporte papel para estabelecer trabalhos individuais ou em grupo na sala de aula; se use 

projeções estáticas, retroprojetor ou slides, porque é útil como suporte para as exposições dos 

professores e são um complemento esclarecedor de muitas ideias; se usem imagens dinâmicas (filmes 

ou gravações em vídeo); se use suporte informático, porque possibilita um diálogo mais ou menos aberto 

entre programa e aluno; se usem programas de computador, porque exercem uma função inestimável 

de suporte a trabalhos de simulação de processos complexos; se use o suporte multimédia (novos 

instrumentos informáticos e de vídeo).  

Já para Graells (2000), nem todos os materiais que são utilizados na educação têm uma 

finalidade didática, distinguindo o que é meio ou material didático e recurso educacional: 
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--  Meio ou material didático é qualquer material produzido com o intuito de facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, um livro de texto ou um programa 
de multimédia que permita praticar fórmulas químicas; 

-  Recurso educacional é qualquer material que, num determinado contexto educacional, 
pode ser utilizado para fins didáticos ou para facilitar o desenvolvimento de atividades 
formativas. Existem recursos educacionais que podem ser usados numa situação de 
ensino e aprendizagem, mas não são considerados materiais didáticos. Por exemplo, 
usar um vídeo para aprender o que são vulcões e qual a sua dinâmica será um 
material didático (visa ensinar), já usar um vídeo para mostrar uma reportagem sobre 
os vulcões é recurso educacional, mas não é em si um material didático (apenas tem 
objetivo de informar). 

 

Relativamente à função que os materiais didáticos podem desempenhar no ensino e na 

aprendizagem, Graells (2000) salienta as seguintes: fornecer informação; constituir guiões das 

aprendizagens dos alunos; proporcionar o treino e o exercício de capacidades; cativar o interesse e 

motivar o aluno; avaliar as capacidades e conhecimentos; proporcionar simulações, com o objetivo de 

experimentar, observar e interagir; proporcionar ambientes para a expressão e criação (editores gráficos 

ou processadores de texto). O autor classifica os materiais didáticos segundo três tipos:  

 

-  Materiais convencionais: os impressos (textos, livros, fotocópias, periódicos) e quadro 
de aula; materiais manipuláveis (recortes, cartolinas), jogos e material de laboratório; 

--  Materiais audiovisuais: imagens projetáveis (fotos, slides, acetatos), materiais de som 
(áudio), materiais audiovisuais (vídeos, filmes, programas de TV); 

--  Materiais baseados nas novas tecnologias: software de educação (videojogos, 
apresentações multimédia, enciclopédias, animações e simulações interativas de 
aprendizagem), comunicações eletrónicas (páginas web, blogs, pesquisas virtuais, 
webquest, e-mail, fóruns, cursos online), TV interativa e vídeo. 

 

Já Bandeira (2009) apresenta a definição de material didático de forma mais abrangente e 

como sendo todos os produtos pedagógicos utilizados na educação, especificamente, como sendo o 

material instrucional elaborado com a finalidade didática. Para este autor, a classificação do material 

didático estará vinculada ao tipo de suporte que usa para materializar o seu conteúdo, como se 

apresenta na Figura 37.  



Capítulo 4: Contextos de aprendizagem e materiais didáticos  

141 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Suporte dos materiais didáticos (Bandeira, 2009, p. 14). 

 

O material didático será pois o conjunto de textos, imagens e recursos, que ao serem 

concebidos com a finalidade educativa, têm um suporte do tipo impresso, audiovisual ou baseado nas 

novas tecnologias. Segundo Bandeira (2009), cada época exibe um conjunto próprio de técnicas de 

suporte aos materiais didáticos, desde o papiro aos meios digitais do século XXI. Estas mudanças 

revolucionaram a escrita, a produção e a difusão. A importância da utilização de novos recursos 

tecnológicos na educação, como a Internet e áudio-livros, obriga a constantes mudanças e inovações 

na produção do material didático. 

Em relação ao tipo de material impresso, Bandeira (2009) considera que este pode ser 

considerado como tradicional e, simultaneamente, inovador, porque pode ser usado em diferentes 

modalidades de educação, presencial ou a distância, em contexto formal e informal, para diferente tipos 

de público e com diferentes finalidades. O material impresso pode ser o caderno de atividades, guia do 

aluno, guia do professor, livro didático, mapas etc., ou aqueles que utilizam e combinam diferentes 

meios e tecnologias de informação e comunicação (TIC) e que têm acesso a fontes de informação 

digitalizada. Segundo a autora, mesmo com o avanço das novas tecnologias, o material didático 

impresso tradicional é, ainda, o que continua a ser mais produzido, pelo facto de: na educação ser o 

mais bem aceite pelos alunos, professores e especialistas; é de fácil manuseamento; o aluno e o 

professor podem consultá-lo fora da sala de aula; não requer equipamento ou recurso tecnológico para 

a sua utilização. Para a autora, a predominância do uso de material impresso pode ter como justificação 

a dificuldade de algumas pessoas de usar o computador e a falta de acesso à Internet ou de 

infraestruturas de comunicação.  

Como material audiovisual (som e imagem), Bandeira (2009) considera como sendo um 

produto, objeto ou processo que tem como objetivo a comunicação apoiada em estímulos sensoriais da 

audição e da visão. Por exemplo, o audiovisual pode ser um produto da televisão, do cinema, do vídeo 
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ou de um multimédia. O material audiovisual explora a especificidade da linguagem, combina os 

recursos de áudio e recursos visuais (atores, dramatização, animação, imagens, simulações etc.). O 

material audiovisual tem potencialidades para ser explorado na educação a distância, mas também tem 

a possibilidade de ser integrado nas práticas dos docentes como auxilio dos processos de ensino e 

aprendizagem (vídeo, vídeo-aula, videoconferência, teleconferência, entre outros). 

Os recursos didáticos apoiados nas novas tecnologias, segundo Bandeira (2009), podem ser 

entendidos como as possibilidades oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 

produção, armazenamento, distribuição de informação e entretenimento, apoiadas pelo uso de 

computadores e redes de comunicação, por exemplo a Internet. Estes novos recursos representam 

inovação na aquisição, organização e difusão do conhecimento, de que é exemplo o hipermédia que 

possibilita aquisição de informação por diversos recursos, navegando interactivamente na Web. A 

hipermédia é portanto um produto computacional que permite a integração de gráficos, animações, 

vídeo, áudio, etc. Um outro recurso tecnológico são os novos dispositivos de armazenamento, que 

podem ser usados para aplicações de conteúdo educativos, com a possibilidade de ter arquivos 

protegidos e executáveis, de grande capacidade, fácil acesso e reprodução. Também o uso educativo 

da Web, para além de permitir a realização de pesquisas, construção de blogs, troca de e-mails, pode 

ser utilizado como ferramenta de trabalho ou criação de ambientes virtuais de aprendizagem. As páginas 

pessoais de professores ou de grupos na Internet, para Bandeira, também são novos recursos para 

espaços virtuais de encontro e de divulgação de ideias  

Com a digitalização da informação, possibilitou-se a convergência das principais formas da 

comunicação humana, traduzidas pelo material impresso (jornais, livros, textos), o audiovisual (televisão, 

vídeo, cinema), as telecomunicações (telefone, satélite, cabo) e a informática (computadores, 

programas) (Bandeira, 2009). Cada um destes meios de comunicação tem a sua especificidade e todos 

eles podem contribuir para a aprendizagem de uma maneira diferenciada umas das outras. Como tal, 

todos os meios e materiais didáticos são importantes. Contudo, nas próximas secções do texto dar-se-á 

mais relevância aos materiais didáticos apoiados pelas novas tecnologias. 

4.2.2. Os softwares matemáticos como ferramentas de apoio às atividades de 

aprendizagem em matemática 

Diversos investigadores, como, por exemplo, Carvalho (2002) e Borba (2011), apontam nos 

seus estudos que as novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) são um instrumento 

facilitador no processo de ensino-aprendizagem em todas as unidades curriculares do ensino superior. 
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Em particular, no âmbito das disciplinas de Matemática, estas ferramentas permitem uma melhor 

visualização, interiorização e interpretação de conceitos (NCTM, 1991). As TIC são decididamente uma 

ferramenta cada vez mais integrada no processo de ensino. No entanto, deve-se ter o cuidado de lhes 

dar a devida utilização de modo a não ser um meio de divergência dos objetivos a alcançar. As TIC não 

podem substituir na totalidade o processo de raciocínio a elaborar mas apenas o complementar. É aqui 

primordial que a experiência do professor seja capaz de discernir quando as TIC devem ser usadas. 

Neste sentido, Viseu e Ponte (2009) integra e dá atenção a algumas destas tecnologias na formação de 

futuros professores de Matemática por permitirem a partilha de experiências da sala de aula e a reflexão 

sobre o uso destes meios no processo de ensino e de aprendizagem.  

Segundo Piton-Gonçalves e Salvador (2009), o uso de ferramentas computacionais iniciou-se 

nas disciplinas de Matemática (Cálculo Diferencial e Integral, Matemática Aplicada e na Geometria 

Analítica) para cálculos científicos laboriosos envolvendo quase sempre programação com software do 

tipo MatLab ou Maple. Para os autores, o uso dos softwares computacionais tornou o ensino mais 

motivador, dinâmico, eficiente, colaboracionista e reflexivo para a aprendizagem. 

Para além das plataformas de ensino a distância, na área do conhecimento da Álgebra e 

Cálculo, existem recursos tecnológicos que o professor e os alunos podem utilizar, entre os quais os 

softwares matemáticos CAS (Computer Algebra System), tais como wxMaxima, o Matlab, o Maple, 

Mathematica, o GeoGebra, e, na categoria dos online, o Wolfram e o SymboLab.  

Villate (2007) refere que o uso de CAS não invalida a necessidade dos alunos usarem o 

raciocínio matemático nem torna o ensino puramente técnico. No entanto, para que possam aplicar as 

ferramentas CAS com sucesso, os estudantes têm que ganhar alguma experiência na sua utilização. É 

com o processo de aquisição dessa experiência que o utilizador pode adquirir novos conhecimentos 

sobre quais os métodos matemáticos que estão a ser usados por detrás do sistema. Para o autor, a 

maioria dos profissionais de engenharia e das ciências exatas depende de calculadoras, por exemplo 

para calcular raízes quadradas. No entanto, o autor não considera grave essa dependência. O que Villate 

acha importante é que o algoritmo que era ensinado para calcular raízes quadradas, em papel e lápis, 

esteja disponível e que esteja bem documentado na literatura, para que se possa fazer uso do mesmo 

quando for necessário. O autor salienta que a utilização daqueles meios de cálculo pode fazer com que 

se disponibilize mais tempo para tratar os temas na sua forma conceptual.  

No âmbito dos softwares matemáticos CAS, a escolha de um programa para auxiliar os 

processos educativos depende das suas potencialidades e do seu tipo e licença (Santos, Loreto & 

Gonçalves, 2010). A escolha por um determinado software  matemático dependerá: da finalidade que 
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lhe vai ser dada; dos conteúdos matemáticos que este pode abordar; das funcionalidades que lhe vão 

ser exigidas para as atividades a realizar; e do nível escolar onde vai ser aplicado. Relativamente ao tipo 

de software, Santos, Loreto e Gonçalves (2010) apresentam uma síntese da sua classificação, como 

podendo ser:  

 
--  Software Livre: programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, 

modificado e redistribuído sem nenhuma restrição.  
--  Software de Código aberto ou Open source: programa de computador sobre o qual o 

utilizador tem acesso ao código fonte, podendo editá-lo e alterá-lo da maneira que 
quiser. 

--  Software Gratuito ou Freeware: programa de computador disponibilizado 
gratuitamente, mas que não é Software Livre ou Código aberto. 

--  Software Shareware: programa de computador com limitações de uso, temporal ou 
ao nível de funcionalidades.  

--  Software Demo: programa de computador disponibilizado para análise, ou seja, pode 
ser testado gratuitamente.  

--  Software Trial: programa de computador, que à semelhança do Software Demo, 
pode ser testado, não sendo possível guardar ou exportar os trabalhos realizados.  

---  Software Comercial: programa de computador desenvolvido por uma empresa, 
podendo ser livre ou não.   

--  Software Proprietário: programa de computador "não livre", em que a sua cópia, 
redistribuição ou modificação são restringidas pelo seu criador ou distribuidor.  

 
Segundo Santos, Loreto e Gonçalves (2010), todos os softwares são publicados sob uma 

licença que estabelece regras para o seu uso. Os autores sintetizam o tipo de licenças em:  

 
--  Licença GNU (General Public License) ou GPL (Licença Pública Geral): licença para 

software livre que permite que os programas sejam distribuídos e reaproveitados, mas 
mantendo os direitos do seu autor. 

--  Licença MIT: licença para software de código aberto que dá total liberdade de uso, 
cópia, modificação, publicação, distribuição, venda de cópias do programa, mas em 
que não existe responsabilização do autor pelos possíveis danos causados pelo 
software. 

--  Licença BSD: licença para software do tipo código aberto, mas em que os direitos 
autorais e as condições da licença estão incluídos na distribuição do código fonte.  

--  Licença Apache: licença para Software Livre, da autoria da Apache Software 
Foundation (ASF), similar às citadas anteriormente. 

--  Licença Pública Mozilla: licença para o software Mozilla Firefox, de autoria da Mozilla 
Foundation, que obriga os programadores a mudar o nome desse software quando o 
modifica e redistribua. 

-  Licença Comercial: licença associada a contratos de licenciamento de uso do 
Software, que geralmente é paga pelo utilizador. Nestes contratos, normalmente, os 
utilizadores têm direitos, tais como atualizações e correção de erros de funcionamento 
do software. 
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De seguida apresenta-se uma breve descrição de alguns softwares matemáticos CAS gratuitos, 

que, pelas suas características, podem ser integrados em atividades de ensino e aprendizagem na área 

do conhecimento do Cálculo ao nível do ensino superior.  

O GeoGebra é um programa de computador algébrico e de geometria dinâmica, de 

distribuição livre. Este programa foi criado em 2001 por Markus Hohenwarter na Universidade de 

Salzburg e tem boas características para ser usado em ambiente de sala de aula. É escrito em Java, o 

que lhe permite estar disponível em múltiplas plataformas, inclusive em smartphones. Segundo 

Hohenwarter (2007), este programa foi desenvolvido para a educação matemática nas escolas. Este 

software permite realizar construções utilizando pontos, vetores, segmentos, retas, secções cônicas, 

assim como funções e alterar todos esses objetos dinamicamente após a construção estar finalizada. 

Por outro lado, podem ser incluídas equações e coordenadas diretamente. Desse modo, o GeoGebra é 

capaz de lidar com variáveis, vetores, pontos, derivar e integrar funções, apresentando comandos para 

encontrar raízes e pontos extremos de uma função. O programa reúne as ferramentas tradicionais de 

Geometria, com outras mais adequadas à Álgebra e ao Cálculo. Tem, assim, a vantagem didática de 

apresentar, ao mesmo tempo, duas representações diferentes de um mesmo objeto que interagem 

entre si, a sua representação geométrica e a sua representação algébrica, como se mostra na Figura 38. 

 

Figura 38. Exemplo de uma aplicação em ambiente GeoGebra.  

Segundo Filho (2013), a plataforma Wolfram Alpha foi pioneira no uso inovador do 

mecanismo de conhecimento computacional e tem a capacidade para processar informação nas 

diversas áreas do conhecimento. Wolfram Alpha é um sistema online que dá respostas por consulta a 
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uma base de dados estruturados ao invés de apresentar apenas uma lista com documentos ou páginas 

na Web, como mostra a Figura 39.  

 

Figura 39. Plataforma de processamento do conhecimento: Wolfram Alpha (Filho, 2013, p. 10) 

 

Este sistema é uma evolução dos sistemas de pesquisa, porque, para além de procurar 

documentos pré-existentes, calcula respostas a partir de uma base de conhecimento de dados, 

composto de três partes principais: processamento através de sofisticadas fórmulas e algoritmos do 

conhecimento humano reunidos ao longo da história, partindo de factos e dados reais; sistema de 

entrada de dados de forma livre; apresenta diferentes formas de saída de resultados que o sistema 

considera de relevantes para a consulta pedida e parte de múltiplas interpretações do sistema.  

O sistema Wolfram Alpha é multidisciplinar e processa informação matemática de vários níveis, 

desde a matemática elementar até ao nível mais avançado de cálculos, incluindo estatísticas e outras, 

como se pode ver na Figura 40. O Wolfram Alpha tem uma versão gratuita e depois pode-se ampliar o 

seu pacote de serviços adquirindo uma versão mais avançado, o Wolfram Alpha Pro. 
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Figura 40. Exemplo de um processamento matemático no Wolfram Alpha. 

 

O Symbolab, da Figura 41, é um outro sistema grátis de cálculo online, que os alunos podem 

tirar proveito para fazer cálculos e obter explicações passa-a-passo de resolução de uma questão 

matemática. Segundo Abel (2012), o Symbolab é um motor de pesquisa para estudantes, matemáticos, 

cientistas ou qualquer outra pessoa que necessite de respostas no domínio matemático e científico. Este 

sistema tem a capacidade de dar respostas e apresentar exemplos relacionados com a questão que lhe 

é colocada e, daí, é uma boa fonte de aprendizagem quando adequadamente enquadrada na educação. 

O Symbolab usa algoritmos de pesquisa semântica para obter resultados. 
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Figura 41. Exemplo de um processamento matemático no Symbolab. 

 

Em síntese, nesta secção apresentou-se um conjunto de softwares matemáticos CAS que 

podem auxiliar atividades matemáticas no ensino e na aprendizagem de conteúdos do Cálculo. 

Apresentaram-se algumas das suas potencialidades, sendo que as estratégias ou as metodologias de 

uso de cada software, dentro e fora de sala de aula, devem ser exploradas e avaliadas por cada utilizador. 

Todos os programas apresentados têm as suas vantagens e desvantagens, e cada um deles pode 

adaptar-se melhor ou pior conforme o tipo de ensino que o professor pretenda implementar. No entanto, 

a utilização de software livre na educação tem a vantagem do utilizador o poder trocar por outro, 

facilmente e sem custos, quando quer rever ou renovar os processos de ensino e aprendizagem. Com 

o uso dos softwares matemáticos espera-se que estes facilitem o processo de ensino e aprendizagem, 

mas para que este objetivo tenha sucesso está dependente das atividades letivas dinamizadas pelo 

professor e da interação que possa haver entre professor – software – aluno.  

4.2.3. O vídeo como ferramenta online de apoio à aprendizagem 

Para Correia e Chambel (2004), o vídeo é um meio poderoso para comunicar informação 

dinâmica e figurativa, combinada com áudio, de uma forma rápida e eficiente. Este meio pode ser um 
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potencial ambiente de aprendizagem se abordar e integrar contextos de autenticidade. Para estes 

autores, o vídeo pode ser usado em contextos educativos de diversas formas e com o objetivo de: 

motivar; ilustrar conceitos ou experiências; mostrar simulações realistas de processos não observáveis 

ou difíceis de descrever verbalmente; transmitir informação (por exemplo, apresentar documentários); 

apoiar experiências em processos de aprendizagem, etc. Apesar do seu potencial educativo, o vídeo, 

por vezes, tem uma quantidade apreciável de informação não estruturada, difícil de manipular e gerir 

com os métodos tradicionais, que pode colocar alguns desafios em termos cognitivos ao nível da 

reflexão.  

Correia e Chambel (2004) referem que o vídeo pode ser uma ferramenta poderosa de suporte 

à reflexão quando concebido e integrado noutros sistemas que permitam o indivíduo selecionar o que 

quer ver, controlar o ritmo de transmissão, parar, avançar, voltar atrás, fazer anotações, estabelecer 

relações dentro do vídeo, com outros materiais e informações, ou incluir pontos de vista de outras 

pessoas. Com as atuais tecnologias, nomeadamente, a integração de vídeo em hipermédia, os vídeos 

são uma estrutura flexível onde o utilizador o pode controlar, usá-lo como um meio de suporte de 

comunicação e de colaboração entre as pessoas. Desta forma, o vídeo estará a promover uma reflexão 

eficaz, tendo capacidade de integrar atividades heterogéneas que permitem suportar diferentes estilos 

e fases de aprendizagem. Por exemplo, os vídeos podem ser inseridos em textos escritos de hipermédia 

para o complementar ou, mesmo, introduzir novas ideias que dificilmente seriam explicáveis por 

palavras. 

Tomando como referência experiências de aprendizagem que incluam novos mecanismos de 

integração, anotação e navegação de vídeo em hipermédia, nas áreas de Literatura e Matemática, 

Correia e Chambel (2004) referem que os alunos se sentem mais motivados a ver e a estudar pelos 

vídeos do que em ambientes do tipo tradicional. Isto porque, segundo os autores, este processo é mais 

flexível, atraente e é mais fácil de procurar informação e de capturar mensagens através dos diferentes 

mapas do vídeo. No entanto, segundo estes investigadores, a inclusão de áudio com o vídeo na 

hipermédia não é tarefa fácil e coloca alguns desafios de sincronização na sua integração.  
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Figura 42. Espaços hipermédia baseados em vídeo e áudio. 

 

Filho (2013) considera que existem sistemas online, plataformas de conteúdos, onde o vídeo é 

usado com intuito educativo, com um acesso organizado e de partilha de materiais curriculares, tais 

como: BrainPop Featured Movie (BrainPop), Educreations Interactive Whiteboard (Educreations), iTunes 

U (Apple), Khan Academy (Khan Academy), Science 360 (National Science Foundation), TED (TED 

Conferences). Dentre estes, o autor destaca a plataforma  Khan Academy pelo uso intensivo dos seus 

vídeos. Estes vídeos usam diagramas ou fórmulas escritas à mão para explicar um conceito matemático 

ou resolver um exercício. No site, os vídeos são integrados num sistema de tarefas e testes que os 

alunos têm de responder e depois serão classificados, formando um sistema de ‘sala de aula virtual’. 

Segundo Filho (2013), tanto o BrainPOP como o Khan Academy apresentam filmes de 

animação de três a cinco minutos onde explicam centenas de conceitos científicos de uma maneira 

divertida. Nestes vídeos, aparecem personagens animados que guiam os alunos em diversas atividades 

educacionais, que incluem questionários interativos e experiências. Também as suas plataformas têm 

uma secção para professores que incluem planos de aula e ideias para usar os filmes animados na sala 

de aula. O autor refere que existem diversos estudos (por exemplo, os realizados por Ainsworth, 2008; 

Barak et al., 2011; Schnotz & Rasch, 2005) que apontam que a utilização destes vídeo animados, 

seguido de trabalhos individuais ou em grupo, com discussão na sala de aula, pode enriquecer a 

compreensão, a capacidade de explicação dos conceitos científicos e ajudar os alunos a compreender 

fenómenos dinâmicos. Os mesmo estudos também indicam que os alunos quando usam estes sistemas 

de vídeo (vídeos aula) revelam maior motivação do que os alunos que estudam da forma tradicional (por 

livro-didáticos), ao nível da: autoeficácia; interesse e prazer; conexão com a vida diária; e importância 

para o futuro do aluno. 
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4.2.4. Simuladores computacionais e applets  

Os simuladores são uma ferramenta com capacidades para induzir aprendizagem exploratória 

e que permitem simular alguns fenómenos reais. Estes são recursos que os alunos podem manipular, 

explorar e experimentar, promovendo o desenvolvimento de capacidades e o gosto pela descoberta dos 

objetos do ‘mundo’ simulado. Ao considerar que os simuladores permitem aos alunos testar e gerar 

hipóteses sobre um fenómeno do mundo real, Jonassen (1996) dá o exemplo do simulador Math Worlds 

(Os mundos da Matemática), onde é possível verificar conjeturas apoiado em cenários animados e 

gráficos dinâmicos em que os atores movem-se de acordo com diversas simulações gráficas das suas 

atividades. Para Jonassen, os simuladores podem ter muitas formas, apresentarem-se em diferentes 

domínios do conhecimento e podem e devem ter as seguintes caraterísticas: São ambientes de 

aprendizagem exploratória; São espaços de descoberta; Permitem simulações limitadas dos fenómenos 

do mundo real. Para o autor, os simuladores são ferramentas baseadas em ideias poderosas, em que 

a sua mais valia é o de serem experimentais. Com isto quer dizer que os alunos deixam de apenas olhar 

ou ouvir uma descrição de como as coisas funcionam para aprender pela concretização. As atividades 

experimentais através de simuladores, normalmente, tendem a ser mais motivadoras do que as 

atividades de aprendizagem tradicionais e reforçam a construção do conhecimento. 

Atualmente, alunos e professores podem encontrar na Web uma variedade de pequenos 

simuladores para atividades de aprendizagem matemática, ditas de applets (aplicações informáticas). 

Existem softwares matemáticos livres, como, por exemplo, o GeoGebra, que permitem aos alunos e 

professor construir applets (Ferreira, Carvalho & Becker, 2011). O GeoGebra gera aplicações em html 

através da seleção da opção exportar para folha gráfica dinâmica de Web, que depois não necessitam 

de Internet para serem explorados, exigindo apenas um navegador Web com plug-in JAVA instalado. 

Consequentemente, estas aplicações podem ser executadas em diversos dispositivos tecnológicos fixos 

ou móveis, desde que tenham instalado o JAVA. Normalmente, estas applets contêm simulações 

dinâmicas e podem incluir diversos formatos de multimédia (textos dinâmicos, gráficos, tabelas, 

animação e som) e exibir expressões matemáticas analíticas relacionadas com as atividades que se 

estão a desenvolver. Ferreira, Carvalho e Becker (2011) ponderam que este conjunto de informação 

quando utilizada em conjunto “torna-se vantajosa, pois permite a visualização e compreensão de 

diferentes representações de um mesmo tópico, reforçando a aprendizagem” (p. 5). 
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4.3. Experiências educativas em contextos tecnológicos e apoiadas em 

ferramentas computacionais  

Neste ponto são apresentados alguns estudos e experiências de ensino realizados por alguns 

autores, em que são identificados os contextos onde estes decorreram e os materiais didáticos que 

foram utilizados no apoio às aprendizagens. Todos os casos foram escolhidos, fundamentalmente, pelo 

ambiente tecnológico que envolve as metodologias implementas para o estudo e pelo carácter 

colaborativo que as suas tarefas proporcionaram aos alunos na aprendizagem. São apresentados alguns 

casos em que os investigadores analisaram as metodologias implementadas à luz da Teoria da 

Atividade.  

Inicia-se esta apresentação com uma experiência de ensino realizada por Cury (2000) com 44 

alunos de Cálculo Diferencial e Integral da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul), distribuídos pelos cursos de Engª Civil (14), Engª Eléctrica (5), Engª Mecânica (7), Engª Mecatrónica 

(1), Física (1), Matemática (6) e Química (10). A autora observou que a introdução de ambientes 

informáticos no ensino e aprendizagem da Matemática contribuiu para um clima mais favorável na sala 

de aula e inverteu o clima de baixa autoestima, principalmente entre os alunos repetentes, conduzindo 

a uma melhor aprendizagem. A autora também constatou que a motivação dos alunos é maior pelo 

facto de trabalharem aos pares e pelas discussões geradas, que os levou a alcançar e a descobrir 

aspetos que não era possível com a explicação demasiada formal do professor.  

Na experiência que realizou, Cury aplicou uma metodologia de ensino de acordo com os estilos 

de aprendizagem dos alunos. Para isso, os alunos realizaram um teste (ILS), criado por Felder e 

Saloman, que continha 44 questões de resposta alternativa e permitia as seguintes classificações dos 

estilos de aprendizagem: Ativo/Reflexivo; Sensorial/Intuitivo; Visual/Verbal; Indutivo/Dedutivo; 

Sequencial/Global. Após a realização do ILS ficou evidenciado que os alunos eram essencialmente 

ativos, sensoriais, visuais e sequenciais. Isto significa, segundo estas classificações, que os alunos 

preferem: (i) aprender agindo, aplicando, manipulando, discutindo ou explicando os tópicos abordados 

com os outros colegas; (ii) as informações práticas, concretas, os factos, as observações e tudo que 

venha dos sentidos; (iii) as informações que vêm das imagens, diagramas, gráficos, esquemas e 

demonstrações a partir de experiências; (iv) aprender passo a passo para que a informação seja 

adquirida de forma lógica. O facto de os alunos conhecerem o seu estilo de aprendizagem, resultante 

do teste ILS, foi fortemente valorizado. A experiência apoiou-se nas ideias de Vygotsky, ao implementar 

um ambiente de aprendizagem constituído por aulas expositivas mas com debates, resolução de tarefas 
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por pares e trabalhos em laboratórios de informática com o apoio do software Maple V. A autora utilizou 

recursos gráficos, quadro, transparências e computador. Os conceitos foram ilustrados com exemplos 

de outras áreas (Física, Química, Biologia, Economia). Cury pretendeu que os alunos nos laboratórios 

chegassem às regras das derivadas através da aplicação sucessiva do comando diff, em vez de lhes ser 

fornecida a própria regra de derivação. 

Numa outra situação, e no sentido de contrariar o ensino tradicional do cálculo integral, 

apresentado como sendo algorítmico, em que a sua aprendizagem se reduz à memorização e à 

aplicação de uma série de técnicas, regras e procedimentos, Melo (2002) realizou um trabalho sobre a 

utilização das novas tecnologias computacionais como ferramentas didáticas no ensino/aprendizagem 

do cálculo, particularmente do cálculo diferencial e integral. Com o uso destas ferramentas informáticas, 

principalmente, o uso das potencialidades gráficas para representar o integral definido, Melo notou uma 

mudança na postura e no aproveitamento dos alunos. Os resultados da aplicação da sequência de 

ensino implementada evidenciam que o ambiente computacional no ensino/aprendizagem passa a ser 

mais significativo, contextualizado e motivante para os alunos e professores.  

Na pesquisa bibliográfica que efetuou, Melo (2002) constatou que o ensino do Integral é 

centrado na representação algébrica e com pouca abordagem gráfica. Dá-se pouca ênfase à construção 

do Integral e não se criam situações de problemas que permitam assimilar o seu conceito, não se fazem 

abordagens históricas da génese e evolução do conceito do integral. O autor refere ainda que, ao se 

enfatizar este tipo de ensino, se está a contribuir para uma abordagem mecanizada, sem relação com 

as áreas e sem significado para o aluno. Na experiência elaborada, foi objetivo do autor implementar 

uma sequência de ensino baseada na fundamentação teórica do Integral definido e nas suas referências 

históricas, em ambiente computacional numa turma de 30 alunos do 2.º semestre do curso de 

Matemática e na disciplina de Cálculo I. O autor tentou evitar que as aulas fossem essencialmente 

expositivas e a avaliação fosse feita no sentido de verificar o grau de assimilação das informações que 

os alunos conseguem reter. Foi a pesquisa da evolução do Integral que contribuiu para elaborar e inserir 

as atividades apresentadas aos alunos. O conceito de Integral definido, objeto matemático, foi 

apresentado como limite de uma soma. Na metodologia empregue, foi elaborada uma sequência de 

quatro tarefas que proporcionaram atividades realizadas aos pares, utilizando software, momentos de 

papel e lápis e calculadora, com o objetivo de dar significado visual ao Integral. Após cada atividade, foi 

feita a discussão de resultados obtidos e a institucionalização dos conceitos envolvidos. Na experiência 

de ensino do Cálculo I optou por usar o software Maple V, pelo facto de possuir múltiplas representações, 

principalmente algébrica e geométrica, que podem ser usadas no estudo das funções, limites, derivadas, 
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integrais, entre outros tópicos possíveis. A escolha deste software também foi assente na verificação do 

seu uso em algumas experiências realizadas por outros autores, em diversas universidades, que para 

além do Maple também usaram outros softwares semelhantes como, por exemplo, o Mathematica. Na 

atividade de aprendizagem dos alunos, o computador foi usado para dar significado visual ao conceito 

de Integral. O aluno com o uso do software, Maple V, teve a possibilidade de visualizar, simular e 

aprofundar o pensamento matemático, gerar conjeturas, refutações e validações das mesmas. 

No sentido de alterar a forma como se ensina o Cálculo e, em particular, para reafirmar que o 

uso das tecnologias computacionais é um meio para facilitar o entendimento do conceito de limite pelos 

alunos, Brunet, Leivas e Leyser (2009) apresentaram um trabalho na área do conhecimento matemático 

para a formação inicial de professores de matemática, envolvendo Geometria, onde foram sujeitos a 

avaliação 10 alunos do curso de licenciatura de Matemática, de uma universidade brasileira. O estudo 

foi feito na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral da licenciatura de Matemática. Usaram o software 

GeoGebra para construir e formalizar o conceito de limite de uma função real de variável real. Os autores 

começaram por enquadrar a disciplina, relatando que esta não foi sujeita a alterações nas últimas 

décadas. O projeto teve o intuito de mudar esta perspetiva, apresentando uma abordagem diferente, 

mais intuitiva, usando a visualização e a tecnologia no conceito do limite. Para isso, na formação dos 

docentes colocaram essa ferramenta para que pudessem alterar as práticas dos novos professores de 

matemática. Os autores defendem que o software ajuda a construir o conceito de limite com maior 

rapidez através de reproduções gráficas de um conjunto de funções e com uma variedade de pontos. 

Com esta representação pode-se contribuir para a formalização do conceito de limite de uma função 

usando símbolos matemáticos. Para os autores, a visualização é uma competência fundamental e 

necessária nos alunos para que tenham um desempenho eficaz, como foi recomendado pelo National 

Council of Supervisores of Mathematics (NCSM) em 1990. A tecnologia computacional possibilita este 

aspeto dinâmico que é pedido às disciplinas de Cálculo. Durante a execução das atividades realizadas 

em computadores, onde foi gerado um conjunto de questões para os alunos responderem, os 

investigadores registaram as observações, a interatividade e a troca de ideias entre os alunos. Após a 

análise destes registos concluíram que os alunos por si só foram capazes de diferenciar continuidade e 

descontinuidade, sem que fossem dadas mais informações e que o software favoreceu a intuição 

necessária para a compreensão do conceito. Nos diálogos dos alunos notaram que a intuição foi a 

ferramenta que produziu certeza sobre as representações e interpretações de factos matemáticos. 

Num outro estudo, Amorim, Sousa e Salazar (2011), através de uma experiência de ensino, 

realizada em laboratório de informática, com os alunos da disciplina de cálculo Diferencial e Integral I 
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(CDI I), pretenderam conhecer se um ambiente de aprendizagem baseado no software GeoGebra 

proporcionaria uma melhor compreensão dos conteúdos funções, limites, derivadas e integral. 

Justificaram a necessidade deste projeto pelo elevado número de reprovações na disciplina e pela 

dificuldade intuitiva dos alunos em compreender noções matemáticas dos conteúdos lecionados. 

Optaram pelo GeoGebra pelo facto de ser um ambiente de geometria dinâmico e livre, com grande 

potencial didático e pedagógico, e que corre em ambientes Windows e Linux, reúne ferramentas de 

Geometria, Álgebra e Cálculo. Foi expetativa dos autores que com este software o aluno alcançasse uma 

maior compreensão e atenuasse as dificuldades de aprendizagem de CDI I. Por este software ter uma 

boa interação entre as componentes gráfica e algébrica, o aluno pode fazer conjeturas e testá-las. Esta 

proposta de ensino e aprendizagem da disciplina CDI foi constituía por quatro blocos que incluíram 

atividades de familiarização com o software, abordagens intuitivas de conceitos, atividades relacionadas 

com derivadas e integrais definidos associados à área de regiões planas. Segundo os autores, através 

desta experiência de ensino, saiu reforçada a ideia de que os ambientes informáticos no ensino-

aprendizagem da Matemática proporciona um conhecimento mais dinâmico, contribui para a 

compreensão do significado dos conteúdos, favorece uma maior interação do aluno com o 

conhecimento que se está a construir e permite uma simulação contextualizada. A experiência salienta 

também o papel do professor como responsável por motivar e conduzir os alunos em busca de 

descobertas, estimulando a observação, a perceção, a capacidade crítica em questionar a Matemática 

como sendo um conhecimento em construção. Os autores sugerem que o professor no seu papel de 

orientador deve incentivar o aluno a justificar, a desenvolver capacidades de argumentação, a construir 

e investigar Matemática, conduzindo-o a novas descobertas. 

No âmbito da aprendizagem em contexto colaborativo, Ferreira, Nicola e Figueiredo (2011) 

apresentaram um estudo sobre uma estratégia de ensino aprendizagem onde implementaram a técnica 

de aprendizagem por pares Na disciplina de Matemática do curso de engenharia de informática do ISEP, 

com um grupo de 558 alunos e sobre o conteúdo programático Cálculo Integral. Em face da 

percentagem de reprovações (superior a 50%) dessa unidade curricular e tendo consciência do 

posicionamento passivo dos alunos nas sua atividades de aprendizagem, as autoras decidiram fazer 

algo que alterasse o panorama geral do insucesso e da aprendizagem na unidade curricular. A estratégia 

de ensino e aprendizagem foi aplicada por 3 professores no curso de Engenharia Informática durante 

10 sessões com cerca de 60 alunos. De uma forma genérica, a estratégia implementada baseou-se na 

colocação de uma questão central e com diversas opções de resposta de escolha múltipla. Um dos 

exemplos apresentado pelas autoras foi a de encontrar a expressão do integral que representa a área 
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limitada pela curva definida pela expressão x2+2, pela linha y=3 e pelo eixo das ordenadas. A Figura 43 

representa a região proposta para tarefa e as respetivas opções de escola da solução.  

 

 
Figura 43. Imagem região proposta para tarefa e as respetivas opções de escola da solução (Ferreira, 

Nicola & Figueiredo, 2011, p. 3) 

 

As docentes deram algum tempo de reflexão para a resposta e depois os alunos registavam a 

sua opção de escolha da solução. De seguida, o docente sugeria que os alunos discutissem o assunto, 

durante cinco minutos, com os seus pares mais próximos e de preferência com aqueles que optaram 

por uma resposta diferente das suas. As autoras verificaram que os alunos iniciaram diálogos com os 

seus colegas questionando: Qual foi a tua resposta? Porquê? Este processo levou a que os estudantes 

argumentassem entre si os seus raciocínios e conhecimentos matemáticos. Depois passou-se a uma 

votação final da solução mais adequada. A utilização desta técnica mostrou que os alunos aprendem 

mais em grupo, isto porque têm um papel mais ativo e reflexivo nas atividades de aprendizagem. No 

fim desta experiência, Ferreira, Nicola e Figueiredo (2011) concluíram que esta metodologia é mais 

motivadora para o aluno e produz melhores resultados em termos de sucesso em alguns grupos de 

alunos que tradicionalmente estariam condenados ao insucesso. 

Num outro campo de ação e no sentido de complementar as diversas teorias da aprendizagem 

ao nível escolar, do local de trabalho ou da aprendizagem informal, Sharples, Taylor e Vavoula (2005) 

procuraram criar um referencial teórico para a aprendizagem baseada nas tecnologias móveis, o m-

learning. Apoiados em diversos trabalhos que tinham desenvolvido, MOBIlearn (quewww.mobilearn.org), 

Caerus (www.caerus.bham.ac.uk), Kleos (Vavoula, 2004) e Interactive Logbook (www.il.bham.ac.uk), 

http://www.caerus.bham.ac.uk/
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Sharples et al. (2005) procuraram encontrar os requisitos dos novos ambientes de aprendizagem e das 

tecnologias para apoiar o m-learning. Para os autores, o primeiro passo na construção deste referencial 

foi encontrar o que distinguia a aprendizagem móvel (m-learning) dos outros tipos de atividade de 

aprendizagem. Estes investigadores partiram do pressuposto de que os alunos estariam em contínuo 

movimento, aprenderiam ao longo do tempo e, em contextos diferentes, iriam revisitar o conhecimento 

adquirido anteriormente. Segundo eles, o m-learning é um processo com base na construção de 

modelos interativos, com o suporte teórico nas raízes do construtivismo de Papert – o aluno é 

responsável por construir o seu próprio conhecimento apoiado em alguma ferramenta, como por 

exemplo o computador – aplicado a contextos que envolvem atividades colaborativas reais e que 

promovem aprendizagem por meio da interação social. Deste modo, os investigadores procuraram uma 

teoria que pudesse suportar as atividades de m-learning e que fosse capaz de analisar alguns dos 

requisitos: (i) que fosse significativamente diferente das abordagens tradicionais; (ii) que permitisse 

analisar a mobilidade dos alunos; (iii) que pudesse ser utilizada tanto na aprendizagem formal quanto 

informal; (iv) que englobasse a aprendizagem como um processo social e construtivo; (v) que permitisse 

entender a aprendizagem como uma atividade personalizada e mediada por tecnologias. 

Para Sharples et al. (2005), a Teoria da Atividade tem um grande potencial para ser aplicada a 

estudos em que intervêm os dispositivos móveis (m-learning), porque esta considera a aprendizagem 

como um processo ativo, num sistema sociocultural, em que os alunos interagem ao realizar atividades 

num contexto de comunidade. Estes autores adaptaram o diagrama de Engeström (1987, 2001), Figura 

44, para fundamentar o m-learning e estabelecer a dialética entre tecnologia e aprendizagem. 

 

 

Figura 44. Diagrama para análise de atividades em m-learning (Sharples et al., 2005, p. 6). 
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Em relação a este diagrama da Figura 44, Sharples et al. (2005) separam a atividade mediada 

por instrumentos em duas perspetivas ou camadas:  

– A camada tecnológica, que representa a associação da aprendizagem com a 
tecnologia, em que os instrumentos, tais como o computador e o telemóvel, são os 
agentes interativos no processo; 

– A camada semiótica, que descreve a aprendizagem como um sistema de atividade, 
em que as ações do aluno, quando orientadas a um objeto, são mediadas por 
instrumentos culturais e signos. 

 

Sharples et al. (2005) consideram que estas camadas podem servir como uma referência 

semiótica para analisar a aprendizagem com base nestas tecnologias. Segundo eles, as camadas 

podem ser sobrepostas para examinar a dinâmica conjunta do desenvolvimento da aprendizagem e da 

tecnologia. No esquema apresentado na Figura 44, os autores substituíram os elementos Regras, 

Comunidade e Divisão de Trabalho, do esquema de Engeström (1987), por Controlo, Contexto e 

Comunicação, respetivamente, no sentido de tornar o esquema compreensível para os designers de 

tecnologia. 

Num estudo realizado por Batista, Behar e Passerino (2011), foi implementada a experiência 

“M-learnMat” com suporte na Teoria da Atividade, através de um modelo pedagógico que visava orientar 

atividades de m-learning (mobile learning) na área da Matemática do ensino superior. Esta experiência, 

que decorreu no primeiro semestre de 2011, teve o telemóvel como dispositivo móvel na disciplina de 

Cálculo I, dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação (curso diurno) e Tecnólogo em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas (curso noturno), de uma instituição de ensino brasileira. Esta unidade 

curricular abordava os conteúdos matemáticos de Limite, Continuidade, Derivadas e Integrais. 

Para Batista, Behar e Passerino (2011), o uso dos dispositivos móveis, nas práticas 

pedagógicas de Matemática do Ensino Superior pode trazer contribuições para superar dificuldades na 

aprendizagem de conceitos matemáticos. Segundo as autoras, o M-learnMat teve por objetivo orientar 

atividades e contribuir para um melhor aproveitamento das potencialidades dos dispositivos móveis na 

aprendizagem da Matemática. Na implementação do M-learnMat foram usados os princípios 

fundamentais propostos por Leontiev (1978b) e as contribuições de Engeström (1987) para as 

atividades coletivas. Nesta abordagem adotaram-se, também, as orientações dos estudos de Davydov 

(1982) sobre a formação do pensamento teórico para o ensino da Matemática. O modelo pedagógico 

M-learnMat foi constituído por aquilo que as autoras designaram de Arquitetura Pedagógica (AP) e por 

estratégias de aplicação para a AP, como mostra a Figura 45. 
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Figura 45. Estrutura do M-LearnMat (Batista, Behar & Passerino, 2011, p. 980). 
 

As estratégias representam a forma como o professor coloca em prática os aspetos dinâmicos 

da AP. No M-learnMat eram fornecidas sugestões de estratégias para a aplicação da AP com o intuito 

de orientar a prática. A estrutura da atividade da Figura 46, adaptada do diagrama de Engeström, foi a 

base dos elementos da AP e permitiu entender a relação entre os diversos componentes da atividade 

de Matemática em m-learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Estrutura da Atividade - M-LearnMat (Batista, Behar & Passerino, 2011, p. 981). 
 

Os aspetos organizacionais da AP estavam relacionados com a preparação da atividade de 

Matemática a ser desenvolvida com apoio de dispositivos móveis e isso incluía: análise do contexto de 

aprendizagem em m-learning; identificação do motivo, dos objetivos e planeamento das ações da 

atividade; estabelecimento de regras, normas e procedimentos; definição de papéis dos participantes e 

das tecnologias adotadas; análise das questões em função do tempo e espaço; definição de questões 

relacionadas com a mobilidade (Batista, Behar & Passerino, 2011). 

A metodologia adotada no M-learnMat seguiu as conceções de Davydov sobre a TA e incluiu: 

”i) questões relacionadas com a formação do pensamento matemático; ii) formas de desenvolvimento 
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da atividade; iii) procedimentos de avaliação; iv) identificação de contradições internas à atividade” 

(Batista, Behar & Passerino, 2011, p. 982). As autoras verificaram a adequação do M-learnMat aos seus 

propósitos com uma submissão à análise por dois especialistas e junto do seu público-alvo para 

experimentar e aperfeiçoar o mesmo. A experiência M-learnMat usou ferramentas desenvolvidas para o 

Moodle, criadas no projeto MLE- Moodle (Mobile Learning Engine - Moodle), que permitia estender as 

funcionalidades do Moodle para o telemóvel. O Mobile Learning Engine (MLE) disponibiliza aos 

professores um editor para criar materiais pedagógicos e permite elaborar, por exemplo, questionários 

on-line (quizzes), como mostra a Figura 47. 

 

 

Figura 47. Exemplo de Quiz no MLE-Moodle (Batista, Behar & Passerino, 2011, p. 983). 

 

Depois de elaborados, os materiais poderiam ser enviados para o telemóvel via Bluetooth. Na 

experiência M-learnMat foram utilizados, também, dois recursos gratuitos, Graphing Calculator e 

Graph2Go, para fazer gráficos e usar o telemóvel como calculadora gráfica.  

O dispositivo móvel adotado foi o telemóvel do próprio aluno e o ambiente de aprendizagem foi 

o Moodle (MLE-Moodle). O modelo pedagógico da aplicação incluiu, para além dos recursos tecnológicos 

(artefactos mediadores), atividades em grupo (PBL) e discussão de cada tópico matemático em termos 

de origens históricas. As atividades foram construídas de modo a incentivar as generalizações como 

forma de contribuir para o desenvolvimento do pensamento matemático. O modelo pedagógico 

empregue baseou-se no princípio de que o aluno é agente do seu processo de aprendizagem e o 

professor é o mediador do processo e da atividade conjunta entre os alunos. 

Com a intenção de recolher dados para orientar a condução das atividades da disciplina, no 

início do semestre letivo, os alunos responderam a um questionário que continha perguntas 

relacionadas com o telemóvel, nomeadamente: a utilização dos seus recursos; a habilidade com o 

teclado; o uso de dispositivos móveis na educação. Dos 68 questionários recolhidos, todos os 
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participantes afirmaram possuir telemóvel. Em relação à habilidade em lidar com o teclado, nenhum 

aluno considerou a sua habilidade como “Péssima” e apenas um considerou como “Ruim” e todos 

afirmaram ser favoráveis ao uso deste dispositivo móvel na educação. 

Com este projeto, os alunos podiam: utilizar recursos do Moodle em qualquer altura e lugar; 

funcionar com as aplicações de telemóvel dentro e fora de sala de aula; responder a questionários 

(quizzes) e correr aplicações sem necessidade de ligação à Internet. Cada tópico matemático aberto no 

Moodle terminava com uma série de questões na plataforma, quizzes, para os alunos verificarem os 

seus conhecimentos. No Moodle foram, também, disponibilizadas orientações para o uso das aplicações 

(mobile tags). 

Cada uma das turmas analisadas, na disciplina de Cálculo I, foi considerada como um sistema 

de atividade segundo a TA. Para a análise de cada um desses sistemas, as autoras tiveram que 

compreender quais os fatores que atuavam na construção coletiva. Nestes sistemas, as ações realizadas 

tiveram em vista o motivo principal: a aprendizagem dos conteúdos da disciplina. A maioria dos alunos 

de primeira inscrição no curso nunca tinha usado software para o estudo de Matemática antes desta 

experiência. O próprio ato de digitar as funções na aplicação Graphing Calculator era novidade para eles. 

As investigadoras encontraram alunos com dificuldades iniciais associadas à realidade educacional que 

tiveram antes da entrada no ensino superior e, especialmente, devido às especificidades próprias dos 

conteúdos do Cálculo. Segundo a TA, este facto afeta a forma como o conhecimento é internalizado, 

porque este processo é transformado de acordo com a realidade de cada sujeito e a sua trajetória 

histórica. Também no início do semestre, os alunos tiveram dificuldades em se integrarem em grupo. 

Posteriormente, as investigadoras aperceberam-se de que a noção de coletivo se foi construindo. 

Passada a fase de adaptação dos alunos, Batista, Behar e Passerino (2011) observaram que 

as estratégias adotadas por eles foram-se desenvolvendo naturalmente até à familiarização com as 

diversas tecnologias. Houve uma transformação das ações em operações, porque quando o sujeito 

estava a aprender a usar os instrumentos era considerado uma ação, um processo consciente. Depois, 

quando estas ações atingiram um certo nível de maturidade e passaram a ser executadas sem requerer 

tanta atenção (automatizadas), tornaram-se operações. 

Ainda segundo as autoras, as situações-problema criadas foram bem entendidas porque se 

partiu do objetivo de transformar os conceitos abordados em necessidades cognitivas, levando o aluno 

a agir conscientemente na procura das soluções. Estes problemas foram resolvidos em grupo, 

favorecendo a interação entre os alunos. As aplicações do telemóvel foram os instrumentos mediadores 

entre os alunos e o objeto de conhecimento. As investigadoras apontaram que a maioria dos alunos 
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utilizava estas aplicações com facilidade, o que os levou a classificar estas atitudes como de nível das 

operações. 

Em relação às contradições, as investigadoras encontraram-nas em relação ao uso dos 

questionários (quizzes) nos telemóveis, porque não era um processo prático para os alunos que não 

tinham facilidade de acesso à Internet, nomeadamente na transferência e instalação de cada série de 

perguntas nos aparelhos. Por isso, alguns alunos transferiam apenas algumas questões. Esta situação 

é considerada como sendo uma contradição secundária (Engeström, 1987) por ocorrer entre 

componentes do sistema, neste caso entre os quizzes (instrumento) e alguns alunos (sujeitos). No 

entanto, estas contradições poderão ser vistas como forças de mudança e de desenvolvimento na 

procura de novas soluções.  

Batista, Behar e Passerino (2011), na análise da evolução das atividades realizadas, registaram 

uma boa aceitação por parte dos alunos do modelo pedagógico proposto. Conjuntamente, com a análise 

do desenvolvimento das atividades e os dados do questionário final, os investigadores observaram que 

o modelo adotado contribuiu para o planeamento de estratégias e para a realização das ações. A TA 

mostrou-se como um bom suporte teórico para orientar e analisar as atividades propostas. A 

aprendizagem tem potencialidades sociais, para além de individuais, com possibilidade de empregar a 

mediação de instrumentos e signos, como preconiza a TA. 

No que diz respeito ao uso do instrumento mediador, o telemóvel, os investigadores têm a 

expetativa, com a popularização dos smartphones, de se tornar mais prático o seu uso em modelos 

pedagógicos. Apontam-lhes, neste momento, algumas limitações tecnológicas no que diz respeito ao 

tipo de aplicações que conseguem executar, pois podem ser específicos para certos sistemas operativos. 

Todos os estudos apresentados neste ponto do trabalho são exemplificativos da diversidade de 

meios e contextos de aprendizagem que atualmente o professor tem disponível e que podem valorizar 

o significado da aprendizagem dos conteúdos matemáticos nos alunos. Alguns dos estudos 

apresentados podem contribuir para um melhor entendimento da Teoria de Atividade na perspetiva de 

Engeström. A falta de compreensão dos elementos da Teoria da Atividade é referida por Uden (2007) 

como uma limitação ao seu uso por alguns designers de ambientes de aprendizagem baseados nas 

novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Neste capítulo, começa-se por explicitar as opções metodológicas do estudo. De seguida, 

descreve-se a experiência de ensino que desencadeia esta investigação, caracterizam-se os 

participantes e referem-se os métodos de recolha e análise de dados.  

5.1. Opções metodológicas 

A escolha de uma metodologia a usar numa investigação relaciona-se com os objetivos e com 

as questões a que se pretende dar resposta. Genericamente, as metodologias de investigação podem 

ter um cunho quantitativo, qualitativo ou misto. Na investigação quantitativa, o pesquisador estuda um 

objeto e fala sobre ele adotando uma postura monológica (Freitas, 2002). Os investigadores utilizam 

processos de medida, métodos experimentais ou quase-experimentais, análise estatística de dados e 

modelos matemáticos para testar hipóteses, identificar relações causais e funcionais, descrever o objeto 

de estudo de forma rigorosa, utilizando instrumentos de recolha de dados quantitativos, e generalizar os 

resultados.  

Em relação à investigação qualitativa, esta surgiu como resposta às limitações reveladas pelo 

método quantitativo, principalmente pelo facto de o investigador não ser capaz de manipular ou controlar 

certos aspetos quando lida com seres humanos, nomeadamente as variáveis independentes (Bogdan 

& Biklen, 1994). A investigação qualitativa não é uma abordagem dedutiva e de resposta a testes de 

hipóteses, mas pretende obter "a compreensão dos comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos 

da investigação" (Bogdan & Biklen, 1994, p. 16), interpretar e compreender os fenómenos estudados.  

Em determinadas investigações, pode acontecer que uma só das metodologias de investigação 

não se adapte ao projeto a desenvolver, no sentido de ser suficiente para uma melhor compreensão do 

objeto de estudo, o que apela ao recurso quer a métodos quantitativos quer a métodos qualitativos, o 

que na literatura se designa de método misto (Minayo & Sanches, 1993). Procura-se, assim, beneficiar 

das vantagens de cada uma das abordagens de investigação, qualitativa e quantitativa, para situações 

onde possa ser aplicada.  

Atendendo à natureza dos objetivos deste estudo – identificar processos de aprendizagem 

de conteúdos de cálculo de alunos do 1.º ano de cursos de engenharia de um instituto superior 
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politécnico (ISP) e averiguar o papel dos contextos e dos materiais didáticos na aprendizagem 

desses conteúdos na unidade curricular Matemática I – a opção metodológica remete para uma 

abordagem predominantemente de investigação qualitativa, porque se enfatiza “a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das perceções pessoais” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 

11). Tal abordagem justifica-se por não ser possível dissociar-se das atividades de aprendizagem 

de alunos que frequentaram cursos de engenharia e, sobretudo, por se pretender estudar os 

significados conferidos pelos alunos às ações em que se envolveram (Erickson, 1986; Freitas, 

2002). Só assim se pode compreender as atividades que os alunos realizaram no estudo de 

conteúdos de Matemática I, as suas dificuldades e os erros que cometeram nessas atividades (que 

se reporta às duas primeiras questões deste trabalho). Neste estudo, foi ainda importante 

conhecer as perceções dos seus principais intervenientes, os alunos, acerca da importância dos 

contextos e dos materiais didáticos usados nos seus processos de aprendizagem (terceira questão 

de investigação). Para se obter esta informação, para além de técnicas qualitativas, também se 

recorreu, esporadicamente, a técnicas quantitativas na determinação de frequências, 

percentagens, médias e desvios padrão de respostas a itens de um questionário, que tiveram por 

finalidade obter um quadro geral das perceções dos alunos sobre a experiência de ensino que 

pudessem ser complementadas e aprofundadas com a entrevista. Como referem Bogdan e Biklen 

(1994), os dados quantitativos podem “abrir novos caminhos a explorar e questões a responder” 

(p. 194), devendo os investigadores qualitativos preocuparem-se “em como as estatísticas revelam 

a compreensão de senso comum dos sujeitos” (p. 195). 

Numa investigação qualitativa, o investigador utiliza instrumentos de recolha para dados que 

são “ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo 

tratamento estatístico” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 16), cuja variável em estudo é o comportamento 

humano numa determinada situação. Este tipo de investigação apresenta os seus resultados na forma 

narrativa, com descrições contextuais e reações dos participantes da investigação através de citações. 

A investigação qualitativa tem um carácter descritivo e de minúcia no sentido em que, para além das 

palavras, contam os gestos, atitudes, comportamentos e expressões usadas pelos investigados. Nada é 

considerado como um dado adquirido e procura-se a razão que está por de trás de determinado 

acontecimento, situação, ação, atitude ou comportamento (Bogdan & Biklen, 1994). A compreensão do 

significado (o "porquê") é essencial, o que valoriza o interesse pelas diferentes perspetivas que os 

intervenientes no estudo têm sobre um mesmo objeto, coisa ou ação, o que sentem, o que pensam e 



Capítulo 5: Metodologia de investigação  

165 

como agem. É uma metodologia que incide mais sobre os processos (descrição e análise das ações, 

interações e discursos dos sujeitos) do que os produtos ou os resultados.  

Quando a investigação é na área das ciências da educação, o seu objeto de estudo é um ‘ser 

expressivo e falante’, o que faz com que o investigador não se limite a observá-lo, mas a estabelecer um 

‘diálogo’ com ele (Freitas, 2002). Nesta atividade, o investigador e os investigados interagem nas 

relações que se estabelecem no processo de ensino/aprendizagem. Assim, o investigador é parte 

integrante do contexto da investigação, o que dificilmente traduz uma relação de imparcialidade, visto 

que a sua ação e consequente efeito fazem parte dos elementos de análise. 

A quantidade e a riqueza dos dados na investigação qualitativa conferem um grau de dificuldade 

elevado à aplicação de técnicas para o seu tratamento, não são fáceis de se resumirem a um número 

e o investigador está em permanente esforço para evitar a subjetividade. A questão da objetividade é a 

principal limitação da investigação qualitativa, principalmente quando se liga intrinsecamente à 

observação, em que a perceção do investigador sobre a interpretação de um dado fenómeno pode ser 

influenciada ou distorcida pelas suas convicções ou interesses na investigação. Para evitar e diminuir 

estes riscos de menor fiabilidade dos resultados, Yin (2003) sugere a triangulação através do confronto 

de informação proveniente de diversas fontes de recolha de dados.  

A investigação qualitativa, segundo Ludke e André (1986), pode assumir várias formas, 

destacando-se na área da educação a pesquisa etnográfica e o estudo de caso, para investigar questões 

relacionadas com a escola. A pesquisa etnográfica é um método de estudo em que o pesquisador usa 

técnicas de observação, contacto direto e participa em atividades numa comunidade, fixando-se num 

local por longos períodos de tempo com o objetivo de analisar detalhes e conhecer o sentido das atitudes 

dos indivíduos da comunidade. No estudo de caso existe uma análise profunda de uma unidade de 

estudo com a intenção de se analisar detalhadamente um ambiente, um sujeito ou uma situação em 

particular. Para Ludke e André (1986), aplica-se o estudo de caso quando o pesquisador tem interesse 

em investigar uma situação singular, sendo que esse caso tem de estar bem delimitado e os seus 

contornos devem estar claramente definidos durante o desenvolvimento da investigação.   

Face às questões de investigação que se propôs responder, no desenho do estudo foi 

adotada uma metodologia de estudo de caso. A opção pelo estudo de caso deve-se por ser uma 

abordagem metodológica de investigação adequada para se procurar compreender, explorar ou 

descrever acontecimentos contemporâneos, um fenómeno natural num contexto da vida real, onde 

o investigador não detém o total controlo dos acontecimentos ou comportamentos dos 

participantes (Yin, 2003). Para Ponte (1994), a opção pelo estudo de caso adequa-se quando é 



Capítulo 5: Metodologia de investigação  

166 

direcionado para “uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 

educativo, uma pessoa ou uma unidade social” (p. 3). O estudo de caso é uma estratégia a utilizar 

quando se pretende conhecer o “como?” e os “porquês?”, descrever ou analisar em profundidade 

uma situação específica que se tenha acesso direto e quando o investigador pretende conhecer a 

dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo. Os estudos de caso, por vezes, são usados 

como forma exploratória antes de aplicar outras metodologias, quando se pretende obter 

informação preliminar acerca de um objeto de interesse (Ponte, 1994; Yin, 2003). 

Considerando os alunos de cursos de engenharia do ISP do 1.º ano que frequentaram a 

unidade curricular Matemática I como unidade de análise, realizaram-se dois estudos de caso 

participando em cada um deles alunos de duas turmas – Estudo de caso de alunos de LESEE 

(Licenciatura em Engenharia de Sistemas Elétricos de Energia) e Estudo de caso de alunos de LEM 

(Licenciatura em Engenharia Mecânica) –, para se poder averiguar uma maior diversidade de aspetos 

relacionados com as atividades que realizaram, os materiais didáticos que utilizaram e com os contextos 

do seu estudo. O registo dos estudos de caso segue um estilo narrativo para, a partir da descrição das 

perceções dos alunos, facultar o conhecimento das suas opiniões, ideias, atividades realizadas na e fora 

da sala de aula, das dificuldades sentidas nas atividades realizadas na resolução das tarefas 

matemáticas que lhes foram propostas e dos erros que cometeram. Optou-se por seguir um paradigma 

interpretativo, uma vez que se pretende interpretar e compreender as dúvidas, as justificações e os erros 

apresentados pelos alunos de cada um dos casos nas atividades em que se envolveram. A este respeito, 

Ludke e André (1986) referem que existe uma melhor compreensão de alguns fenómenos se estes não 

forem separados dos seus respetivos contextos de acontecimento.  

Numa investigação de natureza qualitativa, o investigador é o principal instrumento de 

recolha de dados, o que, por vezes, faz levantar algumas objeções acerca da validade e fiabilidade 

do estudo, essencialmente em se saber se o investigador observou realmente aquilo que julgava 

estar a observar. No sentido de validar a qualidade de um trabalho de investigação de um estudo 

de caso, Yin (2003) refere a observação dos seguintes pressupostos: (1) Validade do constructo: 

estabelecer medidas operacionais ajustadas aos conceitos em estudo; (2) Validade interna: 

estabelecer relações causais entre condições; (3) Validade externa: estabelecer o domínio ao qual 

os resultados do estudo podem ser generalizados; (4) Fiabilidade: demonstração de que a 

replicação do estudo com as mesmas operações levam aos mesmos resultados.  

A fiabilidade e a validade de um estudo de caso dependem muito do empenhamento do 

investigador na investigação. O investigador, enquanto principal meio de recolha e análise dos dados 
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(Bogdan & Biklen, 1994), envolve-se nas atividades como outsider e insider, para as poder refletir de 

modo diferente. Apresenta as experiências dos participantes na sua forma natural, explicando-as e 

interpretando-as como outsider. No entanto, só consegue interpretar as regras de uma comunidade e 

as suas relações sociais se participar integralmente nas suas atividades como insider.  

Neste estudo, o investigador também desempenhou o papel de professor numa das 

turmas de cada um dos estudos de caso e trabalhou em cooperação com os professores das 

outras turmas que constituem os casos. A integração dos professores nas atividades de sala de 

aula permitiu uma maior proximidade entre o investigador e os alunos no estudo. Desta forma 

passou-se a ter um maior conhecimento acerca das dificuldades dos alunos, qual era a raiz das 

suas dificuldades e dos erros cometidos na resolução das tarefas propostas, bem como que 

processos e materiais didáticos usaram para as ultrapassar. Por outro lado, o 

investigador/professor não foi considerado um elemento estranho ou perturbador no ambiente de 

aprendizagem (Bogdan & Biklen, 1994). 

5.2. Experiência de Ensino 

As características e os objetivos desta investigação debruçam-se sobre o contributo de 

diferentes contextos de aprendizagem e da utilização de materiais tecnológicos nas atividades de 

aprendizagem de alunos de engenharia que frequentaram a unidade curricular Matemática I. A 

consideração de contextos formais (sala de aula) e informais (fora da sala de aula) de 

aprendizagem, uma diversidade de materiais didáticos e de uma pedagogia de ensino que 

valorizasse a atividade do aluno, foram elementos integrantes da experiência de ensino desta 

unidade curricular. Segundo Borasi (1992), a realização de uma experiência de ensino é uma 

prática, em relação às práticas de ensino habituais, com forte potencial de ser aplicado a uma 

investigação contextual e naturalista onde se pretenda estudar caraterísticas de uma inovação 

educacional. Uma experiência de ensino aplica-se a um grupo de alunos com o intuito de se 

analisar o processo de aprendizagem e as mudanças que ocorrem nos alunos como resultado das 

metodologias de ensino que são implementadas. Das diversas formas que as experiências de 

ensino podem assumir (verificação de conjeturas de hipóteses ou como um estudo longitudinal), 

Lesh e Kelly (2000) e Schoenfeld (2002) referem-se a uma outra, a de uma intervenção planeada 

e realizada num contexto real onde são recolhidos dados que mostrem e expliquem a existência 

de acontecimentos importantes. Para este estudo, a experiência de ensino implementada foi um 

meio de resposta a investigar uma prática de ensino e aprendizagem, num contexto da Educação 
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Matemática, que permitiu ampliar o conhecimento acerca da influência dos ambientes inovadores 

no processo de aprendizagem. Por ambientes inovadores entende-se neste trabalho aqueles que 

proporcionam a exploração de diferentes materiais didáticos, sobretudo tecnológicos, no estudo 

de tópicos matemáticos em diferentes contextos.  

Com base nos pressupostos apresentados, a experiência de ensino e aprendizagem 

implementada no ano 2013/14 com alunos do 1.º ano do ISP, de dois cursos de engenharia, foi 

projetada com o intuito de se realizar uma diversidade de tarefas (exercícios, problemas, 

aprendizagem baseada em projetos), em contextos de e fora de sala de aula, com recurso a uma 

diversidade de materiais didáticos de apoio à resolução de tarefas e de estudo continuado de 

conteúdos de cálculo de Matemática I. A unidade curricular de Matemática I faz parte do plano de 

estudo do 1.º ano dos cursos de engenharia e funciona em semestres letivos diferentes para cada 

um dos cursos de licenciatura que integraram a experiência. A experiência foi concretizada nas 

aulas teórico-práticas (TP) na abordagem dos tópicos programáticos do estudo de Funções 

Trigonométricas Diretas (TGD) e Inversas (TGI), das Séries Numéricas (SN) e das Séries de 

Funções (SF), e do estudo do Integral Indefinido (Iind) e Definido (Idef). As aulas tiveram a duração 

de duas horas, uma vez por semana, e decorreram durante 15 semanas (um semestre letivo).  

O ambiente de aprendizagem foi implementado segundo uma metodologia de apoio às 

atividades dos alunos em contextos de e fora de sala de aula, suportada pela plataforma de ensino 

a distância Moodle que permitiu o acesso a materiais didáticos na resolução de tarefas propostas 

e à realização online de testes de avaliação. A metodologia subjacente à implementação do 

ambiente tecnológico na experiência de ensino baseou-se na conjetura de que a utilização das 

tecnologias potencia a compreensão dos conteúdos matemáticos em detrimento da memorização 

de regras e procedimentos, permite realizar tarefas de modelação e simulação matemática e 

potencia a aprendizagem baseada em projetos (PBL). O modelo do ambiente de aprendizagem 

implementado na experiência de ensino está esquematizado na Figura 48. 

Com o ambiente de aprendizagem implementado pretendeu-se que a aprendizagem fosse 

ativa, em detrimento da passiva (recetiva), que o aluno tivesse uma aprendizagem o mais 

significativa possível em detrimento da superficial, que fosse capaz de inter-relacionar 

conhecimentos de conteúdos de Engenharia, Física e Matemática. Os contextos de aprendizagem 

tiveram por finalidade motivar e promover a interação entre os participantes na experiência. 
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Figura 48. Modelo do ambiente de aprendizagem na experiência de ensino. 

 

Para dar resposta aos objetivos deste estudo, a estratégia assentou numa interligação das 

atividades dentro e fora de sala de aula. A aprendizagem de cada um dos conteúdos matemáticos 

estudados resultou da resolução de tarefas em sala de aula e fora de sala de aula, algumas com 

caráter de avaliação (individual ou em grupo). As resoluções de algumas tarefas iniciavam-se na 

sala de aula, eram desenvolvidas fora da sala de aula e os seus processos e resultados eram 

discutidos na aula seguinte. 

No contexto sala de aula, as atividades resultaram na realização de exercícios e de 

problemas, por vezes de modelação e simulação matemática de situações em contexto físico. Os 

alunos resolviam, por si, as tarefas com o apoio de softwares matemáticos (GeoGebra, wxMaxima, 

MatLab e Wolfram) ou da calculadora gráfica e apresentavam as suas resoluções, que, por vezes, 

eram passíveis de discussão em grupo e na turma. As tarefas eram selecionadas de modo a 

potenciar a elaboração de conjeturas pelos alunos e o esclarecimento de dúvidas, com forte 

valorização da aprendizagem a partir do erro. O papel dos professores foi de orientador das 

atividades dos alunos (Barrows, 2001; Woods1994). As introduções dos conteúdos realizadas 

pelos professores surgiram, por vezes, da exploração pelos alunos das tarefas propostas.  
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No contexto fora de sala de aula, existiram tarefas de avaliação, individual ou em grupo, 

na plataforma Moodle e de resolução de problemas com elaboração escrita de relatórios. Estas 

tarefas no Moodle eram de resposta múltipla, algumas com apresentação de justificação escrita 

da resposta apresentada. Relativamente a estas tarefas, para além das datas limites, foram 

impostas regras para a sua realização, tais como: (i) eram permitidas duas tentativas de resposta; 

(ii) a classificação do aluno era a melhor das classificações obtidas nas duas tentativas; (iii) a 

segunda tentativa só podia ser realizada passadas cinco horas depois de efetuada a primeira. As 

resoluções destas tarefas do Moodle podiam ser respondidas com apoio dos materiais didáticos e 

permitiam que o aluno estudasse os conteúdos matemáticos não compreendidos na sua primeira 

tentativa de resposta. Nas tarefas onde foi exigida a apresentação de relatório, os alunos 

exploraram as diversas dimensões das representações semióticas de conceitos (Dreyfus, 1991; 

Duval, 2006). 

Ainda no contexto fora de sala de aula, os participantes no Estudo de Caso de alunos de 

LESEE realizaram um projeto interdisciplinar, “Pêndulo”, conjuntamente com três unidades 

curriculares do 1.º ano. Os participantes no Estudo de Caso de alunos de LEM realizaram o projeto 

“Pistão do motor de um automóvel” mas apenas no âmbito da unidade curricular de Matemática 

I. Em ambos os projetos, as questões colocadas, para além de serem de índole matemática, 

inseriam um contexto de Física/Engenharia, pressupunham modelação matemática e simulação 

desses sistemas em software e a implementação física de um protótipo.  

Com o sentido de apoiar os alunos nas atividades de aprendizagem foram colocados no 

Moodle um conjunto de materiais didáticos (Anexo 12), com separadores destinados a atividades 

teóricas e a atividades teórico-práticas, tais como: apontamentos, aplicações informáticas (applets) 

e vídeos aula, fichas teórico-práticas (TP), enunciados e resoluções de exames de anos anteriores. 

No Moodle estavam disponibilizados, também, um conjunto de manuais de apoio aos softwares 

wxMaxima e GeoGebra, retirados dos sites oficiais dos softwares. No âmbito dos materiais 

tecnológicos foram disponibilizados um conjunto de 20 applets elaborados em GeoGebra (Anexo 12) 

e convertidas para Java para que pudessem correr em qualquer plataforma, inclusive em 

smartphones.  

Com o intuito de promover a aprendizagem de conteúdos matemáticos de índole teórica 

e teórico-prática, fora de sala de aula, foram disponibilizados no Moodle um conjunto de 144 

vídeos aula gravados e agrupados por tópicos matemáticos. Por exemplo, se o aluno escolhesse 

a temática das funções trigonométricas, na área teórica, iria ter disponível o seguinte conjunto de 
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vídeos: Definição de derivada e exemplos teóricos básicos; Funções trigonométricas inversas – 

Teórica; Derivada da função inversa – Teórica. Ao selecionar um destes temas, o aluno era 

redirecionado para uma sublista de reprodução de vídeos no Youtube (Anexo 13). Este conjunto 

de vídeos estava num ‘canal Youtube’ com acesso restrito, ‘não listado’, a que os alunos tiveram 

acesso direto através do Moodle. Com o acesso aos vídeos aula, esperava-se não só colmatar a 

ausência dos alunos às aulas, mas também que os vídeos fossem uma fonte de estudo e de 

revisão da temática por todos os alunos do curso. Este tipo de material didático, vídeos aula, 

permite auxiliar os alunos nas suas atividades de aprendizagem e, como referem Correia e 

Chambel (2004), ver e assistir às aulas ao seu ritmo, podendo parar, retroceder e avançar o vídeo.  

No início da experiência de ensino, foi aplicado aos alunos de ambos os estudos de caso 

um teste diagnóstico com o objetivo de aferir os seus conhecimentos e dificuldades sobre conceitos 

estudados no ensino secundário e que são essenciais para a aprendizagem de conteúdos de 

Matemática I.  

5.3. Participantes 

O estudo de caso de alunos de LESEE integra 43 alunos deste curso, enquanto no estudo 

de caso de alunos de LEM fazem parte 36 alunos, do ISP, que frequentaram a unidade curricular 

de Matemática I, no 1.º e 2.º semestre de 2013/14, respetivamente. No curso de LESEE, a 

unidade curricular de Matemática I tinha inscritos 81 alunos, dos quais 15 nunca compareceram. 

No curso de LEM, à mesma unidade curricular inscreveram-se 330 alunos, dos quais 258 alunos 

frequentaram regularmente as aulas.  

No início do respetivo semestre letivo, os alunos de ambos os cursos puderam optar se 

queriam, ao frequentarem a unidade curricular, ter uma avaliação somente por dois testes ou 

através da realização de diversas tarefas que compunham a experiência de ensino. Após a 

apresentação das linhas gerais da experiência de ensino, foi por opção própria que os alunos 

integraram essa experiência, podendo em qualquer altura abandonar o protocolo estabelecido e 

passar a ter uma avaliação das suas aprendizagens por testes ou exame final previstos na unidade 

curricular. Em ambos os estudos de caso, os alunos distribuíram-se por duas turmas teórico-

práticas, uma lecionada pelo investigador/professor responsável pela unidade curricular e a outra 

por diferentes professores. Do convite formulado a professores que lecionavam nestes cursos, 

somente estes dois professores se disponibilizaram em integrar a experiência de ensino, 

provavelmente por se sentirem confortáveis em usar materiais tecnológicos no ensino de 
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conteúdos de Matemática I. Assim, neste estudo trabalhou-se com uma amostra não probabilística 

(sujeitos acessíveis ou que apresentam determinadas características) por conveniência (sujeitos 

selecionados por estarem acessíveis ao investigador). Segundo Hill e Hill (2009), esta escolha tem 

a vantagem de ser fácil e rápida, mas por outro lado tem a desvantagem de só se poderem tirar 

conclusões à amostra, não podendo ser extrapoladas, uma vez que não há garantia de que a 

amostra seja representativa do universo: “no caso de uma amostra por conveniência muitas vezes 

não é óbvio identificar o Universo do estudo” (Hill & Hill, 2009, p. 50).  

A escolha dos professores e dos alunos das quatro turmas que integram os estudos de caso 

não obedeceu a critérios estatísticos de representatividade, porque a generalização dos seus resultados 

não consta nos objetivos da investigação tipo interpretativa e porque o objetivo não é compreender outros 

casos, mas compreender o caso em análise (Stake, 1995). A seleção dos participantes teve em 

consideração a sua facilidade de acesso (Stake, 1995), turmas que foram atribuídas aos professores na 

distribuição de serviço letivo pela Instituição e, dessas, duas que tivessem o maior número de alunos 

inscritos, preferencialmente, a frequentar pela primeira vez Matemática I. Bravo e Eisman (1998) 

referem que a constituição da amostra num estudo de caso é sempre intencional, baseando em critérios 

pragmáticos e teóricos e não em critérios probabilísticos. As amostras nas investigações de carácter 

qualitativo (Bravo & Eisman, 1998; Yin, 1994) têm características diferentes das estatísticas, podem ser 

ajustadas sempre que surjam novas hipóteses de trabalho. O processo de amostragem só está 

concluído quando as várias fontes de dados evidenciam que já não há mais informação a extrair. 

Enquanto professores da unidade curricular Matemática I, o investigador e os outros dois 

professores trabalharam em conjunto na elaboração das tarefas propostas no estudo dos 

conteúdos da unidade curricular, na seleção dos materiais didáticos, com maior ênfase nos 

tecnológicos, a explorar e na definição de alguns pressupostos a ter em conta na interação com 

os alunos: considerar a atividade dos alunos; atender às dificuldades e aos erros dos alunos.  

5.4. Métodos de recolha de dados 

Os dados foram recolhidos a partir de uma variedade de fontes de informação 

provenientes da recolha dos dados através da análise documental, observação, questionário e 

entrevista. Cada um destes métodos de recolha de dados tem as suas especificidades próprias, 

permitindo acrescentar novas informações ou cruzar os dados recolhidos. Neste sentido, é 

importante que se usem diferentes fontes de dados, porque, como refere Yin (2003), a utilização 

dessas múltiplas fontes de informação asseguram a obtenção de diferentes perspetivas dos 
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participantes no estudo e um conjunto mais diversificado de tópicos de análise. Os métodos de 

recolha de dados usados neste estudo foram os que se apresentam na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Métodos de recolha de dados. 

Método   

Análise documental 
 
 
 

 

Produções dos alunos: Resolução escrita de tarefas propostas na e fora da 
sala de aula em cada tópico matemático em estudo. 

Perceções dos alunos acerca dos materiais didáticos usados no fim da 
resolução de cada uma das tarefas na e fora da sala de aula. 

Registo de acessos aos materiais didáticos no Moodle e Youtube. 

Observação De atividades realizadas na sala de aula e da gravação de aulas 

Questionário 
 
 
 
 
 
 
 

Teste diagnóstico. 

Questões aula, individuais e em grupo, de avaliação de 
conhecimentos/capacidades em cada tópico matemático. 

Testes de escolha múltipla no Moodle, fora da sala de aula, após discussão 
do tópico matemático na aula. 

Perceções dos alunos, após a experiência de ensino, sobre os materiais 
didáticos e os contextos de aprendizagem. 

Entrevista 
 

Perceções dos alunos, após a experiência de ensino e a resposta ao 
questionário, sobre os materiais didáticos e os contextos de aprendizagem. 

 

De seguida, faz-se uma fundamentação de cada um dos métodos de recolha de dados usados 

em diferentes momentos da investigação.  

Análise documental. Um estudo de caso deve apresentar as informações documentais que 

sejam relevantes para os tópicos do estudo em análise (Yin, 2003). O uso dessa informação é importante 

porque corrobora e valoriza as evidências oriundas de outras fontes. Como vantagens deste método de 

recolha de dados destaca-se o facto de os documentos serem uma fonte de dados que podem ser 

consultados as vezes que forem necessárias e de poderem trazer clareza à investigação acerca de 

referências e detalhes exatos de eventos. Como desvantagens deste método emerge a possibilidade de 

haver uma visão tendenciosa do investigador para selecionar a documentação ou para apresentar 

relatos baseados em ideias pré-concebidas, e as dificuldades de acesso às fontes por incapacidade 

prática ou por negação deliberada do seu acesso (Yin, 2003). 

Neste estudo, efetuou-se um conjunto de recolha de registos escritos dos alunos em contexto 

de e fora da sala de aula. Durante a experiência de ensino, os alunos resolveram um conjunto de tarefas 

na sala de aula, preferencialmente em grupo. Em cada tarefa de aula havia um aluno que era 
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responsável pela escrita da resolução da mesma e que, no fim da aula, a entregava ao professor. Em 

contexto fora da sala de aula, os alunos terminaram a resolução de tarefas iniciadas na sala de aula e 

elaboraram um relatório escrito sobre a sua resolução em grupo. Para além desses relatórios, os alunos 

desenvolveram um relatório escrito sobre a tarefa de projeto que decorreu ao longo do semestre letivo 

e que foi entregue em duas etapas temporais diferentes, uma pré resolução e o relatório escrito 

definitivo.  

No fim da realização das tarefas na e fora da sala de aula, os alunos apresentavam as suas 

perceções relativas aos materiais didáticos que usaram na resolução das mesmas, na forma escrita em 

papel ou no próprio Moodle. Os relatórios de Moodle e do Youtube serviram também de registo como 

fonte de dados para análise de acessos dos alunos aos materiais didáticos disponibilizados por estas 

tecnologias. Estes registos, agrupados em arquivos, são uma fonte de dados importantes e precisos 

para uma melhor compreensão do fenómeno em estudo, tal como refere Yin (2003). 

Observação. A observação é por eleição o método aplicado ao estudo de caso devido ao 

caráter contextual deste tipo de pesquisa. A observação é realizada no campo onde ocorre a 

investigação, desde que não seja puramente de caráter histórico. A recolha de dados por observação 

pode ter um cariz formal, em que o pesquisador de campo avalia a incidência de certos tipos de 

comportamentos durante certos períodos de tempo, tais como “observações de reuniões, atividades de 

passeio, trabalho de fábrica, salas de aula e outras atividades semelhantes” (Yin, 2003, p. 120). Por 

sua vez, as observações podem ocorrer em ocasiões em que se está a fazer recolha de dados por outro 

meio, como, por exemplo, a entrevista. A observação tem a vantagem de retratar uma realidade de 

acontecimentos em tempo real e apresenta o contexto do evento observado. O investigador pode 

analisar acontecimentos que foram obtidos através de tecnologias, tais como gravação em vídeo e/ou 

áudio. Este tipo de fonte requer muito tempo de observação. A seletividade do acontecimento observado 

pode não ser a mais adequada, requer uma ampla cobertura e pode ter problemas de reflexibilidade, 

isto é, o acontecimento pode sofrer distorções pelo facto de estar a ser filmado. Também é recomendável 

que exista mais do que um observador para aumentar o grau de fiabilidade dos dados. 

A observação também pode decorrer da participação do investigador nos eventos em estudo. 

A observação participante é uma modalidade em que os observadores não têm um papel passivo, mas 

assumem uma variedade de funções. Este tipo de observação permite ao investigador analisar a 

realidade do ponto de vista de alguém de ‘dentro’ do estudo de caso, o que permite também manipular 

alguns eventos menos importantes, tal como marcar uma reunião com um grupo de pessoas do estudo 

de caso. O maior problema com os dados recolhidos pela observação participante é que pode refletir 
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alguma visão tendenciosa dos investigadores devido à manipulação que fazem sobre os eventos onde 

se integram. Uma limitação da observação participante é o facto do observador, por vezes, não ter tempo 

para fazer anotações ou fazer perguntas para ter uma outra perspetiva sobre os eventos (Yin, 2003).  

Na pesquisa realizada, os professores integraram-se nas atividades de aula e a atividade do 

aluno in loco foi gravada em áudio e em vídeo e serviram de registo para relembrar as situações de aula. 

Essas gravações registaram a atividade dos alunos durante a realização das tarefas, os diálogos entre 

os alunos e o professor e a sua exposição das dificuldades ou de erros sobre conceitos matemáticos. 

Da mesma forma, a apresentação pública dos alunos da tarefa projeto foi também gravada em vídeo e 

áudio para análise futura e sem enviesamentos resultante da falta de memória dos observadores.  

Durante as aulas, os professores tomaram ainda anotações sobre a atividade dos alunos e no 

fim da aula registaram as situações de aula que acharam mais importantes. Estas anotações, como 

referem Bogdan e Biklen (1994), são uma ferramenta que permite que o investigador não se esqueça 

de situações observadas, embora contendo reflexões subjetivas de quem as fez.  

Questionário. Um questionário consiste de um conjunto de questões colocadas a um 

grupo de inquiridos de uma dada população acerca de dados pessoais, opiniões, atitudes ou outro 

ponto de interesse do investigador. No início e durante a experiência de ensino, optou-se por 

indagar os alunos sobre conhecimentos adquiridos. No início da experiência de ensino, os alunos 

responderam a um teste diagnóstico sobre conhecimentos matemáticos adquiridos durante o 

Ensino Secundário. O teste diagnóstico foi colocado não só aos alunos dos estudos de caso, mas 

também a todos os alunos do 1.º ano do ISP que frequentaram a unidade curricular de Matemática 

I, no ano letivo de 2013/14. A elaboração deste teste contou com o apoio de cinco Professores 

do departamento de Matemática do ISP e dois da Universidade do Minho. Para apoiar a elaboração 

dos conteúdos a colocar no teste diagnóstico, foram consultados os programas dos três últimos 

anos do ensino secundário e provas de exame deste nível de ensino da disciplina de Matemática. 

Com base na informação obtida, organizou-se um conjunto de questões sobre conteúdos matemáticas 

considerados pré-requisitos necessários para a aprendizagem da unidade curricular de 

Matemática I. O teste diagnóstico foi composto por duas partes: Perguntas de resposta de escolha 

múltipla e Perguntas de resposta aberta. A componente de escolha múltipla do teste diagnóstico 

foi respondida pelos alunos num questionário colocado online no Moodle, fora de sala de aula, 

com a duração máxima de duas horas e realizado na primeira semana de aulas. Os alunos 

responderam às questões de resposta aberta na primeira aula teórico-prática, em sala de aula, 

com a duração de uma hora. Complementarmente, também na sala de aula existiram momentos 
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de avaliação sobre a forma de ‘minitestes’ escritos que os alunos realizaram individualmente ou 

em grupo e que fizeram parte da recolha de dados. Fora da sala de aula, existiu, ainda, um 

conjunto de avaliações de conhecimentos dos alunos na plataforma Moodle sobre a totalidade dos 

tópicos matemáticos de Matemática I, algumas individuais e outras em grupo, de resposta 

múltipla, por vezes com justificação das respostas dadas, cujo registo ficou no Moodle e faz parte 

dos dados da investigação. 

Neste estudo, optou-se também por utilizar um inquérito por questionário para se obterem 

as perceções dos alunos acerca dos materiais didáticos utilizados na experiência de ensino levada 

a cabo. Neste instrumento, de cariz mais quantitativo, procurou-se obter informação dos alunos a 

questões do tipo ‘quais’ foram as atividades dos alunos, ‘aonde’ e ‘quando’ foram utilizados ou se 

devem usar os materiais didáticos a que tiveram acesso e em que contextos da aprendizagem. O 

questionário foi colocado aos alunos na última semana de aulas do semestre letivo, para se 

garantir a obtenção de resposta dos alunos (facilidade de acesso aos sujeitos), que se obtivesse 

uma resposta individualizada e sem influência do grupo e numa altura em que estes não estavam 

esquecidos das atividades que tinham realizado. No entanto, Bogdan e Biklen (1994) lembram 

que só o facto de se pedir às pessoas que preencham um questionário pode alterar o seu 

comportamento e a reflexão que fazem sobre as questões colocadas pode ser influenciada pelas 

opções de resposta presentes no questionário. Também Yin (2003) chama a atenção para o facto 

de o respondente de um questionário estar limitado às questões colocadas no mesmo, não se 

podendo desviar da ideia estabelecida pelas questões e por isso sujeita-se às regras que foram 

impostas pelo pesquisador. Desta forma, não se obtém uma resposta tão natural quanto a de uma 

entrevista. No sentido de se minimizarem os impactos de um questionário, também se realizou, 

posteriormente, uma entrevista com os mesmos respondentes do questionário, mas em que o 

foco das questões foi o ‘porquê?’ e ‘o como?’, na procura de novas respostas e do levantamento 

de novas questões.  

Optou-se pela técnica de inquérito por questionário por se tratar de uma técnica utilizada 

quando se pretende efetuar uma análise de dados com perguntas de respostas pré-definidas. 

Segundo Gall et al. (2003), a sua estrutura é padronizada, tanto no texto das questões, como na 

sua ordem. Neste sentido, procurou-se garantir que as questões colocadas aos alunos fossem 

percetíveis e significassem o mesmo para todos, para possibilitar a quantificação e a exploração 

estatística das respostas dadas. Segundo Foddy (1996), o investigador tem que ter bem definido 

o tipo de informação que pretende obter em cada uma das questões e que estas devem ser 
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formuladas de forma clara, sem incertezas. No que respeita à ordem pela qual surgem as questões 

no questionário, procurou-se ter em atenção que quando o aluno atingisse um determinado ponto 

do questionário estivesse familiarizado com o tema do questionário. No entanto, teve-se em conta 

que um questionário permite, unicamente, medir não aquilo em que as pessoas acreditam mas 

sim aquilo que dizem acreditar (Foddy, 1996). 

Na construção de um questionário deve-se proceder à sua validação e nesse sentido após 

a sua pré-elaboração foi pedido a cinco professores do ensino superior que emitissem uma opinião 

sobre o mesmo, quanto à forma e ao conteúdo. Depois de analisadas, as observações 

apresentadas foram atendidas nas alterações necessárias ao melhoramento do questionário. 

Posteriormente, foi efetuado, como recomenda Bell (2004), um ’exercício piloto‘ com alunos de 

diversos cursos do ISP para avaliar a funcionalidade do questionário com sujeitos próximos dos 

que intervieram no estudo. 

O questionário (Anexo 17) foi distribuído aos alunos dos dois cursos onde se implementou a 

experiência de ensino, na última semana de aulas do semestre em questão. A resposta ao questionário 

foi anónima e em contexto de sala de aula.  

O questionário foi estruturado em quatro partes. A primeira parte apresenta um conjunto de 

perguntas sobre dados pessoais do aluno, com questões de resposta nominal e ordinal. A segunda e a 

terceira partes do questionário tratam de questões relativas à perceção dos alunos acerca da realização 

das atividades em diferentes contextos (na e fora da sala de aula). Em cada item destas partes, os 

alunos selecionaram a opção de frequência, segundo a escala de resposta tipo Likert: Nunca ou quase 

nunca; Algumas vezes; Muitas vezes; Sempre ou quase sempre. Na quarta parte do questionário, os 

alunos responderam a itens que traduziam o seu grau de concordância sobre as suas perspetivas 

relativas aos contextos de aprendizagem e aos materiais didáticos utilizados, através de uma escala de 

resposta tipo Likert: Discordo totalmente; Discordo; Nem concordo nem discordo; Concordo; Concordo 

totalmente (Foddy, 2002). Esta parte do questionário permitiu, ainda, que os alunos respondessem a 

duas questões abertas de opinião.  

Na versão final, o questionário ficou organizado segundo as dimensões e as especificidades que 

constam na Tabela 9. 
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Tabela 9: Dimensões e especificidades do questionário. 

Dimensão Especificidades Nº de questões 

Dados Pessoais 

Caraterização Pessoal 2 

Caraterização do percurso académico do aluno no 
ensino secundário 

2 

Caraterização da situação do aluno no ISP 5 

Tempo dedicado às atividade de estudo 2 

Atividades fora de 

sala de aula 

Caraterização dos locais e da forma de estudo do 
aluno  

2 

Atividades realizadas pelo aluno para estudar e tirar 
dúvidas de Matemática I 

2 

Finalidade dada pelo aluno à Web nas suas 
atividades de estudo 

1 

Finalidade dada pelo aluno aos softwares nas suas 
atividades de estudo 

1 

Atividades de sala 

de aula 

Caraterização da assiduidade do aluno às aulas 1 

Métodos de ensino dos professores nas aulas 
teóricas e teórico- prática 

2 

Atividades realizadas e materiais didáticos usados 
pelos alunos nas aulas teórico-práticas 

2 

Perspetivas sobre 

materiais e 

contextos 

Perspetiva do aluno acerca das atividades que 
melhor contribuem para a sua aprendizagem  

1 

Preferência do aluno acerca da melhor forma de ser 
avaliado 

1 

Aspetos positivos e negativos do funcionamento da 
experiência de ensino 

2 

Entrevista. A entrevista é uma das mais importantes fontes de informação num estudo de 

caso, podendo ser conduzida de diversas formas. Uma forma muito comum é a entrevista espontânea. 

Nesta situação, durante a entrevista questionam-se os respondentes sobre pontos-chave da 

investigação, pede-se a sua opinião sobre determinados factos e, por vezes, pede-se que apresentem 

as suas próprias interpretações de certos acontecimentos que podem ser usadas como proposições de 

base para novas pesquisas. Uma segunda forma de entrevista é a focal, em que o respondente é 

entrevistado por um curto período de tempo. Neste caso, a entrevista é ainda espontânea, é uma 

conversa informal, mas há um guião com perguntas que são direcionadas para o estudo, como, por 

exemplo, corroborar certos factos que o investigador sabe que aconteceram. Yin (2003) sugere que as 

questões sejam formuladas de modo que o investigador pareça ser “genuinamente ingênuo” acerca do 
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tópico em questão e permita que o respondente faça novos comentários a respeito da questão 

formulada. Na entrevista, as perguntas também não devem ser demasiadamente direcionadas, porque 

senão perde-se o sentido corroborativo e o objetivo da entrevista. A terceira forma de entrevista é o 

levantamento formal e que exige questões mais estruturadas e que fazem parte do estudo de caso. Esse 

tipo de entrevista tem procedimentos de amostragem formal e tem como objetivo comparar respostas 

para analisar se apresentam consistência.  

Fontana e Frey (2000), Bogdan e Biklen (1994) e Moreira (2002) referem que as entrevistas 

podem-se classificar em estruturadas, não estruturadas ou completamente abertas e semiestruturadas. 

As entrevistas estruturadas são aquelas que têm por detrás um guião com um conjunto de questões, 

que o pesquisador coloca a diferentes sujeitos segundo a mesma sequência e usando as mesmas 

palavras, subentendendo que os entrevistados compreenderão da mesma forma todas as perguntas 

colocadas. As entrevistas não estruturadas ou completamente abertas são aquelas que apresentam um 

número de questões que não são específicas nem fechadas. Existe também um guião, mas há a 

possibilidade de inserir novas questões para se compreender melhor um determinado tópico. As 

entrevistas semiestruturadas são intermédias às outras duas. Há uma sequência de perguntas iguais 

para todos os entrevistados, com respostas relativamente livres e caso haja necessidade o pesquisador 

pode acrescentar uma questão não prevista para aprofundar uma resposta do entrevistado. 

A entrevista, segundo Yin (2003), deve ser realizada e interpretada por entrevistadores e 

respondentes bem informados para que a interpretação de determinada situação seja correta, que tenha 

conhecimento do historial da situação e consiga identificar outras fontes relevantes de evidências. As 

entrevistas podem, no entanto, estar sujeitas a problemas, tais como preconceitos, visão tendenciosa 

devido a questões mal elaboradas, respostas tendenciosas ou imprecisas devido à fraca memória dos 

respondentes, ter relatos pobres ou problemas de reflexibilidade, isto é, o entrevistado dá ao 

entrevistador o que ele quer ouvir. Por isso é necessário corroborar os dados obtidos das entrevistas 

com informações obtidas através de outras fontes.  

Nesta investigação, os alunos de ambos os estudos de caso foram sujeitos a uma entrevista na 

forma focal (Yin, 2003) e semiestruturada (Bogdan & Biklen, 1994; Fontana & Frey; 2000; Moreira, 

2002). As perguntas seguiram um guião pré-estabelecido (Anexo 18), mas quando necessário 

colocaram-se outras perguntas no sentido de aprofundar as respostas dos alunos. Com esta entrevista 

pretendeu-se complementar as respostas dos alunos ao questionário (Anexo 17) e obter novos pontos 

de vista das suas perceções sobre os materiais didáticos que usaram e em que contextos os utilizaram, 

de modo a poder responder às questões de investigação do estudo. As perguntas da entrevista focaram, 
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de um modo geral, os aspetos do questionário e referidos na Tabela 9, mas houve uma conversa mais 

detalhada sobre a perceção dos alunos para cada um dos materiais didáticos que utilizaram e sobre 

cada uma das atividades que realizaram, procurou-se saber ‘o porquê?’ das suas perceções e que estes 

exemplificassem situações de ocorrência das respostas que apresentavam. A fase inicial da entrevista 

focou ainda três outras dimensões de questões e que não foram contempladas no questionário: razões 

da escolha dos alunos pelo curso que estavam a frequentar; como foi o seu desempenho e a relação 

com a Matemática durante o Ensino Secundário; diferenças sentidas pelos alunos entre o método de 

aprendizagem implementado na unidade curricular Matemática I e as avaliações realizadas e a sua 

experiência, como aluno, no Ensino Secundário. Alguma da informação obtida nessas três dimensões 

foi utilizada na caraterização dos alunos para cada um dos estudos de caso.  

Durante a entrevista, foi proporcionado aos alunos um ambiente de modo que estes fossem 

espontâneos nas suas respostas e que ‘vissem’ o entrevistador como ‘alguém’ que fosse desconhecedor 

do que se passou durante a experiência de ensino. No entanto, o facto de o entrevistador ter sido um 

dos professores permitiu que na entrevista alguns pontos pudessem ser respondidos mais 

profundamente, ou porque as respostas eram incompletas ou porque os alunos estariam esquecidos 

do como decorreram algumas situações da experiência de ensino, como, segundo Yin (2003), acontece 

muito frequentemente. A realização desta entrevista foi feita após terminadas todas as tarefas da 

experiência de ensino, entre os meses de junho e julho de 2014. A entrevista foi feita em grupo de, em 

média, 4 alunos, no sentido de se realizarem mais rapidamente e sem perturbar o período de estudo 

dos alunos para exames de outras unidades curriculares e com a duração de uma hora, sensivelmente. 

Em particular, relativamente aos alunos de LESEE, a entrevista em grupo foi útil porque já tinham 

passado quatro meses desde o fim da realização da experiência e alguns alunos estavam esquecidos 

de alguns pormenores, mas quando se ouviam uns aos outros lembravam-se das atividades que 

realizaram, comentando-as de forma mais esclarecida. A entrevista foi gravada em áudio, mas a 

presença do gravador não pareceu trazer qualquer desconforto para os alunos (Yin, 2003).  

5.5. Análise de dados 

O tratamento de dados obtidos neste estudo foi em consonância com a metodologia 

seguida, de modo a que a informação resultante dos mesmos fosse clara (Lichtman, 2006). 

Segundo Miles e Huberman (1994), numa investigação qualitativa a análise dos dados deve seguir 

um conjunto de etapas: redução dos dados; apresentação dos dados; conclusões e verificação. A 

redução dos dados é o processo de selecionar, simplificar e organizar todos os dados obtidos, 
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durante a investigação. A apresentação dos dados refere-se ao momento em que o investigador 

consegue organizar e agrupar a informação que resultou da recolha de dados e consegue ter uma 

visão global do que que se passou no seu estudo. A terceira etapa corresponde aquela em que o 

investigador consegue obter conclusões em função da informação que recolheu, organizou e 

agrupou, e o seu resultado dependerá da experiência do investigador. 

Tomando em consideração as três etapas referidas por Miles e Huberman (1994), faz-se, de 

seguida, uma descrição da forma como se efetuou a análise dos dados recolhidos para cada um dos 

dois estudos de caso. Genericamente, os dados resultam das atividades dos alunos na resolução de 

tarefas na e fora da sala de aula.  

A primeira situação ocorreu com a recolha das resoluções dos alunos a um teste diagnóstico, 

em papel para as questões abertas e em arquivo de computador para as questões de escolha múltipla 

realizadas no Moodle. A este respeito, o investigador e os professores que participaram no estudo 

elaboraram uma grelha de correção para a componente de resposta aberta do teste diagnóstico. Nessa 

grelha, para além dos critérios de correção, constava também um conjunto de erros de resolução 

esperados que ocorressem em cada questão, associando-lhes um código de identificação, como 

também havia a possibilidade de acrescentar mais erros que fossem detetados como sendo recorrentes. 

A classificação da componente de escolha múltipla do teste, realizada na plataforma Moodle foi 

automática e possibilitou a análise de dados através de ferramentas próprias do Moodle, relatórios e 

estatísticas. Numa segunda fase, construíram-se tabelas, em Excel, a partir dos dados que já estavam 

registados em ficheiro de dados. Na componente aberta do teste diagnóstico, essas tabelas foram 

organizadas de modo a apresentarem, em cada um dos estudos de caso, o número de respostas 

corretas, parcialmente corretas e erradas para cada questão. Analisam-se apenas os erros que os alunos 

cometeram durante a resolução das questões. Para a componente de resposta múltipla do teste 

diagnóstico, foi construída uma tabela em que constava o número total de respostas dadas pelos alunos 

a cada uma da opção de resposta, por questão colocada. Em cada um dos estudos de caso, efetua-se 

uma análise das possíveis causas dos erros, em função das opções de resposta apresentadas pelos 

alunos. Esta análise termina com uma síntese dos erros que os alunos cometeram para as duas 

componentes do teste diagnóstico. 

Quanto aos dados recolhidos da resolução das tarefas realizada pelos alunos na experiência de 

ensino, apresenta-se uma análise dos dados subdividida segundo os conteúdos de Matemática I 

(funções trigonométricas, séries e integrais), que são identificados em cada um dos estudos de caso 

pelas siglas: TGD - funções Trigonométricas Diretas e TGI - funções Trigonométricas Inversas; SN - Séries 
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Numéricas e SF- Séries de Funções; Iind - Integrais indefinidos e Idef - Integrais definidos. Para cada um 

desses tópicos matemáticos, a análise de dados faz-se tarefa a tarefa, tarefas essas que foram 

numeradas. Primeiro, foram analisadas as tarefas realizadas pelos alunos em contexto de sala de aula 

e depois as realizadas em contexto fora de sala de aula. Por exemplo, a sigla TGI_2 significa que se 

analisa os dados recolhidos e resultantes da atividade dos alunos na resolução da tarefa nº 2 sobre 

conteúdos das funções trigonométricas inversas. Para cada conteúdo matemático em análise, 

apresenta-se inicialmente uma tabela que contém as siglas de identificação das tarefas que foram 

realizadas, o nome da tarefa e a sua descrição, incluindo os objetivos que se pretendiam alcançar, o 

tempo de duração e o contexto da sua realização e os recursos didáticos utilizados. Posteriormente, 

apresenta-se uma tabela que sintetiza as dificuldades que os alunos sentiram e os erros que cometeram 

na realização do conjunto de tarefas para esse tópico matemático. Tal tabela resulta da análise dos 

dados recolhidos da resolução do conjunto de tarefas para o tópico matemático, em contexto de e fora 

da sala de aula. A mesma tabela apresenta na primeira coluna um código de identificação da dificuldade 

ou erro com o formato e_i (erro número i), numerado sequencialmente; na segunda coluna, a descrição 

do erro ou a dificuldade sentida pelos alunos na resolução das tarefas; na terceira coluna a origem da 

dificuldade ou erro do aluno; e na quarta coluna a frequência com que ocorreu a dúvida ou o erro.  

Relativamente aos dados sobre a atividade dos alunos em contexto de sala de aula, estes foram 

recolhidos através da gravação em áudio/vídeo das situações de aula e das resoluções escritas dos 

alunos das tarefas. As gravações das aulas (vídeo e áudio) foram depois catalogadas em ficheiro áudio 

DVT_i_data (i: nº da gravação e data: data da sua realização) e em video_i_data (i: nº da gravação e 

data: data da gravação), e guardados em pastas no computador segundo o estudo de caso, o tópico 

matemático, qual o professor que efetuou a gravação e a data da sua realização. Na sala de aula, os 

professores tiraram notas e fizeram uma síntese escrita dos acontecimentos dos momentos mais 

importantes de cada aula. Posteriormente, conjuntamente com os enunciados das tarefas de aula, as 

gravações foram vistas e ouvidas e transcreveram-se excertos de diálogos entre alunos e entre alunos e 

os professores que revelavam ser os momentos mais importantes da atividade dos alunos e o modo 

como eram esclarecidas as suas dúvidas e erros (Gall et al., 2003).  

O acompanhamento e o apoio dos professores aos alunos durante a resolução escrita das suas 

tarefas, em contexto de sala de aula, permitiram a criação de outras tarefas com base na perceção das 

dificuldades sentidas pelos alunos nas suas atividades de resolução. Posteriormente, as resoluções 

escritas dos alunos, individualmente ou em grupo, foram compiladas em tabelas de frequência de 

respostas e foram analisados os erros mais comuns. 
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Das atividades dos alunos em contexto fora de sala de aula, algumas implicavam a escrita de 

um relatório de grupo sobre a resolução de uma determinada tarefa. Desses relatórios, analisa-se o 

conteúdo das respostas e apresentam-se tabelas com a frequência de erros ou dificuldades encontradas 

na resolução dos alunos. Para todos os tópicos matemáticos houve tarefas de avaliação no Moodle que 

eram automaticamente classificadas. Através das ferramentas do Moodle geraram-se relatórios 

estatísticos sobre o desempenho dos alunos. Partindo desses dados, analisam-se apenas as questões 

cujo desempenho médio nas classificações dos alunos foi inferior a 75% (abaixo de bom). Com os dados 

desses relatórios de Moodle criaram-se tabelas com o número total de respostas para cada opção de 

resposta dos alunos à tarefa que lhes foi colocada. Para cada uma opção de resposta errada, analisou-

se o número de alunos que a escolheram e apresentam-se possíveis razões dessa escolha.  

Com a informação da análise dos dados das tarefas realizadas em contexto de e fora de sala 

de aula faz-se uma síntese das dificuldades dos alunos em cada um dos tópicos matemáticos e em que 

medida os materiais didáticos os ajudou as ultrapassar.  

Houve, ainda, outros momentos fora de sala de aula que foram importantes para a 

aprendizagem dos alunos e que consistiu no esclarecimento de dúvidas pontuais dos alunos. Neste 

âmbito, os alunos recorreram aos professores no seu gabinete ou via email, pedindo que lhes fosse 

explicado a resolução de um determinado exercício/problema ou dúvida mais genérica. Quando a 

questão foi colocada via email, sugeriu-se que o aluno anexasse a sua resolução e depois o professor 

escrevia em cima dessa mesma (outra cor), fazendo os comentários e as explicações necessárias a 

uma correta resolução do problema apresentado e reenviava novamente pelo mesmo processo. 

No contexto fora de sala de aula, sustentada numa metodologia de aprendizagem baseada por 

projeto, foi proposta aos alunos dos dois estudos de caso a realização de um projeto matemático em 

contexto de Física e de Engenharia. Neste estudo e em face dos requisitos do projeto, os alunos dos 

dois casos entregaram, em duas fases, respostas escritas preliminares de partes do projeto e depois 

um relatório final. Estes documentos escritos foram analisados em cada uma dessas fases de entrega 

e comunicado aos alunos as suas deficiências no sentido de as corrigir. Para análise desses documentos 

foram criadas as seguintes categorias: aspeto gráfico, resposta aos requisitos de formato do relatório, 

resposta às questões solicitadas e desempenho das aplicações informáticas criadas. Posteriormente, os 

alunos fizeram uma apresentação pública, aos colegas e professores, dos resultados do projeto e 

mostraram os protótipos físicos que executaram. Esta apresentação foi gravada em áudio e vídeo e 

retiraram-se notas escritas. Dos dados que constituíram essas apresentações, faz-se uma análise de 

conteúdo, apresenta-se a informação relativa à vantagem da realização do projeto, as perceções dos 
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alunos acerca dos recursos tecnológicos usados e o seu contributo para a aprendizagem na Matemática 

I. Na fase final, a terceira de Miles e Huberman (1994), apresentam-se as conclusões dos relatos e 

transcrevem-se algumas citações ou indicam-se as ideias que os alunos quiseram transmitir na sua 

apresentação. 

Um outro tipo de dados que foi recolhido no fim de cada tarefa realizada pelos alunos, em 

contexto de ou fora de sala de aula, foram as perceções que estes manifestaram acerca dos materiais 

didáticos usados nas suas atividades. Estes dados foram analisados segundo as categorias: materiais 

didáticos usados, contributo na realização da tarefa e opinião sobre a tarefa. Na fase final faz-se uma 

síntese da utilização dos materiais didáticos no conjunto das tarefas realizadas.  

No fim do semestre, os alunos responderam a um questionário (Anexo 17) sobre as suas 

perceções relativamente aos materiais didáticos usados e aos contextos de aprendizagem. A análise das 

respostas ao questionário seguiu as dimensões descritas na Tabela 9. À primeira parte do questionário, 

os alunos responderam a questões de índole pessoal e fez-se uma análise de frequência das suas 

respostas a cada item. A informação retirada destes dados foi usada para caraterizar os participantes 

em cada um dos estudos de caso. 

Em relação às restantes partes do questionário, determinaram-se percentagens nos itens 

fechados e, contemplando escalas tipo Likert, foram ainda calculadas médias e desvios padrão, depois 

de codificadas as respostas do seguinte modo: para as escalas de frequência, 1– “Nunca ou quase 

nunca”, 2– “Algumas vezes”, 3– “Muitas vezes” e 4– “Sempre ou quase sempre”; para as escalas de 

preferência, 1– “Discordo totalmente”, 2– “Discordo”, 3– “Nem concordo nem discordo”, 4– 

“Concordo” e 5– “Concordo totalmente”. 

A entrevista com os alunos seguiu um guião com perguntas (Anexo 18), com a possibilidade 

de se constituírem outras perguntas quando necessário aprofundar e conhecer um novo aspeto das 

perceções dos alunos. A entrevista aos grupos de alunos foi gravada em áudio. Posteriormente, 

analisou-se o conteúdo da transcrição das gravações, agruparam-se as respostas dos alunos, seguindo 

as mesmas dimensões e itens referidos no questionário, e calcularam-se as percentagens de 

frequências dessas respostas. Como a entrevista foi semiestruturada, existiram perguntas que não 

constavam do guião (Bogdan & Biklen, 1994; Fontana & Frey, 2000; Moreira, 2002) ou os alunos 

apresentaram perceções que não estavam presentes no guião da entrevista. Desses dados foi retirada 

a informação mais relevante sobre a perceção dos alunos acerca do contributo dos materiais didáticos 

e dos contextos na sua aprendizagem e apresentaram-se as suas perspetivas acerca da experiência de 

ensino, por vezes com transcrições de relatos.  
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Em termos de síntese da organização proveniente da análise de dados, cada estudo de caso 

organiza-se da seguinte forma: (1) caracterização dos alunos do estudo de caso; (2) respostas dos alunos 

a um teste diagnóstico; (2) respostas dos alunos às tarefas de aprendizagem sobre funções 

trigonométrica diretas e inversas; (3) respostas dos alunos às tarefas de aprendizagem sobre séries 

numéricas e de funções; (4) respostas dos alunos às tarefas de aprendizagem de integrais indefinidos 

e definidos; (5) avaliação da experiência de ensino pelos alunos do estudo de caso. 

Na fase final fez-se um cruzamento da informação resultante de todas as fontes de dados 

(Bogdan & Biklen, 1994; Miles & Huberman, 1994, Yin, 2003), das sínteses que se foram retirando ao 

longo da pesquisa e apresentam-se respostas para as questões que nortearam esta investigação e 

levantam-se novas questões resultantes da pesquisa.  

Por fim, uma referência às questões éticas que presidiram a elaboração deste estudo e que 

estiveram presente desde o primeiro momento. Por esta investigação ser qualitativa e interpretativa 

existe um conjunto de dados sobre conceções e perceções dos alunos a que é dada uma interpretação 

do seu significado por parte do investigador. Nesse sentido, o investigador não faz qualquer julgamento 

dos alunos como resultado das suas opiniões, as classificações finais dos alunos não são em função 

das suas opiniões, mas sim de critérios estabelecidos e apresentados aos alunos no início do semestre 

letivo. A investigação decorreu com o consentimento dos alunos e com proteção da sua identificação 

(Bogdan & Biklen, 1994). Em nenhuma ocasião da apresentação de dados ou de informação é 

identificado o nome do aluno nem a sua identificação facial.  

Momentos desta investigação careceram de aprovação da instituição onde foi realizada a 

investigação. O facto de a investigação ser realizada com parte dos alunos de um curso, isso obrigou a 

que os participantes estivessem de livre vontade e em qualquer momento pudessem abandonar a 

experiência de ensino sem qualquer consequência. Neste tipo de investigação, o aluno é o elo mais 

fraco e vulnerável e tem que ser protegido (Pecorino, Kincaid & Gironda, 2008). Também teve que ser 

assegurada uma equidade na avaliação de todos alunos do curso e por essa razão o peso da 

componente de avaliações das tarefas especificas da experiência de ensino não foi superior a 30% e os 

alunos participantes no estudo tiveram que realizar as mesmas provas de avaliação do que os outros. 

Nesta situação, a nota final dos alunos não pode ser prejudica pelo facto de participarem na pesquisa. 

A realização do questionário e das entrevistas tiveram a permissão da direção do ISP. 

Neste estudo, apresentam-se os factos tais como eles ocorreram, sem falsificação de dados e 

de forma precisa, em alguns casos com recurso a transcrições e excertos do trabalho dos próprios 

alunos, de modo que possam ser usados de forma fiável e compreendidas pelo leitor.  
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CAPÍTULO 6 

ESTUDO DE CASO DE ALUNOS DO CURSO DE LESEE 

 

Neste capítulo apresentam-se e analisam-se os resultados de uma experiência de ensino e 

aprendizagem na unidade curricular de Matemática 1 (MATE1), com base numa metodologia apoiada 

por materiais tecnológicos, aplicada a alunos do curso de Licenciatura de Engenharia de Sistemas 

Elétricos de Energia (LESEE), ano letivo 2013/14. Começa-se por caracterizar o grupo de alunos que 

participaram na experiência. Depois, analisam-se as respostas dos alunos a um teste diagnóstico (TD), 

aplicado no início do semestre letivo, com a finalidade de aferir o nível de conhecimentos matemáticos 

que apresentavam no início do ano letivo e identificar erros na resolução de questões matemáticas 

consideradas relevantes em MATE1. Posteriormente, são analisadas as resoluções de tarefas 

matemáticas realizadas pelos alunos na e fora da sala de aula na perspetiva de se averiguar: (i) as 

atividades de aprendizagem realizadas pelos alunos; (ii) os materiais que foram usados; (iii) a relevância 

dos contextos na aprendizagem; (iv) as dificuldades e os erros cometidos pelos alunos durante a sua 

resolução. Por fim, são analisadas as perceções dos alunos sobre o contributo dos materiais didáticos 

que usaram e dos contextos nas suas atividades de aprendizagem.  

6.1. Caracterização de alunos do curso de LESEE que integram o estudo 

No início do ano letivo, os alunos puderam optar por frequentar e ter uma avaliação através de 

diversas tarefas que integraram a experiência de ensino, base deste estudo, ou por serem avaliados 

somente por dois testes. Vinte e três alunos optaram por serem avaliados unicamente por testes e, 

como tal, não fizeram parte dos alunos sujeitos à experiência de ensino. 

A experiência de ensino funcionou em duas turmas com um total de 43 alunos. Das duas 

turmas da experiência de ensino, uma foi atribuída ao professor das aulas teóricas, responsável por este 

estudo, e a outra foi lecionada por um professor do departamento de matemática, com experiência na 

dinamização de atividades com recurso às tecnologias. As turmas seguiram a mesma metodologia de 

ensino e aprendizagem que foi sendo, previamente, preparada em reuniões semanais entre os dois 

professores. A unidade curricular de MATE1 foi frequentada por 66 alunos, 31 dos quais eram alunos 

de primeira inscrição. Entre os alunos de LESEE que fazem parte deste estudo (n=43), 33 (77%) 

disponibilizaram-se a responder a um conjunto de questões de índole pessoal, cujas respostas são 

sintetizadas na Tabela 10.  
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Tabela 10. Caracterização do grupo de alunos em estudo (N=33). 

Médias de Idades (anos) 20,2   

Género Masculino 29 88% 
 Feminino 4 12% 

Este instituto foi 1ª escolha?  Sim 22 67% 
 Não  11 33% 

Média da classificação a Matemática 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

 13,4 13,0 13,2 

Média da classificação de acesso ao ES 13,6    

Curso LESEE 1ª escolha? Sim 25 76% 
 Não 8 24% 

Nº inscrições à UC de MATE1 1 24 73% 
 2 5 15% 
 3 2 6% 
 >= 4 2 6% 

Regime de Inscrição Parcial 4 12% 
 Integral 29 88% 

Trabalhador Estudante Sim 3 9% 
 Não 30 91% 

 
Os alunos do grupo em estudo tinham uma idade média de 20 anos e a maior parte (76%) 

estava a frequentar a unidade curricular pela primeira vez e era do género masculino (88%). O curso de 

LESEE foi a primeira escolha para a maioria dos alunos (76%) e o instituto foi a primeira instituição do 

ensino superior a ser escolhida (67%) para realizarem os seus estudos.  

Relativamente ao desempenho dos alunos na disciplina de Matemática no ensino secundário, 

a média das classificações dos alunos nos três anos deste nível de escolaridade foi superior a 13 valores 

e a média das classificações dos alunos de acesso ao ensino superior foi de 13.6 valores. 

6.2. Análise das respostas dos alunos a um teste diagnóstico 

O teste diagnóstico era composto por duas partes: Perguntas de resposta de escolha múltipla 

(Anexo 1) e Perguntas de resposta aberta (Anexo 2). A componente fechada (escolha múltipla) do teste 

diagnóstico foi colocada num questionário online no Moodle e respondida pelos alunos fora de sala de 

aula, com a duração máxima de duas horas, na primeira semana de aulas. Os alunos responderam às 

questões de resposta aberta do teste diagnóstico na sala de aula na primeira aula teórico-prática com a 

duração de aproximadamente uma hora.  

6.2.1. Análise das respostas à componente aberta do teste diagnóstico 

Apesar do teste diagnóstico ser respondido por alunos do 1.º ano que frequentaram a unidade 

curricular de Matemática I de todos os cursos, do ano letivo de 2013/14, só se analisam as respostas 
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de 21 dos alunos do curso de LESEE que integram este estudo, que compareceram na primeira aula, 

segundo duas dimensões: (1) Analisar o desempenho dos alunos às questões, indicando o número de 

respostas corretas, parcialmente corretas, incorretas e sem resposta; (2) Identificar os erros cometidos 

pelos alunos. É considerada ‘resposta parcialmente correta’ quando o aluno não responde à totalidade 

dos critérios considerados na ‘resposta correta’ previstos para a questão.  

 
Questão 1 

 
 
Esta questão teve como objetivo avaliar o conhecimento dos alunos sobre regras de derivação 

e de manipulação algébrica de expressões matemáticas. O desempenho dos alunos a esta questão é 

expresso na Tabela 11.  

 
Tabela 11: Distribuição das respostas às alíneas da questão 1 do teste diagnóstico (N=21). 

 

Tipo de resposta 

Alíneas da questão 1 

a) b) c) 

Correta 7 6 12 

Parcialmente correta 12 11 3 

Incorreta 0 1 4 

Sem resposta 2 3 2 

 
Da análise das respostas dos alunos constata-se que a maioria não determinou corretamente 

a derivada das expressões que representam as funções apresentadas nas duas primeiras alíneas, 

sobretudo por apresentarem, somente, a derivada correta de pelo menos um dos termos que compõem 

a expressão. Tais respostas foram consideradas parcialmente corretas.  

A resposta à questão 1a) era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos os três critérios de 

resolução e que correspondia ao uso correto da regra da derivada para cada um dos três termos da 

função . A esta questão, 33% dos alunos responderam corretamente à totalidade da questão, 

enquanto 57% apenas derivaram um ou dois termos da expressão e 10% não responderam. 

f

1) Determine a expressão da derivada de cada uma das seguintes funções reais de variável 

real: 

a) 5 23( ) 4
2 1

x
f x x x

x
  


;  

b)    5 2( ) 2 cos xf x sen x e x   ;  

c)  
2

2( ) 3ln 1 f x x  
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Nas respostas parcialmente corretas a 1.a), um aluno errou na determinação da derivada do 

primeiro termo (regra da potência), porque o manteve sem derivar. Nenhum aluno conseguiu aplicar 

adequadamente a regra de derivação de um radical, porque: não conseguiram transformar a raiz cúbica 

na forma de potência, como exemplifica a igualdade definida por alguns alunos ; ou 

porque não aplicaram adequadamente a regra da derivada da função composta (42%), como ilustra a 

Figura 49. Já 25% dos alunos aplicaram incorretamente a regra da derivada do quociente. Na figura, é 

ainda notório a falta de rigor matemático na escrita da resolução. 

 

 

Figura 49. Erro da regra da derivada da função composta e de um radical (1a). 

 
Em relação a 1.b), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos os dois critérios 

de resolução e que correspondiam ao uso correto da regra da derivada para cada um dos dois termos 

da função. A esta questão, 29% dos alunos responderam corretamente à totalidade da questão, 

enquanto 52% apenas derivaram um dos termos da expressão e 19% erraram ou não responderam.  

Nas respostas consideradas parcialmente corretas a 1.b), nenhum aluno foi capaz de 

reconhecer a regra da potência na derivada de (Figura 50), enquanto 17% não atenderam 

ao parêntesis na escrita da derivada de , apresentando a seguinte expressão 

. Já a resposta errada deveu-se à dificuldade manifestada pelo 

aluno de derivar funções trigonométricas que exigem o conhecimento da regra da função composta e 

da potência de uma função, como ilustra a Figura 50.  

 

 
Figura 50. Erro na aplicação da regra da derivada da função composta e da potência na função 
trigonométrica(1b). 
 

 
1/3

2 23 4 4x x

 5 2sen x

 2cos xe x

 2 2 22 1 ( ) 2 1 ( 1)x x xe sen x e sen e   

Situação A 

Situação B 
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Já em relação a 1.c), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos os dois critérios 

de resolução: (i) reconhecer a necessidade de utilizar a regra da derivada ; (ii) determinar 

corretamente 𝑢′. A determinação da derivada da função apresentada em 1.c) foi a que obteve um maior 

número de respostas corretas (57%).  

As três respostas consideradas parcialmente corretas em relação a 1.c) deveram-se ao 

conhecimento da regra  e à obtenção errada da expressão u ' . Já as quatro respostas 

erradas manifestaram, uma delas, não ter derivado o argumento da função, e, as restantes, 

considerarem equivalentes as expressões  e , como exemplificam as 

seguintes respostas: 

 

 
Figura 51. Erros cometidos pelos alunos em 1.c). 

 
Genericamente, em relação à totalidade da questão 1, constatou-se que os alunos revelaram 

dificuldades em aplicar a regra da função composta e de manipular expressões algébricas mais 

complexas, em particular as trigonométricas.  

 
Questão 2 

 

 
Esta questão teve como objetivo averiguar como os alunos determinavam o domínio de uma 

função fracionária e os seus zeros nesse domínio. O desempenho dos alunos a esta questão é expresso 

na Tabela 12. 

  ln
 

u
u

u

  ln
u

u
u

 

2 2ln( ) (ln )u u  2

2
ln( )

u
u

u




2) Considere a função real de variável real definida por 
 

2
2

( )

4

sen x
f x

x






 

a) Indique o domínio de 𝑓;   b) Indique os zeros de 𝑓. 

 

Situação A 

Situação B 

Situação C 
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Tabela 12: Distribuição das respostas às alíneas da questão 2 do teste diagnóstico (N=21). 

 

Tipo de resposta 

Alíneas da questão 2 

a) b) 

Correta 0 1 

Parcialmente correta 14 14 

Incorreta 2 1 

Sem resposta 5 5 

 

Em relação a 2.a), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos quatro critérios 

de resolução: Escrever a condição do domínio 𝐷𝑓 = {𝑥 ∈ 𝑅: 
𝜋2

4
− x2 > 0 } ; determinar as raízes 

de ; resolver a condição ; justificar o intervalo do domínio através de quadro de 

sinais ou através da representação gráfica da expressão como sendo uma parábola. Nenhum aluno foi 

capaz de determinar corretamente o domínio da função apresentada, enquanto 67% responderam 

parcialmente correto e 34% erraram ou não responderam. 

A maioria dos alunos apresentou uma resposta parcialmente correta, 71% dos quais somente 

escreveram a condição do domínio. Nenhum aluno foi capaz de resolver a condição . A 

totalidade dos alunos mostrou inabilidade em resolver inequações do 2.º grau, como ilustram as 

seguintes resoluções: 

 

 

Figura 52. Erro de resolução da inequação em 2.a). 

 
Os erros cometidos por estes alunos traduzem a resolução de inequações do 2.º grau com as 

mesmas regras da resolução de equações. Já os dois alunos que erraram não foram capazes sequer 

de escrever a condição do domínio corretamente, indicando a condição . 

2
2

4


 x

2
2 0

4


 x

2
2 0

4


 x

x 0

Situação A 

Situação B 
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Quanto a 2.b), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos três critérios de 

resolução: Escrever a condição ; resolver a equação; selecionar a solução 

pertencente ao domínio da função. Quanto à determinação de zeros da função, 4% dos alunos 

responderam corretamente, enquanto 67% responderam parcialmente correto, 4% erraram e 25% não 

responderam. 

Nas respostas consideradas parcialmente corretas, 64% dos alunos apresentou corretamente 

a condição para determinar os zeros da função e os outros alunos não colocaram a condição . 

Apenas 36% dos alunos resolveram corretamente a equação 𝑠𝑒𝑛(𝑥) = 0 em ℛ e 64% erraram na 

resolução da equação, como ilustra uma resolução típica dos alunos na situação da Figura 53. Nenhum 

dos alunos que resolveram a equação anterior escolheu a solução pertencente ao domínio da função 

(Figura 53, situação B). 

 

 
Figura 53. Erro na resolução da equação trigonométrica e não consideração do domínio da função em 

2.b). 

Em relação à totalidade da questão 2, constatou-se que os alunos revelaram dificuldades em 

resolver equações que envolvam funções trigonométricas e incapacidade para resolver inequações de 

funções polinomiais do 2.º grau. 

 
Questão 3 

 

fsen(x) 0 x D  

fx D

3) A expressão 2 4 5  ( )s t t t  traduz a trajetória de um projétil lançado para o ar. As 

variáveis t e s designam, respetivamente, o tempo (em segundos) e a altura (em metros) 

do projétil em relação ao solo.  

a) Determine a altura máxima atingida pelo projétil. 

b) Determine o instante em que o projétil, na sua queda, atinge o solo.  

c) Esboce o gráfico da expressão que traduz a altura do projétil. 

Situação A 

Situação B 
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Na primeira alínea, pretendia-se que os alunos determinassem o valor máximo da função . 

Os alunos poderiam escolher mais do que uma estratégia para chegar à solução: reconhecer que a 

expressão que define a função é representada graficamente por uma parábola e resolver a tarefa com 

base nesta representação; ou derivar a função e efetuar o estudo da monotonia e dos extremos relativos 

da função. Na segunda alínea, pretendia-se que os alunos determinassem os zeros da função e 

referissem o instante em que o projétil cai ao solo. Na última alínea pretendia-se obter o esboço gráfico 

que representa a função dada. O desempenho dos alunos a esta alínea é indicado na Tabela 13.  

 
Tabela 13: Distribuição das respostas às alíneas da questão 3 do teste diagnóstico (N=21). 

 
Tipo de resposta 

Alíneas da questão 3 
a) b) c) 

Correta 10 14 6 

Parcialmente correta 6 2 9 

Incorreta 1 2 1 

Sem resposta 4 3 5 

 
Em relação a 3.a), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos quatro critérios 

de resolução: Escrever a condição 𝑠′(𝑡) = 0; determinar t=2 s; estudar a monotonia ou o sentido da 

concavidade do gráfico da função; determinar o ponto máximo da função. Da primeira alínea, 

constata-se que 48% dos alunos foram capazes de responder corretamente à determinação do valor 

máximo da função, enquanto 29% obtiveram uma resposta parcialmente correta, 4% responderam 

incorretamente e 19% não deram qualquer resposta. As respostas consideradas parcialmente corretas 

devem-se por não provarem que o zero da derivada era o máximo da função. O aluno que errou fê-lo 

nas três alíneas como se mostra na Figura 56. 

Na segunda alínea desta questão (3.b) pretendia-se determinar os zeros da função e indicar o 

que é mais adequado às condições dadas. A resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos 

três critérios de resolução: Escrever a condição ; determinar as raízes  e ; 

selecionar a raiz , justificando. A maior parte dos alunos (67%) respondeu corretamente a esta alínea.  

Quanto às duas respostas parcialmente corretas, uma deve-se por o aluno não se lembrar da 

fórmula resolvente e por isso usar dois valores por ele escolhidos, e a outra pelo facto do aluno referir 

explicitamente que a solução seria  sem qualquer justificação. Das duas respostas incorretas 

(10%), uma delas aplica inadequadamente a lei do anulamento do produto, tal como ilustra a resolução 

da Figura 54, e a outra deve-se ao facto de o aluno ter determinado o zero da derivada (Figura 56).  

s

s(t) 0
1t 1  2t 5

2t

2t 5
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Figura 54: Erro na aplicação da lei do anulamento do produto. 

Já em relação a 3.c), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos dois critérios 

de resolução: reconhecer que o gráfico representativo da função dada era uma parábola; colocar os 

pontos mais significativos e as unidades nos eixos do gráfico. Na terceira alínea, somente 29% dos 

alunos que resolveram o teste diagnóstico apresentaram corretamente um esboço gráfico da função 

segundo as condições apresentadas no enunciado da tarefa.  

Das respostas consideradas parcialmente corretas, 44% dos alunos não limitaram o gráfico ao 

intervalo 𝑡 ∈ [0, 5] (como exemplifica a situação A da Figura 55), 44% dos alunos representaram 

incorretamente o gráfico por influência dos zeros incorretos da função (como exemplifica a situação B), 

e um aluno apresentou o gráfico como um conjunto de segmentos construídos a partir da determinação 

de alguns pontos da curva (como exemplifica a situação C). Os esboços gráficos apresentados em tais 

situações refletem ainda a ausência das unidades dos eixos cartesianos.  

 

 
Figura 55. Falta de rigor na representação do gráfico da função apresentada na alínea 3.c). 

 
A generalidade dos alunos indicia conhecer as caraterísticas da função quadrática, embora 

cometessem pequenos erros. Apenas um aluno revelou dificuldades na resposta a toda a questão 3, 

como é visível na sua resolução ilustrada na Figura 56.  

Situação A Situação B Situação C 
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Figura 56. Erros na resolução de um aluno à questão 3. 

Questão 4 

Esta questão teve como objetivo avaliar o conhecimento dos alunos sobre sucessões, em 

particular sobre a sucessão geométrica porque é aquela a que se dá mais atenção nas atividades da 

unidade curricular de Matemática I do curso destes alunos. A última alínea pretendia analisar até que 

ponto os alunos poderiam relacionar a sucessão apresentada com a convergência da série geométrica 

que lhe estava associada. O desempenho dos alunos a cada uma das alíneas desta questão encontra-

se sintetizado na seguinte tabela: 

Tabela 14: Distribuição das respostas às alíneas da questão 4 do teste diagnóstico (N=21). 

 

Tipo de resposta 

Alíneas da questão 4 

a) b) c) d) 

Correta 0 1 0 0 

Parcialmente correta 2 9 3 0 

Incorreta 2 0 3 2 

Sem resposta 17 11 15 19 

4) Considere a sucessão constituída pelos seguintes termos: 

0 1 1

1 1
2, 1, , ..., 2 , ...

2 2

 
     

 

n

nu u u u  

Responda, justificando, a cada uma das questões 
a) Caracterize o tipo de sucessão. 

b) Trata-se de uma sucessão convergente?  

c) Recorrendo à expressão das soma dos n primeiros termos da progressão associada à sucessão 

apresentada, determine a soma dos oito primeiros termos. 

d) Considere uma nova sucessão cujo termo geral 𝑎𝑛 é dado pela soma dos 𝑛 primeiros termos 

da sucessão (𝑢𝑛). Será esta sucessão convergente? 
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Na primeira alínea desta questão (4.a) pretendia-se que os alunos caraterizassem a sucessão 

como sendo geométrica e para que a resposta fosse considerada correta deveria: Determinar ; 

justificar o porquê da série ser geométrica. A maior parte dos alunos não apresentou qualquer resposta 

a esta alínea (81%), o que também se verificou nas restantes. As respostas de dois alunos à alínea 4.a) 

foi considerada parcialmente correta porque apenas afirmaram que era uma sucessão geométrica sem 

indicarem qualquer cálculo que sustentasse a afirmação. Já dois outros alunos não responderam ao 

que se pretendia para esta alínea, como ilustram as respostas apresentadas na Figura 57.  

 

 

Figura 57. Erros na resolução da alínea 4.a). 

 
Já em relação a 4.b), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos três critérios 

de resolução: Escrever lim
𝑛→∞

𝑢𝑛; determinar lim
𝑛→∞

𝑢𝑛; afirmar que a sucessão é convergente. Nesta 

alínea, somente um aluno respondeu corretamente ao estudo da convergência da sucessão e a maioria 

(52%) não apresentou qualquer resposta. Das nove respostas consideradas parcialmente corretas, cinco 

alunos afirmaram que a sucessão é convergente sem efetuar qualquer cálculo e quatro alunos referem 

o valor do limite lim
𝑛→∞

𝑢𝑛 mas apresentam o seu cálculo sem muito rigor de escrita matemática, como 

ilustram, respetivamente, as situações A e B da Figura 58.  

 

 

Figura 58. Falta de rigor na análise de convergência da sucessão na alínea 4.b. 

 

n 1

n

u

u



Situação A 

Situação B 

Situação A 

Situação B 

Situação C 
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Na terceira alínea desta questão (4.c), pretendia-se que os alunos determinassem a soma dos 

oito primeiros elementos da sucessão utilizando a expressão geral da soma dos n primeiros termos de 

uma sucessão geométrica. Para que a resposta fosse considerada correta deveriam: Escrever 

; determinar r,  e Sn; e determinar S8. A maioria dos alunos (71,4%) não 

apresentou qualquer resposta a esta alínea. Três alunos (14%) apresentaram uma resposta considerada 

parcialmente correta, porque apenas somaram individualmente cada um dos termos da sucessão sem 

usar a expressão como lhes era pedido, como ilustra a resolução da Figura 59.  

 

 
Figura 59. Resposta que não atende ao enunciado da alínea 4.c). 

 
Já três alunos (14%) apresentaram uma resposta errada para a pergunta da alínea 4.c), em 

que dois deles apresentam a resolução da situação A que se ilustra na Figura 60 e um aluno apresentou 

a solução da situação B.  

 

 
Figura 60. Erro na resolução da alínea 4.c. 

 
Nestas resoluções é notório a falta de significado em relação ao termo de uma sucessão e à 

soma dos termos de uma sucessão.  

Na última alínea desta questão pretendia-se que os alunos determinassem o valor para o qual 

convergia a soma dos infinitos termos da sucessão. Para que a resposta fosse considerada correta 

deveria: Determinar o termo geral da nova sucessão ; escrever e determinar 

lim
𝑛→∞

𝑣𝑛= S; afirmar que a nova sucessão era convergente para 4. Apenas dois alunos tentaram 

n

n 1

1 r
S u . , r 1

1 r


 


1u

n

n n 1

1 r
V S u . , r 1

1 r


  



Situação A 

Situação B 
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responder a esta questão e fizeram-no erradamente, concluindo que a nova sucessão seria divergente 

sem prova concreta, como ilustram as suas resoluções na Figura 61. 

 
Figura 61. Erro na soma dos infinitos termos da sucessão da alínea 4.d). 

A análise das resposta dos alunos à questão 4 sugerem que a maioria não domina os conteúdos 

matemáticos relacionados com as sucessões matemáticas.  

6.2.2. Análise das respostas à componente fechada do teste diagnóstico 

À componente de resposta de escolha múltipla do teste diagnóstico, constituída por 10 

questões, responderam 16 alunos. As respostas dos alunos são apresentadas segundo duas 

dimensões: (1) Desempenho dos alunos a cada questão, indicando-se o número de respostas quer à 

opção correta quer às outras opções de resposta; e (2) Análise por questão dos erros cometidos nas 

respostas dos alunos. Na Tabela 15, os valores realçados a negrito nas opções de escolha das respostas 

dos alunos corresponde à opção correta da respetiva questão. A última coluna (SR) diz respeito ao 

número de alunos Sem Resposta à questão. Em termos globais, os alunos tiveram um fraco 

desempenho nas questões 3, 4 e 8. 

 
Tabela 15. Distribuição das respostas às questões da componente fechada do teste diagnóstico (N=16). 

Nº da questão 
Opção de escolha  

A B C D SR 

1 0 2 14 0 0 
2 12 0 3 1 0 
3 3 0 5 6 2 
4 7 3 2 2 2 
5 10 1 1 2 2 
6 12 3 1 0 0 
7 10 1 1 2 2 
8 5 1 8 1 1 
9 11 3 0 1 1 

10 10 2 0 4 0 
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Analisam-se os erros e dificuldades dos alunos nas questões com pior desempenho. A questão 

3 foi a primeira que levantou mais dificuldades aos alunos, pois apenas 31% foram capazes de responder 

corretamente a esta questão, que tinha o seguinte enunciado e opções de resposta: 

 

Dos 14 alunos que responderam a esta questão, 43% afirmaram que era a resposta D, porque 

depois de fatorizarem o denominador “cortaram” o fator comum  com o numerador, mas não 

impuseram que este deveria ser diferente de zero, o que faz com que os domínios da expressão antes 

e depois da simplificação sejam diferentes. O segundo erro, escolha da opção A, é mais grave e ocorreu 

com 21% dos alunos. Neste erro, os alunos ‘cortam’ o termo do numerador somente com o primeiro 

termo do denominador. Neste ‘corte’, enquanto o termo do numerador deu origem à unidade, o termo 

do denominador foi eliminado. 

Os alunos manifestaram também dificuldade em responder à questão 4, apenas 19% alunos 

responderam corretamente.  

 
 

 

 

 

Dos alunos que responderam a esta questão, 44% selecionaram a resposta A porque, apesar 

do 2.º membro da equação ser diferente de zero, aplicaram indevidamente a lei do anulamento do 

produto. Já o segundo erro, escolha da opção C, ocorreu em 13% dos alunos. A razão para a ocorrência 

deste erro é semelhante à anterior, só que consideraram a conjunção de condições em vez da disjunção. 

O terceiro erro resultante da seleção da opção de resposta D por 13% dos respondentes, também indicia 

uma falta de significado dos alunos acerca da conjunção de condições.  

A questão 8, também, mostrou-se como fonte de algumas dificuldades na resposta dos alunos, 

porque apenas 50% dos alunos foram capazes de responder com sucesso. O enunciado e as opções 

de resposta desta questão 8, eram 

2x

3) Após simplificação, o quociente de polinómios 
2

2

2

2 4

x

x x
 é representável por 

(A) 
1

4x
 (B) 1

2

x
  (C) 0

2

x
x

x
 


 (D) 

2

x

x 
 

 

4) A equação  é equivalente a: 

(A)   (C)  

(B)   (D)  
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8. Considere-se a função , real de variável real, 

cuja representação gráfica é: 

Qual das seguintes afirmações matemáticas 
é verdadeira: 

(A) 
 
 
 

 

(C) 
 
 
 

 

(B) 
 
 
 

 

(D) 
 
 
 

 

 

Dos 16 alunos que responderam a esta questão, 33% afirmaram que a resposta era a A, porque 

não tinham presente o significado da derivada no ponto de abcissa 1. Já o aluno que selecionou a opção B, 

não tinha presente o significado das expressões matemáticas que envolviam os dois limites na solução 

apresentada. A seleção da opção de resposta D por um aluno indicia ser um erro que advém da combinação 

das razões das duas situações anteriores, falta de significado da derivada no ponto e do símbolo de limite. 

6.2.3. Síntese da análise dos resultados do teste diagnóstico 

As respostas dos alunos às duas componentes (resposta aberta e de escolha múltipla) do teste 

diagnóstico demonstram a fragilidade da maioria dos alunos em dominar os conceitos básicos matemáticos 

necessários à aprendizagem de tópicos da unidade curricular de Matemática I, nomeadamente: (i) a maioria 

dos alunos revelou dificuldades em aplicar as regras de derivação; (ii) a totalidade dos alunos mostrou 

incapacidade de resolver inequações não lineares; (iii) a totalidade dos alunos não dominava os conceitos 

matemáticos relacionados com as sucessões, em particular com a progressão geométrica.  

Muitos dos erros cometidos pelos alunos nas respostas às questões colocadas em ambas as 

componentes do teste diagnóstico deveram-se à capacidade algébrica pouco desenvolvida em 

manipular algebricamente expressões e que pode ser limitadora de novas aprendizagens e de aplicação 

de procedimentos adquiridos a novas situações e a novas estruturas matemáticas (Davis & Espósito, 

1990). Por exemplo, a maioria dos alunos não foi capaz de: (i) manipular algebricamente expressões 

com radicais; (ii) identificar  com  e por isso aplicar a regra da derivada adequada.  

Outras dificuldades na manipulação algébrica de algumas expressões foram visíveis nas 

respostas dos alunos na componente de resposta de escolha múltipla, como são exemplo as seguintes 

f

 

lim ( ) 0

lim ( ) 0

1 2

x

x

f x

f x

f









   

lim ( ) 0

lim ( ) 0

1 0

x

x

f x

f x

f









 

 

lim ( )

lim ( )

1 0

x

x

f x

f x

f





 

 

    

lim ( )

lim ( )

1 2

x

x

f x

f x

f





 

 

   

nsen  ( )nsen



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

202 

situações: (i) na simplificação de frações, alguns alunos reduzem os termos de forma indiscriminada 

sem garantir o princípio de equivalência entre frações; (ii) um número significativo de alunos aplica a lei 

do anulamento do produto na resolução de equações sem que o produto seja nulo. Estes erros 

algébricos têm origem em conhecimentos adquiridos inadequadamente e constituem um obstáculo 

cognitivo (Socas, 1997) para os alunos quando tiverem que desenvolver respostas a novas questões 

matemáticas que necessitem de manipulações de expressões idênticas às anteriores. Também, a 

totalidade dos alunos resolveram inequações do 2.º grau tal como se resolvem inequações do 1.º grau, 

o que revela uma ausência do significado da condição matemática e das diferentes opções de obter a 

sua solução, facto que Socas (1997) designa por erro de procedimentos.  

A maioria dos alunos teve dificuldades em resolver equações trigonométricas e revelou uma 

falta de associação entre o significado da expressão trigonométrica e os valores mais conhecidos do 

círculo trigonométrico. Na determinação do máximo de uma função, a maioria dos alunos limitou-se a 

determinar os valores para os quais a derivada da função era nula. Este raciocínio revela uma distorção 

do significado de pontos críticos de uma função.  

A ausência do significado dos símbolos matemáticos foi também a origem de alguns erros 

cognitivos manifestados pelos alunos durante a resolução da componente de resposta de escolha 

múltipla: (i) interpretação indevida do significado da conjunção de condições; (ii) interpretação gráfica 

incorreta de limites de funções.  

Os resultados das respostas à questão 4 do teste diagnóstico revelam que a totalidade dos 

alunos não dominava os conceitos matemáticos relacionados com sucessões matemáticas, em 

particular com a progressão geométrica.  

6.3. Aprendizagem de funções trigonométricas diretas e inversas 

Nesta secção faz-se uma descrição e análise das atividades de aprendizagem dos alunos sobre 

funções trigonométricas diretas (TGD) e inversas (TGI), em contexto de aulas teórico-práticas, dentro e fora de 

sala de aula. São descritas as atividades realizadas, as dificuldades e os erros cometidos pelos alunos nas suas 

resoluções. São identificados os materiais didáticos utilizados, analisados os resultados das avaliações e das 

respostas a questionários aplicados aos alunos durante a realização das diversas tarefas sobre conteúdos das 

funções trigonométricas. Estes conteúdos matemáticos foram abordados nas aulas teórico-práticas (TP) 

durante duas semanas. Na primeira semana de aulas TP foram estudados os conceitos relacionados com as 

funções trigonométricas diretas e, na outra semana, os das funções trigonométricas inversas. As funções 

trigonométricas diretas serviram de transição para o estudo das funções trigonométricas inversas. 
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6.3.1. Aprendizagem de funções trigonométricas diretas  

Nas atividades teórico-práticas, os alunos debruçaram-se sobre um conjunto de tarefas 

que se indicam na Tabela 16. 

 
Tabela 16. Lista de tarefas propostas no estudo das funções trigonométricas diretas. 

Tarefas 

Id. Descrição  

TGD_1 Tarefa de aula TGD- aula 1  
Resolução de um problema em grupo, em sala de aula, com vista à exploração de conceitos 
relacionados com as funções trigonométricas diretas. 

Características 
Objetivos: Consolidar conhecimentos sobre a análise de funções reais de variável real, em 
particular, das funções afim, quadrática, módulo e trigonométricas diretas. Aplicar técnicas de 
derivação de funções. Explorar o conceito de reta tangente e normal ao gráfico de uma função. 
Discutir e argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na 
resolução da tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos. Moodle; quadro. 
Contexto: Sala de aula. 

TGD_2 Moodle - Tarefa extra aula 1 
Questionário no Moodle constituído por perguntas de resposta de escolha múltipla sobre a resolução 
da TGD_1 para avaliação, em grupo e fora de sala de aula. 

Características 
Objetivos: Resolver a tarefa TGD_1, procurando os conhecimentos necessários à sua resolução, 
com apoio de recursos tecnológicos e da pesquisa online. Promover o trabalho em grupo.  
Duração: Duas semanas. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; pesquisa online; apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

TGD_3 Relatório da resolução da tarefa TGD_1 - aula 1  
Elaboração de um relatório com a resolução e discussão da tarefa TGD_1, para avaliação em grupo 
e fora de sala de aula. 

Características 
Objetivos: Escrever com rigor matemático. Apresentar os raciocínios e as justificações 
matemáticas usados na resolução da tarefa TGD_1. Usar diferentes representações dos conceitos 
matemáticos (formal e gráfica). Organizar e trabalhar em grupo. Aprender a elaborar um relatório 
escrito. 
Duração: Uma semana.  
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

 

Para apoio e complemento às atividades teórico-práticas, os alunos puderam ainda fazer uso 

da ficha TP3 que continha exercícios resolvidos e enunciados de exercícios com solução sobre 

inequações não lineares, determinação de domínio e contradomínio de funções reais de variável real, 

especialmente as trigonométricas, e exercícios com aplicação das regras de derivação. 
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6.3.1.1. Contexto de sala de aula 

As atividades de aprendizagem sobre as funções trigonométricas diretas iniciaram-se com 

a realização, fora de sala de aula, da tarefa denominada “Problema - Trigonometria - Atividade 

extra aula 1” (Anexo 3). Esta tarefa, a realizar no Moodle, tinha um conjunto de questões de 

resposta de escolha múltipla, com a duração de 2 horas e devia ser respondida até ao dia 

29/09/2013, data anterior à aula prática sobre o tema. Para esta tarefa, os alunos apenas tinham 

de responder a um dos três problemas propostos e podiam responder em duas tentativas, 

permanecendo a melhor nota obtida. Muitos alunos não realizaram a tarefa que lhes foi pedida, o 

que não permitiu moderar os comentários dos alunos e clarificar as dificuldades encontradas nas 

tarefas (Charnay, 1995). Como forma de contornar esta situação, os alunos realizaram a mesma 

tarefa na sala de aula em grupos de quatro elementos.  

Na resolução da tarefa, os alunos foram estimulados a usar materiais didáticos, tais como 

calculadora gráfica, computador, softwares matemáticos (Wxmaxima, GeoGebra, wolfram alfa), 

vídeos colocados no Moodle para interagirem com os colegas do seu grupo. Com esta estratégia 

pretendeu-se promover uma diversidade de representações semióticas descritas por Duval (2006).  

No final da aula, cerca de meia hora, com base no enunciado do problema número um 

da tarefa, os alunos apresentaram as suas resoluções, o que permitiu analisar os aspetos mais 

críticos e mais importantes da sua resolução. Foi uma atividade de discussão conjunta, apoiada 

pela visualização gráfica em GeoGebra da função em análise (Figura 62) sobre os conceitos 

matemáticos que estavam associados à tarefa. Esperava-se, assim, desenvolver nos alunos uma 

capacidade de flexibilidade representacional (Ainsworth, 2006) dos conceitos matemáticos em 

estudo.  

 
Figura 62. Resolução no GeoGebra da tarefa TGD_1 (video_7_2013-10-02). 
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No fim da discussão da tarefa (descrita no ponto seguinte) foi proposto aos grupos que 

elaborassem um relatório escrito, para avaliação, sobre a resolução da sua tarefa na aula e o 

entregassem na próxima aula TP. Esta atividade teve como objetivo desenvolver nos alunos a 

capacidade de elaborar relatórios e de comunicar (escrita) matematicamente, como também os 

conhecimentos matemáticos tratados na aula. Todos estes atributos são defendidos por Carpenter 

e Lehrer (1999) como essenciais para a compreensão matemática.  

TGD_1: Descrição da tarefa, das dificuldades e erros de resolução 

De seguida descrevem-se os materiais didáticos usados nas interações entre o professor 

e os alunos durante a aula teórico-prática na atividade de aprendizagem das funções 

trigonométricas diretas. Na Tabela 17 é apresentada uma síntese dos erros e dificuldades mais 

relevantes dos alunos na resolução da tarefa TGD_1. 

 
Tabela 17. Erros e as dificuldades mais relevantes dos alunos na resolução da tarefa TGD_1 

Id.  Descrição do erro ou dificuldade Origem do erro Frequência  

e_1 
Reconhecimento da operação associada 
à escrita 𝑠𝑒𝑛2(2𝑥) 

Sintaxe de escrita matemática Elevada 

e_2 
Determinação do contradomínio de 
funções reais 

Dificuldade na resolução analítica 
pela técnica do enquadramento. 

Elevada 

e_3 

Domínio das técnicas de determinação 
de domínios de funções do tipo: 

√𝑢 ,
1

𝑢
 , log(𝑢) , 𝑡𝑔(𝑢).  

Desconhecimento dos 
procedimentos para determinação 
de domínios de funções básicas  

Média/ Baixa 

e_4 

Determinação do contradomínio de 
funções não injetivas e associação do 
mesmo aos valores extremos do 
intervalo do domínio. 

Ausência de significado de 
contradomínio.  

Elevada 

e_5 

Resolução de inequações não lineares  Ausência de significado da solução 
de uma inequação de uma função 
não estritamente monótona.  

Elevada 

e_6 

Determinação da equação da reta 
tangente ou normal num ponto do 
gráfico de uma função. 

Desconhecimento das expressões 
matemáticas para a equação da 
reta tangente/normal.  

Elevada 

e_7 

Determinação do declive e da relação 
entre a reta tangente e a normal num 
ponto do gráfico de uma função. 

Desconhecimento da relação entre 
o declive da reta tange e da sua 
normal. 

Elevada 

e_8 
Derivada de expressões matemáticas 
com módulos.  

Ausência de significado da função 
módulo. 

Elevada 

e_9 
Manipulação de funções com módulos  Ausência de significado da função 

módulo. 
Elevada 
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A Tabela 17, para além de identificar a dificuldade ou o erro dos alunos na tarefa, identifica 

também a origem do erro e a frequência com que este ocorreu. Na resolução da tarefa TGD_1, 

os elementos dos grupos manifestaram dificuldades na manipulação de expressões algébricas 

básicas. Uma dessas dificuldades é a que se identifica como e_1 na Tabela 17, que se reporta ao 

reconhecimento da sintaxe associada a 𝑠𝑒𝑛2(2𝑥), como ilustra a questão colocada por uma 

aluna:  

 
Aluna:  Este quadrado na expressão 𝑠𝑒𝑛2(2𝑥) representa o quê? 

Prof.: Pensem, quando vocês utilizavam a expressão fundamental da 
trigonometria (𝑠𝑒𝑛2(2𝑥) + 𝑐𝑜𝑠2(2𝑥) = 1), qual é o significado daqueles 
quadrados? (video_1_2013-10-02) 

 
Esta dificuldade (e_1) foi comum e apareceu frequentemente em todos os grupos. Os 

alunos foram solicitados a descrever a diferença entre a escrita das expressões 2𝑥2 e (2𝑥)2. Os 

alunos associavam a escrita da primeira à segunda expressão. A clarificação da diferença entre 

estas duas expressões serviu para salientar a diferença entre ter 𝑠𝑒𝑛2(2𝑥) e 𝑠𝑒𝑛(2𝑥)2.   

Uma outra dificuldade (e_2) encontrada pelos alunos foi determinar o domínio e o 

contradomínio de funções quadráticas ou com módulo, como, por exemplo, a função definida por 

. Alguns grupos resolveram a tarefa apenas com o apoio da calculadora gráfica. A 

maioria dos alunos não expressou dificuldades em responder quando estavam perante a 

visualização da representação gráfica desta função, mas o mesmo já não aconteceu quando 

resolviam analiticamente. Os alunos não conseguiram efetuar uma transformação por conversão 

da notação gráfica para a algébrica (Duval, 2006). Esta dificuldade foi ultrapassada no quadro 

(Figura 63) com a participação dos intervenientes na sala de aula.  

 

 
Figura 63. Determinação do domínio e contradomínio da função definida por  pela 

técnica do enquadramento (video_5_2013-10-02). 
 
As dificuldades manifestadas na determinação do domínio e do contradomínio de 

expressões algébricas (e_3), serviram para rever ‘regras práticas’ (procedimentos) para 

determinar o domínio de algumas funções (Figura 64).  

  1f x x 

  1f x x 
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Figura 64. Revisão da determinação do domínio de funções (video_4_2013-10-02). 

 
Prof.: Existe um pequeno conjunto de ‘regras’ que limitam o uso da variável x 

nas funções, a que chamamos domínio. Com elas podemos formar uma 
lista de condições para uso de determinadas funções. Quais são? 

Aluno: As raízes. 

Prof.: Vamos, então, definir uma função que tenha uma raiz quadrada ou índice 
par. O que deve acontecer ao que está ‘dentro’ da raiz? O que temos que 
impor? 

Alunos: O que está ‘dentro’ da raiz tem de ser maior ou igual a zero. 

Prof.: Estão a ver, o que está ‘dentro’ tem que ser maior ou igual que zero. O 
radicando tem que ser maior ou igual que zero. Outra regra. 

Aluno: As frações. (video_4_2013-10-02) 

 
No decorrer da aula verificou-se que quase todos os alunos tinham dúvidas na construção 

do contradomínio de funções não injetivas (e_4). Os alunos associavam os extremos do intervalo 

do contradomínio como sendo as imagens dos pontos extremos do domínio (Figura 65).  

 

 
Figura 65. Explicação da noção de domínio e contradomínio de uma função (video_4_2013-10-02). 

 
Prof.: O contradomínio ‘avalia-se’ em que eixo do gráfico? 

Alunos: Em y. 

Prof.: Então, qual o domínio desta função? 
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Alunos: De ‘c’ a ‘d’. 

Prof.: E o contradomínio? 

Alunos: De ‘a’ a ‘b’. 

Prof.: Porque não é de ‘e’ a ‘b’? 

Aluno: Porque o menor valor é o ‘a’ e o maior valor é o ‘b’. 

Prof.: Então, o contradomínio não tem que corresponder às ordenadas dos 
extremos do domínio! 

 
Apesar desta explicação, alguns alunos, nas atividades que realizaram mais à frente, 

continuaram a ter dificuldades em ultrapassar estas insuficiências cognitivas relacionadas com as 

imagens mentais e visuais dos conceitos de domínio e contradomínio de uma função.  

A resolução da tarefa TGD_1 na sala de aula permitiu, ainda, detetar alunos com 

dificuldades em determinar o declive da reta normal (e_7), partindo do conhecimento do declive 

da reta tangente:  

Prof.: Qual é a relação entre o declive da reta normal e o declive da reta 
tangente? 

Aluno: Já não me lembro disso. 

Prof.: E o grupo? (Ninguém respondeu) Então, vamos criar algumas situações 
gráficas.  

Prof.: O declive desta reta tangente é positivo ou negativo? 

Alunos: Positivo. 

Prof.: Então, a perpendicular vai ser… 

Aluno: Negativa. 

Prof.: Agora, vamos ver se conseguimos construir uma relação matemática 
entre elas. Já sabemos que o sinal da variável vai ser simétrico do outro. 
Agora, imaginemos que a tangente tem um valor para o declive muito 
baixo, então a reta normal é esta. O valor do seu declive é muito alto ou 
baixo? 

Aluno: Muito alto. 

Prof: Então, se uma tem o valor do declive muito baixo a outra tem muito alto 
e vice-versa. Então, a relação que vai haver entre elas é o inverso. A 

fórmula vai ser . Isto é, a parte gráfica ajuda-nos a construir 

estas relações. (gravação áudio Dvt B012) 

 
Outros grupos apresentaram dificuldades em encontrar e verificar se a solução que 

obtiveram para a equação da reta tangente estaria correta. Perante a diferença entre a solução 

obtida pelos alunos e as diversas soluções (escolha múltipla) apresentadas no Moodle, os alunos 

n
1m

m
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usaram a calculadora gráfica para uma análise do resultado obtido, como mostra a transcrição do 

áudio Dvt B014:  

Aluno: Todos os valores que me deram não constavam nas hipóteses de escolha. 

Prof.: E no computador? Já viu se traçar a reta que lhe deu se é tangente ao 
gráfico? 

Aluno: Nós fizemos aqui, através da calculadora e não dá.  

Prof.: Pois, pode ser que a solução do problema esteja errada, as tecnologias 
servem para despistar estas soluções erradas, não é? 

 

Nesta tarefa, não aparecia a opção correta e a calculadora gráfica, neste caso, foi um 

meio que pôde trazer confiança aos alunos na resolução das suas tarefas.  

Em jeito de síntese, os alunos foram solicitados a estudar a função definida por 

. Neste estudo, alguns alunos continuavam com dificuldades em responder 

a alguns itens da tarefa. Por exemplo, a determinação da equação da reta tangente ao gráfico da 

função no ponto de abcissa , obrigava a conhecer o seu declive a partir da derivada da função. 

Surgiu a discussão acerca do cálculo da derivada da função, o que obrigou à decomposição do 

módulo em dois ramos, 

 

Da análise desta expressão, com suporte na visualização gráfica no GeoGebra, concluiu-se que 

o a determinação da função derivada seria complexa. Os alunos perceberam que seria mais fácil 

analisar a função em torno de . Se a função nesse ponto fosse negativa, então assumiriam o 

segundo ramo da expressão, senão, poderiam derivar a função retirando o módulo na expressão 

de 𝑓.  

Na questão relacionada com a determinação da solução de , do exercício 1 da 

tarefa TGD_1, os alunos tiveram dificuldade em associar a desigualdade com a análise gráfica 

necessária à determinação da sua solução.  
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Aluno: Traça-se essa reta ( ) e vê-se qual é a parte do gráfico que está 

abaixo.  
Prof.: Isso mesmo. Então vamos traçar essa reta no GeoGebra que representa 

.  

 
Figura 66. Reta que limita a solução da inequação 𝐟(𝐱) ≤  𝟏

𝟐
 (video_3_2013-10-02). 

 

Alguns alunos responderam que a solução seria de zero até ao ponto de interseção da 

reta que representa  com o gráfico da função f. Esta resposta mostra que os alunos não 

atenderam que era pedido o intervalo das abcissas em vez do das ordenadas para a solução da 

inequação. O deslocamento de um ponto livre no gráfico de f levou os alunos a responder 

corretamente. A dificuldade dos alunos foi a interpretação do que lhes era pedido sobre as 

expressões envolvidas no enunciado da questão. Pretendeu-se, assim, que os alunos percebessem 

que a resolução deste tipo de questão só é possível perante o conhecimento gráfico das funções 

envolvidas nas desigualdades. Concomitantemente, a atividade pretendia que os alunos tomassem 

consciência de que as técnicas mecanizadas que usavam para as funções quadráticas e lineares 

eram apenas válidas nestas funções. Mesmo assim, os alunos foram interpelados a justificar os 

passos na determinação da sua solução para que os seus raciocínios pudessem ser 

compreensíveis e generalizáveis (Sierpinska, 1994). 

6.3.1.2. Contexto fora de sala de aula  

No âmbito das atividades de aprendizagem das funções trigonométricas diretas, os alunos 

realizaram duas tarefas em contexto fora de sala de aula: (i) Tarefa de Moodle (TGD_2) com 
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perguntas de resposta de escolha múltipla, para avaliação; e (ii) Um relatório escrito (TDG_3), em 

grupo, sobre as questões da tarefa TGD_1 que foram trabalhadas na sala de aula. 

TGD_3: Relatório escrito sobre a resolução da tarefa 1 do estudo das funções 

trigonométricas diretas 

Na realização do relatório de resposta à tarefa de aula (TDG_1), cada grupo de alunos 

deveria explorar aspetos visuais e analíticos na resolução da tarefa. Com a concretização da escrita 

deste relatório (TGD_3) esperava-se que os alunos fossem capazes de ter uma maior flexibilidade 

representacional dos conceitos (Ainsworth, 2006) e ter uma boa coordenação entre diferentes 

representações semióticas (Dreyfus, 1991; Duval, 2006). Para isso, foi fornecida aos alunos as 

diretrizes para a elaboração do relatório (Anexo 3) onde deveriam incluir aspetos relacionados com 

a exploração teórica e a análise de resultados da tarefa da aula TGD_1. Posteriormente à leitura, 

correção e avaliação dos relatórios, estes foram devolvidos aos alunos para que pudessem analisar 

os seus desempenhos.  

Só três dos sete grupos entregaram o relatório escrito TGD_3, pouco estruturado, com 

respostas diretas às questões, como exemplifica o seguinte relatório (Figura 67). 

 
Figura 67. Relatório de um grupo de alunos sobre a atividade da aula das TGD. 
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Neste relatório, aparece unicamente um gráfico em resposta a uma alínea da tarefa, 

poucas explicações e justificações nas respostas, não são explorados os conceitos matemáticos 

segundo as perspetivas visuais e de escrita matemática formal que poderiam levar ao reforço da 

compreensão dos mesmos.  

Da análise dos relatórios, na determinação do domínio da função 𝑓, as respostas dos 

alunos não fazem referência à restrição principal da função trigonométrica e na determinação do 

contradomínio não justificam alguns passos relativos às desigualdades não lineares, como mostra 

a resposta às questões a) e b) na Figura 67. Em relação à alínea c) da tarefa, determinação da 

reta tangente ou da reta normal ao gráfico da função num seu ponto, os alunos não explicaram a 

determinação da derivada e não existe uma confirmação gráfica da solução. Na determinação da 

solução da condição , foram notórias as dificuldades na justificação dos 

procedimentos utilizados.  

Em síntese, nos relatórios, os alunos apresentaram deficientes explicações e 

fundamentações das suas respostas e não conseguiram elaborar adequadamente o relatório. Com 

este tipo de respostas não foram explorados todos os níveis de compreensão relacional dos 

conceitos, nem as suas múltiplas representações, o que não favorece a construção sustentada do 

conhecimento matemático. Com esta tarefa foi possível concluir que os alunos não estavam 

habituados a elaborar relatórios.  

 

TGD_2: Tarefa do Moodle sobre funções trigonométricas diretas 

Antes da aula teórico-prática foi pedido aos alunos que realizassem uma tarefa no Moodle 

sobre funções trigonométricas diretas, “Problema – Trigonometria – Atividade extra aula 1” (Anexo 

3). Face às dúvidas e ao facto de muitos dos alunos não terem realizado esta tarefa em casa, no 

prazo estabelecido, foi-lhes permitido que a respondessem, durante a aula TP ou em casa, até 

dois dias depois.  

A plataforma Moodle gerou as estatísticas, apresentadas nos quadros das Figuras 68, 69 

e 70, das respostas dadas pelos alunos à tarefa TGD_2. Alguns alunos responderam a mais do 

que um problema por não terem percebido que era apenas para responder a um deles. O número 

de respostas que constam nos quadros não contabiliza a totalidade das possíveis escolhas dos 

alunos porque a tarefa foi proposta para ser resolvida em grupo e alguns alunos pensaram que 

bastaria um dos elementos do grupo apresentar a resposta no Moodle.  

  3f x 
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Análise das respostas ao problema 1 

O quadro da Figura 68 apresenta as estatísticas, do Moodle, relativas aos 34 alunos que 

responderam ao problema número 1 da tarefa TGD_2.  

 

 
Figura 68. Estatísticas do Moodle sobre as repostas ao problema 1 da tarefa “Trigonometria – 
Atividade extra aula 1”. 

 

Na análise das respostas dadas ao problema 1 (Figura 68), doze alunos (35%) 

responderam corretamente ao domínio da função, , enquanto dezoito alunos (53%) 

responderam que seria ℛ, três (9 %) responderam  e um aluno (3%) não respondeu. 

O primeiro erro revela desconhecimento do significado da restrição principal da função seno. No 

segundo caso (relativo aos três alunos), os alunos não deram atenção ao argumento da expressão 

trigonométrica, o que revela que não tiveram presente o significado de domínio de funções 

trigonométricas.  

Já em relação à determinação do contradomínio da função, dois alunos (6%) optaram pela 

resposta errada, face aos trinta e dois (94%) que responderam corretamente, . Das 
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duas respostas erradas, o aluno que optou pela solução [0, 2] indicia um pensamento em que os 

valores de 𝑓(x) seriam positivos devido ao módulo na sua expressão. Na outra resposta errada, 

, o aluno associou o mínimo da função ao limite esquerdo do seu domínio.  

Para a determinação da equação da reta normal, dezasseis alunos (47%) responderam 

corretamente, dez alunos erraram (29%) e oito (24%) não selecionaram qualquer resposta. Dos 

alunos que erraram nesta pergunta, oito optaram por colocar a equação da reta tangente em vez 

da reta normal. Estes alunos não determinaram a equação da reta tangente, mas apenas 

calcularam o declive da reta tangente, . Por comparação com as opções 

disponíveis, optaram pela escolha da opção que apresentava a equação da única reta com esse 

declive, a definida por . Já os outros dois alunos fizeram a sua escolha por 

comparação com o declive da reta normal que calcularam. Estes erros poderiam ser evitados 

através da utilização do software matemático que lhes permitisse representar a solução e concluir 

que a equação da reta que elegeram não seria nem tangente nem normal ao gráfico no ponto de 

abcissa . Os erros também podem dever-se à comparação com uma das opções de escolha 

múltipla presente (Correia, 2005).  

Na análise da resolução da inequação , nenhum dos 34 alunos foi capaz de 

responder corretamente  e, apenas, quatro alunos tentaram responder à questão, o que 

mostra que a resolução de inequações trigonométricas não está bem compreendida entre estes 

alunos.  

Análise das respostas ao problema 2 

O quadro da Figura 69 explicita a estatística gerada pelo Moodle relativo às respostas dos 

17 alunos para o problema número dois (tarefa TGD_2).  
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Figura 69. Estatística do Moodle sobre as repostas ao problema 2 da tarefa “Trigonometria – Atividade 
extra aula 1”. 

 

Da análise das respostas dadas pelos alunos a este problema, constata-se que seis alunos 

(35%) responderam corretamente ao domínio da função, , dois alunos (12%) 

selecionaram erradamente a resposta  e nove alunos (53%) selecionaram 

erradamente a resposta . As respostas erradas indiciam que, na opção de escolha 

, os alunos consideraram que o argumento da função era  em vez de  e, na 

opção de escolha , os alunos não consideraram apenas a restrição principal do domínio 

da função seno. 

Na determinação do contradomínio, catorze alunos (82%) responderam corretamente que 

. Dois alunos (12%) responderam erradamente que , o que pode dever-

se à falta de significado do módulo na função. Já um aluno (6%) respondeu que , erro 

que indicia traduzir o mínimo da função com o mínimo de  sem considerar o conjunto 
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de valores não positivos, , que o módulo transforma nos valores do intervalo , o que 

faz com que o mínimo da função seja zero.  

Nas opções de resposta sobre a equação da reta tangente, nenhuma delas era a correta. No 

entanto, doze alunos (71%) responderam com uma das opções de resposta sem mesmo verificar que 

os declives das mesmas estariam errados.  

Relativamente à resolução da inequação , oito alunos (47%) responderam 

corretamente . Dois alunos (12%) responderam que a solução estava no intervalo 

, o que se deve por não considerarem o argumento da função trigonométrica 2𝑥. Um 

aluno (6%) respondeu que a solução seria o intervalo , o que poderá dever-se à influência 

do módulo na expressão. Nesta questão, seis alunos (35%) não responderam.  

Análise das respostas ao problema 3 

Em relação ao problema 3 da tarefa, os resultados das respostas dos dezanove alunos, 

quadro da Figura 70, revelam as mesmas dificuldades dos alunos que resolveram os anteriores. 

 
Figura 70. Estatística do Moodle sobre as repostas ao problema 3 da tarefa “Trigonometria – 

Atividade extra aula 1”. 
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Na determinação do domínio da função 𝑓  quinze alunos (79%) responderam 

corretamente ]−
𝜋

3
,
5𝜋

3
[ e quatro (21%) responderam errado, ou por não considerarem a restrição 

principal da função tangente (2 alunos) ou porque não consideraram que o argumento da função 

era 2𝑥 (2 alunos). Na determinação do contradomínio da função 𝑓, catorze alunos (74%) 

responderam corretamente ℛ0
+ e cinco (26%) responderam errado, ou por não considerarem que 

a ordenada nula fazia parte da solução (2 alunos) ou porque não consideraram o módulo e 

responderam ℛ (3 alunos).  

Na definição da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abcissa 
𝜋

6
, catorze alunos 

(74%) responderam corretamente . Dois alunos (11%) responderam erradamente 

( ; ) e três alunos (16%) não responderam.  

Na resolução-da inequação 𝑓(𝑥) <  √3, doze alunos (63%) responderam corretamente 

]0,
4𝜋

3
[, dois (11%) não responderam e cinco (26%) responderam erradamente. Destes alunos, 

quatro selecionaram , por não considerarem a restrição principal da tangente nos 

cálculos que efetuaram, e um aluno selecionou , o que revela não ter considerado 

o módulo na expressão.  

Nesta tarefa TGD_2, fora da sala de aula, houve uma evolução positiva nas respostas dos 

alunos à solução da tarefa TGD_1 iniciada na sala de aula, nomeadamente: a maioria dos alunos 

determina corretamente os contradomínio destas funções não injetivas, embora ainda alguns não 

considerem a restrição principal das funções trigonométricas com que trabalham; a maioria foi 

capaz de determinar a equação da reta tangente ou normal num ponto do gráfico da função e os 

alunos que erraram foram induzidos nas soluções por declives semelhantes apresentadas na 

tarefa. Muitas dificuldades ainda permanecem em alguns alunos, nomeadamente as que dizem 

respeito às manipulações de inequações não lineares. 

6.3.2. Aprendizagem de funções trigonométricas inversas 

Na aprendizagem das funções trigonométricas inversas (TGI), no âmbito das aulas teórico-

práticas (TP), os alunos realizaram um conjunto de atividades, tais como são descritas na Tabela 

18.  
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Tabela 18. Lista de tarefas na atividade de aprendizagem das funções trigonométricas inversas. 

Tarefas 

Id. Descrição  

TGI_1 Exploração de conceitos TGI 
Exploração de um problema/exercício (diferente para cada grupo), em sala de aula.  

Características 
Objetivo: Adquirir conhecimentos sobre as funções trigonométricas inversas (significado de 
domínio e contradomínio destas funções e elaborar procedimentos para a sua determinação); 
dominar as técnicas de derivação destas funções; explorar o conceito de reta tangente e normal 
num ponto do gráfico de uma função; resolver inequações não lineares; discutir e argumentar com 
os colegas os conceitos envolvidos na tarefa; usar as tecnologias na resolução da tarefa; detetar e 
corrigir os erros de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro. 
Contexto: Sala de aula. 

TGI_2 Resolução escrita da tarefa TGI_1  
Relatório de grupo com a resolução e discussão da tarefa TGI_1 (fora de sala de aula). 

Características 
Objetivo: Escrever com rigor matemático, apresentar os raciocínios e as justificações matemáticas 
usados na resolução da tarefa TGI_1; usar diferentes representações dos conceitos matemáticos 
(formal e gráfica); organizar e trabalhar em grupo; elaborar um relatório escrito. 
Duração: Uma Semana.  
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

TGI_3 Moodle – 45 minutos com trigonometria  
Tarefa fora de sala de aula de resposta de escolha múltipla para avaliação individual sobre TG. 

Características 
Objetivo: Aferir conhecimentos sobre funções trigonométricas diretas e inversas, no âmbito: da 
determinação de amplitudes de ângulos ou imagens destas quando aplicadas em funções 
trigonométricas diretas/inversas; reconhece gráficos de funções trigonométricas; manipular 
expressões trigonométricas.  
Duração: 45 minutos. 
Recursos: Papel e lápis. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

TGI_6 Avaliação individual de TGI 
Avaliação individual em sala de aula e respetiva correção no quadro  

Características 
Objetivo: Avaliar conhecimentos dos alunos. Explorar os erros e deficiências de conhecimentos 
dos alunos partindo da correção e da discussão das suas resoluções.  
Duração: 30 minutos. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos. 
Contexto: Sala de aula. 

TGI_8 Tarefa conjunta MATE1 e LMAT1 – Trigonométricas Inversas 
Exploração de dois exercícios de TGI em sala de aula de LMAT1. 

Características 
Objetivo: Resolver exercícios e explorar conceitos de funções TGI com o apoio do GeoGebra. 
Explorar as múltiplas representações dos conceitos ligados à funções TGI, nomeadamente a gráfica 
e a analítica. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: GeoGebra; Moodle; Quadro Interativo. 
Contexto: Sala de aula. 

TGI_9 Relatório da tarefa conjunta MATE1 e LMAT1 – Trigonométricas Inversas 
Relatório de resolução e discussão da tarefa TGI_8, em grupo e fora de sala de aula. 

Características 
Objetivo: Escrever com rigor matemático, apresentar os raciocínios e as justificações matemáticas 
usados na resolução da tarefa TGI_8; usar diferentes representações dos conceitos matemáticos 
(formal e gráfica). Avaliar a capacidade dos alunos de responder a tarefas matemáticas através do 
GeoGebra.  
Duração: Uma Semana.  
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 
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Para complemento às atividades teórico-práticas, os alunos puderam ainda fazer uso da ficha 

TP4 que continha exercícios resolvidos e enunciados de exercícios com solução sobre inequações não 

lineares, determinação de domínio e contradomínio de funções reais de variável real, especialmente as 

trigonométricas inversas, e exercícios com aplicação das regras de derivação. 

6.3.2.1. Contexto de sala de aula  

De seguida apresentam-se as atividades desenvolvidas pelos alunos na aprendizagem das 

funções trigonométricas inversas em contexto de sala de aula. São analisadas as suas resoluções 

e dificuldades nas tarefas que lhes foram propostas.  

TGI_1: Descrição da tarefa, das dificuldades e dos erros de resolução  

Na aprendizagem das funções trigonométricas inversas, após a introdução teórica, cada 

grupo resolveu um só dos seguintes problemas: 

  
Figura 71: Tarefas retiradas da ficha TP 4. 
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A tarefa TGI_1 começou a ser realizada na sala de aula, sem discussão da sua resolução 

no grupo turma, e passados dois dias os alunos entregaram a sua resolução em papel (TGI_3) 

para avaliação. Na sala de aula, os erros e as maiores dificuldades dos alunos na resolução da 

tarefa TGI_1 foram as que estão registadas na Tabela 19. 

 
Tabela 19. Erros e dificuldades mais relevantes dos alunos durante a resolução da tarefa TGI_1. 

Id.  Descrição  Origem do erro Frequência  

e_10 

Manipulação de desigualdades na 
construção do contradomínio, cometendo o 
erro: 

 

Conceito imagem de uma 
inequação não linear. 

Elevada 

e_11 

Falta de explicação e compreensão na 
manipulação da desigualdade: 

−1 ≤ 𝑥 ≤ 1 ⟹ 
 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(−1) ≤ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑥) ≤ 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(1)   

Conceito imagem de uma 
inequação não linear. 

Elevada 

e_12 
Distinguir o significado de objeto 
(argumento) e imagem nas funções 
trigonométricas inversas (arcos). 

Ausência de significado de 
imagem de uma função TGI 

Elevada 

e_13 
Na construção do contradomínio, o aluno 
inicia a técnica do enquadramento com 
valores diferentes do domínio obtido.   

Ausência de significado de 
domínio e contradomínio 
de uma função.  

Baixa 

e_14 
Dificuldades de interpretação e leitura da 
simbologia matemática. 

Ausência de significado da 
simbologia matemática. 

Média  

e_15 
Soma de valores errados a ambos os 
membros da desigualdade. 

Algébrico. Baixa 

e_16 

Dificuldade na resolução da desigualdade 

 

Ausência de significado da 
solução de uma inequação 
não linear. 

Elevada 
 

 

Na resolução desta tarefa de aula, TGI_1, os erros do tipo e_10 e e_11 foram os mais 

frequentes entre os alunos quando estavam a determinar o contradomínio da função definida por 

:    

Prof.: Então, x está entre que valores? 
Alunos: Está entre -2 e 2.  

Prof.: E  está entre que valores? 
Alunos: Elevados ao quadrado. 

Prof.: Vejam no gráfico da parábola que desenharam. Onde está x e y? O 
significa que se irá analisar x ou y? 

Alunos: y. 
Prof.: Vejam, então, no gráfico quais os valores que assumem os y. Marquem 

no gráfico. 
Alunos: Entre zero e quatro.  
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Para ultrapassar esta dúvida cognitiva e algébrica (e_10), os alunos apoiaram-se na 

visualização gráfica de 𝑥2. Este tipo de dificuldade é estruturante e impede que os alunos 

prossigam com compreensão a manipulação de inequações não lineares. Ainda no mesmo grupo, 

uma aluna manifestou uma dificuldade sobre o significado do argumento da função arco cosseno (e_12): 

Aluna: No estudo do domínio, o x está entre zero e π.  
Prof.: O que sai das funções arco cossenos? 
Aluna: Amplitudes de ângulos entre zero e π.  
Prof.: Então a entrada de valores para a função arco cosseno não podem ser 

ângulos, pois não? 
Aluna: Não, são cossenos.  
Prof.: Anteriormente, quando fez o cálculo do domínio, afirmou que 

. Então para iniciar o contradomínio não pode dizer que os x são 
amplitudes de ângulos, como aí tem, não é? (áudio A_I_1) 

 
Esta dificuldade da aluna (e_13), iniciar a técnica do enquadramento com valores para x 

diferentes dos obtidos no domínio, também se verificou em outros alunos. Este tipo de dificuldade 

provém de ações mecanizadas e irrefletidas.  

Nesta tarefa TGI_1 surgiu um outro erro de um grupo que se deveu à aplicação da 

propriedade da multiplicação por uma constante negativa a ambos membros da desigualdade: 

. Estes alunos também revelaram uma deficiente interpretação do 

significado do objeto (argumento) da função trigonométrica inversa arco cosseno: 

Aluna: Então , o que faço a seguir? Meto entre zero e ? 

Prof.: Imaginem que a expressão  é . O que significa ? 

Aluna: Ângulos e vai estar entre menos pi ( ) e… 

Prof.: Não, aqui enganou-se e não trocou o sentido da desigualdade, quando 

multiplicou por . Então, X representa o quê? 

Aluna: Os cossenos. Então se os cossenos estão entre –1 e 0 (zero), então as 

amplitudes dos ângulos estão entre  e . (áudio A_I_2) 

Nesta dúvida, a aluna considerou que , associando o 

mínimo do  ao valor da esquerda no intervalo X e o máximo ao da direita:  
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Este erro (e_11) foi comum a todos os grupos e é idêntico a e_10. Já noutro grupo esteve 

patente a dificuldade de interpretação do significado de argumento e da sua transformação pela 

função arco tangente (e_12): 

Prof.: O que significa 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥)? (silêncio) (silêncio) Ângulo cuja tangente é 𝑥... 
Então, o 𝑥 significa o quê? 

Alunos: Tangentes.  
Prof.: Então, as tangentes têm restrições? Que valores podem tomar? 
Alunos: Todos. 
Prof.: Então, o que significa 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥)? 
Alunos: São as amplitudes dos ângulos. 
Prof.: Para não terem dúvidas e entender o significado de 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥) devem ler 

é o arco cuja tangente dá 𝑥. Desta forma sabem que 𝑥 é a tangente e o 
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥) é a amplitude do ângulo. (áudio A_I_3) 

 

O erro por distração (e_15) também esteve presente na resolução desta tarefa. Por 

exemplo, um aluno somou  em vez de  a ambos membros da desigualdade, o que originou 

uma solução diferente da que era observada no gráfico obtido.  

Em relação à utilização de materiais tecnológicos, estes revelaram-se úteis para os alunos 

na determinação da reta tangente e normal ao gráfico da função num ponto do seu domínio. Por 

exemplo, um grupo de alunos determinou que o declive da reta tangente era infinito. Como 

estavam céticos com a solução obtida, representaram o gráfico da função num telemóvel:  

Prof.: Deu-lhes , o que significa? 

Aluno: Infinito.  
Aluno: A reta é vertical. 
Prof.: Estão a ver no telemóvel?  
Alunos: Sim. O gráfico está a aproximar daqui (apontando para o ponto em 

análise) 
Prof.: Vê-se que a reta tangente está a ficar na vertical, não é? (áudio A_I_4) 
 

Este equipamento móvel gráfico permitiu clarificar a dúvida do aluno e deu-lhe mais 

confiança nas suas ações. Este último grupo usou, ainda, o GeoGebra para determinar a solução 

da desigualdade . Numa primeira fase, os alunos tentaram obter uma solução imediata 

através de comandos do software e viram que não era possível:  

 

4
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Prof.: Como estão a resolver o exercício? 

Alunos: Estamos a escrever , mas o computador não representa.  

Prof.: Só se for no modo CAS.  
Alunos: E como vou representar? (A_I_5) 
 

Esta situação apresenta-se para os alunos como uma dificuldade de trabalhar com o 

software, que é um constrangimento de utilização, porque ainda estão a aprender a usar o 

GeoGebra. Por essa razão, Leontiev (1979) considera que esta ação passou para um nível de 

atividade de aprendizagem ‘secundária’, enquanto para Engeström (2001) se trata de uma 

contradição (4.º princípio) que gera perturbação e conflitos, o que pode produzir inovação e 

soluções adaptativas no sistema de atividade. A dificuldade de se obter uma resposta à tarefa com 

o software foi uma fonte de mudança e de desenvolvimento para novos raciocínios visuais:  

Aluno: Então a única forma é representar o gráfico de 𝑔 e a reta .  

Prof.: Exatamente.  
Aluno: E como vou representar? 

Aluno: Onde é maior do que ? Ah, daqui para cima… 

Prof.: Isso mesmo.  
 

Estes alunos olharam para as tecnologias como instrumentos de apoio às suas atividades 

de aprendizagem. Este grupo usou as tecnologias de forma instrumental na sua resolução das 

tarefas, a que Leontiev (1979) denomina de ‘tecnização’ das suas ações. O apoio em materiais 

tecnológicos na resolução de tarefas permite transmitir aos alunos uma atitude positiva na sua 

aprendizagem, reforçar os seus raciocínios e promover a formação de conceitos através da 

visualização. Esta metodologia de os alunos se apoiarem nas tecnologias, no sentido de expandir 

e confirmar os seus raciocínios visuais na resolução de uma das tarefas, foi usada, também, por 

outro grupo de alunos:  

Aluno: O domínio é R. Para o contradomínio pegamos no zero e somamos , a pi 

somamos . 

Prof.: Fizeram isso, apenas, por análise gráfica?  
Alunos: Sim. (áudio A_I_9) 
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Este grupo conseguiu responder a estas duas questões, usando apenas a componente de 

raciocínio visual, apoiado na representação geral do arco de cotangente (Figura 72). 

 

Figura 72. Raciocínio visual de alunos para a soma de uma constante na expressão da função e 
correspondente translação do seu gráfico. 

 

A explicação dos alunos foi complementada com o gráfico da função, representado através 

do GeoGebra. Esta tarefa permitiu a sua exploração através de tecnologias, mas também reforçar 

a componente algébrica para enriquecer a componente concetual e formal dos conceitos 

estudados.  

Em síntese, comparando com a primeira tarefa em contexto de sala de aula TP sobre 

trigonométricas diretas (TGD_1), durante a resolução desta tarefa (TGI_1) os alunos mostraram-se 

mais ativos e já dominavam as técnicas necessárias para determinar o domínio e o contradomínio 

(raciocínio procedimental). No entanto, as suas dificuldades encontravam-se ainda ao nível da 

manipulação de desigualdades e do seu significado, principalmente, o visual.  

6.3.2.2. Contexto fora de sala de aula 

Na atividade de aprendizagem das funções trigonométricas inversas os alunos em grupo 

realizaram fora de sala de aula a tarefa TGI_2: Resolução escrita da tarefa de aula TGI_1. 

TGI_2: Resolução escrita do enunciado da tarefa TGI_1  

A tarefa TGI_2 consistiu na resolução escrita da tarefa de aula sobre funções 

trigonométricas inversas (TGI_1) que deveria ser entregue em grupo passado dois dias após a 

aula onde esta foi aplicada. O objetivo da TGI_2 foi levar os alunos a refletir sobre os conceitos aí 

colocados de modo a melhorarem a sua compreensão. A análise do conteúdo dessas resoluções 

escritas mostrou que todos os grupos responderam corretamente à determinação do domínio. 

Relativamente às respostas para a determinação do contradomínio, apenas um grupo o fez 

erradamente, como mostra a Figura 73. 
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Figura 73. Exemplo de erro na resolução da determinação contradomínio na TGI_3. 

 

O grupo, na sua resolução, usa valores para a variável x diferentes dos obtidos no domínio 

(erro e_13). Também nesta resolução aparece uma outra dificuldade cognitiva dos alunos (erro 

e_12) que é a ausência de significado do argumento da função arco seno, que consideram ser 

amplitudes de ângulos. Os outros grupos responderam corretamente, embora dois grupos não 

justifiquem os passos intermédios da passagem para o intervalo referente à amplitude dos 

ângulos, como mostra a Figura 74. 

 

 
Figura 74. Exemplo de falta de justificação para a desigualdade na determinação do contradomínio 
da TGI_3. 

 

Nesta resolução, para além do erro de escrita de  em vez de , esperava-se que os 

alunos justificassem as transições nas manipulações algébricas e, em particular, que usassem o 

círculo trigonométrico para apoiar os seus raciocínios visuais.  

Na resolução da inequação pedida para a alínea b), todos os grupos responderam de 

forma analítica, embora com incorreções, como exemplifica a Figura 75. 

4



2
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Figura 75. Exemplo de erro na resolução de uma inequação na TGI_3. 

 
As respostas à questão b) não foram completamente corretas e justificadas, embora 

depois apresentassem a solução dentro do domínio. Uma resolução da condição apoiada pela 

visualização gráfica poderia reforçar o significado da mesma e levar a uma escrita matemática 

formal mais correta. 

Quanto ao pedido da determinação da função inversa, todos os grupos fizeram-no 

corretamente. Já nas restantes questões, apenas um grupo não determinou corretamente a 

derivada da função, necessária para uma das alíneas, como mostra a Figura 76. 

 

 
Figura 76. Erro na determinação da derivada da função 𝑔 na TGI_3. 

 
O erro remonta à derivada de uma constante ser diferente de zero, possivelmente por 

distração, porque os alunos no início da sua resolução conseguem identificar que a derivada do 

primeiro termo da função, a constante −
𝜋

4
, é nula. 

Em termos gerais, os grupos apresentaram, fundamentalmente, resoluções analíticas às 

alíneas da tarefa proposta, sem apresentação de outras representações dos conceitos, como, por 

exemplo, a representação gráfica. Embora alguns grupos tenham usado materiais tecnológicos, 

não o fazem transparecer na sua resolução.  
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TGI_3: Tarefa de escolha múltipla no Moodle: 45 minutos de Trigonometria 

Aos alunos foi pedido para realizarem a tarefa de Moodle TGI_3 sobre funções 

trigonométricas, denominada “Atividade 2 – 45 minutos de Trigonometria” e que contou para 

avaliação individual. A tarefa continha questões de resposta de escolha múltipla, em que a 

plataforma Moodle gerava aleatoriamente um conjunto de treze questões e no fim apresentava um 

questionário de opinião e de descrição sobre os materiais didáticos usados pelos alunos para a 

resolver.  

Na tarefa de resposta de escolha múltipla do Moodle sobre funções trigonométricas 

(TGI_3) foram impostas regras à sua realização, tais como: só eram permitidas duas tentativas; 

1/3 da classificação da questão seria descontado por cada resposta errada. Esta tarefa teve 70 

acessos, incluindo segundas tentativas, que depois se converteram em 43 respostas quando 

considerado apenas a melhor nota das duas tentativas. A média das classificações obtidas nesta 

tarefa foi de 14,3 valores (em vinte).  

Numa análise de questão a questão da tarefa TGI_3 ver-se-á que os alunos, em geral, 

responderam corretamente às questões aí colocadas, como mostra a Tabela 20. 

Tabela 20. Média das notas obtidas para cada questão da tarefa TGI_3 (N=43). 

Questão nº Enunciado Média (%) 

1 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de  100 

2 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de  87 

3 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de  80 

4 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de  87 

5 

Na Figura está representada, na 
restrição principal, a função: 
 

87 

6 

Na Figura está representada, na 
restrição principal, a função: 
 

87 

3
tg

 
 
 

2

3
cos

 
 
 

1

2
arcsen

 
 
 

 1arcotg 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

a.  

b.  

c.  

d.  

 



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

228 

7 

Na Figura está representada, na 
restrição principal, a função: 
 

80 

8 A restrição principal da função  é:  80 

9 O domínio da função  é:  87 

10 O contradomínio da função  é:  80 

11 

A função  na restrição principal 

 

53 

12 

A função  no seu domínio 

 

47 

13 
Sem recorrer à calculadora, qual o valor de 

 
60 

 
As questões que aparecem na Tabela 20 são um exemplo das perguntas geradas pelo 

Moodle de um conjunto de questões criadas para esse efeito. Dentro de cada tipo de questão, o 

grau de dificuldade das perguntas geradas era o mesmo.  

Da análise da Tabela 20 conclui-se que as questões que levantaram mais problemas foram 

a décima primeira, décima segunda e a décima terceira. Relativamente às perguntas número onze 

e doze, o erro dos alunos deveu-se ao significado de monotonia em sentido lato ou estrito de uma 

função. Já relativamente à questão número treze, a dificuldade dos alunos deveu-se ao facto de a 

expressão envolvida ser mais complexa e que exigia um maior raciocínio analítico/formal de 

manipulação algébrica.  

6.3.2.3. Outras avaliações no âmbito das TGI em contexto de sala de aula  

Posteriormente à aula TP sobre as funções trigonométricas inversas foram realizadas três 

ações de avaliação dos alunos: uma, na sala de aula de Matemática I; outra, na sala de 

Laboratórios de Matemática I equipada com computadores, onde se instalou o GeoGebra; e outra, 

fora de sala de aula, que consistiu na realização de um relatório escrito de grupo sobre esta última 

tarefa.  

a. é monótona crescente em sentido estrito.  

b. é monótona crescente em sentido lato.  

c. é monótona decrescente em sentido lato.  

d. é monótona decrescente em sentido estrito.  

 

a. é monótona crescente em sentido estrito.  

b. é monótona decrescente em sentido lato.  

c. é monótona decrescente em sentido estrito.  

d. é monótona crescente em sentido lato.  

 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+/operatorname{sen}+/left(+x+/right)+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+/operatorname{arccotg}+/left(+x+/right)+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+/operatorname{arccotg}+/left(+x+/right)+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+/operatorname{sen}+/left(+x+/right)+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+/operatorname{arccos}+/left(+x+/right)+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+/operatorname{cotg}+/left(/operatorname{arcsen}+/left(+/frac{/sqrt{3}}{3}+/right)+/right)+
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TGI_6: Tarefa de avaliação individual sobre TGI 

Após a realização das atividades realizadas na e fora de sala de aula sobre TGI, passado 

uma semana, no início da aula TP, efetuou-se uma avaliação individual (TGI_6), em papel e lápis, 

sobre funções trigonométricas inversas. Esta tarefa de avaliação constou da resolução de uma 

tarefa com a duração de 30 minutos. Para esta resolução, os alunos poderiam apoiar-se em todos 

os materiais didáticos disponíveis na resolução de uma das seguintes tarefas: 

     

 

 

 

 

 

Figura 77. Enunciado das versões A e B da tarefa TGI_6 de avaliação. 

 
As duas versões da tarefa TGI_6 tinham um grau de dificuldade idêntico. Realizaram esta 

tarefa trinta e cinco alunos, dos quais dezanove responderam à versão A e dezasseis à versão B. 

Os resultados à alínea a) constam na Tabela 21. 

 
Tabela 21. Respostas à alínea a) da tarefa TGI_6 (N=35). 

Resposta 
Versão 

Total (%) 
A (N1=19) B (N2=16) 

Correta 6 6 12 (34%) 

Errada 13 10 23 (66%) 

 

A maioria dos alunos (66%) não respondeu adequadamente à questão da determinação 

do domínio da função, cometendo os erros expressos na Tabela 22. 

 
Tabela 22. Erros cometidos na resolução da alínea a) da tarefa TGI_6 (N=35). 

Id Erros 
Versão 

Total (%) 
(N=35) 

A 
(N1=19) 

B 
(N2=16) 

eavt_1 
Colocar na expressão do domínio  em vez de  

ou  em vez de  
8 7 15 (43%) 

eavt_2 
Escrever bem as condições, mas não as conseguem 
resolver adequadamente  

3 1 4 (11%) 

eavt_3 Não justifica a passagem  2 2 4 (11%) 

 

2 1x 2 1x 

1 3x 1 3x

1 1 1 1u u     

   







Versão B

arccos 1 3
2

Determine: 

O domínio de

O contradomínio

A derivada de

Para g x x

a g

b g

c g


     







Versão A

2 1

Determine: 

O domínio de

O contradomínio

A derivada de

Para f x arcsen x

a f

b f

c f
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O erro mais comum (eavt_1) foi os alunos não considerarem o módulo incluído na 

expressão que define a função, como mostra o exemplo de resolução da Figura 78. 

 

Figura 78. Erro (eavt_1) na resposta da alínea a) da TGI_6. 

 
O aluno não considerou o módulo na condição inicial na determinação do domínio da 

função, embora a sua solução esteja correta, porque realmente a condição 

 se traduz numa condição verdadeira. De facto, 

, que se traduz na condição apresentada pelo aluno. Este tipo de erro é 

mais do tipo algébrico do que cognitivo, porque alguns alunos tinham a noção da escrita correta, 

mas pensaram que bastaria colocar uma expressão que significasse o mesmo.  

Já quatro alunos (11%) colocaram corretamente as condições na determinação do 

domínio, mas não as conseguiram resolver, como mostra a resolução de um deles (Figura 79).  

 

Figura 79. Erro (eavt_2) na resposta da alínea a) da TGI_6. 

 

Nesta resolução, existe um erro algébrico devido à ausência do significado de módulo. O 

aluno pensa que o resultado do módulo de uma expressão é o mesmo que essa expressão ser 

não negativa. 

Relativamente ao terceiro erro da Tabela 22, quatro alunos (11%) não justificaram a 

passagem . Trata-se de uma insuficiência de alguns alunos em justificar os 

seus procedimentos, como mostra uma das respostas na Figura 80.  

1 2 1 1 1 2 1 1x x       

1 2 1 1 2 1 1      x x

1 1 1 1u u     
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Figura 80. Erro (eavt_3) na resposta da alínea a) da TGI_6. 

 
Já os resultados das respostas dos alunos à alínea b), sobre a determinação do 

contradomínio da função, foram os que constam na Tabela 23. 

Tabela 23. Respostas à alínea b) da tarefa TGI_6 (N=35). 

Tipo de resposta 
Versão Total (%) 

(N=35) A (N1=19) B (N2=169) 

Correta 6 4 10 (29%) 

Errada 13 12 25 (71%) 

 

A maioria dos alunos (71%) não conseguiu responder corretamente à determinação do 

contradomínio da função. As razões do insucesso nestas respostas para a alínea b) estão 

expressas na Tabela 24 com os erros cometidos pelos alunos. 

Tabela 24. Erros cometidos na resolução da alínea b) da tarefa TGI_6 (N=35). 

id Erros 

Versão 
Total (%) 

(N=35) 

A 

(N1=19) 

B 

(N2=16) 
 

eavt_4 Inicia a técnica do enquadramento erradamente 3 2 5 (14%) 

eavt_5 
Falta de justificação do intervalo das amplitudes dos 

ângulos, apoiada no círculo trigonométrico  
8 9 17 (49%) 

eavt_6 
Aplica automaticamente a passagem 

 2 1 3 (8%) 

 

O erro mais comum (57%) na determinação do contradomínio foi os alunos não 

justificarem na resolução das respetivas inequações o intervalo obtido para as amplitudes dos 

ângulos, eventualmente, apoiado na representação gráfica do círculo trigonométrico. Já 14% dos 

alunos não iniciaram de forma correta o procedimento do cálculo do contradomínio e fizeram-no 

por valores diferentes do domínio, como mostra o seguinte exemplo de resolução (Figura 81). 

     a x b arcsen a arcsen x arcsen b    
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Figura 81. Erros na resposta da alínea b) da TGI_6. 

 
Nesta resolução, o aluno comete os três erros referidos na Tabela 24. O aluno deveria 

iniciar a técnica do enquadramento a partir do domínio obtido anteriormente, , mas fê-lo 

com outra expressão diferente. O aluno mostra dificuldades algébricas na manipulação de 

desigualdades.  

Relativamente às respostas dos alunos à alínea c), cálculo da derivada da função, os 

resultados foram os seguintes: 

 
Tabela 25: Respostas à alínea c) da tarefa TGI_6 (N=35). 

Resposta 
Versão Total (%) 

(N=35) A (N1=19) B (N2=16) 

Correta 5 5 10 (28%) 

Errada 12 11 23 (66%) 

Não Fez 2 0 2 (6%) 

 

Na alínea c), 66% dos alunos não foram capazes de responder corretamente à questão. 

As razões deste facto podem ser analisados a partir dos erros que eles cometeram e os mais 

comuns estão expressos na Tabela 26. 

 

Tabela 26: Erros cometidos na resolução da alínea c) da tarefa TGI_6 (N=35). 

Id Erros 

Versão 
Total (%) 

(N=35) A 

(N1=19) 

B 

(N2=16) 

eavt_7 
Determinar a derivada sem desdobrar o 

módulo (ramos) 
9 9 18 (51%) 

eavt_8 Usar o símbolo  como se fosse   1 2 3 (8%) 

eavt_9 Afirmar que  2 0 2 (6%) 

0 1x 

 

 
2 22 1 4 1x x  
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O erro principal na resolução desta alínea foi o facto de os alunos (51%) derivarem a função 

𝑓 sem a decompor em diferentes ramos, como exemplifica a seguinte resolução: 

 
Figura 82. Erro (eavt_7) na resposta da alínea c) da TGI_6. 

 

Na derivada da função 𝑓, o aluno não entra em consideração com o módulo, o que indicia 

dificuldades em interpretar o significado do módulo na expressão da função.  

Um outro erro cometido por três alunos, já cometido em tarefas anteriores, foi usar o 

símbolo de  em vez de , como ilustra a seguinte resolução: 

 

Figura 83. Erro (eavt_8) na resposta alínea c) da TGI_6. 

Este erro tem origens em deficiências cognitivas do aluno associadas ao significado dos 

símbolos matemáticos e em que condições estes se aplicam.  

Já o terceiro erro apresentado na Tabela 26 (eavt_9) foi cometido por dois alunos, como 

mostra uma das resoluções na Figura 84. 

 
Figura 84. Erro (eavt_9) na resposta alínea c) da TGI_6. 
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Nesta resolução, estão patentes diversos erros algébricos, tais como o desenvolvimento 

do quadrado da diferença e algumas simplificações consideradas graves no nível de escolaridade 

dos alunos. Estas deficiências dificultam as aprendizagens em outros tópicos que requeiram 

manipulações algébricas semelhantes.  

Em síntese, esta tarefa TGI_6 de avaliação mostrou, ainda, a fragilidade dos alunos em 

manipular expressões algébricas. 

TGI_8 e TGI_9: Tarefa conjunta de MATE1 e LMAT1 sobre funções trigonométricas 

inversas 

Na aprendizagem das funções trigonométricas inversas foi planeada para as unidades 

curriculares de MATE1 e LMAT1 uma atividade conjunta a realizar devido à disponibilidade de 

recursos informáticos na sala de aula. A atividade de aprendizagem foi constituída por duas tarefas: 

(i) em sala de aula, a TGI_8 constituída por dois problemas; (ii) fora de sala de aula, a TGI_9 que 

foi um relatório escrito da resolução e exploração de conceitos da tarefa TGI_8 realizada em grupo 

com máximo de três alunos. O enunciado da tarefa e os objetivos com o relatório escrito foram 

disponibilizados aos alunos através da plataforma Moodle (Anexo 6). Em sede de sala de aula, o 

professor fez uma apresentação da atividade de aprendizagem das TGI aos alunos, indicou os 

seus objetivos e o que pretendia com as duas tarefas TGI_8 e TGI_9.  

No fim da aula, trinta e seis alunos entregaram em papel ou enviaram ao docente, por 

correio eletrónico, as suas resoluções de aula da tarefa TGI_8. A primeira questão da tarefa TGI_8 

teve o seguinte enunciado: 

 

 
A generalidade dos alunos apresentou a solução correta a esta questão, embora tenham 

respondido de forma diferenciada, como mostra a Tabela 27. 

Seja f  a função real de variável real definida por  
4 3

1
2

x
f x arc sen



 
   

 
. Considere a 

restrição principal da função seno: 

a) Determine o domínio e o contradomínio de 𝑓, procedendo ainda à representação gráfica. 

b) Calcule  4f   e  f  . 

c) Calcule   1fD f a  :a . 

d) Determine   : 1fx D f x   S . 

e) Caracterize a função 𝑓−1 e represente-a graficamente. Compare os gráficos das duas funções. 

f) Identifique e represente a equação da reta tangente ao gráfico de 𝑓 no ponto de abcissa – 2. 
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Tabela 27. Resposta dos alunos ao problema 1 da tarefa TGI_8 (N=36). 

Tipo de resolução 
Nº de respostas de alunos à alínea: 

a) b) c) d) e) f) 
Apenas por análise gráfica 
(GeoGebra) 

13 (36%)  15 (42%) 20 (56%)  16 (44%) 

Apenas analiticamente 9 (25%) 16 (44%) 11 (31%) 5 (14%) 12 (33%) 4 (11%) 

Através de análise gráfica e 
analítica  

8 (22%) 4 (11%)  5 (14%) 16 (44%) 1 (3%) 

Sem justificações 5 (14%)   3 (8%)   

Apenas cálculos em GeoGebra 
(CAS ou numericamente) 

1 (3%) 16 (44%) 8 (22%)    

Através dos CAS (GeoGebra) e 
analiticamente 

  3 (8%)    

Não resolveu    3 (8%) 5 (14%) 15 (42%) 

Errada     3 (8%)  

 
A análise desta tabela mostra que, essencialmente, os alunos optaram por apresentar a solução 

do problema a partir da visualização gráfica da função ou resolvendo analiticamente cada uma das 

questões. No entanto, nesta questão da tarefa de sala de aula a opção mais comum apresentada pelos 

alunos foi a resposta a partir do apoio gráfico. 

Relativamente à segunda questão da tarefa TGI_8, o seu enunciado foi o seguinte: 

 
 

Esta questão tinha um grau de complexidade superior à anterior e requeria algum apoio com 

software matemático ou a calculadora gráfica. A limitação do tempo de duração da aula não permitiu 

que alguns alunos fizessem esta parte da tarefa durante a aula, como mostra a Tabela 28. 

Tabela 28. Resposta dos alunos ao problema 2 da tarefa TGI_8 (N=36). 

Tipo de resolução  Nº de respostas de alunos à alínea: 
2a) 2b) 2c) 

Apenas por análise gráfica (GeoGebra) 15  (41%)   1  (4%) 
Cálculos no GeoGebra (CAS ou numericamente)   17  (48%)   
Sem justificar  3 (7%)   12 (33%) 
Não resolveu 19 (52%) 19 (52%) 23 (63%) 
Errada 15 (41%)     

 

Seja 𝑔 a função real de variável real definida por      2
1

4
g x arctg ln x


    . 

Tomando como linha de referência a restrição principal da função tangente: 
a) Determine gD  e gD . 

b) Determine as raízes e pontos de máximo da função 𝑔. 

c) Determine o conjunto  : 0
2

gS x D g x
 

    
 

.  
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A análise da Tabela 28 mostra que os alunos optaram por apresentar a solução do problema a 

partir da visualização gráfica da função, apoiada no GeoGebra, em detrimento da resolução analítica.  

TGI_9: Relatório escrito da tarefa de aula TGI_8  

Devido à limitação de tempo de duração de uma aula, esta atividade de aprendizagem das 

funções TGI foi planeada em dois contextos: dentro e outra fora de sala de aula. Fora da sala de aula, 

os alunos realizaram em grupo (três alunos) um relatório escrito (TGI_9) da tarefa de aula TGI_8.  

Da análise dos relatórios (TGI_9), de 12 grupos de alunos, salientaram-se as seguintes falhas 

nas respostas dos alunos ao primeiro problema (Tabela 29). 

 

Tabela 29. Falhas nas respostas dos grupos de alunos ao problema 1 na tarefa TGI_9 (N=12). 

Falhas nas respostas dos grupos (problema 1) Nº de respostas (N=12) 

Objetivo e introdução pouco elaborada 5 (42%) 

Não justifica o cálculo de 𝑓(−π) 4 (33%) 

Ausência de resoluções analíticas  4 (33%) 

Determinação errada do domínio  1 (8%) 

Determinação errada do contradomínio  1 (8%) 

 

A tarefa TGI_9 permitiu que a maioria dos grupos complementasse em casa as suas resoluções 

da tarefa de sala de aula TGI_8. Os resultados expressos na Tabela 29 mostram que 33% dos grupos 

não exploraram a representação analítica dos conceitos envolvidos na tarefa, ao contrário do que tinha 

acontecido na sala de aula, em que nenhuma alínea da TGI_8 teve uma percentagem superior a 44% 

(Tabela 27) de resoluções que contemplassem, em simultâneo, resolução analítica e gráfica.  

A análise dos relatórios indica que houve 42% dos grupos que tiveram dificuldades em incluir 

os tópicos teóricos mais relevantes sobre as funções trigonométricas inversas, assim como indicar as 

respetivas restrições principais. Com a realização desta tarefa, a maioria dos grupos apresentou uma 

escrita matemática mais adequada do que aquela que foi realizada em sala de aula, como se mostra 

no exemplo da Figura 85 referente à resolução, de um grupo de alunos, da questão de determinação 

do contradomínio. 
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Figura 85. Resposta de um grupo de alunos em relação à questão 1 a) da tarefa TGI_9. 

 
No entanto, na análise desta resposta (Figura 85) verifica-se que está incompleta, porque não 

justifica , um erro (e_11) que surgiu em dois 

grupos.  

Ainda dentro deste tópico, da determinação do contradomínio, um grupo iniciou o seu cálculo 

de forma indevida, como mostra a sua resolução na imagem da Figura 86. 

 

Figura 86. Erro de determinação do contradomínio na tarefa TGI_9. 

 

Alguns grupos fizeram referência à eventual incongruência no cálculo de 𝑓(−𝜋), porque o 

argumento da função poderia ser considerado uma amplitude de um ângulo em radianos, como se 

mostra num exemplo de resolução de um grupo de alunos na Figura 87. 

     a x b arcsen a arcsen x arcsen b    
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Figura 87. Resposta de um grupo de alunos em relação à questão 1 b) na tarefa TGI_9. 

 
Nesta resolução, está patente que a atividade dos alunos com o GeoGebra lhes permitiu refletir 

sobre pormenores da tarefa que não tinham conseguido durante a sala de aula, nomeadamente 

melhorar a justificação sobre os objetos da função arco seno, complementando-a com representações 

gráfica e analítica.  

As soluções apresentadas por três grupos (25%) a este primeiro problema revelaram, ainda, o 

erro algébrico representado na imagem da Figura 88, retirado de uma resolução de um dos grupos.  

 

 

Figura 88. Erro algébrico de um dos grupos de alunos no problema 1 da tarefa TGI_9. 

 
O erro patente na Figura 88 indica que os alunos não distinguem o significado dos 

símbolos matemáticos = e .  

Em relação às soluções apresentadas nos relatórios escritos TGI_9 em resposta ao 

problema dois da tarefa TGI_8, as principais falhas estão patentes na Tabela 30.  
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Tabela 30. Falhas nas respostas dos alunos ao problema 2 na tarefa relatório TGI_9 (N=12). 

Falhas nas respostas dos grupos (problema 2) Nº de respostas (N=12) 

Determinação errada do domínio  5 (42%) 

Determinação errada do contradomínio  4 (33%) 

Não apresenta resoluções analíticas 2 (17%) 

Determinação errada de . 2 (17%)  

 

Os resultados expressos na Tabela 30 mostram que a maioria dos grupos apresentou no 

relatório as soluções corretas às questões colocadas no problema dois e passou a interpretar as soluções 

dos exercícios sobre diversas perspetivas de representação semiótica. Embora, ainda, alguns  deles não 

tenham respondido bem ao domínio (42%) e contradomínio (33%) da função 𝑔. Estas respostas erradas 

deveram-se, essencialmente, a manipulações algébricas das desigualdades erradas, como mostra um 

conjunto de exemplos de resolução na Figura 89.  

 

 
Figura 89. Erros nas respostas ao problema 2 na tarefa TGI_9. 

Os erros refletidos nesta figura mostram que: 

- Na resolução do exemplo a), o grupo revela incapacidade em determinar o domínio 
da função, porque conceptualmente mistura as técnicas de construção de domínios 
e contradomínios.  

- Na resolução dos exemplos b) e d), na análise da função quadrática os alunos 
deveriam incluir o zero no seu contradomínio. A resolução do exemplo b) está quase 
correta, porque refere que a abcissa unitária está fora do domínio.  

0 g(x)
2
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- Na resolução do exemplo c), para além de existir erros de escrita matemática 
(ausência de chavetas), mostra que o grupo tem dificuldade em resolver a inequação 
𝑥2 > 0.  

- Na resolução do exemplo d), o grupo revela muitos erros. Começa logo por mostrar 
que não sabem resolver inequações com polinómios de 2.º grau, não justifica a 
passagem  (erro e_11) e, 

fundamentalmente, revela uma ausência de significado nos seus raciocínios perante 
as condições que escrevem. Estes alunos consideram que os argumento do arco 
seno podem tomar valores maiores de que um. Paradoxalmente, o grupo escreve na 
última condição que pode tomar valores até infinito, enquanto o gráfico que 
representam ao lado mostra que está limitada por um valor abaixo de dois. Os alunos 
não associam, simultaneamente, o raciocino conceptual e visual.  

 

Contrariamente ao que tinha acontecido na sala de aula, nesta tarefa TGI_9, os alunos fizeram 

um estudo analítico e gráfico na determinação do máximo e mínimo da função, como se mostra na 

resolução formal de um dos grupos na Figura 90. 

 

Figura 90. Determinação analítica dos máximo e mínimo de um grupo de alunos. 

 
Nesta tarefa de relatório (TGI_9) foi possível catalogar e analisar, em cinco dimensões, o 

que os grupos de alunos escreveram e concluíram: 

- Objetivos identificados pelos alunos na realização da tarefa;  

- Métodos de resolução da tarefa; 

- Importância que os alunos deram à realização da tarefa; 

- Ajuda das tecnologias na realização da tarefa; 

- Comentários finais dos alunos. 
 

De referir que nem todos os grupos cumpriram todas estas dimensões. Desta forma, analisa-se 

o que foi expresso pelos grupos de alunos nos relatórios (TGI_9). Assim, segundo os grupos, os objetivos 

da realização da tarefa foram os que constam na Tabela 31. 

     a x b arcsen a arcsen x arcsen b    
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Tabela 31. Objetivos identificados pelos grupos na realização da tarefa TGI_9 (N=12). 

Objetivos identificados pelos alunos na tarefa TGI_9 Nº de respostas (N=12) 

Desenvolvimento de competências de utilização do GeoGebra 6 (50%) 

Aprendizagem de conceitos de funções trigonométricas inversas 4 (33%) 

Conclusão da tarefa de aula  1 (8%) 

 
Os resultados expressos da Tabela 31 mostram que: (i) a maioria dos grupos (50%) reconhece 

que o objetivo da realização da tarefa era a aprendizagem de saber explorar o GeoGebra; (ii) 33% deles 

expressaram que se tratou da aprendizagem de conceitos de funções trigonométricas inversas; e (iii) 

um grupo (8%) ponderou que a realização da tarefa consistiu na conclusão do que foi iniciado na aula.  

Na análise da segunda dimensão, os grupos de alunos afirmam que os métodos de resolução 

para realizar a tarefa foram as que constam na Tabela 32. 

 
Tabela 32. Métodos de resolução na realização da tarefa TGI_9 (N=12). 

Métodos usados na resolução da tarefa Nº de respostas (N=12) 

Analítica com apoio no GeoGebra  7 (58%) 

Analítica com apoio no GeoGebra e na calculadora gráfica  3 (25%) 

Apenas o método gráfico  1 (8%) 

Apenas utilizaram comandos do GeoGebra 1 (8%) 

 
A totalidade dos grupos usou o GeoGebra para responder às questões que foram colocadas na 

tarefa. Somente dois grupos (16%) não utilizaram a resolução analítica para apresentar e complementar 

as soluções apresentadas às questões da TGI_9, enquanto três grupos usaram, para além do GeoGebra, 

a calculadora gráfica para os auxiliar na realização da tarefa.  

Relativamente à terceira dimensão, os grupos reconheceram que a realização da tarefa lhes foi 

importante para a aprendizagem dos tópicos indicados na Tabela 33. 

 
Tabela 33. Importância da realização do relatório TGI_9 (N=12). 

A realização da tarefa foi importante para: Nº de respostas (N=12) 

Aprender a utilizar o GeoGebra 4 (33%) 

Aprender conceitos das funções trigonométricas inversas  3 (25%) 

Aprender a trabalhar em grupo  3 (25%) 

Aplicar conhecimentos de Matemática I  2 (17%) 

Evidenciar a importância da utilização de softwares matemáticos na 
resolução de situações complexas 

2 (17%) 

Esclarecer dúvidas/Refletir sobre questões matemáticas 2 (17%) 
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Os resultados expressos nesta tabela mostram que a realização da tarefa foi útil para os alunos 

para aprender a usar o GeoGebra (33%), compreender conceitos sobre funções trigonométricas (25%) e 

aprender a trabalhar em grupo (25%). Este último aspeto está alinhado com os objetivos dos planos de 

curso, à luz do processo EUR-ACE e das normas do CDIO. 

No que diz respeito à quarta dimensão, os grupos usaram o GeoGebra e a calculadora gráfica 

durante a realização da tarefa TGI_9 para as referidas na Tabela 34. 

 

Tabela 34. Razões apontadas na tarefa TGI_9 para a utilização de materiais tecnológicos (N=12). 

Usou a tecnologia para: Nº de respostas (N=12) 

G
e

o
G

e
b

ra
 

Comprovar as soluções obtidas analiticamente 10 (83%) 

Comprovar e detetar erros de cálculo  1 (8%) 

Compreender o processo analítico   3 (25%) 

Tirar conclusões  1 (8%) 

C
a

lc
u

la
d

o
a

 

Fazer gráficos 2 (17%) 

Comprovar cálculos analíticos  1 (8%) 

Apoiar o GeoGebra 1 (8%) 

 

Os resultados expressos na Tabela 34 mostram que a maior parte dos grupos (83%) usou o 

GeoGebra para comprovar as soluções obtidas analiticamente na resolução da tarefa. Mas, tal utilização 

não é evidenciadas nas suas resoluções no relatório escrito, porque os dois processos parecem ter sido 

usados em simultâneo. No entanto, a metodologia de resolução alterou-se da tarefa TGI_8, de sala de 

aula, para a TGI_9, porque na primeira foi evidente que o processo foi do gráfico para o analítico. Embora 

os alunos não tenham referido, todos eles usaram o GeoGebra para apresentar os gráficos. Os alunos 

salientam que utilizaram o GeoGebra para compreender processos de resolução analítica (25%), detetar 

erros de resolução (8%) e para os apoiar a tirar conclusões (8%). Este material é visto pelos alunos não 

só como um meio de cálculo, mas também de apoio aos seus raciocínios formais.  

No caso da utilização da calculadora gráfica, a Tabela 34 revela que os grupos invocaram o seu 

interesse para fazer os gráficos (17%), comprovar cálculos (8%) e apoiar o que fizeram no GeoGebra 

(8%). Esta última referência terá a ver com o facto de os alunos, ainda, estarem numa fase de 

aprendizagem de utilização deste software e, daí, sentirem-se mais seguros com os resultados obtidos 

através da calculadora.  
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Os comentários finais mais importantes que os alunos expressaram nos seus relatórios 

apresentam-se na Tabela 35.  

Tabela 35. Comentários gerais sobre a tarefa TGI_9 (N=12). 

Comentário gerais dos alunos: Nº de respostas (N=12) 

G
e

o
G

e
b

ra
 

É fácil e natural apresentar gráficos sem necessidade 
de programação 

1 (8%) 

Permite analisar rapidamente gráficos 1 (8%) 
Ajudar a construir raciocínios 1 (8%) 
Permite estudar e resolver exercícios de matemática 1 (8%) 
Permite comparar a veracidade e interpretar as 
soluções das resoluções analíticas  

1 (8%) 

Com o seu uso demora-se mais tempo a resolver as 
tarefas matemáticas, mas é uma boa ferramenta 

2 (17%) 

Tem limitações de cálculo 1 (8%) 

C
a

lc
u

la
d

o
ra

 O seu uso é importante para: facilitar os cálculos e 
visualizar gráficos 

1 (8%) 

Permite comparar a veracidade e interpretar as 
soluções das resoluções analíticas  

1 (8%) 

A
n

á
li

se
 

G
rá

fi
ca

 Foi importante na resolução da atividade 1 (8%) 

Conjuntamente com estudo analítico permite refutar e 
comparar resultados obtidos 

1 (8%) 

 

Dos comentários dos alunos destacam-se as seguintes vantagens e desvantagens do uso das 

tecnologias na resolução da tarefa:  

 

- Geogebra: O software matemático permitiu representar gráficos e auxiliar a 

construção de raciocínios matemáticos formais. Como desvantagens, alguns grupos 

(17%) referiram que a utilização deste instrumento lhes demorou mais tempo a resolver 

as tarefas e um grupo afirmou que este tinha limitações de cálculo. Contudo, os 

mesmos alunos reconheceram que o GeoGebra era uma boa ferramenta para resolver 

as atividades matemáticas. As limitações referidas poderão resultar da, ainda, pouca 

experiência que os alunos possuíam em trabalhar com o software. Este tipo de 

dificuldades é, também, referido na literatura quando os alunos estão a iniciar a usar 

as ferramentas tecnológicas (Leontiev, 1978b) no apoio às tarefas. À luz da teoria da 

atividade (Engeström, 2001; Leontiev, 1978b), para estes alunos, o artefacto software 

matemático deixou de ser instrumento da ação para ser o objeto da atividade, cujo 

objetivo (motivo) era a aprendizagem da sua utilização e o conhecimento das suas 

potencialidades.  
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- Calculadora gráfica: Os alunos referiram que este instrumento lhes facilitou os 

cálculos e a visualização gráfica, mas também indicaram a sua capacidade para 

interpretar as soluções obtidas analiticamente. Para os alunos, o instrumento de 

cálculo permitiu-lhes fazer uma ligação entre a compreensão instrumental e a 

relacional (Skemp, 1976), ou seja, a conexão entre o como e o porquê. 

- Vantagens das metodologias usadas na resolução das tarefas: Neste ponto, 

os grupos referiram-se à utilidade da análise gráfica da atividade, que conjuntamente 

com as resoluções analíticas permitiram comparar os resultados obtidos. Os 

comentários dos alunos parecem refletir que a metodologia de aprendizagem que 

usaram lhes reforçou a ligação entre a definição dos conceitos e a sua visualização, 

conceito definição e imagem (Tall & Vinner, 1981; Vinner, 1983).  

 

Um grupo de alunos sugeriu que em termos futuros deveriam elaborar atividades práticas que 

incluíssem problemas da vida real. Daí que o projeto criado conjuntamente com as três unidades 

curriculares deste curso, discutido numa outra seção deste trabalho, sustenta este comentário.  

6.4. Aprendizagem de séries numéricas e de funções 

Nesta secção faz-se uma descrição e análise das atividades de aprendizagem dos alunos 

sobre séries de numéricas (SN) e séries de funções (SF), dentro e fora de sala de aula. Tal como 

nas secções anteriores, são descritas as diversas tarefas, as dificuldades e erros cometidos pelos 

alunos durante as suas resoluções.   

6.4.1. Aprendizagem de séries numéricas 

Do programa de Matemática I faz parte um capítulo dedicado às séries numéricas, onde 

são abordados, além da própria definição de série numérica, a condição necessária de 

convergência e diversos critérios de convergência: o critério de D’Alembert e o teste de 

comparação para séries de termos não negativos e o critério de Leibnitz para séries alternadas.  

As atividades teórico-práticas de aprendizagem de séries numéricas, os alunos debruçaram-se 

sobre um conjunto de tarefas que se indica na Tabela 36. 

 
Tabela 36. Lista de tarefas propostas no estudo das séries numéricas. 

Tarefas 

Id. Descrição  

SN_1 Convergência de SN - aula 1  
Resolução, em grupo, de exercícios de exploração de conceitos relacionados com a convergência 
das séries numéricas. 
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Características 
Objetivos: Distinguir série numérica de sucessão. Compreender o conceito de convergência de 
uma série numérica. Analisar a convergência de séries usando o critério da comparação. Discutir e 
argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na resolução da 
tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução.  
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 
 
 

SN_2 Critérios de convergência de SN - aula 2 
Resolução, em grupo, de exercícios de exploração de conceitos relacionados com a convergência e 
o valor da soma de séries numéricas. 

Características 
Objetivos: Analisar a convergência de séries usando os diversos critérios de convergência. Discutir 
e argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na resolução da 
tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução.  
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

SN_3 Resolução escrita da tarefa SN_2   
Apresentação, em grupo, da resolução escrita da tarefa SN_2, para avaliação. 

Características 
Objetivos: Escrever com rigor matemático. Apresentar os raciocínios e as justificações 
matemáticas usados na resolução da tarefa SN_2. Aplicar adequadamente os critérios de 
convergência. Representar graficamente uma sequência e respetiva série apoiado nas tecnologias. 
Construir raciocínios visuais que lhe permitam compreender e justificar a convergência de uma 
série. Trabalhar em grupo. 
Duração: Uma Semana.  
Recursos: Calculadoras gráficas e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

SN_4 Série Geométrica - aula 3 
Resolução, em grupo, de exercício de exploração dos conceitos de convergência, soma, resto e 
erro de séries geométricas, para avaliação. 
Características 
Objetivos: Compreender o conceito de série geométrica. Analisar a convergência de séries 
geométricas por aplicação de diversos critérios de convergência. Discutir e argumentar com os 
colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na resolução da tarefa. Identificar e 
corrigir os erros de resolução. Apresentar raciocínios usando uma linguagem matemática clara e 
rigorosa. 
Duração: Uma aula.  
Recursos: Calculadoras gráficas e softwares matemáticos; quadro. 
Contexto: Sala de aula. 

SN_5 Moodle – série numéricas 
Questionário sobre SN no Moodle, de escolha múltipla com justificação escrita, para avaliação 
individual. 

Características 
Objetivos: Aferir conhecimentos sobre séries numéricas. Relacionar conceitos de SN formal e 
visualmente. Manipular o conceito de série em situações matemáticas e em contextos físicos.  
Duração: Uma semana. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 
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Para apoio às atividades teórico-práticas de aprendizagem de conceitos de séries numéricas, 

os alunos puderam fazer uso das fichas TP6 e TP7 que continham exercícios resolvidos e enunciados 

de exercícios com solução sobre aplicação de critérios de convergência, determinação da soma, resto e 

erro de uma série geométrica. 

6.4.1.1. Contexto de sala de aula  

De seguida descrevem-se as atividades e as dificuldades sentidas pelos alunos na 

realização das diversas tarefas de aprendizagem que lhes foram propostas sobre séries numéricas 

em contexto de sala de aula. A Tabela 37 apresenta a síntese dos raciocínios, erros e dificuldades 

mais relevantes dos alunos na resolução das tarefas de aula sobre SN. 

 
Tabela 37. Erros e dificuldades mais relevantes dos alunos durante a resolução das tarefas de 

aula sobre SN 

Id.  Descrição do erro ou dificuldade  Origem do erro Frequência  

esn_1 
Distinção entre o significado de série numérica e 
sucessão 

Ausência de significado 
de série. 

Elevada 

esn_2 
Não compreende o teste da comparação nas séries 
numéricas 

Ausência de significado 
de convergência. 

Média 

esn_3 

Dificuldade em escrever e justificar formalmente a 
utilização do teste da comparação para análise de 
convergência de séries numéricas. 

Manipulação algébrica 
e ausência de 
significado de 
convergência de uma 
série. 

Elevada 

esn_4 
Afirmar que sendo a condição necessária 
convergência verificável então a série numérica é 
convergente. 

Ausência de significado 
de uma série. 

Média 

esn_5 
Dificuldades em demonstrar o critério de 
convergência de Leibniz.  

Manipulação Algébrica.  Média 

esn_6 

Dificuldade em provar que 

 

Manipulação Algébrica. Elevada 
 

 

SN_1: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

A aprendizagem das séries numéricas surgiu na segunda parte da aula TP após avaliação dos 

alunos sobre funções trigonométricas. Para a aprendizagem deste tema foi pedido aos alunos que 

estudassem em casa esta temática e em particular o conceito de convergência da série para que se 

desse inicio à tarefa SN_1. No sentido de aferir se este trabalho tinha sido efetuado, os alunos foram 

questionados:  
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Prof.: O que são séries numéricas?  

[Após algum silencio na sala de aula, só uma aluna adianta uma resposta] 

Aluna: São somas.  

Prof.: Concordam com a opinião da colega? 

[Novamente silencio] 

Prof.: E o que são sucessões? 

Aluna: São sequências. (gravação áudio Dvt_16_10_2013_2) 

 

A ausência de resposta pela maioria dos alunos sobre o significado do conceito de série 

numérica (esn_1) esteve associada à sua falta de preparação do tema. Como tal, a aula iniciou-se com 

uma discussão em torno do conceito de convergência de série numérica partindo da série geométrica 

 e de duas séries divergentes, apresentadas na Figura 91. 

 

 

Figura 91. Construção da noção de convergência de uma série numérica. 
 

Após a exploração destes exemplos de séries numéricas, foi pedido aos alunos que 

resolvessem, em grupo, um exercício onde era pedido que analisassem a convergência de duas 

séries: 
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Usando o Critério de Comparação, determine a natureza das seguintes 
séries numéricas: 
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A primeira dificuldade encontrada pela generalidade dos alunos esteve relacionada com a 

seguinte questão colocada por uma aluna: “O que é o critério da comparação?” (gravação áudio 

Dvt_16_10_2013_2). 

Para que os alunos pudessem iniciar a resolução da tarefa de aula e tivessem uma base 

de referência para fazer analogia (comparação) de propriedades com outras séries conhecidas, foi 

recordada a definição de série de Riemann e analisados dois casos particulares da mesma, 

 e . A análise de convergência de cada uma delas foi efetuada através de uma 

applet construída em Geogebra (Figura 92). 

 

Figura 92. Análise gráfica e numérica da convergência/divergência da série de Riemann apoiada numa 

applet em GeoGebra. 

 

A aplicabilidade deste critério de comparação na tarefa proposta originou nos alunos um 

conjunto de dificuldades (esn_3) com a escrita e justificação formal de análise de convergência 

de séries numéricas. Estas dificuldades (esn_3) foram-se ultrapassando com o uso da applet 

(Figura 93) que permitia visualizar as séries e os conceitos subadjacentes envolvidos, como 

mostram os diálogos seguintes entre os elementos do grupo e o professor.  
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Aluno: A série  é convergente . 

Prof.: E porquê? 

Aluno: Porque os termos  vão sendo mais pequenos do que  e como a 

série é convergente então esta também é.  

Prof.: Agora coloque esse raciocínio em termos de escrita matemática. 
(gravação áudio Dvt_16_10_2013_4) 

 

Em projeção para que todos os grupos pudessem acompanhar, foram definidas na applet 

as séries numéricas e (Figura 93). 

 

 

Figura 93. Representação das séries  e  na applet em GeoGebra. 

 
De seguida formulou-se, no quadro, a escrita matemática da justificação 

 no sentido de obrigar os alunos a ter uma escrita 

formal em paralelo com os seus raciocínios visuais. No entanto, durante a realização da alínea 

seguinte, alguns alunos ainda vão tendo diálogos reveladores de algumas dificuldades em usar 

este tipo de raciocínio (esn_3):  

 

Aluno: A soma  não vai parar. 
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Prof.: Mas quando estudámos , também a soma não parava e a série 

convergiu! 

Aluno: Mas  é maior do que .  

Prof.: E o que pode concluir? 

Aluno:  Nada … mas é maior que   e   tende para mais infinito … Logo 

a série  é divergente. (gravação áudio Dvt_16_10_2013_6) 

 

Os alunos foram capazes de alcançar o significado do teste da comparação na análise de 

convergência de uma série numérica, embora para muitos deles ainda fosse difícil a transcrição do seu 

raciocínio através de uma escrita matemática.  

SN_2: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Após a realização da tarefa SN_1 foi pedido aos alunos que estudassem em casa diversos 

critérios de análise de convergência de série numéricas, para que se desse inicio na semana seguinte à 

tarefa SN_2 (anexo 7), para avaliação em grupo. Esta tarefa de aula sobre a aplicação dos critérios de 

análise de convergência foi composta por dois grupos de exercícios/problemas, o primeiro com 7 alíneas 

e o segundo com 3 questões. Na aula foi pedido que os alunos respondessem a apenas duas alíneas 

do primeiro grupo, escolhidas aleatoriamente pelo professor, e às três questões do segundo grupo. Na 

aula seguinte, os alunos, em grupo, teriam de entregar a resolução escrita integral desta tarefa SN_2 e 

discutir as dúvidas que tivessem surgido.  

Durante a resolução da tarefa SN_2 alguns alunos aplicaram erradamente a condição 

necessária de convergência de séries, ao concluir que a série de termo 𝑢𝑛 era convergente sempre 

que , (esn_4), como mostra o seguinte diálogo:  

 
Aluno:  A série tende para zero.  

Prof.: O termo da série ou a soma série? 

Aluno:  A soma?  

Prof.: A pergunta não é verificar se a soma dos termos da sucessão converge? 

Aluno:  Ah! É a soma! Não é a sucessão. (gravação áudio Dvt_23_10_2013_10) 
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Este comentário revela que ainda há alguns alunos que confundem convergência da série como 

sendo o mesmo que convergência da sucessão definida pelo termo geral da série. Noutra situação, um 

grupo de alunos pretendia estudar a convergência de uma série alternada ( ) e não conhecia 

que a este tipo de séries poderia ser aplicado o critério Leibniz. Só com a indicação do professor para 

procurarem, nos conteúdos das aulas teóricos, critérios que se aplicariam às séries alternadas é que os 

alunos conseguiram iniciar a resolução do exercício.  

Na fase final da aula, as applets construídas para este tópico matemático (como, por exemplo, 

a applet apresentada na Figura 93) serviram de apoio à discussão conjunta entre alunos e professor 

sobre as dúvidas surgidas na realização da tarefa. Inicialmente a discussão centrou-se na análise da 

condição necessária de convergência, sobretudo no facto de o seu recíproco não ser verdadeiro. Foram 

abordados novamente os diversos critérios de convergência, em especial o teste da comparação, que 

era o que suscitava mais dúvidas nos alunos, principalmente na sua justificação escrita. Nesta fase final, 

um aluno questionou sobre como construir a expressão representativa (termo geral) da série 

 para poder calcular : 

 

Prof.: Está patente que irá existir uma fração na expressão, cujo numerador será?  

Aluno:  n. 

Prof.: E o denominador?  

Aluno:   …  logo a série é . Mas como levanto a indeterminação 

? (Áudio do Dvt_26_10_2013_2). 

 

Perante esta dúvida, os restantes alunos referiram alguns processos para a determinação 

de : dividir o numerador e denominador pelo termo de maior grau que aparecia na 

fração ou considerar apenas o termo de maior grau nos elementos da fração racional. O professor 

foi escrevendo no quadro e elucidando aspetos matemáticos das regras que os alunos iam 

referindo, nomeadamente chamou atenção que na última sugestão dos alunos só o poderiam fazer 

porque se estava a analisar para . A análise de convergência desta série foi feita ainda 
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numa perspetiva de comparação com a série (harmónica), por sugestão dos alunos como 

mostra Figura 94.  

 

 

Figura 94. Resolução do exercício de SN com critério de comparação. (Dvt_26_10_2013_2) 

 

O termo geral da série  não era maior do que o da série harmónica, para que 

se pudesse aplicar o teste de comparação. Daí que a análise apoiada na representação gráfica no 

GeoGebra tenha sido necessária para identificar a natureza da divergência desta série.  

SN_4: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Após a realização da tarefa SN_2 foi pedido aos alunos que estudassem e vissem os vídeos 

aula em casa sobre as série numéricas e, em particular, sobre as séries geométricas, porque na semana 

seguinte se iria fazer uma tarefa (SN_4) de avaliação em grupo e cujas perguntas seriam iguais às de 

um dos vídeos disponibilizados no Moodle/Youtube. Esta tarefa de aula SN_4 abordou o tema das séries 

geométricas, foi composta por 5 alíneas com questões sobre análise de convergência, soma da série, 

soma parcial e resto e erro da série:  
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Considere a seguinte série numérica:    

a) Análise a convergência da série. 

b) Determine a soma parcial de ordem 5. 

c) Determine a soma da série. 

d) Determine o resto e erro de ordem 5. 

e) Determine o majorante do erro de ordem 5. 

 

Das respostas de 18 grupos, num total de 36 alunos, apenas um grupo de alunos 

repetentes teve dificuldades em responder às questões da tarefa SN_4, porque não tinham 

estudado nem tinham visto os vídeos aula sugeridas na aula anterior, como se pode confirmar na 

funcionalidade da gestão de consultas do Moodle. Na realidade esta funcionalidade do Moodle 

mostrou que apenas 65% dos alunos visualizou os vídeos aula. Relativamente à análise das 

respostas dos alunos às alíneas do exercício: 

-  Alínea a): para mostrar que a série era convergente, 70% dos grupos usou o 
critério da razão, 20% o critério de Leibniz e 10% fez os cálculos através do 
teste da razão mas não afirmou explicitamente que a série era convergente. 
Apenas um grupo respondeu erradamente a esta questão, cuja resposta se 
apresenta na Figura 95.  

 

 

Figura 95. Erro na resposta à alínea a) da tarefa de avaliação SN_4. 

 
A resolução da alínea a) deste grupo de dois alunos repetentes, expresso na 
Figura 95, é revelador do tipo de erros algébricos graves que ainda alguns 
alunos do ensino superior cometem. 

-  Alínea b): para somar os cinco primeiros termos da série, 40% dos grupos 
somou individualmente os termos e 60% usou a expressão geral da soma dos 
n primeiros termos de uma série geométrica. Em termos de erros cometidos, 
um grupo usa a expressão geral da soma da série, mas não provou que a 
série era geométrica. Outro grupo inicia a soma dos termos com n=1 em vez 
de n=0. Pode-se dizer que estes erros são de origem local (Souza, 2002), 
especifico deste assunto matemático, e após uma chamada de atenção do 
professor sobre a sua resolução, os alunos provavelmente á não os 
cometeram mais.  

-  Alínea c): relativamente à determinação da soma da série, 70% dos grupos 
respondeu corretamente, 20% dos grupos não respondeu à questão e um 
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grupo fê--lo erradamente. Dois grupos (20%) usaram a expressão da soma 
(Figura 96) mas não mostraram que poderiam aplicar as mesmas, 
nomeadamente o facto de ser uma série geométrica e convergente. 

 

Figura 96: Erro na resposta à alínea c) da tarefa de avaliação SN_4. 

 

--  Alínea d): na determinação do erro e do resto da soma de ordem cinco da 
série, 60% dos grupos respondeu corretamente, 30% dos grupos não 
responderam à questão e um grupo fê--lo erradamente. Nesta alínea não 
houve um padrão de erro nas respostas dos alunos. 

 Alínea e): À determinação do erro majorante da soma de ordem cinco da 
série: 20% dos grupos respondeu corretamente, 30% dos grupos respondeu 
parcialmente bem e 50% dos grupos não respondeu à questão. O erro 
cometido por 30% dos grupos deveu-se ao facto de afirmarem que majorante 
do erro correspondia ao valor absoluto do termo de ordem seis da série em 
vez do termo de ordem cinco, porque a série iniciava em n=0 (Figura 97). 

 

 

Figura 97: Erro na resposta à alínea e) da tarefa de avaliação SN_4. 

 

Após a finalização da realização da tarefa SN_4, o professor no quadro fez uma análise 

ligeira à sua solução, no sentido dos alunos poderem colmatar as suas falhas de resolução.  

6.4.1.2. Contexto fora de sala de aula  

No âmbito das atividades de aprendizagem das séries numéricas, os alunos realizaram 

duas tarefas em contexto fora de sala de aula: (i) Uma resolução escrita (SN_3) da tarefa SN_2; 

e (ii) Questionário no Moodle (SN_5) com perguntas de resposta escolha múltipla e justificação 

escrita para avaliação individual sobre séries numéricas. 
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SN_3: Resolução escrita da tarefa SN_2 – Critérios de convergência de séries 

numéricas 

Os 10 grupos, num total de 33 alunos, que realizaram a atividade, apresentaram algumas 

dificuldades na resolução escrita dos exercícios colocados na tarefa de aula SN_2 (semana 

anterior), fundamentalmente com a prova formal do critério da comparação. A análise às respostas 

dos grupos de alunos à primeira parte da tarefa, contatou-se que quatro grupos indicaram 

corretamente as soluções às alíneas dos exercícios/problemas, mas não apresentaram a sua 

resolução em escrita. Já dois grupos de alunos apresentaram um mesmo erro na aplicação do 

critério de comparação para a resolução das alíneas b), c) e e), como mostra uma dessas 

resoluções na Figura 98. 

 

 

Figura 98. Erro na resolução escrita das alíneas b), c) e e) da tarefa SN_4. 

 
Estes dois grupos de alunos, na sua resolução comparam o limite do termo geral da série 

em vez da própria série. Já um outro grupo de alunos, na resolução das alíneas f) e g), apenas 

verifica a condição necessária de convergência nas séries numéricas e conclui, erradamente, que 

as séries são convergentes. Ainda, outro grupo revelou um erro algébrico na alínea f) (Figura 99) 

e não apresentou uma justificação correta para a divergência da série em termos de escrita 

matemática. 
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Figura 99. Erro na resolução escrita da alínea f) da tarefa SN_4. 

 
Também este grupo escreve que a série era convergente com base nos resultados do 

GeoGebra, mas deveriam explicitar melhor e mostrar os respetivos outputs da aplicação 

informática.  

A análise às respostas dos grupos de alunos à segunda parte da tarefa contatou-se que 

apenas um grupo não respondeu à questão 1 e outro grupo tenta aplicar o critério da comparação, 

mas faz uso unicamente dos termos gerais das duas séries, como ilustra a sua resolução na Figura 

100. 

 

 

Figura 100. Erro na resolução escrita na questão 1 de problemas propostos da tarefa SN_3 

 

Já em relação à questão 2, apenas a análise da convergência da segunda série, , 

levantou dificuldades de resolução aos alunos. Um grupo de alunos não respondeu e outro grupo 

errou porque cometeu um conjunto de erros algébricos, como ilustra a sua resolução na Figura 101.  
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Figura 101. Erro na resolução escrita na questão 2 de problemas propostos da tarefa SN_3. 

 
Na mesma questão 2, um outro grupo verificou que o limite da razão de dois termos 

consecutivos era um, pelo que acrescentou que o teste era inconclusivo para a análise de 

convergência desta série. No entanto, em vez de procurar um outro critério de convergência, 

afirmou que a convergência da série era inconclusiva (Figura 102). 

 

 
Figura 102. Erro na resolução escrita na questão 2 de problemas propostos da tarefa SN_3. 

 

Já para a questão 3, um grupo de alunos não respondeu, um grupo, teve dificuldade em 

aplicar o critério/teste da razão na questão 3, como mostra a Figura 103. 
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Figura 103. Erro na resolução escrita na questão 3 de exercícios propostos da tarefa SN_3. 

 

Já três grupos de alunos apenas conseguiram provar que o termo geral da série era um 

infinitésimo e não avançaram mais na sua resolução. Nesta questão 3, não era muito fácil para 

muitos alunos mostrar formalmente que  mas esta condição poderia 

ter sido visualmente fácil de confirmar se os alunos tivessem usado as applets que tinham 

disponíveis para representar as duas expressões matemáticas na condição.  

Após a entrega dos alunos da tarefa SN_3, a sua resolução foi disponibilizada pelo 

professor no Moodle, com o intuito dos alunos puderem aprofundar os seus conhecimentos e 

corrigirem as falhas nas suas resoluções escritas. 

SN_5: Tarefa de Moodle sobre séries numéricas 

Foi pedido aos alunos que realizassem a tarefa “séries numéricas - Moodle” (Anexo 8). A 

média das classificações obtidas nesta tarefa foi de 14,1 valores (numa escala de zero a vinte).  

Numa análise questão a questão da tarefa SN_5 ver-se-á que os alunos, em geral, 

responderam corretamente às questões aí colocadas, como mostra a Tabela 38.    

Tabela 38. Média das notas obtidas para cada questão da tarefa SN_5 (N=43). 

 Questão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Média (%) 79 86 71 86 86 86 79 86 71 57 57 64 64 43 

 

Da análise desta tabela conclui-se que as questões que levantaram mais problemas foram 

as questões 10, 11, 12, 13 e 14. Relativamente à questão 10, ainda houve muitos alunos que 

não conseguiram reconhecer a série harmónica. Já os resultados das repostas às questões 12 e 

13 indicam alguma dificuldade em lidar com o teste da comparação. Embora a classificação média 

nas respostas às questões 10, 11 e 12 seja positiva, uma explicação para o seu menor sucesso 
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em relação às questões anteriores pode estar na dificuldade dos alunos em interpretar a linguagem 

formal matemática. Já as questões 13 e 14 envolviam um tipo de raciocínio mais complexo nas 

suas respostas: o da questão 13 ligado ao processo de demonstração; o da questão 14 relacionado 

com aplicações físicas das séries. De seguida faz-se uma análise mais detalhada das respostas 

dos alunos a estas cinco questões. 

Análise das respostas à questão 10  

A Tabela 39 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativas às respostas dos 

alunos à questão 10. Os valores apresentados nesta tabela dizem respeito a um universo de 43 

alunos que responderam à tarefa no Moodle. 

 
Tabela 39. Respostas à questão 10 da tarefa SN_5 (N=43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Embora a maioria dos alunos (60%) tenha respondido acertadamente à questão 10, houve 

ainda 38% de alunos que identificaram a série harmónica com outro tipo de série. Da análise dos 

argumentos apresentados pelos 20 alunos que justificaram a sua opção de respostas para esta 

questão: 19 alunos fizeram-no adequadamente, conseguindo identificar esta série como sendo a 

harmónica, e apenas um escreve “Não é uma série geométrica porque não é 𝑎 + 𝑎𝑟 + 𝑎𝑟2 +

𝑎𝑟3. E é convergente porque o valor dos termos tende para 0”. Nesta justificação contínua 

aparecer o erro “ é convergente” (esn_4). Isto mostra que este tipo de erro (esn_4) 

é persistente e revela que os alunos têm dificuldade em distinguir uma condição necessária de 

uma condição necessária e suficiente. 
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19) Seja a série numérica .  

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?   

Respostas 
(N=43) 

Opções de Resposta  Nº % 

A) Trata-se de uma série geométrica convergente. 3 7% 

B) Trata-se de uma série geométrica divergente. 5 12% 

C) Trata-se de uma série de Riemann convergente. 8 19% 

D) Trata-se de uma série de Riemann divergente. 26 60% 

Não responde  1 2% 
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Análise das respostas à questão 11  

A Tabela 40 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativo às respostas dos alunos 

à questão número 11. 

 

Tabela 40. Respostas à questão 11 da tarefa SN_5 (N=43). 

11) Sejam as séries numéricas  e  em que a 

sucessão de termo geral  é uma sucessão monótona e de temos positivos 

Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

Respostas 
(N=43) 

Opções de Resposta  Nº % 

A) é convergente 
7 16% 

B) é divergente. 5 12% 

C) é divergente 25 58% 

D)  é convergente 6 14% 

Não responde  0 0% 

 

A maioria dos alunos (58%) respondeu corretamente à questão 11, mas houve ainda 42% 

de alunos que não foram capazes de concluir que a série em análise era divergente. Dos 

argumentos apresentados pelos 21 alunos que justificaram a sua opção de respostas para esta 

questão, destacam-se:  

-  Dezoito alunos fizeram a análise de convergência adequadamente por 
comparação com a série harmónica;  

-  Um aluno escreve erradamente “como  é divergente e  é monótona de termos 

positivos, então a série é convergente”. Nesta justificação não se percebe o raciocínio 
do aluno, mas indicia uma ausência de significado de convergência de uma 
série numérica; 

-  Um aluno refere “Não sei justificar esta questão” e outro “Não percebi bem 
por causa da letra ‘e’ ”. Esta último argumento está associado com uma má 
interpretação do enunciado, porque o aluno interpretou ‘e’ como um 
operador.  
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Análise das respostas à questão 12  

A Tabela 41 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativo às respostas dos alunos 

à questão número 12. 

 
Tabela 41. Respostas à questão 12 da tarefa SN_5 (N=43). 

12) Sejam as séries numéricas   e   em que a 

sucessão de termo geral  é uma sucessão monótona e de temos positivos 

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?  

Respostas 
(N=43) 

Opções de Resposta  Nº % 

A) é convergente 27 63% 

B) é divergente. 7 16% 

C) é divergente 1 2% 

D)  é convergente 6 14% 

Não responde  2 5% 

 

A maioria dos alunos (63%) respondeu corretamente à questão 12. Se se considerar 

também os alunos que não respondem, pode deduzir-se que 37% dos alunos não dominam o 

critério da comparação para análise de convergência de séries numéricas ou não conseguem 

interpretar o formalismo matemático colocado nas opções de respostas. Da análise dos 

argumentos apresentados pelos 23 alunos que justificaram a sua opção de respostas para esta 

questão:  

-  Vinte alunos fizeram a análise de convergência da série adequadamente 
através de comparação com a série Riemann;  

-  Um aluno escreve erradamente que “A serie (
1

𝑘2
) é uma serie geométrica que 

converge para 2….”; 

-  Um aluno refere “Não sei justificar esta questão” e outro “Não percebi bem 
por causa da letra ‘e’ ”, tal como tinha acontecido na questão anterior.  
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Análise das respostas à questão 13  

A Tabela 42 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativo às respostas dos alunos 

à questão número 13. 

 
Tabela 42. Respostas à questão 13 da tarefa SN_5 (N=43). 

13) Seja a série numérica: ∑ 𝑛(−1)𝑛+1
+∞

ℎ=1
= 1 − 2 + 3 − 4 +

5 − 6… = 𝑆 

Qual dos seguintes argumentos é válido:   

Respostas 
(N=43) 

Opções de Resposta  Nº % 

A)  
   𝑆 = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
+𝑆 =        1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
+𝑆 =                1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…⏟                        

3 𝑆 = 1−1 + 2 − 3 + 4 − 5 + 6 − 7⏟                  

−𝑆 

⇔4𝑆 = 1⇔𝑆 =
1

4

 
3 7% 

B)     
     𝑆 = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
  +𝑆 =        1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…⏟                      

2 𝑆 = 1−(1 − 1) − (1 − 1) − (1 − 1)…⏟                    

0 

⇔2𝑆 = 1⇔𝑆 =
1

2

. 4 9% 

C)  
𝑆 = 1 + (−2 + 3)⏟      

+1

+ (−4 + 5)⏟      
+1

+ (−6 + 7)⏟      
+1

+⋯ = 1 + (+ ∞)

→ +∞ 

5 12% 

D) A série diverge, porque  29 67% 

Não responde  2 5% 

 

A maioria dos alunos (67%) respondeu corretamente à questão 13 relacionada com a 

condição necessária de convergência de uma série, mas 28% dos alunos aceitou as manipulações 

algébricas apresentadas. A totalidade dos 21 alunos que justificaram a sua opção de resposta 

(correta) para esta questão, argumentaram de forma adequada através da condição necessária 

de convergência.   
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Análise das respostas à questão 14  

Na questão 14 foi apresentada a seguinte situação: Uma bola é lançada a uma distância 

de 1 metro do chão. Após cada queda, a bola sobe 
3

4
 da altura anterior. Foi também apresentada 

a imagem da Figura 104. 

 

Figura 104. Imagem representativa da situação física da questão 14 da tarefa SN_5, 2013/14, 
Curso LESEE. 

 

As estatísticas geradas pelo Moodle relativo às respostas dos alunos à questão número 

14 estão expressas na Tabela 43. 

 
Tabela 43. Respostas à questão 14 da tarefa SN_5 (N=43). 

14) Para o enunciado apresentado, a distância total percorrida 
pela bola até para é dada por: 

Respostas 
(N=43) 

Opções de Resposta  Nº % 

A)  18 42% 

B)  15 35% 

C)  2 5% 

D)  7 16% 

Não responde  1 2% 

 
À questão 14, 42% dos alunos respondeu corretamente e 56% dos alunos responderam 

de forma errada. Da análise dos argumentos apresentados pelos 24 alunos que justificaram a sua 

opção de respostas para esta questão:  

-  Dezoito alunos (38%) justificam bem a construção da série e fazem referência ao 
facto de a bola subir e descer de modo a selecionarem a opção A em vez da B;  

-  Quinze alunos (31%) erraram porque só consideram um dos trajetos da bola 
(descida ou subida) na expressão do termo geral da série, ideia patente neste 
argumento de um dos alunos “O primeiro elemento da sucessão é 1, então a 

sucessão tem de começar em 0 para que (
3

4
)
𝑛

 seja 1 quando o 𝑛 for 
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substituído por 0. Logo, a serie é constituída por: 1 + (
3

4
) + (

3

4
)
2

+ (
3

4
)
3

... 

Sendo assim a opção é B”; 
-  Os outros nove alunos (19%) têm o mesmo raciocínio do que os anteriores, 

mas erram algebricamente na construção da expressão matemática do termo 
geral da série. 

 
No fim desta atividade, fora de sala de aulas, os alunos escreveram nos seus comentários 

que este tipo de tarefa lhes “traz muitos benefícios para o estudo da matéria, uma vez que irei ter 

frequência no dia 07.11.2013 e esta matéria estará incluída nela” e “a alínea 14 fez-me perceber 

uma possível aplicação para uma serie“ (comentários proferidos por dois alunos).  

6.4.2. Aprendizagem de séries de funções  

Os alunos de MATE1 deverão abordar, no tópico sobre séries de funções, os conceitos de série 

de função e de intervalo de convergência de uma série. Neste tópico é dada maior importância ao estudo 

de séries de potências (séries de Taylor/McLaurin) e à sua aplicação no cálculo aproximado de valores 

reais.   

As atividades teórico-práticas de aprendizagem desenvolvidas pelos alunos sobre séries de 

funções (SF) formam um conjunto de tarefas em contexto de e fora de sala de aula que se indicam na 

Tabela 44. 

Tabela 44. Lista de tarefas sobre as séries de funções. 

Tarefas 

Id. Descrição  

SF_1 Série de Potências 
Atividade exploratória, apoiada numa applet, para análise de séries de Taylor/MacLaurin com 
exercícios, para resolução em grupo, que abordam a determinação da série de potências 
representativa de uma função, noção de aproximação e de erro.  

Características 
Objetivos: Compreender e aplicar os métodos para a determinação da série de potências 
representativa de uma dada função. Estimar o erro cometido ao usar um polinómio de aproximação; 
Discutir e argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na 
resolução da tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução. 
Duração: Aula e meia TP. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

SF_2 Moodle – série funções 
Questão sobre séries de funções no Moodle, de escolha múltipla e com justificação escrita, para 
avaliação individual. 

Características 
Objetivos: Autoavaliar conhecimentos sobre séries de funções. Relacionar conceitos sobre séries 
de funções, formal e visualmente.  
Duração: uma semana. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

265 

Para acompanhamento das atividades teórico-práticas, os alunos fizeram uso da ficha TP8 que 

continham exercícios resolvidos e enunciados de exercícios com solução abordando a determinação da 

expressão de uma série de potências, intervalo de convergência, polinómio de Taylor de aproximação, 

resto e erros de aproximação para diferentes tipos funções. 

6.4.2.1. Contexto de sala de aula  

De seguida apresenta-se a atividade desenvolvida pelos alunos na aprendizagem das 

séries de funções, em particular as séries de potências, em contexto de sala de aula. Foi uma 

atividade de aprendizagem exploratória de conceitos sobre as séries de potências e que decorreu 

em aula e meia TP apoiada no software GeoGebra.  

SF_1: Descrição da tarefa e de materiais didáticos 

As atividades desenvolvidas na introdução do tópico de séries de funções foram 

essencialmente centradas na compreensão da aplicabilidade das séries de funções na engenharia 

e em situações reais. Estas situações foram exploradas com apoio de uma applet que permite 

analisar e manipular diversos parâmetros relativos aos polinómios de Taylor/MacLaurin, tais como 

escolha da função a representar, centro, ordem do polinómio de aproximação e a abcissa de um 

ponto que se queira analisar, como mostra a Figura 105. 

 

Figura 105. Visão da Applet que permite manipular diversos parâmetros relacionados com as séries de Taylor 
 
Na atividade de aula os alunos que tinham tablets e computadores portáteis 

descarregaram do Moodle e abriram aplicação informática sobre as séries de Taylor, Figura 105, 

e foram explorando a mesma para as situações que o professor ia sugerindo no quadro. Foram 
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exploradas situações de determinação aproximada de constantes tais como seno de um angulo, o 

 e o número de neper e sem recurso à calculadora, ou ainda, a situação de usar uma máquina 

de calcular básica para calcular valores em funções ditas de cientificas, tais como logaritmos, 

exponenciais e trigonométricas.  

Após a exploração destas situações com recurso a cálculos efetuados pelo software 

Geogebra, foram registadas, no quadro, as expressões matemáticas que permitiam determinar a 

série de Taylor ou de MacLaurin de uma função, em torno de uma abcissa de um ponto A, e o 

respetivo intervalo de convergência. Pediu-se de seguida que os alunos determinassem a série de 

MacLaurin da função 𝑒𝑥 e o seu respetivo intervalo de convergência. O erro mais frequente nas 

resoluções dos alunos foi o facto de muitos alunos colocarem na expressão do termo geral da 

série a derivada de ordem 𝑛 da função, em vez da derivada de ordem 𝑛 em 𝑥 = 0, como mostra 

a Figura 106. 

 
Figura 106. Erro na determinação da expressão da série de MacLaurin na tarefa SF_1. 

 
Após os alunos terem efetuado a resolução do exercício proposto, a correção do mesmo 

foi feita no quadro, de modo a evidenciar o tipo de exigências necessárias à sua escrita formal. 

Depois fez a exploração do exercício com a applet, analisando a aproximação da função  a 

polinómios de 2ª, 3ª e 10ª ordem, para abcissas mais ou menos distantes da origem e para 

situações de diferentes centros da série. Perto do fim da aula, os alunos foram questionados sobre 

a ligação entre o conceito de movimento uniformemente acelerado de um objeto e a expressão da 

série de Taylor. Essas relações foram registadas no quadro, seguindo o esquema apresentado na 

Figura 107. 

 

Figura 107. Relação matemática entre a equação do movimento uniformemente acelerado de um 
objeto e a série de Taylor. 



xe
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Os alunos realizaram então um conjunto de exercícios sobre a construção da série de 

Taylor/MacLaurin das funções exponencial e logarítmica. Os erros mais frequentes dos alunos nas 

resoluções dos exercícios foram o que se descrevem na Tabela 45. 

 
Tabela 45. Erros e dificuldades mais relevantes dos alunos durante a resolução da tarefa SF_1. 

Id.  Descrição  Origem do erro Frequência  

esf_1 
Dificuldade em determinar da expressão geral 
da série de potências (Taylor). 

Procedimento das regras de 
derivação  

Elevada 

esf_2 
Erro na notação de derivada de ordem n.  Ausência de significado da notação 

algébrica 
Baixa 

esf_3 
Erro no conceito de série de potências. Ausência de significado de 

polinómio. 
Média 

esf_4 
Erro de escrita matemática na condição para 
determinar o intervalo de convergência da SF 

Ausência de significado na escrita 
matemática formal 

Baixo 

esf_5 
Dificuldade em determinar o limite de uma 
expressão matemática. 

Erro construtivo e cognitivo Média 

esf_6 
Utilização errada do símbolo de somatório nas 
expressões matemáticas. 

Ausência de significado do símbolo 
de somatório 

Baixa 

esf_7 
Considerar ordem do polinómio como número 
de termos de um polinómio. 

Erro de ausência de significado de 
polinómio de ordem n 

Média 

esf_8 
Erro da escrita matemática na notação  Algébrico e ausência de significado 

de notação matemática 
Elevada 

 
A dificuldade mais frequente dos alunos na realização da tarefa de determinação da série 

de Taylor representativa de uma função é a determinação da expressão da derivada de ordem n 

de uma função (esf_1), como mostra a Figura 108.  

 

 
Figura 108. Dificuldade em determinar a expressão da derivada de ordem n de uma função. 

 
A origem desta dificuldade esf_1 nos alunos, para determinar a expressão geral da 

derivada de ordem n, prende-se com o facto de o aluno não organizar os resultados das operações 

 xP2
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matemáticas que vai desenvolvendo (Figura 108 A). O aluno efetua o cálculo com os fatores 

numéricos em vez de os tentar sistematizar ou não consegue desenvolver corretamente as 

sucessivas derivadas de ordem superior (Figura 108 B). Um outro erro é o da falta de rigor da 

escrita matemática, nomeadamente na notação de derivada de ordem 𝑛 (esf_2), como mostra na 

Figura 109. 

 
Figura 109. Erro na notação de derivada de ordem 𝑛. 

 
No erro (esf_2) patente na Figura 109, o aluno não distingue, em termos de notação, a 

potência de uma função da sua derivada de ordem 𝑛. Além disso, a derivada de 2.ª ordem está 

mal determinada. Alguns alunos cometem, nesta tarefa de determinação da expressão da série 

de potências, o erro (esf_3) expresso na Figura 110.  

 

 
Figura 110. Erro no conceito de série de polinómios. 

 
Neste erro esf_3 o aluno não reconhece o significado de uma série de potências, porque 

na expressão da série deveria ter colocado  em vez de  e por isso a expressão não 

representa um polinómio. Na escrita matemática da condição que permite determinar o intervalo 

de convergência, também aparecem alguns erros (esf_4) cometidos pelos alunos, como se pode 

ver na Figura 111.  

 

Figura 111. Erro de escrita matemática na condição para determinar o intervalo de convergência da SF.  

  af n   xf n
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Nestes erros na escrita matemática (esf_4) podem-se encontrar casos ligados à ausência 

do símbolo matemático de limite (Figura 111 A) e de módulo na expressão (Figura 111 A) de 

determinação do intervalo de convergência, ou ainda escrever  como fosse . Todos 

estes erros de escrita algébrica podem ser colmatados com a devida intervenção do professor. Já 

a dificuldade de determinar limites de expressões matemáticas (esf_5), representado na Figura 

112, é mais difícil de ser ultrapassada, porque é do tipo cognitivo e requer algumas atividades 

auxiliares na aprendizagem deste conteúdo matemático. 

 

 
Figura 112. Dificuldade em determinar o limite de uma expressão matemática. 

 
Um outro erro (esf_6) cometido por alguns alunos na resolução escrita dos exercícios, que 

representa uma ausência de significado, é a utilização errada do símbolo somatório. Apresentam-

se alguns exemplos na Figura 113.  

 

 
Figura 113. Erro de ausência de significado do símbolo de somatório. 

 
Neste erro esf_6, os alunos não escrevem à frente do símbolo de somatório a sua 

expressão geral (Figura 113 A) ou usam o símbolo quando já estão a somar os vários termos 

(Figura 113, B e C). A falta de significado (esf_7) de polinómio de ordem 𝑛, , também foi 

manifestada por alguns alunos, como mostra a Figura 114.  

 

Figura 114. Erro de ausência de significado de polinómio de ordem n. 

1nu 1nu



 xPn
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Neste erro (esf_7), patente na Figura 114, o aluno associa ordem do polinómio ao número 

de termos do polinómio. É um erro local e relativamente fácil de ser ultrapassado com uma 

pequena discussão com o professor. Também a trabalhar com este conceito de , surgiram 

algumas deficiências de escrita matemática (esf_8) como mostra a Figura 115. 

 

 
Figura 115. Erro ou falta de escrita matemática de . 

 

O erro de escrita formal matemática de polinómio de ordem dois  está patente na 

Figura 115, situação A, em que o aluno escreve o número 2 de forma inadequada e na situação 

B, da mesma figura, outro aluno não identifica a expressão que estava a escrever como sendo 

.  

6.4.2.2. Contexto fora de sala de aula  

Na atividade de aprendizagem séries de funções no contexto fora da aula TP, os alunos 

realizaram a tarefa de Moodle SF_2, “Séries de funções”.  

SF_2: Tarefa de escolha múltipla no Moodle: Séries de funções 

Foi pedido aos alunos para realizarem a tarefa de Moodle SF_2 sobre séries de potências, 

denominada “Séries de funções” (Anexo 9), cuja classificação foi considerada para avaliação 

individual. A tarefa, um teste com um conjunto de oito questões de escolha múltipla que a 

plataforma Moodle gerava aleatoriamente. No fim apresentava um pedido de opinião e de 

descrição sobre os materiais didáticos usados pelos alunos para a resolver. A média das 

classificações obtidas nesta tarefa foi de 17,4 valores (numa escala de zero a vinte). 

Numa análise questão a questão da tarefa SF_2, vê-se que a média das classificações das 

respostas foi positiva e a generalidade dos alunos responderam corretamente às questões aí 

colocadas, como mostra a Tabela 46.    

 

 xPn

 xP2

 xP2

 xP2
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Tabela 46. Média das notas obtidas para cada questão da tarefa SF_2 (N=43). 

 Questão nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Média (%) 84 97 90 97 90 81 72 86 

 

Da análise desta tabela conclui-se que apenas a questão 7 teve uma classificação abaixo 

de 75%.  

Análise das respostas à questão 7  

A Tabela 47 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativo às respostas dos alunos 

à questão número 7. Os valores apresentados nesta tabela dizem respeito a um universo de 43 

alunos que responderam à tarefa no Moodle. 

 
Tabela 47. Respostas à questão 7 da tarefa SF_2 (N=43). 

7) Sendo 𝑓(𝑥) = ln(𝑥) representada pela série Taylor 

∑
(−1)𝑘−1

𝑘
(𝑥 − 1)𝑘

∞

𝑘=1
;       0 < 𝑥 ≤ 2 . 

Qual dos seguintes valores representa uma aproximação de Taylor 

de 3ª ordem para o valor de ln (
3

2
) ? 

Respostas 
(N=43) 

Opções de Resposta  Nº % 

A) ln (
3

2
) ≈

3

8
. 5 12% 

B) ln (
3

2
) ≈

5

12
 31 72% 

C)  ln (
3

2
) ≈

1

2
 1 2% 

D)  ln (
3

2
) ≈

77

192
 0 0% 

Não responde  6 14% 

 

Embora a maioria dos alunos (72%) tenha respondido corretamente à questão 7, 14% de 

alunos não foi capaz de determinar a aproximação de Taylor de 3.ª ordem para o valor de ln (
3

2
). 

Da análise dos argumentos apresentados pelos 9 alunos que justificaram a sua opção de respostas 

para esta questão, a totalidade dos alunos apresenta argumentos válidos, referindo que verificaram 

que o ponto pertencia ao intervalo de convergência, que usaram a expressão analítica do polinómio 

de 3.ª ordem e que se apoiaram na applet sobre as SF e na calculadora para confirmar a solução.  
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6.5. Aprendizagem de integrais indefinidos e definidos 

No que diz respeito aos conteúdos sobre integrais, está previsto que os alunos de MATE1 

comecem por estudar os conceitos de primitiva e integral indefinido e diversos métodos de cálculo, 

nomeadamente primitivação por partes, por substituição e por decomposição algébrica de funções 

racionais. Para estudar integrais definidos, devem abordar o conceito de soma de Riemann, a 

Regra de Barrow. Como aplicação direta, devem aprender a calcular áreas definidas por gráficos 

de funções em coordenadas cartesianas 

Nesta secção faz-se uma descrição e análise das atividades de aprendizagem dos alunos sobre 

integrais indefinidos (Iind) e definidos (Idef), em contexto de sala de aula e fora de sala de aula. São 

descritas as diversas tarefas, as dificuldades e erros cometidos pelos alunos durante as suas resoluções.  

6.5.1. Aprendizagem de integrais indefinidos 

As atividades teórico-práticas de aprendizagem dos alunos sobre integrais indefinidos (Iind) 

foram constituídas por um conjunto de tarefas em contexto de e fora de sala de aula que se indicam na 

Tabela 48. 

 

Tabela 48. Lista de tarefas sobre integrais indefinidos para os alunos de LESEE. 

Tarefas 

Id. Descrição  

Iind_1 Primitivas - aula 1  
Atividade de avaliação individual e exploração do conceito de primitiva de uma função e da técnica 
de mudança de variável. 

Características 
Objetivos: Compreender o conceito de primitiva de uma função. Aplicar a técnica de mudança de 
variável no cálculo integral.  
Duração: Uma aula. 
Recursos: Softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula;. 

Iind_2 Técnicas de primitivação - aula 2 
Tarefa de exploração, para trabalho em grupo, das técnicas de primitivação (substituição 
trigonométrica e integração por partes). 

Características 
Objetivos: Compreender e aplicar as técnicas de primitivação (substituição trigonométrica e 
integração por partes); Discutir e argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. 
Usar tecnologias na resolução da tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 
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Iind_3 Entrega da resolução escrita da tarefa Iind_2   
Apresentação da resolução escrita da tarefa Iind_2, para avaliação em grupo. 

Características 
Objetivos: Saber técnicas de primitivação. Desenvolver capacidades de escrita com rigor 
matemático, apresentando os raciocínios, e as justificações matemáticas usados na resolução da 
tarefa Iind_2. Discutir e argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Organizar e 
trabalhar em grupo. 
Duração: Uma Semana.  
Recursos: Calculadoras gráficas e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

Iind_4 Moodle – Primitivas 
Questionário sobre primitivas no Moodle, de escolha múltipla, para avaliação individual. 

Características 
Objetivos: Avaliar o conhecimento sobre o conceito de primitiva e aplicação das técnicas para a 
sua determinação. Manipular o conceito de primitiva em situações matemáticas e em contextos 
físicos.  
Duração: uma Semana. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

 

Para complementar as atividades de aprendizagem sobre integrais indefinidos e apoiar as 

tarefas descritas na Tabela 48, os alunos puderam consolidar os seus conhecimentos e praticar as 

técnicas de primitivação apoiados nas fichas TP9 e TP10 com exercícios resolvidos e enunciados de 

exercícios com solução. 

Na Tabela 49 é apresentada uma síntese dos raciocínios, erros e dificuldades mais 

relevantes dos alunos na resolução das tarefas de aula sobre Integrais indefinidos propostas aos 

alunos. 

 
Tabela 49. Erros e dificuldades mais relevantes dos alunos na resolução das tarefas de aula sobre 

Iind. 

Id.  Descrição do erro ou da dificuldade  Origem do erro Frequência  

eii_1 

Erro de falta da constante geral C na escrita da solução final do 
integral. 

Ausência de 
significado de 
solução geral de 
um integral 

Média 

eii_2 

Erro na regra da primitiva do produto de duas funções 

 

Desconhecimento 
das propriedades 
do integral 
definido. 

Baixo 

eii_3 Dificuldade em transformar em  
Manipulação 
algébrica 

Alta 

eii_4 

Erro na mudança de variável: para  não substituí o 

diferencial  por  

Ausência de 
significado de 
diferencial. 

Alta  

   dxvdxudxvu

22 ua 
2
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eii_5 
Erro por não regressar à variável original após mudança de 
variável no integral 

Ausência de 
significado de 
primitiva. 

Alta 

eii_6 
Ausência de justificação na substituição trigonométrica de: 

  

Manipulação 
algébrica. 

Alta 

6.5.1.1. Contexto de sala de aula  

Em contexto de sala de aula houve duas tarefas (Iind_1 e Iind_2) que os alunos tiveram que 

realizar e que se descrevem de seguida.  

Iind_1: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Para a aprendizagem da noção de primitiva, o professor pediu aos alunos que estudassem esta 

temática e, em particular, visualizassem os vídeos aula porque na aula iriam realizar uma tarefa de 

avaliação (Iind_1). Esta tarefa de avaliação individual dos alunos foi composta por três integrais de 

resolução quase imediata, três versões de enunciados, e pretendia-se que o aluno aplica-se o conceito 

de primitiva. O aluno era obrigado na sua resolução a apresentar a confirmação da solução que 

determinou através da derivada do resultado obtido. De seguida analisa-se as respostas dos alunos a 

cada um dos exercícios de avaliação propostos.  

Análise das respostas ao exercício 1 

A Tabela 50 apresenta as estatísticas relativamente às respostas dos alunos à questão 

número 1. Os valores apresentados nesta tabela dizem respeito a um universo de 34 alunos que 

responderam a esta tarefa de aula Iind_1. 

 
Tabela 50. Respostas à questão 1 da tarefa Iind_1 (N=34). 

1) Determine  ,  ou   
Respostas 

(N=34) 

Resposta: Nº % 

Correta 28 82% 

Parcialmente correta 6 18% 

Errada 0 0% 

Não responde  0 0% 

 

A maioria dos alunos (82%) respondeu corretamente à questão 1, 18% dos alunos não 

colocou a constante geral C na escrita da solução final da primitiva, como mostram duas das 

   tttttg sec...sec)(sec)(1 22 

  dxxsenx 23   dxxx 24cos  dx
x

x)2ln(3
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resoluções dos alunos na Figura 116, daí que as suas respostas tenham sido classificadas de 

parcialmente corretas.  

 

 
Figura 116. Erro de falta da constante geral C na escrita da solução final da primitiva. 

Análise das respostas ao exercício 2 

A Tabela 51 apresenta as estatísticas relativas às respostas dos alunos à questão número 2. 

 
Tabela 51. Respostas à questão 2 da tarefa Iind_1 (N=34). 

2) Determine , ou  Respostas 
(N=34) 

Resposta: Nº % 

Correta 27 79% 

Parcialmente correta 2 6% 

Errada 5 15% 

Não responde  0 0% 

 

A maioria dos alunos (79%) respondeu corretamente à questão 2, 6% dos alunos tiveram 

as suas respostas classificadas como parcialmente corretas, por não considerarem a constante 

geral C na escrita da solução final da primitiva. Já, 13% dos alunos não foram capazes de 

responder corretamente à questão. Da análise das resoluções da questão 2, o erro de não 

considerar na solução da primitiva a constante 3 no argumento do logaritmo (eii_2) surgiu em 

quatro dos alunos, como mostra uma das suas resoluções na Figura 117. 

 

 

Figura 117. Erro de falta da constante 3 no logaritmo da solução final da primitiva. 
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e
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Deste erro eii_2 induz-se que os alunos ainda não manipulam mentalmente a regra da 

derivada dos logaritmos ou então consideram que (3 + cos(𝑥))′ = −3 𝑠𝑒𝑛(𝑥). Já, um aluno 

após ter começado corretamente a resolução do integral, no último passo da sua escrita, por influência 

de raciocínios auxiliares, apresenta a solução errada (Figura 118). 

 

 

Figura 118. Erro na escrita final da solução da primitiva. 

 

Análise das respostas ao exercício 3 

A Tabela 52 apresenta as estatísticas relativas às respostas dos alunos à questão número 3. 

 
Tabela 52. Respostas à questão 3 da tarefa Iind_1 (N=34). 

3) Determine  , 

 

Respostas 
(N=34) 

Resposta: Nº % 

Correta 19 56% 

Parcialmente correta 10 29% 

Errada 5 15% 

Não responde  0 0% 

 

No que diz respeito à terceira questão, 56% dos alunos respondeu corretamente e também 

42% dos alunos tiveram uma resposta classificada como parcialmente correta, porque, embora 
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considerem a mudança de variável que era imposta na questão, a apresentação escrita da mesma 

não teve qualquer rigor (Figura 119 e Figura 120, A).  

 

 

Figura 119. Falta de rigor na escrita da mudança de variável na resolução da primitiva. 

 
Já quatro alunos apresentaram soluções errados para primitiva, como é exemplo a 

resolução apresentada na Figura 6_3_2, A.   

 

 

Figura 120. Erro de resolução à questão 3 da tarefa Iind_1. 

 

A dificuldade (eii_2) apresentada por um aluno (Figura 120, B) surge com alguma 

frequência nos alunos e revela que o aluno não manipula mentalmente bem a regra da derivada 

do produto de duas funções. 

Após a entrega em papel da realização desta tarefa Iind_1, passou-se à discussão da sua 

resolução e algumas das soluções apresentas pelos alunos foram introduzidas numa applet para 

verificar a sua validade. Esta applet é um simulador construído segundo um modelo do conceito 

matemático de definição da primitiva. A applet não apresenta diretamente a solução do integral, mas 

permite que o aluno digite uma possível função para primitiva, determina a derivada da mesma, coloca-

A 

B 



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

278 

a na integrada e o aluno verifica se é o integral que pretendia determinar. Caso não seja ainda a solução, 

o aluno efetua dinamicamente alterações à primitiva até obter o integral pretendido. Estas tentativas 

para encontrar a solução vão moldando o raciocínio do aluno no sentido da aprendizagem do conceito 

de primitiva. Por exemplo, na discussão da resolução do 1.º integral da tarefa Iind_1, o diálogo que 

surgiu entre os alunos e professor para encontrar a solução foi: 

 

Aluno:  Colocando no computador  … 

[E no software visualizou-se a solução da Figura 121] 

 

 

Figura 121. Seleção da tentativa para solução da primitiva na 

applet de aprendizagem das primitivas. 

 

Aluna: Então basta que se multiplique a solução por -1/6. (gravação áudio 
Dvt_27_11_2013). 

[E a nova solução foi a que se mostra na Figura 122.] 

 

 

Figura 122. Solução correta de  com a applet contruída em GeoGebra. 

 

A solução apresentada na Figura 122 era a que os alunos estavam à procura. As soluções para 

as outras questões da tarefa foram facilmente alcançadas por este processo, porque a maioria dos 

alunos já tinham respondido acertadamente às questões matemáticas da tarefa. Para corrigir as 

dificuldades que os alunos sentiram com a aplicação do método da mudança de variável nas técnicas 

de primitivação na resolução da questão 3, foram realizadas algumas atividades no quadro para explorar 

o conceito matemático de diferencial.  

 

 23cos)( xxF 

 23cos)( xxF 

  dxxsenx 23
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Iind_2: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Após a realização da tarefa Iind_1 foi pedido aos alunos que estudassem e visualizassem 

os vídeos aula sobre as técnicas de primitivação tais como, mudança de variável, substituição 

trigonométrica e integração por partes, porque na semana seguinte pretendia-se realizar a tarefa 

de grupo Iind_2. Esta tarefa de aula foi composta por três exercícios com integrais cuja resolução: 

no primeiro caso, era quase imediata; nos segundo e terceiro casos, implicava a utilização de 

técnicas de substituição trigonométrica e integração por partes. Na aula seguinte, os alunos em 

grupo teriam de entregar a resolução detalhada desta tarefa Iind_2 por escrito e discutir as dúvidas 

que tivessem surgido.  

Relativamente aos dois primeiros integrais,  e , 

considerando 𝑥 = 𝑡𝑔(𝑡), a totalidade dos grupos, com mais ou menos dificuldades, conseguiu 

atingir o objetivo da sua resolução. Durante a resolução desta tarefa Iind_2 surgiram algumas 

dúvidas, nomeadamente dificuldades em lidar com a constante 4 que aparecia no radicando de 

ambos integrais (eii_3). A expressão que aparecia no radicando necessitava de uma manipulação 

para transformar o termo constante 4 em 1. Como tal, os alunos tinham que colocar em evidência 

a constante 4 para que as expressões dos integrais a resolver fossem identificadas com expressões 

de alguma regra presente no formulário que tinham em sua posse. Os diálogos seguintes com os 

alunos são demonstradores dessa dificuldade. 

 
Aluno: Já consegui ver no formulário que a este exercício (2) tenho que aplicar a 

técnica desta expressão , mas tenho aqui o 4 a mais. Agora 

posso partir a raiz em duas? (gravação áudio Dvt_B015_4_12_2013). 

Aluno: Professor, tenho   posso fazer , não é? 

(gravação áudio Dvt_B015_4_12_2013). 

 
Isto mostra que os alunos têm alguma insegurança para manipular as propriedades das raízes 

e ainda não integraram completamente (reificação) a aplicabilidade da propriedade: 

. No âmbito desta dificuldade eii_3, também um grupo coloca a 

questão: 

Aluno: Tenho , como posso separar? 

Prof.:  E pode separar? 
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Aluno:  Posso dividir tudo por 4. 

Prof.: Dividir por 4? Obtém um valor diferente…. 

Aluno: Ah! Ponho em evidência o 4. (gravação áudio Dvt_B015_4_12_2013). 

 

Da continuação do primeiro diálogo, sobressaiu ainda um outro erro e que foi transversal a 

todos grupos: ao aplicar a técnica de mudança de variável no integral (exercício 2), os alunos não 

substituíram o diferencial 𝑑𝑥 por  (erro eii_4).  

 

Prof.:  Vejamos a sua resolução. Foi à expressão do integral e substituiu 

. Mas, este fator no fim na expressão do seu integral é 𝑑𝑥? O 

que fez? 

Aluno:  Ficou igual, é 𝑑𝑥.  

Prof.: Mas, toda a expressão que substituiu tem ‘𝑡’, mantém na mesma o 𝑑𝑥? 

Aluno: Sim, posso. 

Prof.: Mas veja na sua expressão inicial do integral. Só havia a variável ‘𝑥’ e o 
𝑑𝑥. Agora pode ter ‘𝑡’ e 𝑑𝑥?  

Aluno:  Ah, não. Tenho de substituir 𝑑𝑥 por 𝑑𝑡 (𝑑𝑥 = 𝑑𝑡).Ah, não. Tenho de 

calcular 𝑑𝑥, ou seja, . (gravação áudio 

Dvt_B015_4_12_2013) 

 
Os alunos associam ao fator 𝑑𝑥 o significado único de elemento identificador da variável em 

integração e, como tal, não lhe dão a importância devida quando estão a fazer uma mudança de variável. 

Este aluno facilmente reconheceu o seu erro e corrigiu o mesmo, mas em alguns grupos o diálogo 

mantido para ultrapassar este erro eii_4 foi um pouco mais demorado.  

Durante a resolução da tarefa Iind_2, alguns alunos levantaram, ainda, dúvidas sobre a 

confiabilidade das soluções que obtinham: 

 
Aluno:  Professor, esta solução está certa? 

Prof.: Como é que vocês podem confirmar se a vossa solução está correta?  

Aluno: Derivando, Só que no resultado não aparece o quatro. (o aluno avançou 

com a solução 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (𝑡𝑔(𝑙𝑛(𝑥))) em vez de . 

Prof.: Isso mesmo, vá escrevendo e refazendo a sua solução até chegar à 
solução final. (gravação áudio Dvt_B015_4_12_2013) 

 
Este diálogo pode revelar que os alunos ainda não têm como plenamente adquirido o processo 

relacionado com a noção de primitiva, porque basta derivar a solução para confirmar o resultado, 
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embora neste caso também esteja associada a dificuldade eii_3. Neste processo de determinação da 

primitiva de funções é importante que os alunos escrevam a possível solução e apliquem refinamentos 

sucessivos à mesma, através da confirmação da sua derivada, até chegar à solução final. Durante a 

aula, foi notória a satisfação dos alunos com o facto de serem eles a alcançar as soluções das primitivas. 

Relativamente ao terceiro exercício, cuja resolução passava por usar a técnica de integração 

por partes na determinação do integral, apenas dois grupos conseguiram apresentar a sua solução 

durante a aula. Um dos grupos usou a applet disponibilizada no Moodle (Figura 123) para fazer algumas 

tentativas de escolha para u e v’ até alcançar a solução correta.  

 

 

Figura 123. Resolução do exercício 3 (tarefa Iind_2) utilizando a applet de integração por partes. 

 
A utilização desta applet por si não resolvia o exercício, porque os alunos tinham que reconhecer 

que deveriam usar a integração por partes para a resolução do exercício e a applet apenas iniciava o 

processo:  

 
Aluno: Professor, este exercício é para resolver pela técnica de integração por 

partes? 

Prof.: Porque sugere isso? 

Alunos: Porque vejo aqui dois fatores . (gravação áudio 

Dvt_B015_4_12_2013) 

 
Já outro grupo usou o recurso online Wolfram para apresentar a solução do exercício 3, mas 

como não teve uma atividade crítica na sua resolução, foi desafiado a apresentar uma resolução formal 

do exercício. Este desafio foi estendido a todos os alunos. Na aula seguinte, os alunos manifestaram 

dificuldades na resolução do exercício 3: 

Aluno: Não conseguimos chegar à solução do integral proposto. 

   dxxarctgx
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Prof.: Como tentaram e que meios usaram para resolver este exercício 3? Em 
que fontes se apoiaram para tentarem solucionar este exercício? 

Aluno: Através dos apontamentos das aulas teóricas. 

Aluno: Isto é um integral por partes. Podemos tentar tirar o . 

Aluno: Não. O melhor é fazer uma substituição… 

Prof.: Substituir o quê por o quê? 

Alunos: Fazer a substituição  (Figura 124).  

 

Figura 124. Sugestão do aluno para a resolução do exercício 3 na tarefa Iind_2. 

 

Prof.: Ok. Mas e outras formas? Quem fez o exercício não quer vir aqui ao 
quadro explicar? (Áudio da gravação vídeo Dvt_B015_2_11_12_2013) 

 
Dois alunos prontificam-se a explicar o processo que usaram, através da applet em GeoGebra 

e na página online do Wolfram, para a determinação da solução do exercício 3 da tarefa Iind_2. Na 

explicação do primeiro aluno, o conteúdo da projeção na applet é o da Figura 123; o aluno acrescenta 

que o integral resultante da aplicação da técnica de integração por partes tinha uma resolução do tipo 

quase imediato e que daria um logaritmo.  

6.5.1.2. Contexto fora de sala de aula  

No âmbito das atividades de aprendizagem dos integrais indefinidos, os alunos realizaram 

duas tarefas em contexto fora de sala de aula TP: (i) A resolução escrita (Iind_3) da tarefa Iind_2; 

(ii) Questionário no Moodle (Iind_5) com perguntas de resposta escolha múltipla para avaliação 

individual sobre integrais indefinidos. 

Iind_3: Resolução escrita da tarefa Iind_2 (Técnicas de primitivação): Descrição da 

tarefa, dificuldades e erros de resolução 

A maioria dos oito grupos de alunos que entregaram a tarefa realizada em contexto fora 

de sala de aula (Iind_3) não apresentou dificuldades nas suas respostas com a resolução escrita 

2x

2xu 
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dos exercícios 1 e 2 colocados na tarefa de aula Iind_2 (semana anterior). Já o exercício 3 apenas 

foi resolvido por dois grupos.  

Da análise das resoluções do Exercício 1 constata-se que 6 grupos responderam 

corretamente à questão e apenas um grupo não apresentou qualquer resolução. O único erro de 

resolução do exercício 1 surgiu num grupo de alunos que não colocou a constante geral de 

integração C (eii_1), como se mostra na Figura 125. 

 

 

Figura 125. Erro na resolução escrita do exercício 1 da tarefa Iind_3. 

 
Da análise das resoluções do Exercício 2 constata-se que um grupo respondeu 

corretamente à questão, um grupo não apresentou qualquer resolução e seis grupos tiveram uma 

resolução classificada de parcialmente correta porque na solução final, após mudança de variável, 

não voltam à variável original (eii_5), como mostra a Figura 126.  

 

 
Figura 126. Erro por não regressar à variável original após mudança de variável no integral do 

exercício 2 da tarefa Iind_3. 
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Nesta resolução está ausente a justificação de,
 

 erro 

eii_6, que foi comum a estes 6 grupos de alunos. Dos restantes erros detetados na escrita das 

resoluções do exercício 2, existiu ainda a falta de parêntesis ou a não colocação do diferencial  

em alguns passos da resolução do exercício. 

Da análise das duas únicas resoluções do exercício 3 entregues pelos grupos de alunos, 

constata-se que um dos grupos respondeu na forma analítica e o outro apresenta a solução final 

que obteve ao utilizar o recurso online Wolfram. Esta resposta foi discutida cuidadosamente com 

os alunos, indicando que, nesta fase, deviam tirar o melhor partido do software para gerar uma 

aprendizagem efetiva e não apenas de produzir uma solução, mas mantendo-lhes a motivação 

pelo uso das tecnologias. 

Iind_5: Tarefa de Moodle (“integrais indefinidos”): Descrição da tarefa, dificuldades 

e erros de resolução 

No fim de uma aula teórico-prática foi pedido aos alunos que realizassem a tarefa de 

Moodle sobre integrais indefinidos, “Moodle - integrais indefinidos” (Anexo 10). A média das 

classificações obtidas pelos 40 alunos que realizaram esta tarefa foi de 13,3 valores (numa escala 

de zero a vinte).  

Numa análise questão a questão da tarefa Iind_5 ver-se-á que os alunos, em geral, 

responderam corretamente às questões aí colocadas, com a exceção a duas perguntas, como 

mostra a Tabela 53.    

 
Tabela 53. Média das notas obtidas para cada questão da tarefa Iind_5 (N=48). 

 Questão 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Média (%) 85% 100% 85% 54% 28% 74% 66% 41% 

 

Da análise da tabela verifica-se que as questões 5 e 8 obtiveram uma classificação média 

negativa e a questão 4 teve uma classificação média suficiente. De seguida faz-se uma análise 

mais detalhada das respostas dos alunos a estas três questões. 

Análise das respostas à questão 4  

A Tabela 54 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativamente às respostas dos 

alunos à questão 4. A opção de resposta correta está marcada na tabela a ‘negrito’. 

   tttttg sec...sec)(sec)(1 22 

dt



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

285 

Tabela 54. Respostas à questão 4 da tarefa Iind_5 (N=40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a maioria dos alunos (53%) tenha respondido corretamente à questão 4, 47% de 

alunos que não foi capaz de identificar a mudança de variável que poderia ser aplicada ao integral 

proposto.  

 

Análise das respostas à questão 5  

A Tabela 55 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativamente às respostas dos 

alunos à questão 5.  

 

Tabela 55. Respostas à questão 5 da tarefa Iind_5 (N=40). 

5) Considere  e a mudança de variável 

. Então o integral transforma-se em:  

Respostas 
(N=40) 

Opções de Resposta  Nº % 

A)  
11 27% 

B)  3 8% 

C) . 11 27% 

D) Nenhuma 15 38% 

Não responde  0 0% 

 

    dxxxtg 2sec2ln 2


)2( xtgt 

 dtt ln
2

1

dtt
2

2

1

  dttt 1ln
2

1 2

4) Seja . Então, a mudança de variável 

adequada à sua resolução é:  

Respostas 
(N=40) 

Opções de Resposta  Nº % 

A)  
21 53% 

B)  
4 10% 

C) . 4 10% 

D) Nenhuma 10 25% 

Não responde  1 2% 

   dxxe xsen cos2

)(xsenu 

)cos(xu 

 xseneu 2
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Desta tabela identifica-se que a maioria dos alunos (73%) não foi capaz de manipular a 

mudança de variável sugerida a ser aplicada ao integral proposto e apenas 27% deles mostrou 

competência para o fazer.  

Análise das respostas à questão 8  

A Tabela 56 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativamente às respostas dos 

alunos à questão 8.  

 
Tabela 56. Respostas à questão 8 da tarefa Iind_5 (N=40). 

8) Considere . Qual das seguintes situações não 

é aplicação da fórmula da integração por partes (use a applet…) 

Respostas 
(N=40) 

Opções de Resposta  Nº % 

A)  
5 13% 

B)  
14 35% 

C) 𝑥2𝑙𝑛(|sec(𝑥)|) − ∫2ln (|sec (𝑥)|)𝑑𝑥. 16 40% 

D) Nenhuma 4 10% 

Não responde  1 2% 

 

Desta tabela identifica-se que 40% dos alunos respondeu acertadamente à questão 8 e a 

maioria dos alunos (60%) não foi capaz de manipular hipóteses diferentes para escolha das 

variáveis a usar na técnica da integração por partes. A resposta B) que era semelhante à opção 

correta C) e foi a opção de escolha para 35% dos alunos. Esta semelhança poderá ter induzido em 

erro alguns alunos na sua opção de escolha.  

Os erros resultantes da resolução desta tarefa indicam que os alunos ainda têm alguma 

dificuldade em lidar com a técnica da mudança de variável na resolução de integrais indefinidos.    

6.5.2. Aprendizagem de integrais definidos  

As atividades teórico-práticas de aprendizagem dos alunos sobre integrais definidos (Idef) 

formam o conjunto de tarefas em contexto de e fora de sala de aula que se indica na Tabela 57. 

 
 
 

 2x tg x dx

    dxxxxtgx 
222 sec

     2x ln sec x 2ln sec x dx  



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

287 

Tabela 57. Lista de tarefas sobre os integrais definidos. 

Tarefas 

Id. Descrição  

Idef_1 Propriedades dos integrais definidos - aula 1  
Atividade, em grupo, de exploração das propriedades dos integrais definidos e conceito de área. 

Características 
Objetivos: Compreender as propriedades e técnicas de cálculo dos integrais definidos; Aplicar 
integrais definidos no cálculo de áreas de regiões delimitada por funções reais de variável real;  
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica; Softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

Idef _2 Áreas - aula 2 
Resolução, em grupo, de exercícios sobre a aplicação dos integrais definidos no cálculo de áreas 
de regiões delimitada por funções reais de variável real. 

Características 
Objetivos: Representar graficamente e determinar a medida da área de uma região delimitada por 
funções reais de variável real; Aplicar as técnicas de cálculo de integrais definidos; Discutir e 
argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na resolução da 
tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução.  
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula;. 

Idef _3 Exercício de aplicação de áreas 
Resolução escrita, em grupo, de um exercício de aplicação de áreas. 

Características 
Objetivos: Escrever com rigor matemático; Discutir e argumentar com os colegas os conceitos 
envolvidos na tarefa. Compreender e aplicar as técnicas de primitivação; Organizar e trabalhar em 
grupo. 
Duração: Uma Semana.  
Recursos: Calculadoras gráficas e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

 

Os alunos para complementar as suas Atividades de aprendizagem sobre integrais definidos 

tiveram disponíveis duas fichas de exercícios (TP11 e TP12), uns resolvidos e outros por resolver com 

solução, sobre técnicas do cálculo de integral definido e sua aplicação à determinação de áreas.   

Na Tabela 58 é apresentada uma síntese dos raciocínios, erros e dificuldades mais 

relevantes na resolução das tarefas de aula sobre integrais definidos propostos aos alunos. 
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Tabela 58. Erros e as dificuldades mais relevantes dos alunos na resolução das tarefas de aula 

sobre Idef. 

Id.  Descrição do erro ou da dificuldade  
Origem do 
erro 

Frequência  

eid_1 
Associar a área no interior de uma curva limitada por uma função 

quadrática como sendo a de um círculo. 
Ausência de 
significado 

Baixa 

eid_2 

Erro de falta de escrita do diferencial  durante a resolução 

dos integrais. 

Algébrico e 
ausência de 
significado de 
diferencial  

Baixa 

eid_3 

Erro na explicitação da variável y da equação implícita 

 

Ausência de 
significado de 
uma equação 
implícita. 

Alta 

eid_4 
Não colocação das unidades de área na resolução do integral 
representativo de uma área. 
 

Algébrico. Alta 

eid_5 

Não reconhecimento da aplicação da técnica de substituição 

trigonométrica no integral definido. . 

Falta de domínio 
das técnicas de 
primitivação.  

Alta  

eid_6 

Uso indevido do símbolo   Ausência de 
significado dos 
símbolos da 
lógica 
matemática. 

Alta 

eid_7 

Afirmar que um integral se mantém igual quando se multiplica a 
integranda e divide a expressão integral por uma mesma função 

Desconhecimen
to da 
propriedade da 
linearidade na 
primitivação. 

Baixa 

6.5.2.1. Contexto de sala de aula  

Em contexto de sala de aula houve duas tarefas (Idef_1 e Idef_2) que os alunos tiveram que 

realizar e que se descrevem de seguida.  

Idef_1 – Propriedades dos integrais definidos: Descrição da tarefa, dificuldades e 

erros de resolução 

A tarefa Idef_1 foi constituída por um conjunto de ações de aprendizagem sobre a 

descoberta das propriedades dos integrais definidos. A aula TP iniciou-se com a apresentação do 

procedimento de cálculo do integral definido, usando a fórmula de Barrow. O integral definido foi 

explorado em torno do exemplo , na representação gráfica destas expressões e no valor 

da área da região delimitada pela função e os eixos cartesianos. Inicialmente, os alunos ficaram 

com a ideia que os integrais definidos representavam sempre o valor numérico da área de uma 

dx

11 222  xyyx
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região limitada pelas funções que constituem a integranda e, como tal, o integral seria sempre 

positivo. No entanto, um aluno, refletindo sobre resultados possíveis da fórmula de Barrow, coloca 

a seguinte questão “E se o integral fosse , qual seria o resultado?” (Áudio do 

Vídeo_5_11_12_2013). Perante a questão, foi representada, no quadro e na applet de GeoGebra, 

a região gráfica da situação do problema, e é pedido aos alunos para determinarem o valor do 

integral. Os alunos obtiveram um valor negativo ( ) para o resultado do integral e concluíram 

que o resultado do cálculo de integrais definidos não é sempre um valor positivo. Aproveitando o 

facto de os alunos estarem numa fase de conjeturas e dúvidas, o professor lança a questão:  

 

Prof.: Este tipo de integrais pode ter um resultado nulo? 

Aluno: Sim, basta encontrar um intervalo onde a medida da área para uma região 
abaixo do eixo dos 𝑥𝑥 seja igual à de cima do eixo 𝑥𝑥 (Figura 127). Para 

isso temos encontrar o valor de 𝑎 de modo a que  seja 

igual a 0. 

 

Figura 127. Resolução de  no quadro de sala de aula. (Vídeo_5_11_12_2013) 

 
Os alunos resolveram o integral e concluíram que o valor real que procuravam, de acordo 

com a representação na Figura 127, era . Perante os resultados há um aluno que 

questiona:  

 
Aluno.: Mas a solução também podia ser ? 

Prof: Sim, e o que significa isso?  
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Com estas questões dos alunos gera-se a discussão acerca das propriedades dos integrais 

definidos, nomeadamente   e  . Os alunos 

calcularam analiticamente e no GeoGebra e concluíram que o valor do resultado 

do integral era simétrico ao do integral representativo da região superior do gráfico (Figura 128).  

 

 

Figura 128. Confirmação do resultado nulo de  no quadro de sala de aula. 

(Vídeo_5_11_12_2013) 
 

De seguida o professor e alunos exploraram as diversas formas de cálculo para determinar 

o valor da área sombreada na Figura 128. Depois foram propostos aos alunos alguns exercícios 

de consolidação de conhecimentos com este tipo de integrais e também alguns exercícios que 

incluíam as técnicas de integração por mudança de variável e integração por partes.  

Idef_2 – Áreas: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução 

Na tarefa de aula Idef_2 foi pedido aos alunos que em grupo resolvessem dois exercícios 

sobre a determinação de áreas de regiões que eram delimitadas pelos gráficos de diversas funções 

reais de variável real. O enunciado do exercício 1 foi: 

  odxxf

a

a

       bcadxxfdxxfdxxf

b

c

c

a

b

a

  ,

  dxx






2

32

2 4

  dxx

a

 

0

2 4



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

291 

Seja a região sombreada da 
Figura delimitada pelo gráfico de 
(1) 𝑦 = −𝑥2 + 1 e pelos 
segmentos de reta (2), (3) e (4). 

 
Determine: 

a) A expressão integral 
representativa da sua área.  

b)  O valor numérico da sua 
área. 
 

 

 

Incentivados a consultar os diversos apontamentos que tinham disponíveis para estudo e após 

uma clarificação do que se pretendia da tarefa, os alunos conseguiram alcançar a sua solução. Surgiram 

algumas dificuldades nos alunos na resolução desta tarefa Idef_2 porque, sendo a região cuja área se 

pretendia determinar visualmente simples, alguns alunos pretendiam calcular o valor da área através de 

fórmulas de figuras geométricas conhecidas: 

 
Aluno.: Fiz a área do interior. 

Prof: Sim, mas as área devem ser determinadas unicamente através de 
expressões integrais. No fim pode confirmar os resultados com essas 
expressões das áreas de figuras geométricas. (Áudio do Vídeo 
DVT_001_8_1_2014). 

 
Outro Grupo de alunos: 

 

Aluna.: Usei aqui o . 

Prof: permite-lhe determinar área o quê? 

Aluna.: Área de círculos. 

Prof: Então essa região é um círculo? Essa expressão  representa 

uma circunferência? 

Aluna: não, é uma parábola. (Áudio do Vídeo DVT_001_8_1_2014).  

 

Este último erro da aluna, de associar a área da região delimitada por uma função quadrática   

à de um circulo (eid_1), surgiu também com outros alunos. Após pequenas dúvidas, os alunos 

conseguiram realizar a tarefa que foi terminada com a resolução escrita no quadro no sentido de guiar 

os alunos na escrita matemática das suas resoluções.  

2r

2r

12  xy
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Na tarefa de aula Idef_2 foi pedido aos alunos que resolvessem, em grupo, e entregassem a 

sua resolução escrita, para avaliação, um segundo exercício, cujo enunciado foi: 

 

Seja a região sombreada da figura delimitada 
pelos gráficos das expressões, 
 

(1) 𝑦 = 𝑒𝑥 

(2) 𝑦 = cos (
𝜋

2
 𝑥) 

(3) 𝑥2 + 𝑦2 = 1 
(4) Segmento de reta 

 
Determine: 
a) A expressão integral representativa da 

sua área.  

b) O valor numérico da sua área.  

 

 

Das resoluções dos alunos de aula, o erro algébrico (eid_3) de não considerar as duas situações 

possíveis na explicitação da variável y na equação da circunferência e a justificação da escolha correta 

para a expressão da curva 3 (a de sinal negativo) foi o erro mais comum entre os alunos.  

 

Prof: Tem a certeza que a expressão da semicircunferência é essa? 

Aluno: Oh, não. Tem de levar o sinal menos. 

Prof: Cuidado com o rigor da escrita matemática. Você tem escrito 

 . Falta colocar ± e, só depois, é que escolhe 

o sinal para expressão da curva.  

 

Este erro (eid_3) foi comum entre os alunos, como mostra a imagens da Figura 129 da 

resolução de um aluno na sala de aula.  

 

 

Figura 129. Erro algébrico na escrita da equação da expressão da semicircunferência (Vídeo 

DVT_001_8_1_2014). 

 

11 222  xyyx
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O esquecimento dos alunos em colocar as unidades de área no fim da escrita das 

expressões representativas da área (eid_4), foi um erro que ocorreu com alguma frequência nas 

resoluções dos alunos do exercício 2.  

Durante a aula, a generalidade dos alunos não apresentou a resolução de 

∫ √1 − 𝑥2
1

−1
 𝑑𝑥 por incapacidade de identificar e aplicar a técnica da substituição trigonométrica 

(eid_5) a este integral definido relativo á expressão da circunferência.  

6.5.2.2. Contexto fora de sala de aula  

Em contexto fora de sala de aula, os alunos realizaram a tarefa (Idef_3) que se descreve de 

seguida.  

Idef_3 – Propriedades dos integrais definidos: Descrição da tarefa, dificuldades e 

erros de resolução 

A tarefa Idef_3 foi proposta aos alunos no final da aula em que se realizou a tarefa Idef_2. 

O seu enunciado é apresentado na Figura 130. Pediu-se aos alunos que determinassem o valor 

da área da região sombreada, que construíssem uma região simétrica, em relação ao eixo dos xx 

ou ao eixo dos yy, à representada e que determinassem as expressões das curvas fronteira e o 

valor da área da nova região sombreada. A resolução deveria ser trabalhada em grupo e entregue 

na semana seguinte. 

 

 
Figura 130. Enunciado do exercício da tarefa de aula Idef_3. (Vídeo DVT_001_8_1_2014) 

 

Da análise das respostas dos alunos a esta tarefa escrita Idef_3 surgiram alguns erros. 

Por exemplo, um grupo apresenta a seguinte resolução (Figura 131):  
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Figura 131. Erros de resolução na alínea a) da tarefa escrita Idef_3. 

 

Nesta resolução, os alunos não escrevem o diferencial  (eid_2) nas expressões 

integrais. Apesar de utilizarem a técnica correta da integração da diferença de duas funções para 

calcularem a área da região por elas limitada, os alunos identificam erradamente os limites de 

integração. Assim, o valor obtido é o de uma área que não corresponde à área pretendida. O erro 

(eid_3) continuou a aparecer na escrita dos alunos, como mostra a imagem da Figura 132.  

 

 
Figura 132. Erro algébrico na escrita da equação da expressão da circunferência da tarefa Idef_3. 

(Vídeo SAM_840_15_1_2014) 

 
Este erro eid_3 representado na Figura 132 revela que o mesmo é cognitivo e persistente. 

O erro eii_8, de falta de justificação para a simplificação da raiz tendo em conta o domínio da 

substituição, também surgiu como mostra a Figura 133.  

 

 

Figura 133. Erro de ausência de justificação da simplificação da raiz quadrada na tarefa de Idef_3. 

 

O erro de desconhecimento da aplicação da técnica da substituição trigonométrica para 

os integrais revelou-se ainda como persistente, como mostra a Figura 134. 

dx
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Figura 134. Erro indevido de propriedades e de técnicas de integração na tarefa de Idef_3. 

 
Esta resolução revela, ainda, um erro grave e que está relacionado com a regra da derivada 

do produto de funções. O aluno não conhece as propriedades da linearidade na primitivação, 

multiplica a integranda e divide o integral por uma expressão diferente de uma constante (eid_8).  

Relativamente à questão da elaboração da região gráfica simétrica à original, os alunos 

responderam corretamente e afirmaram que o valor da área não se alterava. Um elemento de um 

dos grupos durante a apresentação da resolução da sua tarefa, no quadro da sala de aula, referiu 

que tinha usado a calculadora gráfica para confirmar que as expressões que determinou 

representavam os gráficos que pretendia ver.  

6.6. Projeto LESEE – Pêndulo 

Nesta secção faz-se uma descrição e análise da atividade dos alunos em torno de uma 

tarefa de aprendizagem por projeto (PBL), em contexto interdisciplinar e de física experimental. 

Esta tarefa foi denominada de “Projeto LSEE – Pêndulo” e fez parte das atividades de 

aprendizagem das unidades curriculares de Matemática I (MATE1), Laboratórios de Matemática 1 

(LMAT1), Métodos de Trabalho em Engenharia (MTENG) do 1º ano curso LESEE. Os alunos 

tiveram, ainda, o apoio dos docentes da unidade curricular de Física I para esclarecimento de 

dúvidas da área do conhecimento da Física e que se disponibilizaram para ceder aparelhos de 

medida do laboratório de Física para o que fossem necessário nas medições de parâmetros do 

modelo físico a implementar no projeto.  

O projeto surgiu após algumas reuniões entre os responsáveis das três unidades 

curriculares que se mostraram interessadas na participação do projeto e, desde logo, contou com 

o apoio do diretor de curso da Licenciatura em Engenharia de Sistemas Elétricos de Energia. Nas 

primeiras reuniões ficou decidido que o tema de estudo no projeto deveria incluir uma componente 

de implementação física e com utilização de materiais recicláveis. Surgiu o tema da construção e 

simulação de um Pêndulo porque permitia construir um enunciado (Anexo 11) com diversas 

tarefas de aprendizagem de interesse comum a todas as unidades curriculares. No início do 

semestre letivo de 2013, o projeto foi apresentado aos alunos em duas sessões presenciais onde 
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foram indicados os seus objetivos, as tarefas a executar e os prazos a cumprir para a sua 

realização. O projeto foi constituído por quatro tarefas: 

 
-  Tarefa 1 – Elaboração de um simulador em software do Pêndulo Simples; 

- Tarefa 2 – Elaboração de um simulador para as Séries de Funções e com 
aplicação do Pêndulo; 

- Tarefa 3 – Implementação física e simulação em software de um sistema que 
faça uso do Pêndulo; 

- Tarefa 4 - Elaboração de relatório e apresentação pública dos seus resultados. 

 
O acompanhamento da realização das duas primeiras tarefas ficou a cargo das unidades 

curriculares de MATE1 e LMAT1 e as outras sob a responsabilidade de MTENG. As tarefas 1 e 2 

realizaram-se nos laboratórios de Matemática e fora de sala de aula, contemplaram a resolução 

analítica de questões matemáticas e usaram-se tecnologias, tais como, software matemáticos 

(Geogebra, Wolfram, wxMaxima, outros) e calculadora gráfica. A tarefa 3 foi implementada nos 

laboratórios de MTENG e a simulação em software do modelo físico do protótipo implementado 

pelos alunos foi acompanhado pelos professores de MATE1 e LMAT1. A gestão da tarefa 4 foi 

essencialmente da responsabilidade de MTENG.  

Os objetivos com a elaboração do projeto foram a consolidação de conceitos de 

matemáticos num contexto de simulação e modelação de física experimental, o desenvolvimento 

de competências de planeamento, gestão de projetos, elaboração de relatórios e técnicas de 

apresentação em público.  

De seguida apresenta-se a descrição e análise das respostas dos 7 grupos de alunos que 

responderam às tarefas matemáticas propostas no projeto.  

 

Tarefa 1- Simulação do Pêndulo Simples: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de 

resolução 

A tarefa 1 visou a aprendizagem das equações paramétricas e funções trigonométricas 

aplicadas ao modelo físico do pêndulo simples. Pretendia-se que os alunos construíssem um simulador, 

no software GeoGebra, com base no modelo de um sistema físico constituído por um pêndulo simples, 

como o representado na Figura 135, sem forças de atrito a considerar.  
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Figura 135. Modelo físico do Pêndulo Simples 

 

O enunciado do projeto incluía as expressões matemáticas do modelo físico para pequenas 

amplitudes (𝜃) e os alunos deveriam justificá-las no relatório escrito. 

 
Modelo Matemático do Pêndulo 

- Amplitude do movimento no instante t:   𝜃(𝑡) =  𝜃0 𝑐𝑜𝑠 (√
𝑔

𝑙
  𝑡 ),  

𝜃0 é amplitude inicial do movimento, 𝑔 a aceleração da gravidade e 𝑙 o comprimento do pêndulo. 

- Representação paramétrica do lugar geométrico:  𝑠(𝜃)  = {
𝑥 = 𝑙 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑦 =  −𝑙 cos(𝜃)
 

- Frequência angular do movimento:    𝑤 = 2𝜋 𝑓 =
2𝜋

𝑇
= √

𝑔

𝑙
 , 

𝑇 é o período de um movimento harmónico simples e 𝑓 a respetiva frequência. 

 

 

No desenvolvimento do simulador (applet em GeoGebra), o utilizador deveria poder variar o 

comprimento do pêndulo, o ângulo inicial do lançamento da massa (𝑚) e digitar o valor da aceleração 

da gravidade, como ilustra a interface gráfica da applet construída por um grupo de alunos na Figura 

136. 
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Figura 136. Interface gráfica do simulador de um pêndulo construída por um grupo de alunos para a 

tarefa do projeto interdisciplinar do pêndulo. 

 

O objetivo da construção do simulador era o de apoiar as respostas dos alunos a um conjunto 

de questões de índole matemática no contexto físico do pendulo, tais como: 

 
-  Determinação e visualização do movimento do pêndulo em função do seu 

comprimento e da aceleração da gravidade; 

-  Determinação do valor da aceleração da gravidade em situações de 
localização diferente do pêndulo;  

-  Determinação das especificações para a construção de um relógio clássico de 
pêndulo;  

Análise das respostas dos alunos à primeira fase da entrega da tarefa 1 

Nas especificações da realização do projeto interdisciplinar do Pêndulo, os alunos teriam de 

apresentar os resultados para a tarefa 1, papel ou por ficheiro eletrónico, até data previamente fixada. 

Da análise das respostas escritas dos alunos às questões colocadas na tarefa constatou-se que todos 

alunos foram capazes de construir o simulador para o modelo do pêndulo. Na análise à funcionalidade 

desses simuladores dos alunos, só um grupo não colocou no software a condição do comprimento do 

fio não poder ser negativo. Para a questão 2 da tarefa 1, representação gráfica da velocidade ao longo 

do tempo de um pêndulo de 50 cm de comprimento e a determinação da sua velocidade máxima, três 

grupos apresentaram a explicação com pouco formalismo matemático e um grupo não entrou em 

consideração com as equações paramétricas do modelo do sistema físico. Já dois grupos de alunos não 

apresentaram qualquer solução para a questão 3, 4 e 5 da tarefa. Para a questão da determinação do 

valor da aceleração da gravidade, em situações onde a força da gravidade eram diferentes, um grupo 
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deduziu erradamente a expressão matemática do período (𝑇) para o ciclo do movimento do pêndulo 

(𝑇 = 2𝜋 ∗  √
𝑔

𝑙
 (=)  𝑔 = (

𝑇

2𝜋
)2 ∗ 𝑙 ). Um grupo de alunos errou no cálculo do comprimento do 

pêndulo para a especificação da construção do relógio de pêndulo. Quanto às deduções das expressões 

físicas do movimento do pêndulo, a maioria dos alunos consultou livros e a Web, e transcreveu algumas 

das explicações que aí apareciam. 

Na escrita final do relatório (tarefa 4), a maioria dos alunos levaram em conta as sugestões 

dos professores para a correção dos erros cometidos na primeira fase da entrega do pré-relatório, 

mas também surgiram alguns novos erros e dificuldades na concretização desta tarefa. Por 

exemplo, dois grupos na escrita do relatório não identificam o problema em análise. Dois grupos 

apresentam poucas justificações matemáticas formais.  

Tarefa 2- Simulador para Séries de Funções com a aplicação ao Pêndulo: Descrição 

da tarefa, dificuldades e erros de resolução 

A tarefa 2 visou a aprendizagem das séries de Taylor num contexto de aplicação ao modelo do 

pêndulo simples. Pretendia-se que os alunos construíssem um simulador no software GeoGebra que 

permitisse ao utilizador encontrar um polinómio de aproximação a uma função. Esta applet deveria 

permitir digitar a função 𝑓, selecionar a ordem do polinómio 𝑛, o centro da série 𝑎 e um ponto 𝑥1 onde 

analisar a aproximação do polinómio à função real. A Figura 137 mostra a interface gráfica da applet 

construída por um dos nove grupos de alunos, de acordo com as especificações exigidas na tarefa.  

 

 
Figura 137. Imagem da applet sobre séries de Taylor construída por grupo de alunos para a tarefa 

2 do projeto interdisciplinar do pêndulo.  
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O objetivo da elaboração do simulador da série de Taylor foi o de apoiar os alunos na 

compreensão da conceção das séries de funções e auxilia-los nas respostas às questões no contexto 

físico do pendulo, tais como: 

-  Analisar o comportamento da aproximação da função a um polinómio em 
situações em que os pontos em consideração poderiam pertencer ou não ao 
intervalo de convergência das séries; 

-  Encontrar uma solução com base na série de Taylor e que possam dar 
resposta a problemas de determinação do valor numérico de uma constante 

real, tais como  ou , em situações de ausência de calculadora 

e com a estimação do erro daí resultante; 

-  Encontrar soluções que possam transformar expressões complexas de 
modelos de engenharia em aproximações baseadas nos polinómios de Taylor, 
neste caso, o modelo do movimento do pêndulo. 

 

A tarefa 2 do projeto teve ainda o objetivo de permitir que os alunos descobrissem a aplicação 

do conceito das séries de Taylor a problemas de cálculo numérico, nomeadamente para situações de 

previsão de valores discretos de fenómenos físicos em que se conhecem as caraterísticas reais 

anteriores à ocorrência do fenómeno. No projeto, a aplicação deste assunto surgiu numa questão 

relacionada com a aferição do relógio construído segundo as especificações da tarefa 1. 

Análise das respostas dos alunos à primeira fase da entrega da tarefa 2 

Os alunos teriam de apresentar os pré-resultados da realização da tarefa 2, em papel ou por 

ficheiro eletrónico. Da análise das respostas escritas dos alunos às questões colocadas na tarefa 

constatou-se que todos alunos foram capazes de construir o simulador que permitia apoiar o utilizador 

a analisar a aproximação de uma função a polinómios de ordem n através da aplicação matemática da 

série de Taylor. Para as situações pedidas no enunciado da tarefa, os alunos confirmaram que os 

polinómios obtidos pelo software eram iguais aos obtidos analíticamente. No entanto, na questão 2, 

quatro grupos de alunos não determinaram o intervalo de convergência para aproximação das funções 

cosseno e logaritmo ao polinómio de Taylor. Quando foi pedida a determinação do valor de , tendo 

em conta uma aproximação da função  a um polinómio de ordem 4 ( ), os alunos 

indicaram que o erro da aproximação obtida era elevado, mas não foram capazes de relacionar que 

este erro era devido ao facto de o ponto de abcissa 3 não pertencer ao intervalo de convergência para 

o polinómio que tinham determinado, como mostra a resolução de um grupo de alunos na Figura 138. 

e 








5
cos



 3ln

 ln x  xP4
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Figura 138. Determinação  através do uso impróprio do polinómio de aproximação . 

 
Uma outra falha encontrada na execução dos softwares que os alunos entregaram para 

responder à questão 2.3 - determinação da área de regiões definidas pelas funções e pelos polinómios 

de Taylor definidas na questão - foi que estes não determinavam a área mas apenas o integral definido, 

como mostra a resolução de um dos grupos na Figura 139.  

 

 

Figura 139. Erro na determinação da área da região sombreada na applet do aluno. 

 

 ln 3  xP4
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A solução deste problema era simples, os alunos deveriam ter aplicado a expressão integral 

para determinar as áreas que pretendiam. Também um grupo de alunos não foi capaz de 

encontrar uma solução adequada para determinar o valor numérico de . O grupo selecionou 

adequadamente a função  para construir o polinómio de aproximação, mas, no entanto, calculou 

 e como tal determinou o valor de .  

Na escrita final dos relatórios (Tarefa 4), os alunos corrigiram o erro da determinação do 

intervalo de convergência da série e consequentemente deram uma melhor explicação para as razões 

do elevado valor do erro na determinação de  através do polinómio de Taylor que tinham usado.  

Tarefa 3- Implementação física e simulação de um sistema que faça uso do Pêndulo: 

Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução 

A tarefa 3 visou a construção física de um sistema que incluísse o(s) pêndulo(s) e que exigiu 

ser simulado no computador, na sua totalidade ou em parte, como mostra a solução de um grupo de 

alunos na Figura 140.  

 
Figura 140. Imagem da simulação do sistema físico com múltiplos pêndulos implementado pelos 

alunos no projeto interdisciplinar.  

 

A simulação construída pelo software representa uma visão lateral do movimento das bolas 

como indica a seta na Figura 140. O objetivo da elaboração da simulação computacional do modelo do 

protótipo físico construído no projeto interdisciplinar pelos alunos foi a de comparar a situação real com 

o modelo matemático usado no simulador. Esta fase foi concretizada por todos os grupos com sucesso. 

  dxxf

b

a



e

xe

 ePn
ee

 ln 3



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

303 

Tarefa 4- Elaboração de relatório e apresentação pública dos seus resultados: 

Descrição da tarefa e dificuldades  

Na tarefa 4 pretendia-se que os alunos a elaborassem um relatório final do projeto. A maioria 

desses relatórios apresentou um formato e uma escrita adequada. A tarefa 4 visou, ainda, uma 

apresentação pública dos resultados do projeto, como mostram as imagens da Figura 141 de algumas 

dessas apresentações dos alunos.  

 

Figura 141. Apresentação pública dos alunos LESEE dos resultados da tarefa de Projeto. 

 
Na apresentação pública de resultados do projeto pêndulo, os alunos fizeram uso das atuais 

ferramentas para a projeção de diapositivos e a visualização dos resultados gráficos das applets de 

simulação que desenvolveram, e fizeram demonstrações com os protótipos físicos que tinham 

construído para responder às questões colocadas no enunciado do projeto. Os alunos mostraram a 

comparação de resultados obtidos com a simulação em software e do sistema real do pêndulo. Nas 

conclusões, os alunos comentaram aspetos relativos à integração do projeto nas diversas unidades 

curriculares. Neste sentido, um grupo na apresentação das conclusões do trabalho que realizou (Figura 

142) refere que: 

 

Figura 142. Apresentação pública n.º 3 de um grupo de alunos da tarefa de projeto pêndulo. 



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

304 

Aluno:  O professor tinha falado na articulação do trabalho entre as três unidades 
curriculares e comentou que a Física não ia entrar, mas realmente a Física 
esteve sempre presente. Sem a Física, provavelmente não teríamos 
conseguido responder as todas as perguntas da tarefa de Projeto. 
Pensamos que houve uma forte articulação entre os conteúdos 
programáticos, estavam interligados e este tipo de formação é uma mais 
-- valia para o nosso curso. Desta forma, aprendemos em diferentes 
contextos e isso ajuda-nos a assimilar os conceitos… A unidade curricular 
de MTENG foi importante para nos ajudar a construir os relatórios, a fazer 
apresentações em público, na gestão de tempo e dos recursos… O 
trabalho de preparação do projeto, a interligação das unidades 
curriculares e o trabalho de grupo deu-nos outras competências úteis para 
o futuro no mercado de trabalho. (Áudio do vídeo 
Projeto_LSEE_10_2013_14). 

 

Nos comentários deste grupo de alunos é percetível que esta tarefa lhes proporcionou uma boa 

motivação para a aprendizagem e reconhecem que adquiriram novas competências com a realização 

do projeto. A maioria dos grupos de alunos, também, foi fazendo este tipo de comentários nas suas 

apresentações públicas.  

Num outro grupo, os alunos na apresentação dos seus resultados (Figura 143) justificaram as 

diferenças que existiram no movimento sistema real do pêndulo construído por eles e a simulação com 

o seu modelo físico e matemático. 

 

 
Figura 143. Apresentação pública n.º 4 de um grupo de alunos da tarefa de projeto pêndulo. 

 
Aluno:  Não conseguimos ter um movimento do sistema real igual ao da 

simulação devido à resistência do ar e porque as massas, embora não 
entrem, em termos teóricos, nas expressões do modelo matemático-
físico, na realidade introduzem alterações. Ao fim de algum tempo, as 



Capítulo 6: Estudo de caso de alunos do curso de LESEE  

305 

bolas deixam de se movimentar devido à resistência do ar. (Áudio do vídeo 
Projeto_LSEE_11_2013_14) 

 

Os alunos de outro grupo, na apresentação dos seus resultados (Figura 144), justificam a falta 

de dedução mais formal das expressões matemáticas-físicas do seu trabalho por pensarem que o seu 

interesse era reduzido devido à não participação da unidade curricular de Física no projeto e reconhecem 

a aquisição de novas competências na aprendizagem com a tarefa.  

 

 
Figura 144. Apresentação pública n.º 5 de um grupo de alunos da tarefa de projeto pêndulo. 

 
Aluna:  Como a Física não entrou no projeto então não quisemos deduzir as 

expressões matemático-físicas…Como verificam a simulação no 
GeoGebra não é igual ao real devido às forças de atrito e as vibrações no 
movimento provocado pelo fio de pesca usado no protótipo… 

Aluno:  Com este trabalho conseguimos melhorar as nossas capacidades de 
gestão e estruturar projetos com aquilo que aprendemos em MTENG, 
ganhamos uma nova perspetiva sobre a manipulação de fórmulas com o 
Geogebra e tivemos uma melhor compreensão da aplicação da 
matemática a uma situação real, o pêndulo. (Áudio do vídeo 
Projeto_LSEE_13_2013_14) 

 

Noutro grupo, os alunos na apresentação dos seus resultados do projeto (Figura 145) focam 

as suas conclusões na componente do projeto que designam de “o fazer” e consideram-na como sendo 

a parte mais motivadora no seu processo de aprendizagem. 

 

 
Figura 145. Apresentação pública n.º 6 de um grupo de alunos da tarefa de projeto pêndulo. 
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Os outros grupos, na apresentação das suas conclusões, indicaram contributos com a 

realização do projeto semelhantes aos apresentados nas transcrições anteriores. Estas conclusões dos 

alunos mostram o interesse e a boa motivação que cria a realização das tarefas do tipo PBL nos alunos.  

Algumas das maquetes realizadas neste projeto do pêndulo pelos alunos de LESEE fizeram 

parte de uma amostra de trabalhos de alunos que o departamento de Matemática levou para feiras 

tecnológicas, no sentido de promover os cursos lecionados no instituto, como ilustram as fotos da Figura 

146.  

 

 
Figura 146. Amostra dos trabalhos realizados pelos alunos em feiras tecnológicas de ensino 

 

6.7. Avaliação da experiência de ensino pelos alunos de LESEE 

Tendo como referência as atividades realizadas no estudo de tópicos de MATE I, procura-se 

analisar a avaliação que fazem os alunos sobre o contributo dos materiais didáticos e dos contextos de 

aprendizagem que lhes foram proporcionados, através da informação proveniente das suas respostas a 

questões colocadas após a realização das tarefas propostas na e fora da sala de aula, a um questionário 

e a uma entrevista realizados após a experiência de ensino. 

6.7.1. Perceções dos alunos sobre os materiais didáticos usados nas tarefas 

realizadas na e fora da sala de aula durante a experiência de ensino 

No sentido de se conhecer quais os materiais didáticos usados pelos alunos nas suas atividades 

de aprendizagem e a sua finalidade, estes foram inquiridos após cada uma das tarefas que realizaram 

na e fora da sala de aula. 

 

6.7.1.1. Contexto de sala de aula 

Nas atividades realizadas na sala de aula, os alunos exploraram diversos materiais didáticos 

para resolver as tarefas propostas, como se observa na Tabela 59. 
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Tabela 59. Materiais didáticos usados pelos alunos para resolverem as tarefas de aula. 

 Frequência (%) de alunos que usaram o material nas tarefas 

Materiais usados TGD_1 (N=28) TGI_1 (N=28) SN_4 (N=36) Iind_1 (N=34) 

Apontamentos teóricos 8 (29%) 12 (43%) 16 (44%) 21(62%) 

Apontamentos TP   6 (17%) 5 (15%) 

Vídeo aulas   2 (6%) 11 (32%) 

GeoGebra 8 (29%) 12 (43%) 4 (11%)  

Calculadora Gráfica 8 (29%) 8 (29%) 14 (39%) 1 (3%) 

wxMaxima 8 (29%)    

Wolfram 8 (29%) 4 (14%)  2 (6%) 

Não responde  12 (43%) 8 (29%) 12 (33%) 12 (35%) 

 

Como se constata na Tabela 59, os alunos recorreram tanto a materiais didáticos 

impressos como a tecnológicos. De seguida, faz-se uma análise das razões apresentas pelos 

alunos para o uso dos materiais didáticos em cada uma das tarefas de aula.  

TGD_1: funções trigonométricas diretas 

Relativamente à tarefa TGD_1 realizada na sala de aula, apenas dezasseis alunos de 

quatro grupos entregaram as respostas às questões sobre os materiais didáticos usados na 

resolução da tarefa. O grupo 1 realizou o problema 1 com o GeoGebra para os ajudar a determinar 

a reta normal ao gráfico da função . O grupo 2 resolveu o problema 1 com recurso ao wxMaxima, 

Wolfram, à calculadora gráfica e aos apontamentos teóricos. O grupo 3 deu resposta ao problema 

2 com o GeoGebra, wxMaxima e Wolfram para determinar o domínio e o contradomínio da função 

em estudo. O grupo 4 respondeu, também, ao problema 2 e usou apontamentos teóricos e a 

calculadora gráfica para determinação do domínio e contradomínio da função. Verifica-se assim 

que, na resolução da TGD_1, três grupos usaram softwares matemáticos e um grupo usou a 

calculadora gráfica para os ajudar na resolução das alíneas do problema; e dois grupos usaram 

apontamentos teóricos, pelas mesmas razões. 

TGI_1: funções trigonométricas inversas 

Apenas vinte alunos entregaram as respostas ao inquérito sobre os materiais didáticos 

que utilizaram para resolver a tarefa TGI_1, que são apresentadas na Tabela 59. Quando lhes foi 

permitido, os alunos, para além dos tradicionais apontamentos escritos, usaram materiais 

tecnológicos para os apoiar nas atividades de aprendizagem realizadas na sala de aula. Desses 

materiais, o GeoGebra foi o mais indicado.  
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Quanto aos objetivos da utilização dos materiais tecnológicos, dezasseis alunos indicaram 

os que constam na Tabela 60.  

 
Tabela 60. Frequência (%) dos objetivos da utilização dos materiais tecnológicos na resolução da tarefa TGI_1. 

Objetivo da utilização do material tecnológico Nº de alunos (N=16) 

Calcular derivadas 8 (50%) 

Representar e visualizar gráficos 8 (50%) 

Calcular o domínio e contradomínio 4 (25%) 

Para ajudar a resolver todas alíneas da tarefa  4 (25%) 

 
As razões pela qual os alunos usaram os materiais de apoio à tarefa foram, essencialmente, 

para calcular/confirmar derivadas e representar/visualizar gráficos das funções envolvidas nas tarefas. 

SN_4: Séries numéricas  

Na tarefa de avaliação SN_4, os alunos consultaram preferencialmente os apontamentos 

teóricos (44%) e teórico-práticos (17%). Relativamente aos materiais tecnológicos, nesta tarefa, foram 

usados essencialmente a calculadora gráfica (39%) e o GeoGebra (11%). Esta ordem de preferência, 

GeoGebra versus calculadora gráfica, em relação a outras tarefas realizadas anteriormente, indicia dever-

se ao facto da tarefa SN_4 envolver bastantes cálculos numéricos. Quatro alunos usaram materiais 

tecnológicos para responder às alíneas a) e b) do problema, dois alunos para responder às alíneas c) e 

d). Quanto ao objetivo da utilização desses materiais, dez alunos indicaram os que constam na Tabela 61.   

Tabela 61: Frequência (%) dos objetivos da utilização dos materiais tecnológicos na resolução da tarefa SN_4. 

Objetivo da utilização do material tecnológico Nº de alunos (N=10) 

Auxiliar na resolução 6 (60%) 

Confirmar resultados 4 (40%) 

Analisar a convergência da série  4 (40%) 

Consultar fórmulas 2 (20%) 

 
As razões pela qual os alunos usaram os materiais tecnológicos de apoio à tarefa (Tabela 61) 

foram, essencialmente, para perceber ou auxiliar na resolução, confirmar resultados, analisar a 

convergência da série e consultar fórmulas.  

Iind_1: Integrais indefinidos  

A Tabela 59 mostra que os 34 alunos realizaram a tarefa de avaliação Iind_1 preferencialmente 

com materiais didáticos impressos, tais como apontamentos teóricos (62%), e com a visualização de 
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vídeos aula (32%). Relativamente aos materiais tecnológicos, foi o Wolfram (6%) o escolhido. O GeoGebra 

não foi referido porque só foi utilizado no fim da tarefa e na discussão final da resolução da mesma. 

Quanto à utilização de materiais tecnológicos para resolver a tarefa Iind_1, 91% dos alunos não a 

considerou. Os outros 9% fizeram-no para verificar resultados ou para tirar dúvidas.  

Em termos de comentários à tarefa sobre primitivas (Iind_1), 8% dos alunos sugerem mais 

tarefas deste tipo para organizar o estudo dos conteúdos matemáticos da unidade curricular em 

detrimento de o fazer no fim do semestre. 

6.7.1.2. Contexto fora de sala de aula  

Nas tarefas realizadas fora de sala de aula, em papel ou no Moodle, a primeira questão (Anexo 

5) apresentava aos alunos um conjunto de opções de resposta sobre os materiais didáticos usados na 

realização de cada uma das tarefas e acrescentava um ‘campo’ de escrita livre para outras opções que 

não estivessem sugeridas. As respostas dos alunos a esta questão estão sintetizadas na Tabela 62. 

 
Tabela 62. Frequência (%) de alunos que usaram materiais didáticos na resolução das tarefas em 

contexto fora de sala de aula. 

Materiais usados TGD_2 (N=43) TGI_3 (N=43) SN_5 (N=43) SF_2 (N=43) Iind_2 (N=40) 

Apontamentos teóricos 26 (60%) 41 (95%) 36 (84%) 15 (35%) 14 (35%) 

Fichas TP 4 (9%) 2 (5%)    

Apontamentos ano anterior  1 (2%)     

Vídeos aulas MATE1 4 (9%) 5 (12%) 8 (19%) 1 (2%) 1 (3%) 

Web   1 (2%)  1 (3%) 

Apenas lápis e papel  13 (30%) 16 (37%) 3 (7%) 4 (10%) 

GeoGebra 12 (28%) 12 (28%) 5 (12%) 7 (16%) 3 (8%) 

Calculadora gráfica 16 (37%) 6 (14%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (3%) 

Wolfram 8 (19%) 10 (23%) 1 (2%)  5 (13%) 

wxMaxima  1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)  1 (3%) 

 

Constata-se que tantos os materiais didáticos impressos como os tecnológicos foram 

usados pelos alunos na resolução de todas as tarefas realizadas fora da sala de aula. No entanto, 

os apontamentos teóricos foram os materiais mais usados em todas as tarefas realizadas fora de 

sala de aula. De seguida, faz-se uma análise das justificações dadas pelos alunos sobre o uso dos 

materiais didáticos em cada uma dessas tarefas.  
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TGD_2: Funções trigonométricas diretas 

Da análise das respostas apresentadas pelos 43 alunos às questões colocadas após a 

tarefa de Moodle TGD_2, em contexto fora de sala de aula, contata-se que os materiais didáticos 

usados para apoiar a sua resolução foram os apontamentos (teóricos ou das aulas práticas), 

materiais tecnológicos (calculadora gráfica, GeoGebra, wxMaxima e Wolfram) e Vídeos-aula.  

Os alunos que responderam à tarefa 1 foram os que mais utilizaram os materiais tecnológicos 

para resolver as questões aí existentes. De entre todos os materiais de apoio à resolução das tarefas, os 

apontamentos, sobretudo os teóricos, foram os mais utilizados. Os alunos usaram apontamentos 

teóricos (60%), sem referir se eram a sebenta ou os diapositivos da aula, como também utilizaram as 

fichas TP (9%), por integrarem exercícios resolvidos e por resolver. 

TGI_3: Funções trigonométricas inversas 

O material didático de apoio à resolução da tarefa TGI_3 mais indicado pelos 43 alunos foram 

os apontamentos teóricos (95%). A análise dos dados da Tabela 62 mostra que 30% dos alunos só 

usaram papel e lápis para resolver a tarefa. No entanto, alguns alunos também utilizaram materiais 

tecnológicos para resolver os problemas aí existentes: os mais apontados foram o GeoGebra (28%), o 

Wolfram (23%) e a calculadora gráfica (14%). Nestes resultados é visível que os alunos passaram a usar 

mais os softwares do que a calculadora gráfica, invertendo-se a tendência anterior. Para 12% dos alunos, 

a consulta dos vídeos aula foi um meio de apoio à realização da tarefa de Moodle TGI_3.  

Relativamente à utilização de materiais tecnológicos, 23 alunos indicaram que os 

apoiaram nas respostas aos problemas da tarefa TGI_3, que constam na Tabela 63. 

 
Tabela 63. Frequência (%) do uso, por pergunta, da tecnologia na resolução da TGI_3 (N=23). 

Número de Pergunta   

Pergunta 6 6 (26%) 

Pergunta 7 6 (26%) 

Pergunta 5 5 (22%) 

Pergunta 1 1 (4%) 

Pergunta 2 1 (4%) 

Pergunta 3 1 (4%) 

Pergunta 11 1 (4%) 
Pergunta 12 1 (4%) 

Todas 1 (4%) 

Nenhuma  1 (4%) 
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Os materiais tecnológicos foram usadas sobretudo nas perguntas 6 (26%), 7 (26%) e 5 

(22%), as quais requeriam a visualização do gráfico das funções, o que traduz os objetivos indicados 

pelos alunos da sua utilização (Tabela 64).  

 
Tabela 64. Frequência (%) de respostas dos alunos de LESEE para o objetivo do uso das 
tecnologias na resolução da tarefa TGI_3 (N=23).  
Objetivo do uso das tecnologias N° de respostas  

Representar gráficos 6 (26%) 

Verificar resultados 4 (17%) 

Determinar domínios e contradomínios 2 (9%) 

Calcular 2 (9%) 

Estudar a monotonia 1 (4%) 

Preparar a tarefa 1 (4%) 

 

Para além da representação gráfica (26%), os materiais tecnológicos serviram para comprovar 

ou verificar os resultados (17%) obtidos. Este tipo de materiais também apareceu como meio de cálculo, 

mas não foram a primeira opção. Portanto, o uso das tecnologias poderá ser visto como uma forma 

de apoio e não de substituição aos raciocínios mais formais na aprendizagem matemática.  

Os comentários e sugestões apresentados por oito alunos sobre a realização da tarefa 

TGI_3 estão listados na Tabela 65. 

 
Tabela 65. Frequência (%) dos comentários e sugestões dos alunos de LESEE sobre a realização 

da tarefa TGI_3 (N=8). 

Comentários e sugestões  

Limitação de tempo para realizar a tarefa 3 (37,5%) 

Bom exercício de balanço de conhecimentos 2 (25,0%) 

Nada a apontar 2 (25,0%) 

Alteração dos erros técnicos do Moodle 1 (12,5%) 

 

Os alunos reivindicam mais tempo para realizar a tarefa (37,5%) e consideram que foi 

uma boa tarefa para testar os seus conhecimentos adquiridos (25%).  

SN_5: Séries numéricas  

As respostas de 43 alunos ao tipo de material didático usado no apoio à resolução da tarefa 

SN_5 mostram que os apontamentos teóricos foram os mais indicados (84%). A análise dos dados da 

Tabela 62 mostra que 37% dos alunos usaram papel e lápis para resolver a tarefa. No entanto, os 
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alunos também utilizaram materiais tecnológicos para resolver a tarefa, ente os quais os mais 

apontados foram o GeoGebra (12%), a calculadora gráfica (5%), Wolfram e wxMaxima (2%). Para 19% 

dos alunos, a consulta de vídeos-aula serviu de apoio à realização da tarefa de Moodle SN_5.  

Em termos de críticas e sugestões, quatro alunos referem que esta tarefa os incentivou a 

estudar e a compreender as aplicações da SN. No fim desta atividade, em contexto de fora de sala 

de aulas, os alunos indicaram que este tipo de tarefa lhes traz muitos benefícios para o estudo da 

matéria, uma vez que brevemente tinham uma frequência com esta matéria. Também alguns 

alunos tiveram dificuldades em justificar as suas opções de escolha por que o faziam na base da 

definição do conceito e, por isso, diziam que estariam sucessivamente a repetir as mesmas razões. 

SF_2: Séries de funções 

A análise dos dados da Tabela 62 mostra que 7% dos alunos usaram papel e lápis para 

resolver a tarefa. No entanto, os alunos também, utilizaram materiais tecnológicos para resolver 

as tarefas aí existentes: os mais apontados foram o GeoGebra (16%) e a calculadora gráfica (5%). 

Os quatro alunos que tiraram partido dos materiais tecnológicos dizem-no que o fizeram para 

responder a todas questões da tarefa e para aceder aos apontamentos do Moodle.  

Em termos de críticas e sugestões, alguns alunos apresentaram as seguintes afirmações: “Se 

possível, gostaria de resolver estes exercícios nas aulas”; “Nesta versão não era imposto um tempo para 

finalizar o que me deu mais do que tempo para ver, estudar, pesquisar, procurar de forma a ter o 

máximo de certeza possível nas respostas que dei”; “Este tipo de atividades só nos beneficia quer no 

estudo quer na nossa nota final”. 

Iind_2: Integrais indefinidos  

O tipo de material didático mais usado na resolução da tarefa Iind_2 foi os apontamentos (35%). 

A análise dos dados da Tabela 62 mostra que 10% dos alunos só usaram papel e lápis para resolver a 

tarefa. No entanto, outros alunos também utilizaram materiais tecnológicos para resolver a tarefa, entre 

os quais os mais apontados foram o Wolfram, GeoGebra e calculadora gráfica/wxMaxima/Web. 

Quando inquiridos sobre em que questões usaram materiais didáticos na resolução da tarefa 

Iind_2, quatro alunos indicaram os apontamentos teóricos na resposta a todas as questões; o GeoGebra 

para algumas questões; e o Wolfram para esclarecer dúvidas. Em termos de críticas e sugestões à 

realização da tarefa, alguns alunos referiram que deveria ser possível visualizar a resolução da tarefa 

para poder estudar e corrigir os erros cometidos.  
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Em síntese, os alunos usaram materiais tecnológicos como apoio à atividade da aprendizagem 

matemática. Nas tarefas sobre as funções TGD, a calculadora gráfica foi o material tecnológico mais 

utilizado. Já nas tarefas sobre as funções TGI, o GeoGebra foi o material tecnológico mais utilizado.  

6.7.2. Perceções dos alunos sobre a experiência de ensino após a sua realização 

No fim de todas as atividades de aprendizagem, na unidade curricular de Matemática I, 33 

alunos do curso de LESEE responderam a um questionário em papel (Anexo 17) e 32 alunos foram 

entrevistados com o objetivo de clarificar as suas perceções acerca das atividades que realizaram e dos 

materiais didáticos que usaram para resolver as tarefas de Matemática I em contextos na e fora de sala 

de aula.  

6.7.2.1. Contexto de sala de aula 

Os alunos de LESEE que integraram a experiência de ensino frequentaram sempre ou quase 

sempre tanto as aulas teóricas como as teórico-práticas de Matemática I (Tabela 66).  

 

Tabela 66. Assiduidade dos alunos de LESEE às aulas da Matemática I (%) (N=33). 

Assiduidade às aulas… NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Teóricas 6% 91% 3% 3,6 0,61 

Teórico-Práticas 3% 97% 0% 3,8 0,44 

 

Os alunos frequentaram as aulas teóricas para, como referem na entrevista, aprender os 

conteúdos de Matemática I e obter os fundamentos teóricos para a atividade prática (50%); 

complementar as aulas TP (28%); aprender conteúdos não referidos nas aulas TP (13%); conhecer a 

teoria para tornar mais fácil a resolução de exercícios/problemas nas aulas TP (16%). Os alunos 

indicaram fatores motivadores para assistirem às aulas teóricas: não foram aulas teóricas onde o 

professor só falava, mas questionava os alunos e incentiva a sua participação, a teoria era 

complementada com prática e as aulas não se tornavam monótonas (16%); faziam-se muitos exercícios 

(25%). No entanto, 9% dos alunos afirmaram que não frequentaram a totalidade das aulas teóricas 

porque tinham aula prática a seguir e isso, por vezes, tornava-se cansativo.  

Nas aulas teórico-práticas de Matemática I, os alunos realizaram várias atividades de resolução, 

exploração e apresentação, por vezes com apoio de materiais tecnológicos, tais como reporta a Tabela 

67.  
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Tabela 67. Atividades realizadas pelos alunos de LESEE e materiais didáticos usados durante as aulas 

teórico-práticas (%) (N=33). 

Nas aulas TP de MATE1 o aluno… NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Resolve exercícios/problemas por si próprio 39% 61% 0% 2,7 0,88 

Copia para o caderno a resolução de exercícios/problemas do quadro 24% 76% 0% 3,1 0,86 

Utiliza software para realizar os exercícios/problemas das aulas 58% 42% 0% 2,3 1,08 

Tira dúvidas com o professor sobre trabalhos/estudo de casa 36% 64% 0% 2,9 0,86 

Tira dúvidas com os colegas sobre trabalhos/estudo de casa 27% 73% 0% 2,8 0,80 

Usa a Web para pesquisar assuntos da aula 61% 39% 0% 2,2 1,10 

Apresenta à turma a resolução de exercícios/problemas/investigações 
propostos pelo professor 

64% 36% 0% 2,1 0,93 

Usa software para apresentar/explicar as atividades que realiza nas 
aulas 

55% 45% 0% 2,3 0,99 

 

Dessas atividades de sala de aula, a maior parte dos alunos aponta que, muitas vezes, resolveu 

exercícios/problemas por si próprio e esclareceu as suas dúvidas com o professor ou com os seus 

colegas sobre tarefas de casa. Algumas vezes, os alunos realizaram atividades, como pesquisar na Web 

sobre assuntos da aula, utilizaram softwares para apoio à resolução/apresentação/explicação de 

exercícios/problemas e apresentaram as resoluções das suas tarefas à turma.  

Durante a entrevista, os alunos clarificaram que a resolução de tarefas do tipo exercícios e 

problemas foi efetuada individualmente e em grupo. Quanto à transcrição para o caderno do que se 

fazia no quadro, com exceção de um aluno, todos os outros referiram que não se limitavam a ‘copiar’, 

resolviam por si ou em grupo as tarefas e só depois confrontavam o que faziam com o que era 

apresentado no quadro pelo professor (94%) ou colegas (19%) ou por discussão com a turma (50%) e, 

ainda, por verificação de cálculos ou visualização na calculadora gráfica (6%) ou através do GeoGebra 

(47%), como aconteceu, por exemplo, na análise de convergência das séries numéricas. O aluno que se 

limitava a transcrever o que era feito pelos colegas ou no quadro indica que o fazia por se considerar 

um aluno fraco e com poucas bases matemáticas.  

Os alunos, na entrevista, referem que a utilização dos softwares na sala de aula lhes permitiu 

perceber conceitos matemáticos inerentes aos exercícios/problemas (16%), visualizar domínios e 

contradomínios de funções, em GeoGebra (44%) e Wolfram (16%), representar gráficos (63%), analisar 

(19%) e confirmar (25%) resultados obtidos por eles.  

Os alunos confirmaram a existência de discussão de conhecimentos no âmbito das atividades 

desenvolvidas nas aulas teórico-práticas de Matemática I (Tabela 68). 
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Tabela 68. Características das atividade dos alunos de LESEE nas aulas TP (%) (N=33). 

Durante as aulas TP de Matemática I… NQN/AV MV/SQS NR 𝑥 𝜎 

Discute-se a resolução dos exercícios/problemas entre o 
professor e os alunos 

21% 79% 0% 3,2 0,86 

Discutem-se as diversas resoluções exercícios/problemas dos 
alunos 

18% 82% 0% 3,2 0,80 

Os alunos trabalham em grupo 36% 64% 0% 2,7 0,65 

Os alunos trabalham individualmente 27% 73% 0% 2,9 0,91 

 
A maioria dos alunos considera que muitas vezes realizou atividades quer individualmente quer 

em grupo e que as diferentes resoluções de exercícios/problemas eram discutidas entre todos. 

6.7.2.2. Contexto fora de sala de aula 

Os alunos de LESEE realizaram as suas atividades de aprendizagem de conceitos de 

Matemática I, fora da sala de aula, quase sempre em casa e muitas vezes na escola (Tabela 69).  

 
Tabela 69. Locais de estudo dos alunos de LESEE, fora de sala de aula (%) (N=33). 

Local NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Em casa 12% 82% 6% 3,4 0,89 

No café 76% 12% 12% 1,4 0,74 

Na escola 42% 55% 3% 2,7 0,75 

Em outro local.  36% 6% 58% 1,4 0,91 

 

Esporadicamente, alguns alunos estudaram fora de casa ou da escola em locais tais como 

cafés. Nas atividades de estudo, os alunos estudaram muitas das vezes sozinho ou às vezes com colegas 

de outro curso (Tabela 70). 

 
Tabela 70. Com quem estudam os alunos de LESEE, fora de sala de aula (%) (N=33). 

Com quem estuda NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Sozinho 21% 70% 9% 3,3 0,99 

Com colegas do curso  52% 42% 6% 2,4 1,05 

Com colegas de outros cursos 70% 21% 9% 1,6 0,94 

Com outras pessoas.  45% 3% 52% 1,1 0,50 

 
Durante a entrevista, os alunos indiciaram preferir estudar sozinhos para ter uma maior 

autonomia e concentração no estudo. Os que estudaram frequentemente com colegas, alegam que 

desta forma conseguiam tirar dúvidas uns aos outros (38%), sentiam-se mais seguros a resolver as 

tarefas (6%), obtinham um apoio mútuo nas resoluções e na verificação de resultados (6%), ficavam 
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mais motivados, porque sozinhos não tinham vontade para estudar (6%) ou se distraiam em tarefas 

lúdicas no computador, tais como jogos (6%). 

Aos alunos de LESEE surgiram dúvidas durante o estudo de conteúdos de Matemática I e para 

as poderem esclarecer recorreram a uma diversidade de meios, como, por exemplo, o email ou contacto 

presencial e a materiais didáticos disponibilizados no Moodle (Tabela 71).  

 
Tabela 71. Meios de tirar dúvidas dos alunos de LESEE fora de sala de aula (%) (N=33). 

Meios NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Por email com o professor da unidade curricular 67% 24% 9% 1,8 0,94 

Por email com os colegas do curso 70% 21% 9% 1,8 0,82 

Com os colegas, em estudo presencial 55% 39% 6% 2,3 0,91 

No fórum do Moodle da unidade curricular 64% 30% 6% 1,9 0,88 

Com o professor da unidade curricular, no horário de apoio 61% 27% 12% 2,0 0,94 

Com outras pessoas. 33% 12% 55% 1,6 1,06 

Estudando os conteúdos escritos colocados no Moodle da 
unidade curricular 

24% 70% 6% 3,0 0,80 

Através das lições existentes no Moodle da unidade 
curricular 

18% 76% 6% 3,0 0,84 

Visualizando os vídeos de aulas colocados no Moodle da 
unidade curricular 

36% 61% 3% 2,8 0,87 

Através dos softwares colocados no Moodle da unidade 
curricular 

61% 33% 6% 2,3 0,86 

Através dos softwares existentes fora do Moodle da unidade 
curricular 

61% 33% 6% 2,2 0,87 

 

Para tirar as dúvidas, a maioria dos alunos muitas vezes recorreu ao Moodle para consulta de 

apontamentos e vídeos aula. Houve alunos que usaram softwares, alguns deles disponibilizados nesta 

plataforma. Algumas vezes, ainda, os alunos ultrapassaram as suas dúvidas com os colegas 

presencialmente ou por email, com o professor da UC no horário de apoio ou por email, ou através do 

fórum do Moodle.  

As dúvidas colocadas ao professor da unidade curricular por email, o professor esclarecia-a 

escrevendo no documento anexado pelo aluno e envia pelo mesmo processo, como ilustrada uma 

exemplo na Figura 147. 
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Figura 147. Clarificação de dúvidas de alunos pelo professor através do email. 
 

A utilização de vídeos aula colocados no Moodle para ajudar a ultrapassar dúvidas foi um dos 

meios utilizados pela maioria dos alunos, como exemplifica o gráfico de estatísticas de acesso ao vídeo 

explicativo de durante o período de 10/01/2014 a 20/01/2014 da Figura 148 gerado pela ferramenta 

Analytics do YouTube. 

 

 

Figura 148. Gráfico de acessos à lista de vídeos sobre “integrais” no período de 10 a 20 de Janeiro de 

2014. 

 

Este gráfico de visualizações mostra um período de maior acesso e que corresponde a uns dias 

antes de uma avaliação individual dos alunos. O esclarecimento das dúvidas dos alunos por visualização 

de vídeos aula revelou desempenhar um fator determinante nas atividades de estudo realizadas fora da 

sala de aula. 
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Relativamente às dúvidas retiradas com os colegas do curso, na entrevista, os alunos indicaram 

que o faziam de preferência presencialmente na escola (53%) e só depois por meios de comunicação 

eletrónica (47%).  

Para as atividades de estudo, a maior parte dos alunos recorreu muitas vezes aos 

apontamentos e às resoluções de exames do professor ou aos apontamentos que retiraram das aulas, 

à visualização de vídeos do professor sobre conteúdos das aulas, à resolução de exercícios/problemas 

das aulas, à resolução de exames de anos letivos anteriores, à resolução de trabalhos de projeto e à 

discussão sobre a resolução de exercícios/problemas com colegas (Tabela 72).  

 
Tabela 72. Atividades de estudo realizadas pelos alunos de LESEE a Matemática I (%) (N=33). 

Estudo NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Estudo dos apontamentos do professor 12% 85% 3% 3,2 0,66 

Estudo dos meus apontamentos das aulas 12% 88% 0% 3,2 0,66 

Estudo da resolução de exames feita pelo professor  33% 67% 0% 2,8 0,92 

Estudo da resolução de exames feita pelos meus 
colegas  

61% 33% 6% 2,2 0,87 

Consulta NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Consulta de livros que tratam os conteúdos de 
Matemática I 

67% 30% 3% 2,1 0,87 

Visualização de vídeos do professor sobre conteúdos 
das aulas  

33% 67% 0% 2,8 0,77 

Resolução  NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Resolução de exercícios/problemas tratados nas aulas 15% 76% 9% 3,1 0,78 

Resolução de exames de anos letivos anteriores 33% 64% 3% 2,8 0,72 

Resolução de exercícios/problemas de livros que 
tratam conteúdos de Matemática I 

61% 33% 6% 2,3 0,89 

Resolução de tarefas de projeto 15% 18% 67% 2,5 0,82 

Discussão NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Discussão sobre a resolução de exercícios/problemas 
com colegas 

36% 52% 12% 2,5 0,87 

 

Para além dessas atividades de estudo, alguns alunos recorreram algumas vezes à análise da 

resolução de exames feita pelos seus colegas, à consulta e à resolução de exercícios/problemas de 

livros com conteúdos de Matemática I. 

Na entrevista, os alunos indicaram ter visualizado vídeos aula para aprender conceitos, perceber 

métodos de resolução de exercícios (63%), para preparar aulas e tarefas de avaliação que se realizavam 

na semana seguinte (81%), para os apoiar na resolução de tarefas de avaliação no Moodle (6%), 

consultar conceitos que estavam esquecidos e rever aulas (28%); compreender assuntos que não tinham 
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ficado bem percebidas nas aulas (13%). Em termos de funcionalidades deste material didático, os alunos 

referiram que tinha a vantagem de se poder repetir a visualização as vezes que fossem necessárias 

(9%), tinha explicações em pormenor, passo a passo (16%), permitia ver pormenores na resolução que 

os ajudava a resolver os exercícios que estavam a resolver (6%). Os alunos (13%) referiram que as 

resoluções de exercícios/problemas presentes nos vídeos do professor eram próximas do tipo de tarefas 

que lhe eram propostas em MATE1. Como exemplo, referiram a visualização do vídeo que lhes foi mais 

útil para a sua aprendizagem: Integrais (50%); series numéricas (16%); funções trigonométricas (6%); 

todos conteúdos matemáticos (28%). A totalidade dos alunos não selecionou um tema onde a 

visualização de vídeos não os tenha ajudado. Dois alunos referiram que a visualização dos vídeos lhes 

foi muito importante para ver conceitos que não tinham aprendido no ensino secundário, porque tinham 

ingressado no ensino superior realizando a prova de Matemática B como prova específica de acesso.  

Já a componente de resolução de exercícios/problemas e exames, a totalidade dos alunos 

referiu que foi fundamental para exercitar métodos de resolução e prepararem-se para as avaliações.  

No contexto de estudo fora da sala de aula, as atividades realizadas pelos alunos poderiam ser 

efetuadas através de ferramentas da Web com a finalidade de analisar resoluções de tarefas, pesquisar 

e explorar, aceder à informação e suporte de comunicação (Tabela 73).  

 

Tabela 73. Finalidade da Web no estudo de conteúdos de Matemática I (%)  (N=33). 

Analisar resoluções NQN/AV MV/SQS NR      𝒙            𝝈      

Analisar resoluções de exercícios/problemas do professor 
colocadas no Moodle 

15% 76% 9% 3,1 0,84 

Analisar resoluções de exercícios/problemas colocadas 
pelos colegas no Moodle 

55% 45% 0% 2,4 0,86 

Analisar vídeos de resoluções de exames/avaliações do 
professor colocados no Moodle 

27% 73% 0% 2,9 0,74 

Pesquisar e explorar NQN/AV MV/SQS NR      𝒙            𝝈      

Pesquisar noções matemáticas através do Google, Wolfram, 
etc. 

36% 58% 6% 2,7 0,97 

Explorar softwares matemáticos 61% 36% 3% 2,4 1,05 

Ver no Moodle vídeos com conteúdos das aulas dadas pelo 
professor de Matemática I 

30% 64% 6% 2,7 0,86 

Aceder à informação e suporte de comunicação NQN/AV MV/SQS NR      𝒙            𝝈      

Aceder a informações da unidade curricular colocadas pelo 
professor no Moodle 

21% 76% 3% 3,0 0,76 

Realizar atividades da unidade curricular no Moodle 12% 85% 3% 3,2 0,74 

Tirar dúvidas através das aplicações do Moodle 61% 33% 6% 2,0 0,93 

Enviar a resolução de exercícios/problemas/investigação da 
unidade curricular através do Moodle 

45% 52% 3% 2,4 1,05 
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A utilização da Web no âmbito da unidade curricular Matemática I, para a maioria dos alunos, 

teve como finalidade, muitas vezes, analisar as resoluções de exercícios/problemas do professor, 

analisar vídeos de resoluções de exames/testes do professor, aceder a vídeos e a informações colocadas 

pelo professor no Moodle, pesquisar sobre noções matemáticas e realizar atividades da unidade 

curricular no Moodle. Para grande parte dos alunos, a utilização Web teve a finalidade, algumas vezes, 

de analisar as resoluções de exercícios/problemas colocadas pelos colegas no Moodle, servir como 

meio para enviar a resolução de tarefas propostas na unidade curricular ou aceder a aceder a aplicações 

informáticas para tirar dúvidas. 

A maior parte dos alunos recorreu muitas vezes a softwares para compreender o significado de 

noções matemáticas, visualizar noções de Matemática, esboçar gráficos de funções e resolver 

exercícios/ problemas e, ainda, para alguns alunos, para resolver testes ou exames (Tabela 74).  

 
Tabela 74. Finalidade dada pelos alunos de LESEE à utilização de softwares no estudo de conteúdos de 

MATE1 fora da sala de aula (%) (N=33). 

Finalidade na utilização do software  NQN/AV MV/SQS NR      𝒙          𝝈      

Compreender a resolução de exercícios/problemas 39% 58% 3% 2,8 0,91 

Esboçar gráficos de funções 24% 76% 0% 3,0 0,89 

Visualizar noções de Matemática I 42% 55% 3% 2,7 0,86 

Resolver exercícios/problemas 33% 64% 3% 2,8 0,75 

Compreender o significado de noções de Matemática I 39% 55% 6% 2,8 0,92 

Resolver testes ou exames 52% 45% 3% 2,6 0,87 

 
Na entrevista, os alunos destacaram nas suas atividade de estudo a utilização de softwares 

matemáticos, tais como o GeoGebra (59%) e o Wolfram (13%) com o objetivo de confirmar resultados e 

representar gráficos. Quanto à utilização das applets, 53% dos alunos afirmaram que as usaram por 

estarem disponíveis no Moodle e não tinham que perder tempo a construir o programa de raiz (35%). 

Dos alunos que não usaram as applets, 13% afirmou que preferiam construir por si a aplicação 

informática sobre a temática de estudo. Os alunos que usaram as aplicações informáticas destacaram 

a finalidade de compreender e ver conceitos matemáticos (82%), ver e determinar domínios de funções 

(18%), analisar séries numéricas e de Taylor (41%), confirmar o valor da área de regiões limitadas pelos 

gráficos de funções (18%) e apoiar o projeto interdisciplinar (29%). Quando solicitados a indicar exemplos 

onde a aplicação das applets tenha contribuído para as suas aprendizagens, 50% dos alunos indicou 

que a visualização de gráficos das sucessões e séries lhes permitiu reforçar o conceito e analisar a 
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convergência de séries numéricas e a outra metade refere que a applet das séries de Taylor lhes permitiu 

analisar a aproximação de funções a polinómios de Taylor.  

6.7.3. Perspetivas dos alunos sobre os contextos de aprendizagem  

Para averiguar o contributo dos contextos na sua aprendizagem, os alunos foram interpelados 

a pronunciarem-se sobre as atividades de resolução, análise ou aplicação em que aprenderam melhor 

(Tabela 75).  

 

Tabela 75. Perspetivas dos alunos sobre as atividades que mais contribuíram para a sua aprendizagem 

na e fora da sala de aula (%) (N=33). 

Aprendo melhor quando…       

Sala de aula DT/D NC/ND C/CT NR 𝒙 𝝈 

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos nas 
aulas 

12% 30% 58% 0% 3,7 
1,05 

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, na sala 
de aula 

6% 18% 76% 0% 3,7 
0,73 

Resolvo exercícios/problemas com apoio de software 12% 30% 58% 0% 3,5 1,12 
Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelo 
professor na sala de aula 

6% 18% 73% 3% 3,9 
0,93 

Analiso a resolução dos testes feita pelo professor na sala de 
aula 

6% 9% 85% 0% 4,1 
0,91 

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelos meus 
colegas 

15% 33% 52% 0% 3,4 
0,90 

Fora da sala de aula DT/D NC/ND C/CT NR 𝒙 𝝈 

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos, fora 
da sala de aula 

15% 18% 67% 0% 3,7 1,02 

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, fora da 
sala de aula 

15% 18% 67% 0% 3,6 0,90 

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos no 
Moodle 

15% 18% 67% 0% 3,8 1,00 

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, no 
Moodle 

15% 36% 48% 0% 3,3 0,92 

Analiso vídeos de conteúdos de Matemática no Moodle 18% 21% 61% 0% 3,6 1,15 

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelo 
professor no Moodle 

12% 27% 58% 3% 3,7 0,94 

Analiso a resolução dos testes feita pelo professor no Moodle 9% 18% 73% 0% 3,8 0,87 

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelos meus 
colegas no Moodle 

18% 30% 52% 0% 3,5 1,03 

Aplicação DT/D NC/ND C/CT NR 𝒙 𝝈 

Aplico o que aprendo em situações do quotidiano 24% 24% 52% 0% 3,4 1,14 

Aplico o que aprendo em situações da engenharia 21% 24% 55% 0% 3,5 1,06 

Resolvo tarefas de projeto 24% 27% 48% 0% 3,2 1,12 
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No contexto de sala de aula, a maioria dos alunos concorda que aprendeu melhor através da 

resolução individual ou em grupo de exercícios/problemas propostos e com apoio de software, como 

também através da análise da resolução dos exercícios/problemas e de testes efetuada pelo professor. 

A análise da resolução dos colegas deste tipo de tarefas não obteve uma concordância ou discordância 

como fator que contribua para uma melhor aprendizagem dos alunos de LESEE.  

No que respeita ao contexto fora da sala de aula, a maioria dos alunos considera que aprendeu 

melhor através da resolução individual ou em grupo das tarefas propostas, embora na plataforma 

Moodle destaquem mais o trabalho de resolução individual do que com os seus colegas. Nesta 

plataforma, a maior parte dos alunos concorda que as análises dos vídeos sobre conteúdos de 

matemática e das resoluções de exercícios/problemas e de testes pelo professor contribuíram para a 

aprendizagem de tópicos de Matemática I. O mesmo acontece para a maior parte dos alunos quando 

aplica o que aprende a situações de engenharia, mas não tanto às situações do quotidiano ou quando 

resolve tarefas de investigação (projeto), que obtém um grau de indiferença e de discordância por parte 

dos alunos de LESEE. 

Em relação à resolução da tarefa de projeto, na entrevista, a totalidade dos alunos considerou 

que a sua realização contribuiu para uma melhor aprendizagem, nomeadamente, de todos os tópicos 

matemáticos (31%); a perceber melhor e a consolidar os conhecimentos sobre as séries de potências 

(91%); consolidar conhecimentos de Física (28%), em particular conhecer e manipular as fórmulas da 

Física sobre o pêndulo (6%); aplicar Matemática à Física (44%); simular e modelar matematicamente 

situações reais (28%); aplicar a trigonometria às ondas sinusoidais (9%). Os alunos referiram, ainda, que 

a realização desta tarefa lhe permitiu melhorar a aprendizagem para manipular o GeoGebra (47%), 

realizar relatórios (47%), fazer apresentações públicas (41%) e planear projetos (25%). Em relação a este 

último aspeto, 9% dos alunos mencionou que foi importante o surgimento desta tarefa de projeto logo 

no seu primeiro ano escolar, porque para além de aprenderem a organizar tarefas, contribuiu para 

aprender a trabalhar em grupo, o que lhes será útil no futuro.  

Em relação à realização de tarefas em grupo, na entrevista, quase todos alunos (94%) 

consideram que aprenderam mais quando fizeram as atividades com os colegas, porque conseguiam 

tirar dúvidas uns com os outros (44%), confrontar resultados (41%), conseguiam obter dos colegas um 

outro tipo de explicação diferente da do professor (25%), para além de desenvolverem capacidades 

sociais de trabalho em grupo (16%) e ficaram mais motivados para o estudo de Matemática I (19%). 

Como exemplos, os alunos destacam: a resolução de integrais, porque as diferentes formas de pensar 

da sua resolução permitiu-lhes conhecer diferentes métodos de os solucionar (13%); a concretização da 
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tarefa de funções trigonométricas inversas em sala de aula só foi possível por ter sido uma atividade de 

grupo (9%); o esclarecimento de dúvidas com os colegas permitiu ultrapassar dificuldades nas avaliações 

colocadas na plataforma Moodle (9%); o trabalho de grupo permitiu perceber melhor as séries de 

funções (6%) ou compreender a aplicação do método da substituição trigonométrica na resolução das 

primitivas (9%). Houve, no entanto, 13% dos alunos que em alguns tópicos matemáticos preferiram 

estudar sozinhos, porque não tinham dúvidas e desta forma não perdiam tempo em explicações com 

outros colegas.  

Para além de serem questionados sobre os contributos dos contextos e das tarefas na sua 

aprendizagem, os alunos indicaram onde deveria incidir as avaliações das suas aprendizagens a que 

foram sujeitos em contexto de sala de aula e em contexto fora da sala de aula (Tabela 76).  

 
Tabela 76. Preferência (%) dos alunos de LESEE das modalidades de avaliação a que foram submetidos 

(N=33). 

Tipo de avaliação DT/D NC/ND C/CT NR 𝒙 𝝈 

Tarefas extra-aula 24% 12% 64% 0% 3,5 1,28 

Exame final 15% 15% 70% 0% 3,7 1,13 

Mini-testes realizados nas aulas 6% 18% 76% 0% 4,0 0,88 

Mini-testes realizados no Moodle 6% 6% 88% 0% 4,2 0,82 

Atividades que façam uso de recursos tecnológicos 
(computador, calculadora,…) 

15% 27% 58% 0% 3,7 1,21 

Atividades realizadas no Moodle 3% 12% 85% 0% 4,2 0,76 

Projetos matemáticos que façam uso de recursos 
tecnológicos 

12% 33% 55% 0% 3,6 1,12 

Apresentação à turma da resolução de tarefas 18% 36% 45% 0% 3,3 1,07 

 

A maior parte dos alunos concorda que as avaliações das suas aprendizagens incidam nos 

exames, mas mais nos mini-testes das aulas e do Moodle. Relativamente a outras modalidades de 

avaliação, existe ainda uma concordância dos alunos para que as suas avaliações incidam sobre tarefas 

extra-aula, atividades que façam uso de recursos tecnológicos, em projetos matemáticos que façam uso 

de recursos tecnológico e atividades realizadas no Moodle. Alguns alunos discordam das avaliações das 

suas aprendizagens incidirem sobre apresentações à turma da resolução de tarefas.  

Os alunos realizaram dois testes de avaliação, comuns a todo o curso, e, na entrevista, a 

totalidade dos alunos concorda que estes devem existir em conjunto com todas as outras atividades de 

avaliação que realizaram, porque: divide os conteúdos de avaliação (34%); avalia os alunos quando 

sujeito à tensão emocional, tal como irá ocorrer durante a sua vida prática quando acabar o curso (9%); 
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é uma forma justa de avaliar exatamente o que os alunos sabem (19%). No entanto, alguns alunos 

acrescentam ainda que: deveria existir uma prova de exame extra para realizar algumas das partes que 

tivesse corrido mal na primeira fase de avaliações (3%); que os alunos não devem ser avaliados por um 

único exame, mas por avaliação contínua, porque senão não estudavam ao longo do ano, deixariam 

tudo para o fim, e que a avaliação contínua permite estarem mais bem preparados para os testes de 

avaliação (22%). Quanto ao nível de dificuldade das questões dos exames/testes comparativamente 

com as questões que realizaram nas aulas e nas atividades fora de aula, 87% dos alunos referiram que 

eram similares, embora 9% também tenha dito que havia uma ou outra questão nas provas de avaliação 

para distinguir o desempenho dos melhores alunos. Já 13% dos alunos afirmaram que as questões das 

provas eram mais difíceis e que havia sempre perguntas para diferenciar os alunos de classificação 10 

a 20 valores. 

Para além de utilizarem materiais tecnológicos nas suas atividades de aprendizagem, também 

os alunos indicaram, na entrevista, que nas tarefas de avaliação em contexto de fora de sala de aula as 

puderam usar, mas em algumas avaliações na sala de aula usaram a calculadora gráfica (25%) e o 

computador (53%) para consultar o Google ou Moodle (53%) com intenção de aceder aos apontamentos 

teóricos (53%) e visualizar vídeos aula (6%). Essa utilização nos testes de avaliação apresenta alguma 

relutância por parte de alguns alunos (38%), embora considerem que o uso dos materiais tecnológicos 

é útil e necessário para alunos de engenharia, ao defenderem que a aprendizagem em Matemática deve 

ter uma componente de resolução analítica e que desta forma se estaria a avaliar competências em 

utilizar as tecnologias. No entanto, a maioria dos alunos (63%) defende a utilização das calculadoras 

gráficas durante a resolução dos testes de avaliação ou exames, porque já o era permitido nos exames 

do ensino secundário. 

Em jeito de síntese, a maior parte dos alunos indica que nas suas atividades de aprendizagem, 

em contexto de e fora de sala de aula, usaram com frequência todos os materiais didáticos que lhes 

foram disponibilizados – os impressos (apontamentos teóricos e práticos) e os tecnológicos (softwares 

e vídeos aula) – na resolução das tarefas matemáticas propostas e a atividade de grupo com colegas 

do curso esteve presente na realização das tarefas e para o esclarecimento das suas dúvidas. Os alunos 

de LESEE estão de acordo que as avaliações das suas aprendizagens se façam através de uma 

diversidade de tarefas em e fora de sala de aula, como as apresentadas nesta experiência de ensino, 

incluindo testes de avaliação e exames.  



 

 

CAPÍTULO 7 

ESTUDO DE CASO DE ALUNOS DO CURSO DE LEM 

 

Neste capítulo apresentam-se e analisam-se os resultados da experiência de ensino e 

aprendizagem na unidade curricular de Matemática 1 (MATE1) aplicada a um grupo de alunos do curso 

da licenciatura de engenharia Mecânica (LEM), no 2.º semestre do ano letivo 2013/14, com base numa 

metodologia apoiada em materiais tecnológicos. Inicia-se pela caracterização do grupo de alunos que 

intervieram na experiência. De seguida, analisam-se as respostas dos alunos a um teste diagnóstico 

(TD) aplicado no início do 2.º semestre letivo de 2014 com a finalidade de aferir o seu nível de 

conhecimentos matemáticos e identificar erros de resolução em questões sobre tópicos matemáticos 

considerados relevantes para MATE1. Posteriormente, são analisadas as resoluções de tarefas 

matemáticas realizadas pelos alunos dentro e fora de sala de aula na perspetiva de se averiguar: (i) as 

atividades de aprendizagem realizadas pelos alunos; (ii) os materiais didáticos usados; (iii) as 

dificuldades e erros apresentados pelos alunos nas suas resoluções. Por fim, são analisadas as 

perceções dos alunos sobre os materiais didáticos e os contextos nas suas atividades de aprendizagem.  

7.1. Caracterização de alunos do curso de LEM que integram o estudo 

A unidade curricular MATE1 teve inscritos 330 alunos, 190 dos quais de primeira inscrição, e 

258 alunos frequentaram regularmente as aulas. No início do ano letivo, 36 alunos de duas turmas 

optaram por serem avaliados através de quatro testes e por um conjunto de tarefas propostas na 

experiência de ensino, enquanto os outros apenas foram avaliados pelos quatro testes ou pelo exame 

final. Das duas turmas da experiência de ensino, uma foi atribuída ao professor das aulas teóricas, 

responsável por este estudo, e a outra foi lecionada por uma professora do departamento de 

matemática. Foi aplicada a mesma metodologia de ensino e aprendizagem nas duas turmas, com as 

mesmas tarefas de aprendizagem, previamente preparadas em reuniões semanais de planificação entre 

os dois professores. Estes trinta e seis alunos disponibilizaram-se a responder a um conjunto de 

questões de índole pessoal colocados num questionário, em papel, cujas respostas se sintetizam na 

Tabela 77.  
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Tabela 77. Caracterização do grupo de alunos de LEM (N=36) 

Médias de Idades (anos) 19   

Género Masculino 31 86% 

 Feminino 5 14% 

Este instituto foi 1ª escolha?  Sim 19 53% 

 Não  17 47% 

Média da classificação a Matemática 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

 14,2 15,0 14,9 

Média da classificação de acesso ao ES 14,4   

Curso LEM 1ª escolha? Sim 34 94% 

 Não 2 6% 

Nº inscrições à UC de MATE1 1 33 92% 

 2 2 5% 

 3 1 3% 

 >= 4 0 0% 

Regime de Inscrição Parcial 1 3% 

 Integral 35 97% 

Trabalhador Estudante Sim 1 3% 

 Não 35 97% 

 

Os alunos do grupo em estudo tinham uma idade média de 19 anos e maioritariamente eram 

do género masculino (86%) e estavam a frequentar a unidade curricular pela primeira vez (92%). O curso 

de LEM foi a primeira escolha para a maioria dos alunos (94%), o que também se verificou na escolha 

do instituto como primeira opção da instituição a frequentar os seus estudos de ensino superior (53%). 

Relativamente à escolha deste curso, 75% dos alunos fizeram-no porque era a área que gostavam de 

seguir para o seu futuro, 40% pelo facto de este curso ter uma boa empregabilidade, 9% devido ao curso 

ter muita Matemática e Física e 3% escolheu o curso de LEM por curiosidade. 

A média das classificações dos alunos do grupo em estudo na disciplina de Matemática nos 

últimos três anos de escolaridade do ensino secundário foi superior a 14 valores e a suas médias de 

acesso ao ensino superior foi de 14.4 valores. Na entrevista realizada com estes alunos, a maior parte 

deles (91%) revela que nunca teve dificuldades na disciplina de Matemática durante a frequência do 

ensino secundário, enquanto alguns (9%) obtiveram um desempenho negativo, sobretudo no 10.º ano 

de escolaridade. A totalidade dos alunos tomou conhecimento como iria decorrer a experiência de ensino 

e aprendizagem, como seriam as suas avaliações a realizar durante o 2.º semestre letivo.   
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7.2. Análise das respostas dos alunos a um teste diagnóstico  

O teste diagnóstico (TD) foi composto por uma parte de perguntas de resposta de escolha 

múltipla (Anexo 1) e outra de resposta aberta (Anexo 2). A componente fechada (escolha múltipla) foi 

respondida por 29 alunos fora de sala de aula no Moodle, na primeira semana de aulas do 2.º semestre, 

e teve a duração máxima de duas horas. Já a componente das questões de resposta aberta foi 

respondida por 23 alunos na sala de aula, da primeira aula teórico-prática, em papel, com a duração de 

aproximadamente uma hora.  

7.2.1. Análise das respostas à componente aberta do teste diagnóstico 

De seguida, analisam-se as respostas dos alunos do curso LEM, que integram este estudo, às 

questões colocadas na componente aberta do TD segundo duas dimensões: (1) Desempenho dos 

alunos às questões, indicando o número de respostas corretas, parcialmente corretas, incorretas e sem 

resposta; (2) Erros mais frequentes cometidos pelos alunos. É considerada ‘resposta parcialmente 

correta’ quando o aluno não responde à totalidade dos critérios de ‘resposta correta’ previstos para a 

questão. 

 
Questão 1 

 
 
Esta questão teve como objetivo avaliar os conhecimentos dos alunos sobre regras de derivação 

e de manipulação algébrica de expressões matemáticas. O desempenho dos alunos a esta questão está 

expresso na Tabela 78.  

 
Tabela 78: Distribuição das respostas às alíneas da questão 1 do teste diagnóstico (N=23). 

 

Tipo de resposta 

Alíneas da questão 1 

a) b) c) 

Correta 5 3 11 

Parcialmente correta 18 15 3 

Incorreta 0 3 6 

Sem resposta 0 2 3 

1. Determine a expressão da derivada de cada uma das seguintes funções reais de variável 

real: 

a) 5 23( ) 4
2 1

x
f x x x

x
  


; b)    5 2( ) 2 cos xf x sen x e x   ; c)  

2
2( ) 3ln 1f x x   
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Na questão 1, a maioria das respostas dos alunos para as duas primeiras alíneas foi classificada 

como parcialmente correta por apresentarem a derivada correta de pelo menos um dos termos das 

expressões, mas não a todos.  

A resposta à questão 1a) era considerada ‘correta’ se fosse usada corretamente a regra da 

derivada para cada um dos três termos da função 𝑓: 5
1( ) f x x , 23

2( ) 4 f x x ;

3( )
2 1




x
f x

x
. A esta questão, 22% dos alunos responderam corretamente, 52% derivaram 

corretamente os dois termos (𝑓1 e 𝑓3), enquanto 26% dos alunos só derivou 𝑓1. Nas respostas 

parcialmente corretas a 1.a), nenhum aluno conseguiu aplicar adequadamente a regra de derivação de 

um radical: 72% destes alunos escreveram √4𝑥2
3

= 4(𝑥2)1/3 = 4𝑥2/3, o que, consequentemente, 

resultou na derivada que se exemplifica na situação A da Figura 149; e 28% dos alunos que responderam 

parcialmente correto apenas derivaram o radicando, como ilustra a resolução da situação B da Figura 

149.   

 

 

Figura 149. Erros da derivada de um radical. 

 

Na situação B da Figura 149, aparece ainda um outro erro que foi cometido por 22% dos alunos, 

o uso inadequado do símbolo matemático de equivalência. A 26% dos alunos não foi considerada como 

completamente correta a derivada de 𝑓3 , porque efetuaram um desenvolvimento incorreto do quadrado 

da soma que aparecia no denominador da expressão derivada de 𝑓3, como ilustra a resolução de um 

aluno patente na Figura 150. 

 

Situação A 

Situação B 
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Figura 150 Erros no desenvolvimento do quadrado da soma no denominador da derivada de 𝑓3. 

 

Em relação a 1.b), a resposta era considerada ‘correta’ se fosse usada corretamente a regra 

da derivada para os dois termos da função 𝑓:  5
4( ) 2f x sen x e  2

5( ) cos xf x e x  . A esta 

questão, 13% dos alunos responderam corretamente, enquanto 65% apenas derivaram corretamente o 

termo 𝑓5(𝑥), 13% erraram e 9% dos alunos não responderam. Nas respostas consideradas 

parcialmente corretas a 1.b), nenhum aluno foi capaz de aplicar a regra da derivada da potência a 

𝑓4(𝑥), sendo que 60% desses alunos apenas derivou o seno e 27% considerou que a expressão era o 

mesmo que 𝑠𝑒𝑛(2𝑥)5, como ilustram as situações A e B da Figura 151, respetivamente.  

 

 
Figura 151. Erros dos alunos na determinação da derivada de 𝑠𝑒𝑛5(2𝑥). 

 
Já as três respostas erradas devem-se a razões semelhantes às situações anteriormente 

referidas e a erros de manipulação das funções trigonométricas, como ilustra a Figura 152.  

 

Situação A 

Situação B 
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Figura 152. Erro nos alunos na determinação da derivada de 𝑓. 

 
Quanto a 1.c), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos dois critérios de 

resolução: reconhecer a necessidade de utilizar a regra da derivada   ln
u

u
u

  ; determinar 

corretamente 𝑢′. A determinação da derivada da função apresentada em 1.c) foi feita corretamente por 

48% dos alunos. Nas três respostas consideradas parcialmente corretas em relação a 1c), os alunos 

reconheceram a regra   ln
u

u
u

  , mas erram na determinação de 𝑢′ por uma ineficiente 

manipulação do quadrado da soma de um binómio, como ilustra a resolução de um dos alunos na 

Figura 153.  

 

 
Figura 153. Erro na derivada da função logarítmica devido a erro no desenvolvimento do quadrado da 

soma do seu argumento. 

 

Já as seis respostas erradas foram consequência de os alunos considerarem equivalentes as 

expressões 2 2ln( ) (ln )u u , como exemplifica a seguinte resposta: 
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Figura 154. Erro na derivada cometido pelos alunos por considerar 2 2ln( ) (ln )u u . 

 
Em relação à totalidade da questão 1, constata-se que os alunos revelaram dificuldades em 

reconhecer as operações associadas às expressões 𝑠𝑒𝑛𝑛(𝑢) e 𝑙𝑛𝑛(𝑢). 

 
Questão 2 

 

 
O objetivo desta questão foi averiguar a capacidade de os alunos em determinar o domínio de 

uma função fracionária e os seus zeros nesse domínio. O desempenho dos alunos a esta questão 2 é 

expresso na Tabela 79. 

 
Tabela 79: Distribuição das respostas às alíneas da questão 2 do teste diagnóstico (N=23). 

 

Tipo de resposta 

Alíneas da questão 2 

a) b) 

Correta 0 0 

Parcialmente correta 2 17 

Incorreta 17 0 

Sem resposta 4 6 

 

Na alínea 2.a), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos quatro critérios de 

resolução: Escrever a condição do domínio da função (𝐷𝑓 = {𝑥 ∈ 𝑅: 
𝜋2

4
− x2 > 0 }); determinar as 

raízes de 
𝜋2

4
− x2; resolver a condição 

2
2 0

4


 x ; justificar o intervalo do domínio através de quadro 

de sinais ou através da representação gráfica da expressão como sendo uma parábola convexa. 

2. Considere a função real de variável real definida por 
 

2
2

( )

4

sen x
f x

x






 

a) Indique o domínio de 𝑓; b) Indique os zeros de 𝑓. 
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Nenhum aluno foi capaz de determinar corretamente o domínio da função apresentada, 9% dos alunos 

responderam parcialmente correto, 74% responderam incorretamente e 17% não responderam. A 

resposta apresentada por dois alunos foi considerada parcialmente correta porque apenas escreveram 

corretamente a condição do domínio da função. A maior parte dos alunos (70%) escreveu erradamente 

a condição do domínio da função porque não considerou o domínio do radical e um aluno escreveu 

uma condição sem sentido, como ilustram as resoluções dos alunos na situação A e B da Figura 155, 

respetivamente.  

 

 

Figura 155. Erros na determinação do domínio de uma função fracionária. 

 
Quanto à alínea 2.b), a resposta era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos três critérios 

de resolução: Escrever a condição 𝑠𝑒𝑛(𝑥) = 0 ∧ 𝑥 ∈ 𝐷𝑓; resolver a equação; selecionar a solução 

pertencente ao domínio da função. Nenhum aluno respondeu corretamente à determinação dos zeros 

da função, 74% responderam parcialmente correto e 26% não responderam. Nas respostas 

consideradas parcialmente corretas, 12% dos alunos apresentaram a condição para determinar os zeros 

da função, mas não a resolveram. Já os outros 88% dos alunos indicaram apenas 𝑠𝑒𝑛(𝑥) = 0 ⟺

𝑥 = 0, e alguns destes apresentaram a condição do domínio errada, como exemplifica a resolução de 

um dos alunos na Figura 156. 

 
Figura 156. Resolução com a condição de domínio errada na determinação dos zeros de 𝑓. 

 

Em relação à questão 2, verificou-se que os alunos revelaram dificuldades em escrever a 

condição do domínio da expressão de um radical, o que condicionou a determinação dos zeros da 

função apresentada. 

Situação A 

Situação B 
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Questão 3 

 
Na primeira alínea, pretendia-se que os alunos determinassem o valor máximo da função s  

através de uma das estratégias que permitem chegar à solução: reconhecer que a expressão que define 

a função é representada graficamente por uma parábola e resolver a tarefa com base nesta 

representação; ou derivar a função e efetuar o estudo da monotonia e dos extremos da função. Na 

segunda alínea, o objetivo era que os alunos determinassem os zeros da função e referissem o instante 

em que o projétil tocava no solo. Na última alínea, pretendia-se obter o esboço gráfico que representa a 

função dada. O desempenho dos alunos a esta alínea é indicado na Tabela 80.  

 
Tabela 80: Distribuição das respostas às alíneas da questão 3 do teste diagnóstico (N=23). 

 

Tipo de resposta 

Alíneas da questão 3 

a) b) c) 

Correta 6 17 0 

Parcialmente correta 9 2 19 

Incorreta 4 3 0 

Sem resposta 4 1 4 

 

A resposta para alínea 3.a) era considerada ‘correta’ se fossem satisfeitos quatro critérios de 

resolução: Escrever a condição 𝑠′(𝑡) = 0; determinar 𝑡 = 2; estudar a monotonia de 𝑠(𝑡) e o sentido 

da concavidade do gráfico da função; determinar o máximo da função. Na resolução desta alínea, 26.1% 

dos alunos foram capazes de responder corretamente à determinação do valor máximo da função; 

39.1% obtiveram uma resposta parcialmente correta; 17.4% respondeu incorretamente; e 17.4% não 

deram qualquer resposta. As respostas consideradas parcialmente corretas devem-se ao facto de não 

comprovarem que o zero da derivada era o máximo da função. Três alunos responderam que o máximo 

estaria no ponto correspondente ao instante médio das raízes de 𝑠, mas erradamente consideraram 

que o instante zero segundos era uma das raízes, como ilustra a resolução de um dos alunos na situação 

3) A expressão 2 4 5  ( )s t t t  traduz a trajetória de um projétil lançado para o 

ar. As variáveis 𝑡 e 𝑠 designam, respetivamente, o tempo (em segundos) e a altura 

(em metros) do projétil em relação ao solo.  

a) Determine a altura máxima atingida pelo projétil. 

b) Determine o instante em que o projétil, na sua queda, atinge o solo.  

c) Esboce o gráfico da expressão que traduz a altura do projétil. 
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A Figura 157. Já outro aluno apresenta uma solução sem sentido, como ilustra a sua resolução na 

situação B da Figura 157. 

 
 

 
Figura 157. Erro de raciocínio na determinação do máximo da função 𝑠. 

 

Na alínea 3.b), pretendia-se determinar os zeros da função e a resposta era considerada 

‘correta’ se fossem satisfeitos três critérios de resolução: Escrever a condição 𝑠(𝑡) = 0; determinar as 

raízes 𝑡1 = −1 e 𝑡2 = 5; selecionar a raiz 𝑡2, justificando. A maioria dos alunos (74%) respondeu 

corretamente a esta situação. As duas respostas parcialmente corretas devem-se ao facto de os alunos 

errarem no cálculo do binómio descriminante da fórmula resolvente, o que os levou a obter duas raízes 

diferentes da solução. Quanto às três respostas incorretas, duas revelam desconhecimento em resolver 

equações quadráticas (Situsções A da Figura 158), e a outra deve-se à interpretação indevida do aluno 

sobre o significado da equação 𝑠(𝑡) = 0 (Situação B da Figura 158). 

 

Figura 158: Erro na resolução de uma equação quadrática e de significado da função 𝑠. 

 
A resposta a 3.c) era considerada correta se fossem satisfeitos dois critérios de resolução: 

reconhecer que o gráfico representativo da função 𝑠 é uma parábola; colocar os pontos mais 

significativos e as unidades nos eixos do gráfico. Nenhum aluno apresentou corretamente um esboço 

Situação A 

Situação B 
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gráfico da função segundo as condições apresentadas no enunciado da tarefa. Entre as respostas 

consideradas parcialmente corretas, 43% dos alunos não limitaram o gráfico ao intervalo 𝑡 ∈ [0, 5], 

13% dos alunos apenas reconhece que a função 𝑠 é representada graficamente por uma parábola, e a 

totalidade dos alunos não apresenta as unidades dos eixos cartesianos que contextualizam a situação 

enunciada na questão, como ilustram as resoluções de alunos na Figura 159. 

 

 
Figura 159. Representação pouco rigorosa do gráfico da função 𝑠. 

 
Da análise das respostas que os alunos deram a esta questão, verifica-se que a maior parte 

deles não tem presente as caraterísticas da função quadrática e que cometeram erros que revelam falta 

de sentido crítico.  

 
Questão 4 

 

O objetivo desta questão foi avaliar o conhecimento dos alunos sobre sucessões, em particular, 

a progressão geométrica, por ser aquela a que se dá mais atenção nas atividades da unidade curricular 

de Matemática I. O desempenho dos alunos a cada uma das alíneas desta questão encontra-se 

sintetizado na seguinte tabela: 

 

4) Considere a sucessão constituída pelos seguintes termos: 

0 1 1

1 1
2, 1, , ..., 2 , ...

2 2

n

nu u u u
 

     
 

 

Responda, justificando, a cada uma das questões: 

a) Caracterize o tipo de sucessão. 

b) Trata-se de uma sucessão convergente?  

c) Recorrendo à expressão da soma dos n primeiros termos da progressão associada 

à sucessão apresentada, determine a soma dos oito primeiros termos. 

d) Considere uma nova sucessão cujo termo geral 𝑎𝑛 é dado pela soma dos 𝑛 

primeiros termos da sucessão (𝑢𝑛). Será esta sucessão convergente? 
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Tabela 81: Distribuição das respostas às alíneas da questão 4 do teste diagnóstico (N=23). 

 

Tipo de resposta 

Alíneas da questão 4 

a) b) c) d) 

Correta 0 1 0 0 

Parcialmente correta 3 8 9 0 

Incorreta 5 1 0 6 

Sem resposta 15 13 14 17 

 

Na alínea 4.a), pretendia-se que o aluno caraterizasse a sucessão como sendo geométrica e 

para que a sua resposta fosse considerada correta deveria: Determinar 1n

n

u

u

 ; justificar o porquê da 

sucessão ser uma progressão geométrica. A maioria dos alunos não apresentou qualquer resposta a 

esta alínea (65%), o que também se verificou nas restantes alíneas desta questão. As respostas de três 

alunos à alínea 4.a) foram consideradas parcialmente corretas porque apenas afirmaram que era uma 

sucessão geométrica sem apresentarem qualquer justificação que sustentasse a afirmação. As cinco 

respostas consideradas incorretas deveram-se por referirem que a sucessão é aritmética sem 

apresentarem qualquer argumentação. 

A resposta à alínea 4.b) era considerada correta se fossem satisfeitos três critérios de 

resolução: escrever lim
𝑛→∞

𝑢𝑛; determinar lim
𝑛→∞

𝑢𝑛; afirmar que a sucessão é convergente. Nesta 

segunda alínea, somente um aluno respondeu corretamente ao estudo da convergência da sucessão, 

enquanto a maioria (57%) não apresentou qualquer resposta. Das oito respostas consideradas 

parcialmente corretas, a totalidade dos alunos afirma que a sucessão é convergente para zero mas sem 

apresentar qualquer procedimento. Já um aluno só afirma, erradamente, que a sucessão é divergente 

sem qualquer justificação.  

Na resolução da questão 4.c), pretendia-se que o aluno determinasse a soma dos oito 

primeiros elementos da sucessão utilizando a expressão geral da soma dos n primeiros termos de uma 

sucessão geométrica. Para que a resposta fosse considerada correta deveria: Escrever 
1

1

1






n

n

r
S u

r
; 

determinar 𝑟 e 𝑢1   e aplicar a 𝑆𝑛; determinar 𝑆8. A maioria dos alunos (61%) não respondeu a esta 

alínea e os nove alunos (39%) que responderam fazem-no pela soma parcial de cada um dos termos, 

como ilustra a resolução da Figura 160.  
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Figura 160. Incorreção na resposta por não atender ao enunciado da alínea 4.c). 

 

Na resposta à alínea 4.d), pretendia-se que o aluno determinasse o valor para o qual convergia 

a soma dos infinitos termos da sucessão. Para que a sua resposta fosse considerada correta deveria: 

determinar o termo geral da nova sucessão 
1

1

1


 



n

n n

r
a S u

r
; escrever e determinar lim

𝑛→∞
𝑎𝑛 = 𝑆; 

afirmar que a nova sucessão é convergente para 4. Apenas seis alunos (26%) tentaram responder a esta 

questão e fizeram-no erradamente, porque: dois afirmam unicamente que é divergente sem qualquer 

justificação; e 4 alunos dizem que é divergente porque a soma não tende para zero, como ilustra uma 

das resoluções na Figura 161. 

 

 
Figura 161. Afirmação errada acerca da convergência da sucessão na alínea 4.d). 

 

Da análise das respostas dos alunos à questão 4 é notório que a maioria não domina os 

conteúdos matemáticos relacionados com as sucessões matemáticas.  

7.2.2. Análise das respostas à componente fechada do teste diagnóstico 

À componente de resposta de escolha múltipla do teste diagnóstico, constituída por 10 

questões, responderam 29 alunos e as suas respostas são apresentadas segundo duas dimensões: (1) 

Desempenho dos alunos a cada questão, indicando-se o número de respostas quer à opção correta 

quer às outras opções de resposta; (2) Análise por questão dos erros cometidos nas respostas dos 

alunos. Na Tabela 82, os valores a negrito nas opções de escolha das respostas dos alunos corresponde 

à opção correta da respetiva questão. A última coluna (SR) diz respeito ao número de alunos ‘Sem 

Resposta’ à questão. Globalmente, os alunos tiveram fraco desempenho nas questões 3 e 4, como se 

verifica na Tabela 82. 
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Tabela 82. Distribuição das respostas às questões da componente fechada do teste diagnóstico (N=29). 

Nº da questão 
Opção de escolha 

A B C D SR 

1  1 26 2 0 
2 23 4 2  0 
3 6 8 7 8 0 

4 9 7 4 9 0 

5 21 6 0 2 0 
6 18 4 3 3 1 
7 15 5 6 3 0 
8 0 1 19 8 1 

9 24 1 3 1 0 
10 25 0 1 3 0 

 

De seguida faz-se uma análise dos erros que os alunos cometeram nas respostas às questões que 

tiveram um fraco desempenho. Uma das questões com fraco desempenho foi a questão 3, à qual 76% dos 

alunos não foram capazes de responder corretamente segundo as opções de resposta apresentadas: 

 

 
A esta questão, 27.6% dos alunos optou erradamente pela resposta D, o que se deveu por não 

imporem que o fator comum 2𝑥, que cortaram no numerador e denominador, deveria ser diferente de 

zero. Igual percentagem de alunos (27.6%) escolheu a opção de resposta B, cometendo o erro de dividir 

2𝑥2 por cada um dos termos do denominador da fração. Também 20.7% dos alunos escolheram 

erradamente a opção A, porque ‘cortaram’ o termo 2𝑥2 do denominador com o do numerador da 

fração.  

Outra questão à qual os alunos tiveram um fraco desempenho foi a questão 4, o que é traduzido 

pelos 76% dos alunos que não responderam corretamente a esta questão, que apresentava o seguinte 

enunciado e opções de resposta: 

 

3) Após simplificação, o quociente de polinómios 
2

2

2

2 4

x

x x
 é representável por 

(A) 
1

4x
 (B) 1

2

x
  (C) 0

2

x
x

x
 


 (D) 

2

x

x 
 

 

4) A equação  é equivalente a: 

(A)  (C)  

(B)  (D)  
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Os 31% dos alunos que selecionaram erradamente a opção de resposta A para a questão 4 

aplicaram a regra do anulamento do produto apesar do termo do segundo membro da equação ser 

diferente de zero. Já os 14% dos alunos que escolheram a opção de resposta C, para além de 

cometerem um erro semelhante ao anterior, ainda consideraram a conjunção das condições das duas 

soluções em vez de disjunção. Os restantes 31% de alunos que optaram pela seleção da opção de 

resposta D indiciam uma ausência de significado acerca da conjunção de condições ou pelo próprio 

símbolo matemático de conjunção.  

7.2.3. Síntese da análise dos resultados do teste diagnóstico 

As respostas dos alunos do curso de LEM que responderam às duas componentes (resposta 

aberta e de escolha múltipla) do teste diagnóstico apresentam dificuldades em conceitos básicos 

matemáticos, tais como: (i) aplicar as regras de derivação; (ii) manipular expressões fracionárias, 

logarítmicas, trigonométricas e com radicais; (iv) dominar os conceitos matemáticos relacionados com 

sucessões matemáticas, em particular com a progressão geométrica. 

As respostas da maioria dos alunos às questões do teste diagnóstico revelam erros de 

manipulação algébrica – tais como √𝑎𝑥𝑛
𝑝

= 𝑎(𝑥𝑛)1/𝑝 = 𝑎𝑥𝑛/𝑝, p nln(u ) (ln( x ))  e 

( ) ( ( ))n nsen sen x   –, o que fez com que os alunos aplicassem erradamente as regras de derivação. 

Um número elevado de alunos ‘cortou’ elementos comuns, não ‘fatores’, ao numerador e ao 

denominador de expressões fracionárias; aplicou a lei do anulamento do produto na resolução de 

equações sem que o produto das suas expressões constituintes fosse nulo (𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑐 ⟺ 𝑎 = 𝑐 ∨

 𝑏 = 𝑐). Estes tipos de erros, relacionados com lacunas de conhecimento e de estrutura do 

pensamento, limitam os alunos a aplicar estes conceitos a novas situações (Davis & Espósito, 1990), o 

que os pode impedir de obter um bom desenvolvimento na aprendizagem matemática futura.  

Na determinação do máximo de uma função quadrática, a maioria dos alunos apenas se limitou 

a determinar o ponto crítico da função sem verificar ou justificar que corresponde à abcissa do máximo 

da função. Outros erros locais (Souza, 2002), específicos e confinados a alguns tópicos matemáticos, 

tais como não colocar as unidades nos eixos cartesianos do gráfico da função ou distinguir o significado 

de conjunção de condições, surgiram na maioria dos alunos, mas não são limitadores de assimilação 

de novos conceitos e podem ser ultrapassáveis com a discussão sobre a resolução de tarefas 

matemáticas que integrem esses tópicos. 
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A quase totalidade dos alunos mostrou não dominar os conceitos relacionados com as 

sucessões. Os poucos alunos que responderam a algumas questões sobre este tópico apresentaram 

uma noção errada de convergência de uma sucessão e de infinitésimo. 

7.3. Aprendizagem de funções trigonométricas diretas e inversas 

Nesta secção faz-se uma descrição e análise das atividades de aprendizagem sobre funções 

trigonométricas diretas (TGD) e inversas (TGI) do grupo de alunos do curso de LEM intervenientes na 

experiência de ensino, em contexto de aulas teórico-práticas, dentro e fora de sala de aula. Das diversas 

tarefas de aprendizagem propostas no estudo de tópicos das funções trigonométricas, procura-se 

descrever as dificuldades e os erros cometidos pelos alunos, identificar os materiais didáticos usados, 

analisar as respostas dos alunos a propostas de avaliação da sua aprendizagem e a questionários que 

lhes foram aplicados. As funções trigonométricas foram abordadas nas aulas teórico-práticas (TP) 

durante duas semanas. Na primeira semana de aulas TP foram estudados os conceitos relacionados 

com as funções trigonométricas diretas e, na semana seguinte, os das funções trigonométricas inversas.  

 7.3.1. Aprendizagem de funções trigonométricas diretas 

Nas atividades teórico-práticas, os alunos de LEM debruçaram-se sobre um conjunto de tarefas 

que se indicam na Tabela 83. 

 
Tabela 83. Lista de tarefas realizadas no estudo das funções trigonométricas diretas. 

Tarefas 

Id. Descrição  

TGD_1 Tarefa de aula TGD–aula 1  
Resolução de um problema em grupo, em sala de aula, com vista à exploração de conceitos 
relacionados com as funções trigonométricas diretas. 

Características 
Objetivos: Consolidar conhecimentos sobre a análise de funções reais de variável real, em particular, 
das funções afim, quadrática, módulo e trigonométricas diretas. Aplicar técnicas de derivação de 
funções. Explorar o conceito de reta tangente e normal ao gráfico de uma função. Discutir e 
argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar materiais tecnológicos na 
resolução da tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos. Moodle; quadro. 
Contexto: Sala de aula. 

TGD_2 Moodle - Tarefa extra aula 1 
Questionário no Moodle constituído por perguntas de resposta de escolha múltipla sobre a resolução 
da TGD para avaliação, em grupo. 

Características 
Objetivos: Resolver a tarefa TGD_1 com apoio de recursos tecnológicos. Promover o trabalho em grupo.  
Duração: Duas semanas. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; pesquisa online; apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 
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Para apoiar e complementar as atividades teórico-práticas, os alunos puderam ainda fazer uso 

da ficha TP3 que continha exercícios resolvidos e enunciados de exercícios com solução sobre 

inequações não lineares, determinação de domínio e contradomínio de funções reais de variável real, 

especialmente trigonométricas, e exercícios de aplicação das regras de derivação. 

7.3.1.1. Contexto de sala de aula 

As atividades de aprendizagem sobre as funções trigonométricas diretas iniciaram-se com a 

realização de uma tarefa, na sala de aula, sobre a determinação do domínio e contradomínio das 

funções 𝑓(𝑥) =  2𝑥−3, 𝑔(𝑥) = 3 𝑙𝑛(𝑥 + 1) e ℎ(𝑥) =  |2 𝑐𝑜𝑠(3𝑥) − 1|. Esta resolução serviu 

para recordar conceitos e procedimentos, que permitem determinar domínios e contradomínios destas 

funções, com o apoio da visualização gráfica (quadro de aula e GeoGebra). Posteriormente, os alunos 

iniciaram a resolução da tarefa de grupo denominada “Problema - Trigonometria - Atividade extra aula 

1” (Anexo 3) e que foi terminada fora de sala de aula passados dois dias. Esta tarefa, a realizar no 

Moodle, tinha um conjunto de questões de resposta de escolha múltipla, com a duração de 2 horas. 

Para esta tarefa, os alunos apenas tinham de responder a um dos três problemas propostos e tinham 

duas tentativas de resposta, permanecendo a melhor nota obtida. Na resolução da tarefa, os alunos 

foram estimulados a usar, para além de processos analíticos, materiais didáticos auxiliares, tais como 

calculadora gráfica, computador, softwares matemáticos (wxMaxima, GeoGebra, Wolfram), vídeos 

colocados no Moodle, como também foram estimulados a interagir com os colegas do seu grupo.  

TGD_1: Descrição da tarefa, das dificuldades e erros de resolução  

A maioria dos sete grupos (4 a 5 alunos) escolheu responder à questão 1 da tarefa “Problema 

- Trigonometria - Atividade extra aula 1”. Na Tabela 84 apresenta-se uma síntese dos raciocínios, erros 

e dificuldades mais relevantes dos alunos na resolução da tarefa TGD_1 proposta na sala de aula.  

Tabela 84. Erros e dificuldades mais relevantes dos alunos na resolução da tarefa TGD_1. 

Id.  Descrição do erro ou dificuldade Origem do erro/dificuldade Frequência  

e_17 
Escrita da condição de determinação do 
domínio de funções trigonométricas. 

Rigor de escrita matemática. 
Baixa 

e_2 
Determinação do contradomínio de funções 
não injetivas. 

Resolução analítica pela técnica do 
enquadramento. 

Baixa 

e_9 Manipulação de funções com módulos. Ausência de significado da função módulo.  Elevada 

e_8 Derivada de expressões com módulos. Ausência de significado da função módulo. Elevada 

e_5 

Resolução de inequações não lineares. Ausência de significado e de estrutura de 
pensamento para encontrar a solução de 
uma inequação de uma função não 
estritamente monótona. 

Média 
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A Tabela 84 identifica as dificuldades e a origem dos erros ocorridos na resolução da tarefa 

pelos alunos e a frequência com que estes ocorreram. Na resolução da tarefa (TGD_1), os elementos 

dos diversos grupos manifestaram algumas dificuldades na escrita matemática da condição do domínio 

da função em estudo. Por exemplo, dois grupos apresentaram condições inadequadas para o domínio 

como ilustra a Figura 162, mas depois resolveram corretamente as inequações que deveriam ter escrito 

inicialmente.  

 
Figura 162. Erros na escrita da condição que determina o domínio da função. 

 

Na segunda resolução apresentada na Figura 162, os alunos consideram erradamente que 

 𝑠𝑒𝑛(∝) ≤ −1 ∧ 𝑠𝑒𝑛(∝) ≥ 1   e não têm em conta o círculo trigonométrico na determinação do 

ângulo.  

Na determinação do contradomínio da função, dois grupos, erradamente, não iniciaram o 

procedimento da sua determinação pelo intervalo obtido para o domínio, −
𝜋

4
≤ 𝑥 ≤

𝜋

4
, como ilustram 

as resoluções na Figura 163. 

 

Figura 163. Erro na determinação do contradomínio da função em estudo. 
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Outros dois grupos determinaram o contradomínio procurando o máximo e o mínimo da função. 

No entanto, o procedimento de determinação formal do máximo apresenta algumas incorreções, como 

ilustra a resolução de um dos grupos na Figura 164. 

 
Figura 164. Incorreção na determinação do máximo da função. 

 

Na resolução patente na Figura 164, os alunos derivam a expressão da função sem os 

respetivos módulos com a intenção de determinar o seu máximo e evocam que a função assume todos 

os valores maiores ou iguais do que zero, mas sem uma prova mais formal.  

Sobre a determinação da equação da reta normal à curva da função no ponto de abcissa 
𝜋

12
, a 

maioria dos alunos mostra que dominam os conceitos e os procedimentos envolvidos. No entanto, 

apenas um grupo foi capaz de derivar a função corretamente e todos os outros usaram a expressão da 

função sem o módulo, como ilustra a Figura 164. Apenas um grupo errou na utilização da expressão 

matemática que relaciona os declives da reta tangente e da sua normal, como mostra a sua resolução 

na Figura 165.  

 

 
Figura 165. Relação errada entre declives da reta normal e da reta tangente. 

 

A resolução da inequação 𝑓(𝑥) ≤  
1

2
 suscitou alguns erros nas respostas dos alunos, o que 

indiciam dever-se, sobretudo, à dificuldade em desembaraçar os módulos, como ilustram as situações 

da Figura 166.  
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Figura 166. Erro na resolução de 𝑓(𝑥) ≤  

1

2
. 

 
Na resolução 1, o grupo de alunos manteve o módulo nas expressões das inequações, escreve 

uma segunda condição universal e resolve-a erradamente. Já a resolução 2, na mesma figura, indicia 

que o grupo de alunos não domina os procedimentos de resolução de inequações e, simultaneamente, 

manifesta o erro de multiplicar ambos os membros da inequação por uma constante negativa sem 

trocar o sentido da desigualdade. 

7.3.1.2. Contexto fora de sala de aula  

No âmbito das atividades de aprendizagem das funções trigonométricas diretas, os alunos 

realizaram uma tarefa em contexto fora de sala de aula: Tarefa de Moodle (TGD_2), com perguntas de 

resposta de escolha múltipla, para avaliação. 

TGD_2: Tarefa de Moodle sobre TGD 

Foi pedido aos alunos que realizassem a tarefa de Moodle sobre funções trigonométricas 

diretas, “Problema – Trigonometria – Atividade extra aula 1” (Anexo 3). Os alunos começaram a 

responder a esta tarefa durante uma aula TP e foi determinado que a terminassem fora da sala de aula 

até dois dias depois. A média das classificações obtida pelos 35 alunos que responderam a esta tarefa 

foi de 17,4 valores (em vinte). 

Das respostas dadas pelos alunos à tarefa TGD_2, a plataforma Moodle gerou as estatísticas 

expostas nos quadros das Figuras 167, 168 e 169. Nesses quadros estão patentes o enunciado da 

Resolução 1 

Resolução 2 
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pergunta, as opções de resposta, a frequência para cada opção de resposta dada pelos 35 alunos que 

responderam à tarefa. Alguns alunos responderam a mais do que um problema, por sua iniciativa ou 

porque não tinham percebido que era, apenas, para responder a um deles. Desta forma, foram 

contabilizadas 29 respostas de alunos para o problema 1, 5 respostas para o problema 2 e 9 respostas 

para a problema 3. Os alunos responderam maioritariamente (83%) ao problema 1. 

Análise das respostas ao problema 1 

O quadro da Figura 167 apresenta as estatísticas, do Moodle, relativas aos 29 alunos que 

responderam ao problema número 1 da tarefa TGD_2.  

 

 
Figura 167. Estatísticas do Moodle das repostas dos alunos ao problema 1 da tarefa “Problema – 

Trigonometria – Atividade extra aula 1”. 

 

Na análise das respostas dadas ao problema 1 (quadro da Figura 167), 19 alunos (66%) 

responderam corretamente ao domínio da função, 𝐷𝑓 = [−
𝜋

4
,
𝜋

4
]. Cinco alunos (17%) responderam que 

o domínio seria ℛ, o que revela desconhecimento do significado da restrição principal da função seno. Já 

os cinco (17 %) alunos que responderam 𝐷𝑓 = [−
𝜋

2
,
𝜋

2
] não deram atenção ao argumento da expressão 

trigonométrica, o que indicia que não têm presente o significado de domínio de funções trigonométricas.  

Para a determinação do contradomínio da função, um aluno (3%) optou pela opção de resposta 

errada [0, 2], face aos vinte e oito (97%) que responderam corretamente 𝐷′𝑓 = [0,
5

2
]. Este aluno terá 

pensado que os valores de 𝑓 são maiores do que zero devido ao módulo na sua expressão. 
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Na determinação da equação da reta normal, vinte e cinco alunos (86%) responderam 

corretamente. Já três alunos selecionaram a equação da reta tangente em vez da reta normal, indiciando 

que apenas calcularam o declive da reta tangente, 𝑚 = 𝑓′ (
𝜋

12
) = 2 √3 e, depois, por comparação com 

as opções disponíveis, optaram pela escolha da única reta com esse declive, 𝑦 =  2 √3 (𝑥 −
𝜋

12
) + 

7

2
. 

Um outro aluno determinou o declive da reta normal e escolheu erradamente a opção de resposta que 

apresenta uma reta com o mesmo declive, o que revela ausência de sentido crítico sobre o que faz.  

Para a resolução da inequação 𝑓(𝑥) ≤  
1

2
, vinte e cinco alunos (86%) responderam 

corretamente [−
𝜋

12
, 0 ] e quatro alunos (14%) responderam erradamente à questão. Dos alunos que 

erraram nesta pergunta, dois optaram por colocar a solução [−
𝜋

12
,
𝜋

12
 ] e os outros dois por selecionar 

a solução [−
𝜋

12
,
𝜋

4
 ]. Isto mostra que a resolução de inequações trigonométricas não era ainda 

consolidada para alguns alunos. 

Análise das respostas ao problema 2 

O quadro da Figura 168 reflete as opções de respostas de cinco alunos ao problema número 

dois, da tarefa TGD_2.  

 
Figura 168. Estatística do Moodle das repostas dos alunos ao problema 2 da tarefa “Problema – 

Trigonometria – Atividade extra aula 1”. 

Da análise do quadro da Figura 168 constata-se que dois alunos responderam corretamente 

ao domínio da função (𝐷𝑓 = [−
𝜋

4
,
𝜋

4
]), enquanto três alunos selecionaram erradamente a resposta 

𝐷𝑓 = ℛ por não considerarem apenas a restrição principal do domínio da função seno. Relativamente à 
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determinação do contradomínio da função, a totalidade dos alunos respondeu corretamente 𝐷′𝑓 = [0,
3

2
]. 

Quanto à determinação da solução da inequação 𝑓(𝑥) ≤  
1

2
, dois alunos responderam corretamente 

[−
𝜋

8
,
𝜋

8
] e três alunos responderam que a solução estava no intervalo [0,

𝜋

4
], o que poderá ter 

influenciado o módulo da expressão.  

Análise das respostas ao problema 3 

O quadro da Figura 169 reflete os resultados das respostas dos nove alunos ao problema 3 da 

tarefa TGD_2. 

 
Figura 169. Estatística do Moodle das repostas dos alunos ao problema 3 da tarefa “Problema – 

Trigonometria – Atividade extra aula 1”. 

 
No cálculo do domínio da função 𝑓, do problema 3, sete alunos responderam corretamente 

]−
𝜋

3
,
5𝜋

3
[, um errou por não considerar a restrição principal da função tangente e outro não considerou 

que o argumento da função era 2𝑥. Na determinação do contradomínio da função 𝑓, seis alunos 

responderam corretamente ℛ0
+, dois responderam incorretamente por não considerarem que a 

ordenada nula fazia parte da solução e um aluno não considerou o módulo e respondeu ℛ.  

Na determinação da equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abcissa 
𝜋

6
, 

cinco alunos responderam corretamente 𝑦 =  − (𝑥 −
𝜋

6
) +  1. Um aluno respondeu erradamente 

que a equação seria
 
 𝑦 =  − (𝑥 −

𝜋

6
) −  1, porque das opções selecionou uma reta com o mesmo 
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declive da solução correta. Já três alunos respondem 𝑦 =  − 
√3

3
(𝑥 −

𝜋

6
) +  1 por errarem no valor 

da derivada na abcissa considerada.  

Na resolução da inequação 𝑓(𝑥) <  √3, seis alunos responderam corretamente ]0,
4𝜋

3
[ e 

três responderam erradamente: um destes alunos selecionou 𝑆 = ]−∞,
4𝜋

3
[ por não considerar a 

restrição principal da tangente nos cálculos que efetuou; e dois alunos selecionaram 𝑆 = ]− 
4𝜋

3
,
4𝜋

3
[, 

o que indicia que não consideraram o módulo na expressão.  

Em jeito de síntese, na realização da tarefa TGD_2, os alunos apresentaram, genericamente, 

um melhor desempenho nas respostas que deram às questões colocadas do que na tarefa TGD_2 

iniciada na sala de aula, nomeadamente: a maioria determina corretamente os contradomínios de 

funções não injetivas, embora alguns alunos não consideraram a restrição principal da função 

trigonométrica; a maior parte dos alunos foi capaz de determinar a equação da reta tangente ou normal 

num ponto do gráfico da função (os alunos que erraram foram induzidos por opções que apresentavam 

soluções com declives semelhantes ao que se pretendia obter); a maioria dos alunos foi capaz de 

responder à resolução de inequações trigonométricas. 

7.3.2. Aprendizagem de funções trigonométricas inversas 

Na aprendizagem das funções trigonométricas inversas (TGI), no âmbito das aulas teórico-

práticas (TP), os alunos realizaram as atividades descritas na Tabela 85.  

 
Tabela 85. Tarefas realizadas na aprendizagem das funções trigonométricas inversas. 

Tarefas 

Id. Descrição  

TGI_8 Exploração de conceitos TGI apoiado num exercício  
Exploração e entrega escrita da resolução de um exercício para avaliação, em grupo.  

Características 
Objetivo: adquirir conhecimentos sobre as funções trigonométricas inversas; resolver inequações 
trigonométricas; discutir e argumentar os conceitos envolvidos na tarefa; usar recursos tecnológicos 
no apoio da resolução da tarefa; identificar e corrigir erros de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro. 
Contexto: Sala de aula. 

TGI_3 Moodle – 45 minutos com trigonometria  
Tarefa no Moodle com questões de escolha múltipla para avaliação individual. 

Características 
Objetivo: aferir conhecimentos sobre funções trigonométricas diretas e inversas (determinação de 
amplitudes de ângulos e imagens); reconhecer gráficos de funções trigonométricas; manipular 
expressões trigonométricas.  
Duração: 45 minutos.  
Recursos: Papel e lápis. 
Contexto: Fora de sala de aula. 
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Para acompanhamento e apoio às atividades teórico-práticas, os alunos usaram a ficha TP4 

que era constituída por exercícios resolvidos e enunciados de exercícios com solução sobre inequações 

não lineares, determinação de domínio e contradomínio de funções reais de variável real, especialmente 

as trigonométricas inversas, e exercícios com aplicação das regras de derivação. 

7.3.2.1. Contexto de sala de aula  

Foi pedido aos alunos que, antes da aula, estudassem e vissem os vídeos aula sobre a temática 

das funções trigonométricas inversas para que pudessem realizar uma tarefa de grupo para avaliação. 

No inicio da aula, foi realizada uma atividade de revisão, partindo da função definida por 

f(x) 2arccos(1 2x)   , sobre a determinação do domínio, contradomínio, da equação da reta 

tangente à curva da função no ponto de abcissa 𝑥0 = 1/2 e da equação da reta normal à curva no 

ponto de ordenada 𝑦0 = 3𝜋/2. Depois foi pedido que os alunos realizassem a tarefa TGI_8 em grupo 

e entregassem a sua resolução. Finalizou-se a tarefa com a sua correção no quadro apoiada em 

explicações gráficas obtidas no GeoGebra. A aula terminou com a realização de um exercício de 

consolidação com as mesmas questões e cuja expressão em análise foi ℎ(𝑥) = −𝜋 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(√𝑥). 

TGI_8: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Para a aprendizagem das funções trigonométricas inversas, após introdução do assunto, cada 

grupo de alunos resolveu a seguinte questão: 

Na sala de aula, as maiores dificuldades dos alunos durante a resolução da tarefa TGI_8 foram 

as que estão registadas na Tabela 86. 

Tabela 86. Erros e dificuldades mais relevantes dos alunos durante a resolução da tarefa TGI_8. 

Id.  Descrição  Origem do erro Frequência  

e_18 
Dificuldade na resolução da inequação 

11 2  x  

Ausência de significado da solução de 
uma inequação não linear. Elevada 

e_19 
Dificuldade de interpretação do que era 

pedido em  11: 2  xxS  

Ausência de significado da simbologia 
matemática. Média 

e_20 
Erro de resolução da inequação 

1011 2  xx  

Ausência de significado da condição 
expressa por uma inequação não 
linear. 

Baixa 

e_21 
Erro de resolução da inequação 

112  xx  

Ausência de significado da condição 
expressa por uma inequação não 
linear. 

Baixa 

Considere 𝑔(𝑥) =  − 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑥2) e determine o seu domínio e contradomínio. 
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Na resolução desta tarefa de aula, TGI_8, a maior dificuldade ocorreu com a resolução da 

inequação 21 x 1   , na determinação do domínio da função 𝑔.  

 

Prof.: Na resolução da inequação 21 x 1    que usaram para determinar o 
domínio? Vocês aplicam a raiz quadrada a ambos membros da 
inequação? 

Alunos: Não podemos.  

Prof.: Porquê? 

Aluno: Temos que usar as propriedades das inequações, então ficamos com 
2 2x 1 x 1    , logo 2 2x 1 0 x 1 0     . Agora tenho que analisar 

pelo quadro de sinais as duas inequações? 

Prof.: Porque não? (áudio DVT_D019_19_03_2014) 

 

Este diálogo foi semelhante em três grupos de alunos que optaram por resolver 21 x 1    

através do estudo do quadro de sinais. Já dois outros grupos optaram por uma análise gráfica, como 

mostra o seguinte diálogo: 

 

Aluno: A nossa condição do domínio é 21 x 1   , agora temos que analisar o 
gráfico, não é? Mas temos que procurar o quê? O ‘x’? 

Prof.: Quando escreveu a expressão 2x , ela representa o quê? ‘x’ ou ‘y’? 
Aluno: É ‘x’.  
Prof.: E o que acha o grupo? (Após algum silêncio) Vocês representaram aqui o 

gráfico de 2x . Qual o significado das variáveis? O 2x  representa os 
valores de ‘x’ ou ‘y’? 

Alunos: Ah, de ‘y’. Então para a expressão 21 x 1    o -1 e o 1 são valores de 
‘y’! 
(No entanto, alguns alunos do grupo não perceberam a afirmação do 
colega e discutem:) 

Aluno 1: Então os valores para ‘x’ têm que estar entre menos e mais infinito. 
Aluno 2: Não, para esses valores de ‘x’ os nossos ‘y’ são maiores que 1. 

Prof.: Esta expressão ( 2x : 1 x 1    ) lê-se e entende-se como: qual é o 

conjunto de valores de ´x´, pertencentes a ℛ, que elevados ao quadrado 

estão entre –1 e 1?  
Aluno 1: Pois, são todos os valores de ‘x’ entre -1 e 1. (áudio 

DVT_D019_19_03_2014) 
 

Já dois outros grupos apresentaram os erros patentes nos seguintes diálogos: 
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Prof.: Vocês escrevem 21 x 1    e depois dizem que 0 x 1  , porquê? O 
x 1/2   não satisfaz as condições? 

Alunos: Pois, o ‘x’ vai estar entre -1 e 1.  
Prof.: Porquê? 
Aluno: Qualquer valor entre –1 e 1 ao quadrado toma valores entre 0 e 1.  

Prof.: Vocês escrevem 2x 1  e depois dizem que x 1  . Este procedimento 

de cálculo faz parte daqueles que nós referimos (soma e multiplicação de 
constantes a ambos membros de uma inequação)? 

Alunos: Ah, não. Temos que analisar o gráfico ou o quadro de sinais. (áudio 
DVT_D019_19_03_2014) 

 

Para a determinação do contradomínio, a generalidade dos alunos conhecia como devia 

proceder. 

 

Análise da resposta escrita dos alunos à tarefa TGI_8 

A resposta escrita dos dez grupos (3 a 4 alunos) mostrou que a sua maioria apresentou uma 

solução correta da tarefa TGI_8. Todos os grupos foram capazes de responder à questão sobre o 

domínio da função 𝑔. Nove grupos apresentaram uma justificação para 21 x 1 1 x 1       

apoiado no gráfico da função definida por 2x , enquanto um grupo fê-lo através do quadro de sinais das 

inequações, como ilustram as duas resoluções da Figura 170, situação A e B, respetivamente.  

 
Figura 170. Resolução sobre a determinação do domínio na tarefa TGI_8. 

 

Situação A 

Situação B 



Capítulo 7: Estudo de caso de alunos do curso de LEM 

352 

Na determinação do contradomínio da função 𝑔, cinco grupos não justificaram alguns passos 

da técnica do enquadramento, como ilustra uma das resoluções na Figura 171. 

 

 
Figura 171. Falta de justificação de alguns passos na determinação do contradomínio da função. 

 

Já um grupo de alunos apresentou uma resolução com o sentido das desigualdades trocado 

na determinação do contradomínio de 𝑔, como ilustra a sua resolução na Figura 172.  

 

 

Figura 172. Erro de resolução na determinação do contradomínio da função. 

 

Em síntese, no início da realização da tarefa TGI_8 a totalidade dos grupos de alunos do curso 

de LEM mostrava dificuldades em resolver a inequação 21 x 1   , mas conforme foi evoluindo a sua 

realização, os alunos associaram a escrita formal com a visualização de conceitos matemáticos, o que 

permite apresentar uma solução correta para a tarefa. A realização da tarefa permitiu que os alunos 

passassem a ter uma maior flexibilidade representacional (Ainsworth, 2006), associando a 

representação formal e gráfica na resolução de inequações não lineares. Os procedimentos de 

determinação de domínio e contradomínio passaram a ser efetuados corretamente.  
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7.3.2.2. Contexto fora de sala de aula 

Na atividade de aprendizagem das funções trigonométricas inversas, os alunos realizaram fora 

de sala de aula, em grupo, a Tarefa TGI_3 de Moodle: 45 minutos de Trigonometria. 

TGI_3: Tarefa de escolha múltipla no Moodle: 45 minutos de Trigonometria 

Os alunos de LEM realizaram, em grupo, a tarefa de Moodle TGI_3 sobre funções 

trigonométricas, denominada “Atividade 2 – 45 minutos de Trigonometria” para avaliação individual. A 

tarefa era constituída por um conjunto de treze questões de escolha múltipla que eram geradas 

aleatoriamente pela plataforma Moodle. No fim, apresentava um pedido de opinião e de descrição sobre 

os materiais didáticos usados pelos alunos na sua resolução. A esta tarefa responderam 29 alunos e a 

média das classificações obtidas foi de 17,7 valores (em vinte). 

Numa análise questão a questão da tarefa TGI_3, verifica-se que os alunos, em geral, 

responderam corretamente às questões colocadas, como mostra a Tabela 87. 

Tabela 87. Média das classificações obtidas para cada questão da tarefa TGI_3 (29). 

Questão nº Enunciado Média (%) 

1 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de 𝑡𝑔 (
𝜋

3
)  100 

2 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

4
)  100 

3 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑡(−√3)  100 

4 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(−1) 87 

5 

Na Figura está representada, na restrição 
principal, a função: 

 

100 

6 

Na Figura está representada, na restrição 
principal, a função: 

 

93 

7 

Na Figura está representada, na restrição 
principal, a função: 
 

100 

8 A restrição principal da função 𝑡𝑔(𝑥) é:  73 

9 O domínio da função 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑥) é:  100 

10 O contradomínio da função 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑥) é:  80 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

a.  

b.  

c.  

d.  

 



Capítulo 7: Estudo de caso de alunos do curso de LEM 

354 

11 

A função 𝑐𝑜𝑠(𝑥) na restrição principal 

 
 
 
 
 
 

80 

12 

A função 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(𝑥) no seu domínio 

 

87 

13 Sem recorrer à calculadora, qual o valor de 𝑐𝑜𝑠 (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
√3

3
)) 93 

 

As questões que aparecem na Tabela 87são um exemplo das perguntas geradas pelo Moodle 

para a tarefa TGI_3. Da análise desta tabela verifica-se que os alunos obtiveram uma classificação média 

igual ou superior a 73% nas suas respostas a todas as questões da tarefa.  

 

7.4. Aprendizagem de séries numéricas e de funções 

Do programa de Matemática I, o capítulo das séries inclui a abordagem a conceitos sobre séries 

numéricas e séries de funções. Na seção dedicada aprendizagem de séries numéricas, devem ser 

abordados, além da própria definição de série numérica, a condição necessária de convergência e 

diversos critérios de convergência -- o critério de D’ Alembert, o teste de comparação para séries de 

termos monótonos e o critério de Leibnitz para séries alternadas – e a determinação da soma e erro de 

uma série geométrica. Já o estudo das séries de funções é dedicada ao conceito e definição de séries 

de potências, análise da convergência, determinação da expressão geral da série de Taylor/MacLaurin, 

determinação de polinómio de aproximação a uma função e respetivo erro. Nesta secção faz-se uma 

descrição e análise das atividades de aprendizagem dos alunos sobre séries de numéricas (SN) e séries 

de funções (SF), dentro e fora de sala de aula. São descritas as diversas tarefas, as dificuldades e erros 

cometidos pelos alunos durante as suas resoluções.   

7.4.1. Aprendizagem de séries numéricas 

Como atividades teórico-práticas de aprendizagem sobre séries numéricas, os alunos 

realizaram o conjunto de tarefas em contexto de e fora de sala de aula que se indica na Tabela 88. 

 

 

a. é monótona crescente em sentido estrito.  

b. é monótona crescente em sentido lato.  

c. é monótona decrescente em sentido lato.  

d. é monótona decrescente em sentido estrito.  

 

a. é monótona crescente em sentido estrito.  

b. é monótona decrescente em sentido lato.  

c. é monótona decrescente em sentido estrito.  

d. é monótona crescente em sentido lato.  
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Tabela 88. Lista de tarefas propostas aos alunos de LEM para o estudo das séries numéricas. 

Tarefas 

Id. Descrição  

SN_7 Convergência de SN- aula 1  
Exercícios com resolução em grupo, em sala de aula, de exploração de conceitos relacionados com a 
convergência das séries numéricas. 

Características 
Objetivos: Distinguir série numérica de sucessão. Compreender o conceito de convergência de uma 
série numérica. Discutir e argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar 
tecnologias na resolução da tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução.  
Duração: Meia aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

SN_8 Critérios de convergência de SN- aula 2 
Resolução, em grupo, de exercícios/problemas de exploração de conceitos relacionados com a 
convergência e o valor da soma de séries numéricas. 

Características 
Objetivos: Analisar a convergência de séries usando os diversos critérios de convergência. Discutir e 
argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na resolução da tarefa. 
Identificar e corrigir os erros de resolução.  
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

SN_3 Exploração e análise de critérios de convergência de SN 
Resolução escrita, em grupo, de exercícios de exploração de conceitos relacionados com a 
convergência de séries numéricas, para avaliação. 

Características 
Objetivos: Escrever com rigor matemático. Apresentar os raciocínios e as justificações matemáticas 
usados na resolução da tarefa. Aplicar adequadamente os critérios de convergência. Representar 
graficamente uma sequência e respetiva série usando as tecnologias. Construir raciocínios visuais que 
permitam compreender e justificar a convergência de uma série. Trabalhar em grupo. 
Duração: Uma Semana.  
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

SN_5 Moodle – série numéricas 
Questionário sobre SN no Moodle, de escolha múltipla com justificação escrita, para avaliação 
individual. 

Características 
Objetivos: Aferir conhecimentos sobre séries numéricas. Relacionar conceitos de SN formal e 
visualmente. Manipular o conceito de série em situações matemáticas e em contextos físicos.  
Duração: Uma semana. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

SN_9 Avaliação individual sobre séries numéricas 
Resposta a duas questões sobre análise de convergência de uma série numérica e determinação da 
soma, resto e erro de uma série geométrica, para avaliação individual. 

Características 
Aferir conhecimentos sobre séries numéricas (conceito de convergência e série geométrica). Analisar 
a convergência de séries por aplicação de diversos critérios de convergência. Usar tecnologias na 
resolução da tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução.  
Duração: Meia aula.  
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro. 
Contexto: Sala de aula. 
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Os alunos, durante as atividades teórico-práticas, para aprendizagem de conceitos de séries 

numéricas, usaram as fichas TP6 e TP7 que continham exercícios resolvidos e enunciados de exercícios 

com solução sobre aplicação de critérios de convergência, determinação da soma, resto e erro de uma 

série geométrica. 

7.4.1.1. Contexto de sala de aula  

De seguida analisam-se as atividades e as dificuldades sentidas pelos alunos de LEM na 

realização das tarefas de aprendizagem sobre séries numéricas em contexto de sala de aula. A Tabela 

89 apresenta a síntese dos raciocínios, erros e dificuldades mais relevantes dos alunos na resolução 

das diversas tarefas de aula que lhes foram propostas sobre SN. 

 
Tabela 89. Erros e dificuldades mais relevantes dos alunos de LEM durante a resolução das tarefas 

de aula sobre SN 

Id.  Descrição do erro ou dificuldade  Origem do erro Frequência  

esn_7 Noção de convergência de série numérica. 
Ausência de significado de 
convergência 

Elevada 

esn_8 
Significado da condição necessária 
convergência (CNC): 0lim 


n

n
u . 

Ausência de significado da 
CNC 

Média 

esn_9 
Dificuldade em simplificar a expressão 

lim
𝑛→+∞

 
𝑛! 

(𝑛+1)!
 

Manipulação de fatoriais Alta 

esn_10 
Levantar a indeterminação lim

𝑛→+∞

𝑛3

(𝑛+1)3
 Desenvolvimento de (𝑛 +

1)3  e técnicas de resolução 
de  limites notáveis  

Média 

esn_11 
Erro de manipulação:  

lim
𝑛→+∞

1

𝑛2 + 2
= lim
𝑛→+∞

1

𝑛2
+ lim
𝑛→+∞

1

2
 

Erro algébrico de manipulação 
de frações.  

Baixa  

esn_12 
Aplicação das expressões gerais da soma de 
uma série geométrica sem a identificar.  

Não identifica explicitamente a 
série geométrica 

Alta 

esn_3 

Dificuldade em escrever e justificar 
formalmente a utilização do teste da 
comparação para análise de convergência de 
séries numéricas. 

Algébrico e ausência de 
significado 

Média 

esn_4 

Afirmar que sendo a condição necessária 
convergência verificável então a série 
numérica é convergente. 

Ausência de significado de 
convergência de uma série. 

Baixa 

esn_5 

Dificuldades em demonstrar o critério de 
convergência de Leibniz.  

Algébrico, ausência de 
significado de convergência de 
uma série. 

Média  

esn_6 

Dificuldade em provar 
n 1 1 n 1

sen sen n 0 n
n 3 n 1 n 2 n

    
       

     
 

Manipulação Algébrica  Elevada 
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SN_7: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Para a realização da tarefa SN_7 foi pedido aos alunos que estudassem e visualizassem as 

vídeos aula em casa sobre o conceito de convergência de série numérica. Na tarefa de aula SN_7, os 

alunos iniciaram a exploração do conceito de convergência de série numérica partindo do exemplo 

∑
1

2𝑛
+∞
𝑛=1  . A aprendizagem dos alunos resultou da visualização apoiada na applet em GeoGebra, 

‘séries_numericas_MATE1’. Os alunos inseriram os dados desta série, aumentaram sucessivamente o 

número de termos da série, analisaram e discutiram os gráficos que a applet ia produzindo (sucessão 

e da série), como ilustram as saídas da aplicação informática na Figura 173.  

 

 
Figura 173. Resultados produzidos pela applet em GeoGebra para a série ∑

1

2𝑛
+∞
𝑛=1 . 

 

Prof.: A série numérica é convergente?  

Alunos: Sim, para um.  

Prof.: A sucessão é convergente? 

Aluna: Sim, para zero. (gravação áudio Dvt_D020_27_03_2014) 

 

De seguida os alunos fazem a mesma atividade para a série ∑
1

3
 2𝑛+∞

𝑛=1  e os resultados da 

aplicação informática foram os que se ilustram na Figura 174.  
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Figura 174. Resultados produzidos pela applet em GeoGebra da série ∑

1

3
 2𝑛+∞

𝑛=1 .  

 

Prof.: A série numérica é convergente?  

Alunos:  Não, divergente.  

Prof.: A sucessão é convergente? 

Alunos: Também é divergente. (gravação áudio Dvt_D020_27_03_2014) 

 

Posteriormente foi proposto aos alunos a seguinte questão: 

 

Perante esta questão, alguns alunos mostram algumas dificuldades em afirmar a convergência 

desta soma: 

 

Prof.: A série numérica é convergente?  

Alunos: É divergente.  

Aluno: O número não acaba, está sempre a crescer.  

Prof.: Sim? Imaginem que essa soma daria 1/9. A série já seria convergente? 

Aluno: Sim, era convergente.  

Prof.: Então, na sua calculadora faça o cálculo de 1/9. 

Aluno: Dá 0,111(1). É o mesmo valor, então a série é convergente.  

Prof.: Pois, como aprenderam há uns anos atrás… qualquer dizima infinita 
periódica é representável por uma fração. Mostrem como poderiam ter 
chegado a essa fração e indiquem a expressão geral da série. (gravação 
áudio Dvt_D020_27_03_2014) 

 

Apresente a expressão matemática para a série 0,1+0,01+0,001+0,001+ … e analise 

a sua convergência. 
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Então esta tarefa é terminada com a demonstração formal desta convergência da forma como 

ilustra a Figura 175.  

 

 

Figura 175. Demonstração da convergência da série ∑ 1

10𝑛
∞
𝑛=1 .  

 

No sentido de reforçar o conceito de convergência da série numérica é colocada a questão aos 

alunos: e se fosse somado infinitamente o termo 
1

10
, a série ∑ 1

10

∞
𝑛=1  era convergente?  

 

Aluno: Não, era divergente. A sua soma era infinito sobre dez, que ainda era um 
infinito. 

Prof.: Então qual é a única forma para se puder fazer parar uma soma de infinitos 
de termos de uma sucessão? 

 

Perante a ausência de resposta, os alunos realizaram uma atividade de aprendizagem com o 

objetivo de encontrar uma condição necessária para a convergência das séries numéricas. Essa 

atividade foi novamente apoiada na aplicação informática e os alunos analisaram a convergências das 

séries numéricas: ∑ 𝑛∞
𝑛=1 ,  ∑  (−1)𝑛∞

𝑛=1 , ∑
1

𝑛

∞
𝑛=1   e   ∑

1

𝑛2
∞
𝑛=1 . Na resposta a esta tarefa os alunos iniciaram 

por somar 10 termos, depois 100, 1000 e 10000, e concluíram que as três primeiras seriam 

divergentes a última convergente. Em relação às duas primeiras séries foram usados os raciocínios 

formais: 

 Como 




4321
1n

n , a série dada é divergente; 

 Como 

  0000111111111111
1






 )()()(
n

n

e   1001111111
1






)()(
n

n
, a série é divergente. 
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Para a análise das outras duas séries, de Riemann, os raciocínios, visuais, foram os patentes 

na Figura 176.  

 

 

Figura 176. Visualização da convergência das séries numéricas ∑
1

𝑛

∞
𝑛=1     e   ∑

1

𝑛2
∞
𝑛=1 .  (SN_7). 

 

Pela discussão produzida em conjunto e sobre as duas séries de Riemann, os alunos chegaram 

à conclusão que o facto de 0lim 


n
n

u  não chega para afirmar que a série numérica é convergente e 

que, no entanto, obrigatoriamente, numa série convergente, o termo geral é um infinitésimo 

( 0lim 


n
n

u ). Deste modo, chegaram à condição necessária de convergência de uma série numérica.  

SN_8: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Após a exploração da noção de convergência de uma série numérica, na aula seguinte, os 

alunos exploraram os critérios para análise da sua convergência. Nesse sentido, na sala de aula, os 

alunos, em grupo e apoiando-se num conjunto de applets em GeoGebra, exploraram quatro conjuntos 

de questões da tarefa SN_8: 

 

- Critério da razão (D’Alembert): com base nas séries 
n

n !






1

1
  e 



1

1

n n
; 

- Critério da comparação: com base nas séries 


1
3

1

n n
, 



1

1

n n
 e 






1
1

1

n
n

; 

- Critério de Leibniz: com base na série   
 

n

n
n








1

1

3 2
; 

- Análise da série geométrica 














0
2

1

n

n

.  

 

A fase inicial da resolução desta tarefa foi dedicada ao esclarecimento de algumas dificuldades 

e à correção de faltas de rigor na escrita das respostas dos alunos. Na análise de convergência da série 
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1
!

1

k
k

, alguns alunos escreveram lim
𝑘→+∞

 
𝑢𝑘+1 

𝑢𝑘
  como sendo o mesmo que lim

𝑘→+∞
 
𝑢𝑘+1 

𝑢𝑘
. Para 

ultrapassar esta confusão, os alunos identificaram alguns termos, tais como 𝑢2 =
1

2!
 e 𝑢10 =

1

10!
=

1

(9+1)!
= 𝑢9+1, e daí concluíram que 𝑢𝑘+1 =

1

(𝑘+1)!
. No estudo da mesma série, uma grande maioria 

dos alunos teve dificuldades em simplificar a expressão lim
𝑘→+∞

 
𝑘! 

(𝑘+1)!
. De facto, só depois de estudarem 

alguns casos concretos é que concluíram que (k+1)!=(k+1)k!. 

Ultrapassada a dificuldade da manipulação de expressões com fatoriais, os alunos foram 

capazes de escrever lim
𝑘→+∞

𝑘! 

(𝑘+1)!
= lim
𝑘→+∞

𝑘! 

(𝑘+1) 𝑘!
= lim
𝑘→+∞

1

(𝑘+1)
= 0. Também neste exercício, 

alguns alunos omitiram, nas suas resoluções, o símbolo de limite e apresentaram a seguinte escrita: 

lim
𝑘→+∞

𝑘! 

(𝑘+1)!
= 

𝑘! 

(𝑘+1) 𝑘!
=

1

(𝑘+1)
 = 0.  

 

No estudo da série 


1
3

1

n n
, alguns alunos tentaram aplicar o critério da razão para analisar a 

sua convergência, mas tiveram dificuldades e incertezas em levantar a indeterminação lim
𝑛→+∞

𝑛3

(𝑛+1)3
, 

como está patente em alguns comentários dos alunos,  

 

Aluno 1: Como posso desenvolver (𝑛 + 1)3? … Não sei resolver lim
𝑛→+∞

𝑛3

(𝑛+1)3
… 

Aluno 2: Para levantar a indeterminação lim
𝑛→+∞

𝑛3

(𝑛+1)3
.posso considerar os 

termos de maior grau ( lim
𝑛→+∞

𝑛3

𝑛3
) não é? 

Aluno 3: Para levantar a indeterminação lim
𝑛→+∞

𝑛3

(𝑛+1)3
.posso usar a regra de 

L’Hôpital, não é? (Áudio DVT_D022_3_04_2014) 
 

Posteriormente à fase de deteção e correção de raciocínios e erros de escrita junto de cada 

grupo de alunos, passou-se à discussão e resolução dos exercícios da tarefa com toda a turma. Para a 

discussão foram usados aplicações informáticas para apoiar os raciocínios visuais, como por exemplo: 

--  Para verificar a convergência da série 


1
3

1

n n
 foi usada como referencia 

gráfica a série de Riemann 


1
2

1

n n
, que, como já tinha sido estudada, era 

convergente para 644,1
6

2




e limitava superiormente a primeira, como 

ilustra a Figura 177. 
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Figura 177. Análise gráfica comparativa para as séries 


1
3

1

n n
 e 



1
2

1

n n
 em GeoGebra. 

 

--  Para verificar a divergência da série 


1

1

n n
 foi usada como referência gráfica 

a série harmónica


1

1

n
n

, que é divergente para +∞ e inferior à primeira, 

como ilustra a Figura 178. 
 

Figura 178. Análise gráfica comparativa para as séries 


1

1

n n
 e 



1

1

n
n

em GeoGebra. 

 

--  Para apoiar a análise da série geométrica 














0
2

1

n

n

, os alunos utilizaram 

uma outra applet, como ilustra a Figura 179. 

 



Capítulo 7: Estudo de caso de alunos do curso de LEM 

363 

Figura 179. Análise no GeoGebra da série geométrica 














0
2

1

n

n

. 

Apoiados na visualização gráfica das respetivas séries, os alunos construíram as justificações 

formais às respostas do exercícios colocados na tarefa. Finalizada a aula, foi proposto aos alunos a 

realização em contexto fora de sala de aula: 

-- A tarefa escrita SN_3, de grupo e para avaliação, a ser entregue na aula TP 
seguinte; 

--  A tarefa de Moodle sobre SN (SN_5) de resposta de escolha múltipla para 
avaliação individual; 

 

Com a realização destas duas tarefas esperava-se que os alunos pudessem compreender os 

conceitos associados às SN e responder com sucesso à tarefa SN_9 de avaliação individual que iriam 

realizar na semana seguinte.  

SN_9: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Nesta tarefa SN_9 de avaliação existiram duas versões de enunciado com duas questões e os 

27 alunos que a realizaram puderam fazer uso de todos os materiais didáticos disponíveis. Em relação 

à primeira questão, os enunciados foram: 

Questão 1: Analise a convergência de: 

Versão A:  


 3 1

2

n n
                Versão B:  



 0
2 1

1

n n
 

 

Esta questão 1 teve como objetivo avaliar o conhecimento dos alunos sobre os métodos de 

análise de convergência. Da análise às respostas dos catorze alunos que realizaram a versão A, 
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constatou-se que cinco alunos (36%) responderam corretamente e seis (43%) apresentaram uma 

resposta parcialmente correta. As respostas foram consideradas parcialmente corretas porque os alunos 

proferiram uma justificação formal incompleta, como ilustram duas das resoluções apresentadas na 

Figura 180. 

 

 
Figura 180. Resposta parcialmente correta de alunos de LEM à questão 1, versão A, da tarefa SN_9. 

 

Embora as resoluções dos alunos tenham conclusões corretas, na situação A da Figura 180, 

cinco alunos mencionam apenas relações de grandeza entre os termos da sucessão e não fazem 

referências às respetivas séries. Na situação B da Figura 180, um aluno indicou que o facto de a série 

ser do tipo 


1

1

n n
(Riemann) e com 𝛼 ≤ 1, a mesma seria divergente. Este resultado carecia de 

demonstração pois não foi abordado nas aulas.  

Relativamente às respostas erradas à questão 1, versão A, dois alunos atribuem o significado 

de suficiência à condição necessária de convergência ( 0lim 


n
n

u ) e um aluno errou no cálculo do 

limite associado ao critério da razão, como ilustram as resoluções dos alunos nas situações A e B da 

Figura 181, respetivamente.  

 
Figura 181. Respostas erradas dos alunos de LEM à questão 1, versão A, da tarefa SN_9. 
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A análise das respostas dos treze alunos que realizaram a versão B permite concluir que cinco 

alunos (38%) responderam corretamente e quatro (31%) apresentaram uma resposta parcialmente 

correta. Três respostas foram consideradas parcialmente corretas, porque os alunos proferiram uma 

justificação pouco formal e baseada na intuição, como ilustra uma das resoluções nas Figura 182. 

 

 

 

Figura 182. Resposta parcialmente correta de alunos de LEM à questão 1, versão A, da tarefa SN_9. 

 

Outro aluno apresenta uma conclusão correta, mas faz a comparação com 


1

1

n
n

 em vez de 

o fazer com 


1
2

1

n n
, como ilustra a sua resolução na Figura 183. 

 
Figura 183. Uso de série de referência errada na resposta de um aluno de LEM à questão 1, da versão 

B, tarefa SN_9. 

Resolução 1 

Resolução 3 

Resolução 2 
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Em relação às respostas erradas à questão 1, versão B, tal como tinha acontecido na outra 

versão, dois alunos atribuem o significado de suficiência à condição necessária de convergência 

( 0lim 


n
n

u ) e dois alunos erram no cálculo do limite associado ao critério da razão, como ilustram 

as suas resoluções na Figura 184.  

 

 

 
Figura 184. Respostas erradas dos alunos de LEM à questão 1, versão B, da tarefa SN_9. 

Em relação à segunda questão da tarefa SN_9, os enunciados foram: 

Questão 2: Considere as seguintes série numéricas: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta questão teve como objetivos avaliar o conhecimento dos alunos sobre os métodos de 

análise de convergência, a noção e as expressões relacionadas com a série geométrica. O desempenho 

dos alunos a cada uma das alíneas desta questão encontra-se sintetizado na seguinte tabela: 

 
Tabela 90: Distribuição das respostas às alíneas da questão 2 da tarefa SN_9 (N=27). 

 Questão 2 -- Versão A  Questão 2 -- Versão B 
Tipo de resposta a) b) c)  a) b) c) 

Correta 9 9 1  9 7 0 

Parcialmente correta 5 4 9  3 4 10 

Incorreta 0 0 1  1 0 0 

Sem resposta 0 1 3  0 2 3 

Resolução 1 

Resolução 2 

Versão A:  
 








0 2

1

n
n

n

    

a) Analise a convergência da série. 
b) Determine a soma 𝑆6. 
c) Determine a soma da série 𝑆. 

Versão B:  
 









1

1

3

1

n
n

n

 

a) Analise a convergência da série. 
b) Determine a soma 𝑆4. 
c) Determine a soma da série 𝑆. 
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Da análise da Tabela 90, constata-se que a maioria dos alunos responde corretamente à 

questão 2. As respostas parcialmente corretas deveram-se, fundamentalmente, ao facto de os alunos 

terem usado as expressões relativas a uma série geométrica sem nunca indicarem explicitamente que 

a mesma era geométrica.  

A única resposta errada surge na sequência de o aluno ter confundido o limite a calcular no 

critério da razão com o limite a calcular na condição necessária de convergência, como mostra a sua 

resolução na Figura 185. 

 
Figura 185. Respostas errada do aluno à alínea a) da questão 2, versão B, da tarefa SN_9. 

 

O aluno que erra na resposta à alínea c) da versão A apresenta a sua solução para soma da 

série como sendo a da soma parcial, como ilustra a sua resolução na Figura 186. 

 
Figura 186. Respostas errada do aluno à alínea c) da questão 2, versão B, da tarefa SN_9. 

7.4.1.2. Contexto fora de sala de aula 

No âmbito das atividades de aprendizagem das séries numéricas, os alunos de LEM realizaram 

duas tarefas (as mesmas dos alunos de LESEE) em contexto fora de sala de aula: (i) Tarefa SN_3 (Anexo 

7) de resolução escrita de um conjunto de exercícios/problemas exploratórios sobre análise de 

convergência de séries numéricas e para avaliação em grupo; (ii) Tarefa SN_5, questionário de Moodle 

(Anexo 8) com perguntas de resposta escolha múltipla e justificação escrita para avaliação individual 

sobre SN. 
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SN_3: Critérios de convergência de SN 

A tarefa SN_3 (anexo 7) teve como objetivo a exploração dos métodos de análise de 

convergência das séries numéricas. É composta por dois grupos de problemas, o primeiro com sete 

alíneas e o segundo com três questões. Nas suas respostas, os onze grupos (num total de 32 alunos) 

que entregaram a resolução da tarefa (SN_3), optaram bem quanto aos métodos usados na análise de 

convergência das séries, mas apresentaram algumas dificuldades na sua justificação escrita.  

A análise das resoluções apresentadas pelos grupos revela que a totalidade dos alunos resolveu 

corretamente a alínea a). Já na alínea b), apenas dois grupos apresentaram uma justificação 

considerada insuficiente, embora correta, conforme se pode ver Figura 187.  

 

 
Figura 187. Resoluções parcialmente corretas de alunos à alínea b) da tarefa SN_3. 

 

Nas resoluções da Figura 187, embora tenham indicado que a série 


1

1

n n
era divergente, 

os alunos não escrevem os limites dos somatórios e não indicam que a série harmónica era divergente 

para infinito (situação A) e não terminam a escrita matemática da condição que estavam a analisar 

(situação B).  

Na resolução da alínea c), apenas três grupos de alunos apresentam uma justificação adequada 

para convergência de 

n n






 2
1

1

1
, oito grupos não justificam adequadamente como ilustram algumas 

resoluções apresentadas na Figura 188. 
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Figura 188. Resoluções parcialmente corretas de alunos à alínea c) da tarefa SN_3. 

 

Na resolução da alínea d), seis grupos de alunos apresentam uma justificação adequada para 

convergência de 
 








1
2/2

1

n
n

n

. As justificações apresentadas por cinco grupos foram consideradas 

parcialmente corretas, porque quatro grupos indicam, sem mostrar, que fizeram uso do critério de 

Leibniz e um grupo apresenta um erro algébrico na aplicação do critério da razão, como ilustram as 

resoluções da situação A e B da Figura 189, respetivamente.  

 

 

 

Figura 189. Resoluções parcialmente corretas de alunos à alínea d) da tarefa SN_3. 

 
Na resolução da alínea e), quatro grupos responderam corretamente, dois grupos afirmaram 

que a série 


1 10

1

n n
era divergente e dizem que aplicaram o teste da razão mas sem qualquer 

justificação escrita. É de realçar que o critério da razão não era aplicável na análise desta série. Cinco 

grupos de alunos apresentam uma justificação não completamente adequada para divergência de 




1 10

1

n n
porque não conseguem provar formalmente que 














111

11

10

1

nnn
nnn

 ou porque 

Situação A 

Situação B 
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simplesmente não apresentam justificação formal, como ilustram as resoluções da situação A e B da 

Figura 190, respetivamente. 

 

 

Figura 190. Resoluções parcialmente corretas dos alunos à alínea e) da tarefa SN_3. 

 

Na resolução da alínea f), quatro grupos responderam corretamente, três grupos não 

respondem e três grupos de alunos afirmaram que a série 


 1
2 1n n

n
era divergente e, erradamente, 

dizem que aplicaram o teste da razão mas sem qualquer justificação escrita. Já outro grupo de alunos 

apresenta corretamente a dedução da expressão geral da série, mas a justificação que apresentam para 

divergência da série não é correta, como se pode ver na sua resolução na Figura 191. 

 

 

Figura 191. Resolução parcialmente correta à alínea f) da tarefa SN_3. 

 
Na resolução da alínea g), seis grupos responderam corretamente, um não responde e quatro 

grupos dizem ter aplicado o teste da razão para a análise de convergência da série


1

2

!
n

n

n
, mas sem 

apresentar qualquer cálculo.  

Em relação à primeira questão do segundo grupo de problemas, nove grupos de alunos 

responderam corretamente e dois apresentaram uma resposta parcialmente correta porque fizeram a 
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comparação da série 





1
)2()1(

1

n
nnn

 com a série 


1
3

1

n n
, mas não provaram que esta última 

seria convergente, como ilustram as suas resoluções na Figura 192. 

 

 
Figura 192. Resoluções parcialmente corretas dos alunos de LEM à 1ª questão do segundo grupo 

de problemas da tarefa SN_3. 

Na questão 2 era pedido para analisar a convergências das séries numéricas 


1
!

n

n

n

a
 e 




1
!

n

n

n

n
. Em relação á primeira série apenas um grupo de alunos errou na sua análise, como se pode 

ver na Figura 193. 

 

 

Figura 193. Resolução errada de um grupo de alunos na análise de convergência da série 


1
!

n

n

n

a
 

Para a segunda série numérica, oito grupos apresentaram uma resposta correta ao exercício e 

dois grupos não foram capazes de avançar com o cálculo do limite resultante da aplicação do teste da 

razão (Figura 194). 
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Figura 194. Dificuldade no cálculo do limite na questão 2 da tarefa SN_3. 

 
Um grupo de alunos respondeu erradamente à análise de convergência da segunda série 

numérica da questão 2, porque aplicou a condição necessária de convergência como se fosse o teste 

da razão e ainda apresenta erros algébricos, como ilustram a sua resolução na Figura 195. 

 

Figura 195. Resolução errada de um grupo de alunos na análise de convergência da série 


1
!

n

n

n

n
. 

 
Em relação à questão 3, a totalidade dos grupos aplicou o critério de Leibniz para analisar a 

convergência da série 














n

sen
n

n

n

n 1

2
)1(

1

, mas apenas um grupo consegue provar a validade de 

todas as condições do critério. Os outros 10 grupos apresentaram muitas dificuldades em as 

demonstrar, como ilustra a resolução na Figura 196. 

 
Figura 196. Resolução de alunos que demonstra dificuldades em comprovar todas as condições 
do critério de Leibniz. 

Situação B 

Situação A 
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A realização da tarefa SN_3 mostrou que os alunos dominavam todos os critérios de análise 

de convergência estudados, embora apresentassem muitas dificuldades na manipulação das 

expressões algébricas para provar formalmente a convergência/divergência de uma série usando o 

critério de comparação.  

 

SN_5: Tarefa de Moodle sobre SN 

Foi pedido aos alunos que realizassem a tarefa de Moodle sobre série numéricas, “séries 

numéricas - Moodle” (Anexo 8), já introduzida no estudo de caso dos alunos de LESEE. Para esta tarefa, 

33 alunos realizaram 50 tentativas de respostas e obtiveram uma média das classificações, na melhor 

de duas, de 85%.  

Numa análise questão a questão da tarefa SN_5 é visível na Tabela 91 que os alunos 

responderam positivamente às questões aí colocadas. 

Tabela 91. Média das notas obtidas para cada questão da tarefa SN_5 (N=33). 

 Questão 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Média (%) 86 93 79 93 86 93 93 93 93 93 79 86 71 79 

 

Da análise da Tabela 91 conclui-se que os alunos tiveram uma classificação média não inferior 

a 79% a todas as questões, à exceção da questão 13, na qual os alunos obtiveram uma  classificação 

média de 71%. Os resultados das repostas à questão número 13 revelam que alguns alunos tiveram 

dificuldades em lidar com o formalismo matemático. De seguida faz-se uma análise mais detalhada das 

respostas dos alunos a esta questão. 

 

Análise das respostas à questão 13  

A Tabela 92 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle relativas às respostas dos alunos à 

questão 13. 
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Tabela 92. Respostas à questão 13 da tarefa SN_5 (N=33). 

13) Seja a série numérica: ∑ 𝑛(−1)𝑛+1
+∞

ℎ=1
= 1 − 2 + 3 − 4 +

5 − 6… = 𝑠 
Qual dos seguintes argumentos é válido:   

Respostas 
(N=33) 

Opções de Resposta  Nº % 

A)  
   𝑆 = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
+𝑆 =        1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
+𝑆 =                1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…⏟                        

3 𝑆 = 1−1 + 2 − 3 + 4 − 5 + 6 − 7⏟                  

−𝑆 

⇔4𝑆 = 1⇔𝑆 =
1

4

 2 6% 

B)  

   
     𝑆 = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
  +𝑆 =        1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…⏟                      

2 𝑆 = 1−(1 − 1) − (1 − 1) − (1 − 1)…⏟                    

0 

⇔2𝑆 = 1⇔𝑆 =
1

2

. 
3 9% 

C)  
𝑆 = 1 + (−2 + 3)⏟      

+1

+ (−4 + 5)⏟      
+1

+ (−6 + 7)⏟      
+1

+⋯ = 1 + (+ ∞)

→ +∞ 

4 12% 

D) A série diverge, porque 0lim 


k
n

u  23 70% 

Não responde  1 3% 

 

A maioria dos alunos (70%) respondeu corretamente à questão 13, mas 27% dos alunos 

aceitou, erradamente, as manipulações algébricas apresentadas. Dos treze alunos que justificaram a 

sua opção de respostas à questão 25, dez apresentam uma argumentação correta apoiada na condição 

necessária de convergência e três alunos apresentam as seguintes justificações incorretas:  

-  “A opção c) não está correta porque só existe soma quando as séries são 
convergentes. A opção a) está errada porque (-1+1)+(-1+1)+(-1+1)... =0. A 
opção d) está errada uma vez que não é possível calcular o limite uma vez 
que chegamos a uma indeterminação. Assim sendo a opção correta é a b)”; 

-  “A opção a) esta errada porque só existe soma quando as series são 
convergentes. A opção b) esta errada porque não é possível calcular o limite 
uma vez que chegamos a uma indeterminação”, mas não justifica a 
verdadeira; 

-  “É uma serie alternada logo divergente”. 
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Estes alunos do curso de LEM realizaram a tarefa SN_5 com bom desempenho e não 

escreveram qualquer comentário à mesma. 

7.4.2. Aprendizagem de séries de funções  

As atividades teórico-práticas de aprendizagem deste tema foram constituídas por um conjunto 

de tarefas em contexto de e fora de sala de aula que se indicam na Tabela 93. 

 
Tabela 93. Lista de tarefas propostas aos alunos de LEM para o estudo das séries de funções. 

Tarefas 

Id. Descrição  

SF_4 Série de potências 
Atividades exploratórias apoiada numa applet para análise de séries Taylor/MacLaurin com 
exercícios, para resolução em grupo, abordando a determinação a série de potências representativa 
de uma função, noção de aproximação e de erro.  

Características 
Objetivos: Compreender e aplicar os métodos para a determinação da série de potências 
representativa de uma dada função. Estimar o erro cometido ao usar um polinómio de aproximação; 
Discutir e argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na 
resolução da tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução. 
Duração: Aula e meia TP. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

SF_2 Moodle – série funções 
Questão sobre séries de funções no Moodle, de escolha múltipla e com justificação escrita, para 
avaliação individual. 

Características 
Objetivos: Autoavaliar conhecimentos sobre séries de funções. Relacionar conceitos sobre séries 
de funções, formal e visualmente.  
Duração: uma semana. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

 
Para acompanhamento das atividades teórico-práticas de aprendizagem das SF foi 

disponibilizado aos alunos a ficha TP8 que continham exercícios resolvidos e enunciados de exercícios 

com solução sobre determinação da expressão de uma série de potências, intervalo de convergência, 

polinómio de Taylor de aproximação, resto e erros de aproximação para diferentes tipos funções. 

7.4.2.1. Contexto de sala de aula 

De seguida apresenta-se a atividade desenvolvida pelos alunos na aprendizagem das séries de 

funções, em contexto de sala de aula. Foi uma atividade de aprendizagem exploratória de conceitos 

sobre as séries de potências e que decorreu em aula e meia TP apoiada no software GeoGebra.  
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SF_4: Descrição tarefa e materiais didáticos 

Na segunda parte da aula onde se realizou uma avaliação sobre séries numéricas, deu-se início 

a uma atividade de aprendizagem sobre séries de funções. Na aula foi explorado o significado dos 

conceito de série de potências,  

𝑓(𝑥) = 𝑐0 + 𝑐1(𝑥 − 𝑎) + 𝑐2(𝑥 − 𝑎)
2 + 𝑐3(𝑥 − 𝑎)

3 +⋯, 

e de série de Taylor/Maclaurin como representação de uma função real de variável real 𝑓 num intervalo 

denominado de intervalo de convergência (IC). A exploração destes conceitos foi essencialmente gráfica 

e apoiado numa applet em GeoGebra. Iniciou-se a atividade com e estudo da função seno e os alunos 

foram alterando o centro da série e a ordem do polinómio de Taylor de aproximação à função,  como 

ilustra a Figura 197.  

 

Figura 197. Polinómio de Taylor de ordem 6 da função definida por 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥), centrado 

em 𝑎 = 0.5. 

 

A manipulação dos diversos parâmetros relativos às séries de funções, tais como centro da 

série, ordem do polinómio, escolha da função e a abcissa de um ponto a analisar permitiu que os alunos 

observassem o erro na aproximação do polinómio de Taylor à função 𝑓, num determinado intervalo. Da 

atividade sobre esta função 𝑓 os alunos observaram: 

(i) para um mesmo centro da série (a) era sempre possível encontrar um 
polinómio de Taylor 𝑃𝑛(𝑥) com boa aproximação em torno do ponto em 

observação , 𝑃1(𝑥1) ≈ 𝑓(𝑥1), bastava que para isso fosse aumentada a 
ordem do polinómio 𝑃𝑛(𝑥) (Figura 198);   
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Figura 198. Polinómio de Taylor de ordem 9 da função 𝑠𝑒𝑛(𝑥) centrado em 𝑎 = 0.5. 

(ii)  para uma determinada ordem do polinómio de Taylor (𝑃𝑛(𝑥)), poder-se-ia ter 

uma boa aproximação do polinómio à função 𝑓, no ponto em observação, 
(𝑃1(𝑥1) ≈ 𝑓(𝑥1)), bastando que se deslocasse o centro da série para um 

valor próximo da abcissa 𝑥1 (Figura 199). 

 
Figura 199. Polinómio de Taylor de ordem 6 da função 𝑠𝑒𝑛(𝑥) centrado em 𝑎 = 2.5  

 
Desta forma os alunos concluíram que o intervalo de convergência era ℛ e que o erro de 

aproximação seria tanto menor quanto maior fosse a ordem do polinómio de Taylor ou quanto mais 

próximo de 𝑥1 estivesse a abcissa do centro da série. 

Numa fase seguinte fez-se a mesma atividade anterior, mas para a função logaritmo, para um 

polinómio de Taylor de 2.ª ordem e centrado em 𝑎 = 1. Os resultados gráficos obtidos foram o que se 

ilustra na Figura 200.  
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Figura 200. Polinómio de Taylor de ordem 2 de 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛(𝑥) centrado em 𝑎 = 1. 

Da manipulação dos diversos parâmetros relativo à série de Taylor para esta função e para 

𝑥1 = 2.5 os alunos observaram que: 

(i)  para a série centrada em 𝑎 = 1 não era possível encontrar um polinómio de 
Taylor 𝑃𝑛(𝑥) com boa aproximação ao ponto de abcissa 𝑥1 em observação, 
por muito que se aumentassem a ordem do polinómio 𝑃𝑛(𝑥), como ilustra a 

Figura 201;  

 
Figura 201. Polinómio de Taylor de ordem 23 de 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑛(𝑥) centrado em 𝑎 = 1. 

(ii)  só era possível obter um polinómio com uma boa aproximação à função no 
ponto de abcissa 𝑥1, se fosse deslocando a abcissa do centro da série para 
próximo de 𝑥1, como ilustra a Figura 202. 
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Figura 202. Polinómio de Taylor de ordem 2 da função 𝑙𝑛(𝑥) centrado em 𝑎 = 1.72  

 
Com esta atividade, os alunos concluíram que o intervalo de convergência estava limitado, não 

era ℛ como anteriormente, o erro de aproximação seria tanto menor quanto maior fosse a ordem do 

polinómio de Taylor ou quanto mais próximo de 𝑥1 estivesse a abcissa do centro da série. Como tal, a 

determinação de uma série de Taylor de uma função 𝑓 dependerá do centro da série e estará associado 

a um intervalo de convergência que também é necessário determinar.  

Posteriormente, foi apresentada uma associação da série de Taylor com atividades da Física, 

nomeadamente à equação do movimento retilíneo e uniformemente acelerado. 

Na aula seguinte, os alunos realizaram na sala de aula, em grupo, a resolução de dois 

exercícios,  

Questão 1:  

Seja a função 𝑓 definida por 132)(  xxf e 

determine: 

a) A série de Taylor de f em torno de 
3

1
. 

b) O intervalo de convergência na situação da 

alínea a). 

c) O valor aproximado de 2  com base num 

polinómio de Taylor de 2.ª ordem. 

d) O erro máximo que se comete na situação da 

alínea c). 

Questão 2:  

Seja a função 𝑔 definida por  12ln)(  xxg e 

determine: 

a) A série de MacLaurin de g. 

b) O intervalo de convergência na situação da 

alínea a). 

c) O valor aproximado de 








3

1
ln  com base num 

polinómio de Taylor de 3.ª ordem. 

d) O erro absoluto que se comete na situação da 

alínea c) e aponte soluções para melhorar o 

mesmo.  

Os alunos resolveram as duas questões analiticamente e usaram a applet em GeoGebra, 

essencialmente, para confirmar as soluções obtidas. Depois foi realizada e discutida a resolução dos 

exercícios no quadro.  
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7.4.2.2. Contexto fora de sala de aula 

Na atividade de aprendizagem séries de funções no contexto fora da aula TP, os alunos 

realizaram a tarefa de Moodle SF_2, “Séries de funções”. 

SF_2 Tarefa de escolha múltipla no Moodle: Séries de funções 

Aos alunos de LEM foi pedido para realizarem a tarefa de avaliação individual no Moodle (SF_2) 

sobre séries de polinómios, denominada “Séries de funções” (Anexo 9), descrita no estudo de caso dos 

alunos de LESEE. A média das classificações obtidas pelos alunos nesta tarefa foi de 85%. 

Na análise questão a questão da tarefa SF_2 registou-se uma média das classificações nas 

respostas dos alunos positiva a todas elas, como se observa na Tabela 94.    

 
Tabela 94. Média das notas obtidas para cada questão da tarefa SF_2 (N=32). 

 Questão 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Média (%) 69 96 87 91 83 97 77 77 

 
Da análise da tabela conclui-se que apenas a questão 1 teve uma classificação abaixo dos 75%.   

Análise das respostas à questão 1  

A Figura representa uma aproximação de Taylor de 2.ª ordem a uma função 𝑓.  

 

Figura 203. Gráfico do enunciado da questão 1 da tarefa SF_2. 

 
As estatísticas geradas pelo Moodle relativo às 32 respostas dos alunos à questão 1 estão 

expressas na Tabela 95. 
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Tabela 95. Respostas à questão 1 da tarefa SF_2 (N=32). 

1) Qual das seguintes expressões representa a situação 
da figura? 

Respostas 
(N=32) 

Opções de Resposta  Nº % 

A).      
2

2 0 1 2P x c c x A c x A      
5 16% 

B) 𝑃2(𝑥) = 𝑐0 + 𝑐1 ( 𝑥 − 𝑏) + 𝑐2 ( 𝑥 − 𝑏)
2 25 78% 

C) 𝑃2(𝑥) = 𝑐0 + 𝑐1 ( 𝑥 − 𝑐) + 𝑐2 ( 𝑥 − 𝑐)
2 1 3% 

D)      
2

2 0 1 2P x c c x E c x E      1 3% 

Não responde  0 0% 

 

Numa análise dos resultados das respostas dos alunos à questão 1 da tarefa SF_2, patente na 

Tabela 95, observa-se que a maioria dos alunos (78%) respondeu corretamente, no entanto houve ainda 

22% de alunos que respondeu erradamente. 71% dos alunos que erraram fizeram-no porque colocaram 

como centro da série de Taylor o ponto A em vez da sua abcissa. Os outros dois alunos que erram não 

reconheceram qual seria o centro da série na figura apresentada. Da análise dos argumentos 

apresentados pelos 11 alunos que justificaram a sua opção de resposta, apenas dois alunos 

apresentaram um argumento inválido: 

 
-- “B, C e E não podem ser porque não coincidem com a função, logo não 

podem representá-la”; 

-- “O polinómio de Taylor é usado para permitir o cálculo de uma função com 
base num ponto assim, sendo E o único ponto comum entre as duas funções 
só pode ser a opção que contém o ponto E”. 

 
Estas justificações dos alunos revelam a sua falta de significado em relação à constante ‘𝑎’ da 

expressão de Taylor, como sendo representativa da abcissa do centro da série de Taylor.  

7.5.  Aprendizagem de integrais indefinidos e definidos 

Na Matemática I do curso de LEM, a aprendizagem sobre integrais pressupõe o estudo de 

integrais indefinidos e integrais definidos. A abordagem da temática dos integrais indefinidos inicia-se 

pelos conceitos de primitiva e de integral indefinido e, depois, pela aplicação das técnicas de 

primitivação, tais como decomposição algébrica de expressões trigonométricas, primitivação por partes 

e substituição trigonométrica. Já o estudo de integrais definidos inicia-se com o conceito de soma de 
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Riemann, a Regra de Barrow e suas propriedades. Como aplicação direta, os alunos aprendem a 

calcular áreas definidas por gráficos de funções em coordenadas cartesianas e polares. 

Nesta secção faz-se uma descrição e análise das atividades de aprendizagem dos alunos sobre 

integrais indefinidos (Iind) e definidos (Idef), em contexto de sala de aula e fora de sala de aula. São 

descritas as diversas tarefas, as dificuldades e erros cometidos pelos alunos durante as suas resoluções. 

7.5.1. Aprendizagem de integrais indefinidos 

As atividades de aprendizagem dos alunos do curso de LEM sobre integrais indefinidos (Iind) 

foram constituídas por um conjunto de tarefas em contexto de e fora de sala de aula que se indicam na 

Tabela 96. 

 
Tabela 96. Lista de tarefas sobre integrais indefinidos para os alunos de LEM. 

Tarefas 

Id. Descrição  

Iind_6 Primitivas- aula 1  
Atividade de exploração do conceito de primitiva de uma função e da técnica de mudança de variável. 

Características 
Objetivos: compreender o conceito de primitiva de uma função; detetar e corrigir os erros de 
resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Software matemático GeoGebra; formulário; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

Iind_7 Avaliação sobre primitivas - aula 2  
Atividade e exploração do conceito de primitiva de uma função e da técnica de mudança de variável 
no integral, para avaliação individual 

Características 
Objetivos: Determinar a primitiva de uma função e aplicar a técnica de mudança de variável. 
Duração: Vinte minutos. 
Recursos: Formulário. 
Contexto: Sala de aula. 

Iind_8 Exploração de primitivas por mudança de variável - aula 2  
Tarefa de exploração, em grupo, da técnica de mudança de variável no integral. 

Características 
Objetivos: Aplicar a técnica de mudança de variável no integral. 
Duração: Vinte minutos. 
Recursos: Softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

Iind_9 Avaliação sobre Primitivas- aula 3  
Atividade de avaliação individual do conceito de primitiva de uma função, aplicação das técnicas de 
primitivação por mudança de variável, substituição trigonométrica e integração por partes. 

Características 
Objetivos: Compreender o conceito de primitiva de uma função e da técnica de mudança de 
variável no integral; Aplicar as técnicas de primitivação (substituição trigonométrica e integração por 
partes; detetar e corrigir os erros de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Formulário e quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 
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Iind_10 Tarefa do Foguete 
Resolução em grupo de uma problema matemático aplicado à situação física do lançamento de um 
foguete com o objetivo de explorar o conceito de primitiva e integral.  

Características 
Objetivos: Relacionar conceitos do cálculo diferencial e integral com situações resultantes de 
modelos físicos; usar as tecnologias para o apoiar na resolução da tarefa; detetar e corrigir os erros 
de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e software GeoGebra; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

Iind_4 Moodle – Integrais indefinido 
Teste sobre primitivas no Moodle, de escolha múltipla, para avaliação individual. 

Objetivos: Determinar primitivas a partir da sua definição e por aplicação técnicas de primitivação. 
Manipular o conceito de primitiva em situações matemáticas e em contextos físicos. 
Duração: Uma Semana. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

Iind_11 Moodle -- integrais de TPC 
Teste sobre técnicas de primitivação no Moodle, de escolha múltipla, para avaliação individual. 

Características 
Objetivos: Avaliar conhecimentos sobre técnicas de primitivação. 
Duração: uma Semana; 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; Moodle; vídeos aula; pesquisa online; 
apontamentos. 
Contexto: Fora de sala de aula. 

 

Para complementar as atividades de aprendizagem sobre integrais indefinidos e apoiar a 

realização das tarefas descritas na Tabela 96, foi disponibilizado aos alunos as fichas TP9 e TP10 com 

exercícios resolvidos e enunciados de exercícios com solução sobre determinação e aplicação de 

técnicas de primitivação.  

Na Tabela 97 é apresentada uma síntese dos raciocínios, erros e dificuldades mais relevantes 

dos alunos na resolução das tarefas de aula sobre Iind propostas aos alunos. 

 

Tabela 97. Erros e as dificuldades mais relevantes dos alunos na resolução das tarefas de aula 

sobre Iind. 

Id.  Descrição do erro ou da dificuldade  Origem do erro Frequência  

eii_7 
A derivada de 𝑓1(𝑥) = (𝑎𝑥)

𝑛 é  

𝑓′1(𝑥) = 𝑛 𝑎𝑥
𝑛−1. 

Manipulação algébrica de expressões 
com parêntesis 

Baixa 

eii_8 Derivada de ln (𝑢)  é (𝑙𝑛  ×  u)′ Falta de significado de argumento de 
uma função logarítmica. 

Baixa 

eii_9 

Desconhecimento da regra a aplicar a 𝜋𝑢  Ausência de significado da expressão 

de uma potência 𝑢𝑎 e exponencial 

𝑎𝑢, com 𝑎 constante e 𝑢 = 𝑔(𝑥)  

Média 

eii_1 
Falta a constante geral C na escrita da 
solução final do integral. 

Ausência de significado de solução 
geral de um integral indefinido. 

Média 
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eii_10 
Determinar ∫√𝑢 + 𝑣 𝑑𝑥  como 

∫√𝑢 𝑑𝑥 + ∫√𝑣 𝑑𝑥  

Manipulação algébrico de radicais. Baixa 

eii_2 
Aplicar    dxvdxudxvu  Desconhecimento das propriedades e 

regra da primitiva do produto de duas 
funções. 

Baixa 

eii_11 

Erro ∫ 𝑠𝑒𝑛2(𝑢) 𝑑𝑥 = 𝑠𝑒𝑛3(𝑢) + 𝐶   e  

∫ cos2(𝑢) 𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑠3(𝑢) + 𝐶 
Desconhecimento das fórmulas de 

bisseção  

𝑠𝑒𝑛2(𝑢) =
1−cos (2𝑢)

2
 e  

cos2(𝑢) =
1+cos (2𝑢)

2
. 

Alta 

eii_4 

Dificuldades na mudança de variável: para 

x g(t)  e na substituição do diferencial 

𝑑𝑥 por dttgdx '))((  

Ausência de significado de diferencial Média 

7.5.1.1. Contexto de sala de aula 

Em contexto de sala de aula, houve cinco tarefas sobre integrais indefinidos que os alunos 

tiveram que realizar. Descrevemo-las de seguida, apresentando detalhadamente as dificuldades que os 

alunos sentiram na sua execução.  

Iind_6: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

A tarefa Iind_6, constituída por um grupo com questões para praticar as regras das derivadas 

e um grupo de primitiva de resolução imediata, foi resolvida individualmente pelos alunos. 

Posteriormente, os alunos apresentaram, no quadro, a sua resolução.  

 
Grupo 1: Determine as derivadas das funções 

definidas pelas seguintes expressões: 

a)  𝑓1(𝑥) = (3𝑥)
−2; 

b) 𝑓2(𝑥) = (𝑠𝑒𝑛(2𝑥))
−2 

c) 𝑓3(𝑥) = (ln(cos(𝑥)))
4/3 

d) 𝑓4(𝑥) = (𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(2𝑥))
−4/3 

e) 𝑓5(𝑥) = 𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥)+𝑥2 

Grupo 2: Determine os seguintes integrais: 

f) ∫𝑥−3  𝑑𝑥; 

g) ∫3 cos (4𝑥)  𝑑𝑥 

h) ∫
1

2𝑥+2
 𝑑𝑥 

i) ∫3𝑥  𝑑𝑥 

j) ∫ 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 𝑒cos (𝑥)  𝑑𝑥 

k) ∫ cos(𝑥) 𝑠𝑒𝑛3(𝑥)  𝑑𝑥 

l) ∫
𝑒2𝑥

3+𝑒2𝑥
 𝑑𝑥 

m) ∫  𝑐𝑜𝑠2(𝑥)  𝑑𝑥 
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Os alunos não apresentaram grandes dificuldades na resolução dos exercícios do grupo 1, da 

tarefa Iind_6. No entanto, surgiram alguns erros de natureza algébrica e não relacionados com as regras 

de derivação. Por exemplo, na alínea a), alguns alunos mostram dificuldades em lidar com os parêntesis 

na expressão da função 𝑓1 e consideraram que 𝑓1(𝑥) = (3𝑥)
−2 = 3𝑥−2. Mais tarde, afirmavam 

que a derivada da função era 𝑓′1(𝑥) = 6𝑥
−3. Já relativamente à alínea 1c), outro aluno apresenta 

uma dificuldade cognitiva e questiona:  

 

Aluno: Professor, aqui neste exercício tenho que aplicar a regra da derivada do 
produto ao logaritmo (𝑙𝑛(cos(6𝑥))′ = (𝑙𝑛  × cos(6𝑥))′? 

Prof.: Veja o seguinte. Quando está a determinar 𝑙𝑛(2) faz 𝑙𝑛  ×  2? 

Aluno: Pois é! … (gravação áudio Dvt_D016_15_05_2014). 

 

O erro expresso no diálogo não é frequente, tem origem num obstáculo cognitivo (Socas, 1997). 

O aluno não distingue o que é um argumento de uma função. É um erro que já tinha ocorrido em 

outras situações nomeadamente na trigonometria, quando alguns alunos observaram que 

cos(2𝑥) = 2 cos(𝑥).  

Alguns alunos demonstraram dificuldades na distinção entre função potência e função 

exponencial,  

 

Aluno: Professor, aqui neste exercício 𝑓5(𝑥) = 𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥)+𝑥2 , a função é uma 

potência ou uma exponencial?  

Prof.: Defina-me uma expressão exponencial … 

Aluno: Quando o exponente é uma função. Ah! Então esta é uma exponencial!… 
(gravação áudio Dvt_D016_15_05_2014). 

 
No grupo 2, os alunos sentiram mais dificuldades na sua resolução. A primeira dificuldade 

sentida pelos alunos foi o facto de querem encontrar de forma imediata e mentalmente a solução final 

da primitiva, 

 

Aluno: Professor, ∫ 𝑥−3  𝑑𝑥 é 𝑥−2?  

Prof.: Já derivou essa solução? 

Aluno: Dá −2 𝑥−3, tem o ‘−2’ a mais… então tenho que multiplicar por −
1

2
? 

Prof.: Não esqueça do ‘+ C’. (gravação áudio Dvt_D017_15_05_2014). 
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Na fase inicial da resolução dos exercícios deste grupo 2, os alunos tiveram muitas dificuldades 

em formalizar a solução do integral indefinido, foi necessário impor que solução fosse acompanhada da 

sua derivada para mostrar que a mesma estava correta. Foi sugerido que os alunos usassem uma 

applet, criada no software GeoGebra, para auxiliar os seus raciocínios da resolução da primitiva, como 

ilustra a imagem da Figura 204. 

 

 

Figura 204. Seleção de 2)(  xxF para solução de ∫−2 𝑥−3  𝑑𝑥 com applet em GeoGebra. 

 
A situação de os alunos lançarem uma primeira-solução da primitiva não foi fácil para muitos 

alunos: 

 
Aluno: Professor, não consigo determinar a solução de ∫ 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 𝑒cos (𝑥)  𝑑𝑥. 

Prof.: Lance uma solução e depois derive-a. Vai ver que a solução que avançar 
não estará muito longe da solução final. (gravação áudio 
Dvt_D017_15_05_2014). 

 
Já um outro aluno comenta a sua resolução:  

 

Aluno: A solução de ∫
1

2𝑥+2
 𝑑𝑥 é ln(2𝑥) + 𝐶. 

Prof.: Derivou a solução? 

Alunos: Dá 
2

2𝑥
 . Falta o ‘+ 2’ e acertar a constante 2 do numerador. Então é o 

ln(2𝑥 + 2). (gravação áudio Dvt_D017_15_05_2014). 

 
Da forma iterativa, os alunos foram capazes de alcançar a solução das primitivas e concluir 

uma das propriedades dos integrais – para K constante, ∫𝐾 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐾 ∫𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 . Com a exceção 

do integral ∫  𝑐𝑜𝑠2(𝑥)  𝑑𝑥, que necessitava de uma manipulação algébrica prévia, 

𝑐𝑜𝑠2(𝑥) =
1+cos (2𝑥)

2
, a maioria dos alunos conseguiu alcançar por si a solução das outras primitivas.  
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Iind_7: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Para a aprendizagem da noção de primitiva, o professor pediu aos alunos que estudassem e 

visualizassem as vídeos aula sobre este tema, porque na aula iria-se realizar uma tarefa de avaliação 

individual (Iind_7). Nesta tarefa, com duas versões de enunciados, pretendia-se que o aluno aplicasse 

o conceito de primitiva aos dois integrais indefinidos de resolução quase imediata: 

Versão A: Para o domínio das respetivas 

funções integrandas, determine as soluções de 

a) ∫
𝑒2𝑥

√3+𝑒2𝑥
 𝑑𝑥; 

b) ∫
1

𝑥 √1− (ln (𝑥))2  
 𝑑𝑥 

Versão B: Para o domínio das respetivas 

funções integrandas, determine as soluções de 

a) ∫
5 𝑒4𝑥

 √4+𝑒4𝑥  
 𝑑𝑥; 

b) ∫
𝑒2𝑥

1+𝑒4𝑥
 𝑑𝑥 

 
Na sua resolução, o aluno foi obrigado a apresentar a confirmação da solução que determinou 

por derivação do resultado obtido. A esta tarefa de avaliação em contexto de sala de aula responderam 

18 alunos ao enunciado da versão A e 8 ao da versão B. Aos alunos foi unicamente permitido utilizar o 

formulário como material didático para realizar a tarefa. De seguida analisa-se as respostas dos alunos 

a cada um dos exercícios propostos.  

Análise das respostas à alínea a) 

A Tabela 98 apresenta os resultados das respostas dos alunos à alínea a) da tarefa Iind_7.  

Tabela 98. Respostas à alínea a) da tarefa Iind_7 (N=26). 

A) ∫
𝑒2𝑥

√3+𝑒2𝑥
 𝑑𝑥   ou    B)  ∫

5 𝑒4𝑥

 √4+𝑒4𝑥  
 𝑑𝑥 

Versão A 

(N1=18) 

Versão B 

(N2=8) 

Resposta: Nº % Nº % 

Correta 14 78% 6 75% 

Parcialmente correta 1 6% 0 0% 

Errada 1 6% 2 25% 

Não responde  2 11% 0 0% 

 

A maior parte dos alunos respondeu corretamente à alínea a) da tarefa Iind_7, 4% dos alunos 

responderam parcialmente correto e 12% dos alunos não foram capazes de determinar esta primitiva 

de resolução quase imediata. Dos alunos que responderam corretamente à alínea a), 36% apresentam 

a solução ‘√3 + 𝑒2𝑥 + 𝐶’ de forma imediata e derivam a solução para provar o resultado, já 64% 
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preferiram utilizar o método da mudança de variável (𝑢 = 3 + 𝑒2𝑥 ). O aluno que apresenta a resposta 

considerada parcialmente correta não coloca a constante ‘C’ na solução final do integral. Das três 

resoluções erradas, uma deve-se ao erro algébrico √3 + 𝑢 = √3 + √𝑢 (situação A da Figura 205). 

Outro aluno aplica erradamente as regras de derivação (situação B da Figura 205). 

 

 

 

Figura 205. Erros de alunos na resolução da alínea a) da tarefa Iind_7. 

 
A terceira situação de erro acontece quando um aluno tenta aplicar a técnica da integração por 

partes, como ilustra a sua resolução da Figura 206.  

 

Figura 206. Tentativa de um aluno para resolver a alínea a) da tarefa Iind_7 através da técnica da 

integração por partes. 

 

 

 

Situação A 

Situação B 
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Análise das respostas à alínea b) 

A Tabela 99 apresenta os resultados das respostas dos alunos à alínea b) da tarefa Iind_7.  

 
Tabela 99. Respostas à alínea b) da tarefa Iind_7 (N=26). 

A) ∫
1

𝑥 √1− (ln (𝑥))2  
 𝑑𝑥   ou  B)  ∫

𝑒2𝑥

1+𝑒4𝑥
 𝑑𝑥 

Versão A 

(N1=18) 

Versão B 

(N2=8) 

Resposta: Nº % Nº % 

Correta 15 83% 7 88% 

Parcialmente correta 0 0% 0 0% 

Errada 2 11% 0 0% 

Não responde  1 6% 1 12% 

 
A maioria dos alunos (85%) respondeu corretamente à alínea b) da tarefa Iind_7 e 15% dos 

alunos não foram capazes de determinar esta primitiva de resolução quase imediata. Dos alunos que 

responderam corretamente à alínea b), 38% apresentam a solução ‘𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(ln(𝑥)) + 𝐶’ ou 

‘
1

2
 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑒2𝑥) + 𝐶’ de forma imediata e derivam a solução para provar o resultado. Por outro lado, 

62% prefere utilizar o método da mudança de variável 𝑢 = ln(𝑥) ou 𝑢 = 𝑒2𝑥 , respetivamente para 

cada uma das versões A ou B.  

Da análise das duas resoluções erradas à alínea b), ressalta que um aluno cometeu o erro ao 

aplicar a igualdade ∫𝑓1(𝑥) 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑓1(𝑥) 𝑑𝑥 ∫ 𝑓2(𝑥) 𝑑𝑥  (situação A da Figura 207) e o outro 

aplica a igualdade ∫𝐾 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐾 ∫𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 , para K não constante (situação B da Figura 207). 

 

 

Figura 207. Erros dos alunos na resolução da alínea b) da tarefa Iind_7. 

 
Esta tarefa Iind_7 foi posteriormente discutida com os alunos no sentido de corrigir os erros 

surgidos durante a sua resolução.  

Situação A 

Situação B 
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Iind_8: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Finalizada esta tarefa Iind_7, os alunos, em grupos de três, resolveram o seguinte exercício 

(Tarefa Iind_8), 

 

Para o domínio das respetivas funções integrandas, 

determine as soluções de: 

a) ∫ 𝑡𝑔2(3𝑥)  𝑑𝑥; 

b) ∫
𝑠𝑒𝑛(ln (𝑥)

𝑥+𝑥𝑐𝑜𝑠2(ln(𝑥))  
 𝑑𝑥 

 

A resolução desta tarefa Iind_8 foi concluída com sucesso por todos os grupos de alunos, à 

exceção de um grupo que comete diversos erros, tais como não colocar símbolo de igual, não fazer a 

mudança de variável corretamente e não colocar o diferencial 𝑑𝑢 num dos passos auxiliares da 

resolução do exercício b), como se pode ver na sua resolução apresentada na Figura 208. 

 

 

Figura 208. Resolução errada da alínea b) da tarefa Iind_8. 

 

Posteriormente, discutiram-se na sala de aula formas de se resolver os integrais com frações 

racionais ∫
𝑥

2𝑥2+3
 𝑑𝑥, ∫

1

4𝑥2+12𝑥+9  
 𝑑𝑥 e ∫

1

𝑥2+2𝑥+5  
 𝑑𝑥. Estes integrais exigiram, na sua 

resolução, diferentes manipulações algébricas para se obter como solução uma função logaritmo, 

potência e arco tangente, respetivamente.  
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Iind_9: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

Foi pedido na aula anterior que os alunos estudassem e vissem os vídeos aula sobre a técnica 

de mudança de variável para que se realizasse uma tarefa de avaliação individual sobre este tópico 

matemático. Neste sentido e com o objetivo que os alunos aplicassem a mudança de variável e a 

decomposição trigonométrica na resolução de integrais, foram criadas as seguintes versões do 

enunciado para tarefa Iind_9, 

 
Versão A: Para o domínio das respetivas 

funções integrandas, determine:  

a) ∫
𝑒𝑥cos (𝑒𝑥)

√1−𝑠𝑒𝑛2(𝑒𝑥) 
 𝑑𝑥; 

b) ∫
cos2(ln(𝑥))

𝑥   
 𝑑𝑥 

Versão B: Para o domínio das respetivas 

funções integrandas, determine: 

a) ∫
𝑠𝑒𝑐2(𝑥)

 √1−𝑡𝑔2(𝑥)  
 𝑑𝑥; 

b) ∫ 𝑒𝑥𝑠𝑒𝑛2(𝑒𝑥)  𝑑𝑥 

 
A esta tarefa de avaliação em contexto de sala de aula, responderam treze alunos à versão A e 

catorze à versão B. O material didático permitido aos alunos para realizar a tarefa foi unicamente o 

formulário. De seguida, analisa-se as respostas dos alunos a cada um dos exercícios propostos.  

Análise das respostas à alínea a) 

A Tabela 100 apresenta os resultados das respostas dos alunos à alínea a) da tarefa Iind_9.  

 
Tabela 100. Respostas à alínea a) da tarefa Iind_9 (N=27). 

A) ∫
𝑒𝑥cos (𝑒𝑥)

√1−𝑠𝑒𝑛2(𝑒𝑥) 
 𝑑𝑥   ou  ∫

𝑠𝑒𝑐2(𝑥)

 √1−𝑡𝑔2(𝑥)  
 𝑑𝑥 

Versão A 

(N1=13) 

Versão B 

(N2=14) 

Resposta: Nº % Nº % 

Correta 11 85% 14 100% 

Parcialmente correta 2 8% 0 0% 

Errada 0 0% 0 0% 

Não responde  0 0% 0 0% 

 

A quase totalidade dos alunos (93%) respondeu corretamente à alínea a) da tarefa Iind_9, e 

apenas dois alunos respondem parcialmente correto (versão A) porque na solução final do integral não 

colocaram a constante ‘C’. Dos alunos que responderam corretamente à alínea a), 52% apresentaram 

a solução ‘𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(sen(𝑒𝑥)) + 𝐶 =  𝑒𝑥 + 𝐶’ ou ‘𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔(𝑥)) + 𝐶 = 𝑥 + 𝐶’ de forma imediata e 
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derivam a solução para provar o resultado, já 48% prefere utilizar o método da mudança de variável 

𝑢 = 𝑠𝑒𝑛(𝑒2𝑥) ou 𝑢 = tg(𝑥), respetivamente para cada uma das versões A ou B. 

Análise das respostas ao alínea b) 

A Tabela 101 apresenta os resultados das respostas dos alunos à alínea b) da tarefa Iind_9.  

 

Tabela 101. Respostas à alínea b) da tarefa Iind_9 (N=27). 

A) ∫
cos2(ln(𝑥))

𝑥   
 𝑑𝑥   ou   ∫ 𝑒𝑥𝑠𝑒𝑛2(𝑒𝑥)  𝑑𝑥 

Versão A 

(N1=13) 

Versão B 

(N2=14) 

Resposta: Nº % Nº % 

Correta 8 62% 5 36% 

Parcialmente correta 2 15% 1 7% 

Errada 3 23% 7 50% 

Não responde  0 0% 1 7% 

 

Relativamente à versão A, a maioria dos alunos (62%) respondeu corretamente à alínea b) da 

tarefa Iind_9, 15% respondeu de um modo parcialmente correto porque na solução final do integral a 

constante ‘C’ não foi considerada. Dos alunos que responderam corretamente à alínea b), apenas um 

não efetuou a mudança de variável 𝑢 = ln(𝑥). No entanto, três alunos (23%) responderam 

erradamente e todos eles apresentaram a resolução que se ilustra na Figura 209. 

 

 
Figura 209. Resolução errada da alínea b), versão A, da tarefa Iind_9. 

 
Esta resolução revela que os alunos não efetuaram a prova da solução através da sua 

derivada e como tal não detetaram que o raciocínio estava errado.  

Na resolução da alínea b) da versão B, os alunos tiveram um desempenho negativo. Só pouco 

mais de um terço dos alunos conseguiu responder corretamente. Um aluno apresentou uma resposta 

parcialmente correto porque não colocou a constante ‘C’ na solução. Dos alunos que erraram na 
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resolução, 71% apresentaram a solução que se ilustra na Figura 210, situação A, e 29% apresentaram 

o erro expresso na situação B da mesma figura.   

 

 
Figura 210. Erros na resolução dos alunos para a alínea b), versão A, da tarefa Iind_9. 

 
A apresentação destes erros de resolução poderia ter sido evitada se os alunos tivessem 

verificado a solução obtida, como foi recomendado nas tarefas anteriormente realizadas. O erro de 

resolução dos alunos, comum à versão A e B (cos3(𝑢)  e 𝑠𝑒𝑛3(𝑢)), é revelador do desconhecimento 

dos alunos da existência no formulário das fórmulas da bisseção 𝑠𝑒𝑛2(𝑢) =
1−cos (𝑢)

2
 e 

cos2(𝑢) =
1+cos (𝑢)

2
. 

Posteriormente à realização da tarefa Iind_9, na sala de aula, foi pedido aos alunos que 

resolvessem os integrais ∫√1 − 𝑥2 𝑑𝑥 , ∫
1

√2+𝑥2
𝑑𝑥,  ∫

𝑥2

√𝑥2−4  
𝑑𝑥, ∫

𝑥 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥)

√1+𝑥2
𝑑𝑥, ∫

𝑡𝑔(𝑥)

cos3(𝑥)
 𝑑𝑥, e 

que, ainda, encontrassem a solução particular para 𝐹(𝑥) = ∫
𝑎𝑟𝑐𝑡(ln (𝑥))

𝑥
𝑑𝑥, na condição do ponto 

𝑃(𝑒,
𝜋

4
 ) pertencer à sua solução. Estes exercícios tinham como objetivo a exploração das técnicas de 

substituição trigonométricas e da integração por partes.  

Iind_10: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução  

A primeira parte da tarefa Iind_10 (anexo 14) consistiu num problema matemático aplicado a 

uma situação física de lançamento de um foguete. Nesta tarefa, os alunos, em grupo, tiveram que 

explorar o significado das expressões matemáticas representativas do modelo físico e determinar alguns 

dos seus parâmetros para poder responder às questões. A resposta à questão da alínea d) envolvia uma 

Situação A 

Situação B 
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atividade exploratória apoiada em GeoGebra, porque a compreensão modelo matemático do sistema 

físico envolvia múltiplas variáveis não lineares. A solução do problema tornava-se mais claro com a 

observação gráfica da dinâmica do movimento do foguete e com a exploração de diversas inclinações para 

o seu lançamento. Esta tarefa foi respondida por 32 alunos divididos em oito grupos.  

Análise da resolução dos alunos à alínea a) 

Na alínea a), a interpretação da constante 𝐾 que aparecia na equação cartesiana que descrevia 

o movimento do foguete suscitou muitas dúvidas. Esta dificuldade deveu-se, essencialmente, ao facto 

dos alunos tentarem associar a equação 𝑣(𝑥) =  𝐾 −
𝑔

𝑣02 𝑐𝑜𝑠2(𝛼)
 𝑥   com as equações paramétricas 

do movimento de um objeto sujeito à força da gravidade. A maioria dos alunos procurou ver neste 

parâmetro 𝐾 a posição ou a velocidade inicial do objeto. Foi necessário pedir que os alunos se 

abstraíssem das equações conhecidas da física e raciocinassem unicamente em termos de análise de 

funções matemáticas e, em particular, procurassem o significado da derivada num ponto da função. 

Consequentemente, três grupos de alunos responderam corretamente à questão e quatro grupos de 

alunos identificaram que 𝐾 seria a inclinação com que o foguete seria lançado, mas não justificaram 

matematicamente que 𝐾 = 𝑡𝑔(𝛼) = 𝑣(0), como ilustram algumas dessas resoluções apresentadas 

na Figura 211. 

 

Figura 211. Ausência de justificação formal nas respostas dos alunos à questão a) da tarefa Iind_10. 

 
Mesmo após a discussão gerada em torno do significado de 𝐾, um grupo de alunos erra ao 

escrever unicamente que 𝐾 era a posição inicial do foguete. 
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Análise da resolução dos alunos à alínea b) 

Em resposta à alínea b), a totalidade dos grupos consegue delinear o processo de determinação 

da equação 𝑠(𝑥) = ∫𝑣(𝑥) 𝑑𝑥, que permite determinar a equação do movimento do foguete. Quatro 

grupos determinam esta equação de forma correta, mas 4 grupos não determinam o valor da constante 

C da primitiva encontrada para as condições do problema (Figura 212).  

 

 

Figura 212. Determinação incompleta da equação do movimento do foguete (tarefa Iind_10). 

 

Análise da resolução dos alunos à alínea c) 

Em relação à questão c), apenas três grupos apresentaram a sua solução e concluem que o 

foguete iria bater na árvore. Um dos grupos não apresenta qualquer indicação para conseguir 

ultrapassar a situação do foguete não bater na árvore. Um outro grupo, apoiado na simulação em 

GeoGebra do movimento do foguete, apresenta a sugestão de aumentar a inclinação de lançamento do 

foguete, mas não especificam nem limitam a amplitude dos ângulos para o lançamento do foguete, 

como se pode ver na sua resolução apresentada na Figura 213.  

 

 

Figura 213. Resposta incompleta dos alunos à questão c) da tarefa Iind_10. 

 
Estes dois grupos, na análise que fizeram à situação da alínea c), deveriam ter incluído e 

apresentado mais algumas simulações com o GeoGebra, como as que se apresentam na Figura 214, 

de modo a complementar as suas respostas e das quais se pudesse concluir que haveria limitações às 

inclinações para o lançamento do foguete.  

 

Resolução 1 

Resolução 2 



Capítulo 7: Estudo de caso de alunos do curso de LEM 

396 

 

Figura 214. Simulação de diversas inclinações de lançamento do foguete na tarefa Iind_10. 

 
Já um outro grupo de alunos sugere que o lançamento do foguete se faça com a mesma 

inclinação (𝑡𝑔 (
𝜋

3
) = √3), mas afastando o lançamento do foguete para 14,4 metros da árvore, em 

vez da porta do prédio. A resolução proposta por este grupo é apresentada na Figura 215.  

 

 

Figura 215. Determinação da distância de lançamento do foguete para passar por cima da árvore. 

Análise da resolução dos alunos à alínea d) 

Na alínea d) pretendia-se que fosse estudado o alcance e altura máxima do foguete em função 

de diversas inclinações de lançamento do foguete. A análise da questão implicava que, nas suas 

respostas, os alunos se apoiassem na simulação do movimento do foguete, em GeoGebra, ou na análise 

da equação não linear de duas variáveis da trajetória do foguete 𝑠(𝑥, 𝛼 ) =  𝑡𝑔(𝛼) 𝑥 −

𝑔

2 𝑣0
2 𝑐𝑜𝑠2(𝛼)

 𝑥2  . A maioria dos alunos fez uma análise gráfica da simulação do movimento do foguete 

em GeoGebra e apenas dois grupos não apresentaram uma resposta a esta questão. No entanto, os 

grupos que apresentaram resposta à alínea d) apresentaram soluções diferentes. Por exemplo, um 

grupo de alunos apresenta na folha de respostas a seguinte solução: 
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Figura 216. Resposta de um grupo de alunos à questão d) da tarefa Iind_10 

 
Na análise desta resposta constata-se que esse grupo de alunos assumiu uma amplitude para 

o ângulo de lançamento do foguete de 𝛼 = 48,24°. Este valor da amplitude do ângulo estaria próximo 

dos 45°, inclinação do foguete com maior alcance horizontal. Como tal, pode-se induzir que o grupo 

retirou esta solução por análise visual do gráfico da equação do deslocamento 𝑠(𝑥), através da 

simulação de diversos valores para 𝛼 no GeoGebra, como se ilustra na Figura 217. 

 

 
Figura 217. Simulação em GeoGebra da posição do foguete para 𝛼 = 48,24° e 𝛼 = 45°. 

 

Como tal, esta resposta do grupo está incorreta e simultaneamente não responde à pergunta 

da altura máxima que pode alcançar a foguete.  

Já dois outros grupos de alunos apresentam a resposta que se ilustra na Figura 218, que indicia 

também que foi retirada da análise gráfica do movimento do foguete na simulação em GeoGebra.  

 
Figura 218. Resposta de dois grupos de alunos à questão d) da tarefa Iind_10. 

 

Resolução 1 

Resolução 2 
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A solução de 𝛼 =
𝜋

4
   apresentada pelos dois grupos de alunos (Figura 218) correspondem à 

situação de maior alcance do foguete, embora um dos grupos (Resolução 1) apresente um alcance de 

4 metros quando na realidade era de 40 metros (observação errada). Já para a solução apresentada 

pelo outro grupo (Resolução 2), não se percebe se 𝛼 = 45° corresponderia ao ponto de altura máxima 

ou se os alunos ainda iriam determinar altura máxima.  

Dois outros grupos de alunos apresentaram uma resposta genérica, mas também apoiada no 

que visualizaram nas diversas simulações do modelo matemático do movimento do foguete (Figura 

219).  

 

 

Figura 219. Resposta de dois outros grupos de alunos à questão d) da tarefa Iind_10. 

 

As respostas destes grupos apresentam uma incorreção porque, para 𝛼 ∈ [0,
𝜋

4
] , as 

distâncias aumentam com o aumento de 𝛼 , como se ilustra na Figura 220. 

 

 

Figura 220. Simulação em GeoGebra da posição do foguete para 𝛼1 = 30° e 𝛼2 = 45°. 

 

Resolução 2 

Resolução 1 
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Ainda outro grupo de alunos apresentou a resposta que se ilustra na Figura 221 e que indicia 

que a resposta foi dada na base da perceção que o alunos tinham do movimento físico do foguete.  

 

Figura 221. Resposta percetiva de um grupo de alunos à questão d) da tarefa Iind_10. 

 
Essa resposta do grupo está correta quanto à altura máxima do foguete, mas já está errada 

quanto ao alcance máximo do foguete.  

7.5.1.2. Contexto fora de sala de aula 

No âmbito das atividades de aprendizagem dos integrais indefinidos e em contexto fora de sala 

de aula, os alunos de LEM realizaram duas tarefas de Moodle com perguntas de resposta escolha 

múltipla para avaliação individual: Teste de Moodle -- Integrais indefinido (Iind_4); Teste de Moodle -- 

integrais TPC (Iind_11). 

Iind_4: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução 

Foi pedido aos alunos que realizassem fora de sala de aula a tarefa “Moodle - integrais 

indefinidos” (Anexo 10). Essa tarefa foi igual à que os alunos do curso de LESEE realizaram. A média 

das classificações obtidas pelos 32 alunos que realizaram esta tarefa foi de 86%.  

Numa análise questão a questão da tarefa Iind_4 constata-se que os alunos, em geral, 

responderam corretamente a todas as questões aí colocadas, como mostra a Tabela 102.    

Tabela 102. Média das notas obtidas para cada questão da tarefa Iind_4 (N=32). 

 Questão 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Média (%) 94 97 97 90 87 78 87 62 
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Da análise da Tabela 102 conclui-se que apenas a questão 8 obtive uma classificação média 

inferior a 75%. De seguida faz-se uma análise mais detalhada das respostas dos alunos a esta questão. 

Análise das respostas à questão 8  

A Tabela 103 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle em  relação às 32 respostas dos 

alunos à questão número 8.  

Tabela 103. Respostas à questão 8 da tarefa Iind_5 (N=32). 

8) Considere   dxxtgx2 . Qual das seguintes situações não 

é aplicação da fórmula da integração por partes (use a applet) 

Respostas 
(N=32) 

Opções de Resposta  Nº % 

A)     dxxxxtgx 
222 sec  5 16% 

B) −2𝑥𝑙𝑛(|sec(𝑥)|) + ∫2ln (|sec (𝑥)|)𝑑𝑥 2 6% 

C). 𝑥2𝑙𝑛(|sec(𝑥)|) − ∫ 2ln (|sec (𝑥)|)𝑑𝑥 20 62% 

D) Todas 5 16% 

Não responde  0 0% 

 

Da análise dos resultados expressos nesta tabela, identifica-se que 63% dos alunos respondeu 

corretamente à questão 8 e 27% dos alunos não foi capaz de manipular hipóteses diferentes para 

escolha das variáveis a usar na técnica da integração por partes.  

Iind_11: Tarefa de Moodle (“integrais TPC”): Descrição da tarefa, dificuldades e 

erros de resolução 

No contexto fora de sala de aula, os alunos realizaram ainda a tarefa de Moodle sobre integrais 

indefinidos, “integrais TPC” (Anexo 15). A média das classificações obtidas pelos 32 alunos que 

realizaram esta tarefa foi de 83%.  

 
Numa análise questão a questão da tarefa Iind_11, constata-se que os alunos, em média, 

tiveram um desempenho positivo nas respostas a todas as questões, como mostra a Tabela 104.    

 
Tabela 104. Média (%) das classificações obtidas a cada questão da tarefa Iind_11 (N=32). 

 Questão 

1 2 3 4 5 6 7 

Média (%) 86 86 76 93 59 93 90 
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Da análise da tabela constata-se que os alunos apenas obtiveram uma classificação inferior a 

75% na questão 5 (59%). De seguida faz-se uma análise mais detalhada das respostas dos alunos a esta 

questão. 

Análise das respostas à questão 5  

A questão 5 da tarefa Iind_11 tinha o seguinte enunciado: 

Para o integral ∫√1 − (
𝑥

2
)
2
𝑑𝑥, a seguinte situação corresponde à resolução correta do integral? 

|

𝑥

2
= 𝑠𝑒𝑛(𝑡),   𝑡 ∈ [−

𝜋

2
,

𝜋

2
]

𝑑𝑥 = 2 cos(𝑡) 𝑑𝑡           
     

                       ∫ √1 − (
𝑥

2
)
2

𝑑𝑥 = ∫√1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝑡) 2 cos(𝑡) 𝑑𝑡 =  ∫ cos(𝑡) 2 cos(𝑡) 𝑑𝑡 = 

                                              = 2 ∫ cos2(𝑡)  𝑑𝑡 =  ∫(1 + cos(2𝑡))𝑑𝑡 = 𝑡 +
𝑠𝑒𝑛(2𝑡)

2
+ 𝐶 

                                              = 𝑡 + 𝑠𝑒𝑛(𝑡) cos(𝑡) + 𝐶 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝑥

2
) +

𝑥

2
 
√4− 𝑥2

2
+ 𝐶 

 

A Tabela 105 apresenta as estatísticas geradas pelo Moodle em relação às respostas dos 32 

alunos à questão número 5. 

 
Tabela 105. Respostas à questão 5 da tarefa Iind_11 (N=32). 

Questão 5 
Respostas 

(N=32) 

Opções de Resposta  Nº % 

Sim  19 59% 

Não 13 41% 

Não responde  0 0% 

 

A maioria dos alunos (59%) respondeu corretamente à questão 6, mas houve, ainda, 41% 

que não reconheceram a aplicação da técnica substituição trigonométrica na resolução de 

integrais.  
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7.5.2. Aprendizagem de integrais definidos  

As atividades de aprendizagem dos alunos do curso de LEM sobre integrais definidos (Idef) 

constituem um conjunto de tarefas em contexto dentro e fora de sala de aula que se indicam na Tabela 

106. 

Tabela 106. Lista de tarefas realizadas pelos alunos de LEM sobre integrais definidos. 

Tarefas 

Id. Descrição  

Idef_6 Propriedades dos integrais definidos - aula 1  
Atividade, em grupo, de exploração das propriedades dos integrais definidos e conceito de área. 

Características 
Objetivos: compreender as propriedades e técnicas de cálculo dos integrais definidos; Aplicar 
integrais definidos no cálculo de áreas de regiões delimitada por funções reais de variável real. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica; Softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula. 

Idef _7 Áreas- aula 2 
Resolução, em grupo, de exercícios sobre a aplicação dos integrais definidos no cálculo de áreas 
de regiões delimitada por funções reais de variável real. 

Características 
Objetivos: Representar graficamente e determinar a medida da área de uma região delimitada por 
funções reais de variável real; Aplicar as técnicas de cálculo de integrais definidos; Discutir e 
argumentar com os colegas os conceitos envolvidos na tarefa. Usar tecnologias na resolução da 
tarefa. Identificar e corrigir os erros de resolução. 
Duração: Uma aula. 
Recursos: Calculadora gráfica e softwares matemáticos; quadro de aula. 
Contexto: Sala de aula;. 

Idef _8 Região iluminada no percurso descrito pelo lançamento de um foguete  
Resolução, em grupo, de um problema de aplicação dos integrais definidos ao cálculo da área da 
região iluminada durante o percurso descrito pelo lançamento de um foguete. 
Características 
Objetivos: Aplicar conceitos sobre integrais definidos a modelos físicos; Apresentar raciocínios 
matemáticos adequados na resolução do problema; Usar tecnologias na resolução da tarefa.  
Duração: Uma aula.  
Recursos: Calculadoras gráficas e softwares matemáticos. 
Contexto: Em sala de aula. 

 

Para complementar as atividades de aprendizagem sobre integrais definidos e apoiar a 

realização das tarefas descritas na Tabela 106, foram disponibilizadas aos alunos as fichas TP11 e TP12 

com exercícios resolvidos e enunciados de exercícios com solução sobre técnicas do cálculo de integral 

definido e sua aplicação ao cálculo de áreas de regiões delimitada por funções reais de variável real. 

Na Tabela 107 é apresentada uma síntese dos raciocínios, erros e dificuldades mais relevantes 

dos alunos na resolução das tarefas de aula propostos aos alunos sobre Idef. 
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Tabela 107. Erros e as dificuldades mais relevantes dos alunos de LEM na resolução das tarefas 

de aula sobre Idef. 

Id.  Descrição do erro ou da dificuldade  Origem do erro Frequência  

eid_2 
Ausência da escrita do diferencial 𝑑𝑥 durante 

a resolução dos integrais. 

Erro algébrico  Média 

eid_3 
Erro na explicitação da variável y da equação 

implícita 11 222  xyyx  

Ausência de significado de uma 
equação implícita.  

Alta 

eid_8 
Erro na manipulação de raízes: 

yxyx  22
 

Manipulação das propriedades 
dos radicais. 

Baixa 

eid_9 
Não apresentar o simétrico da expressão 
integral em regiões limitadas por expressões 
abaixo do eixo do xx. 

Ausência de significado do 
integral definido 

 

7.5.2.1. Contexto de sala de aula 

Em contexto de sala de aula os alunos de LEM tiveram que realizar duas tarefas (Idef_1 e 

Idef_2) e que se descrevem de seguida.  

Idef_6: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução 

Os alunos iniciaram a atividades de aprendizagem dos integrais definidos com a resolução de 

três exercícios da tarefa Idef_6: 

Determine o valor numérico dos seguintes integrais: 

a) ∫ 𝑥2𝑑𝑥
4

1
              b) ∫ 𝑥 𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑥) 𝑑𝑥

2

0
                 c)  

∫ 𝑒𝑠𝑒𝑛(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝑥) 𝑑𝑥 
𝜋

2

0

(𝑓𝑎ç𝑎 𝑡 = 𝑠𝑒𝑛(𝑥)) 
  

cujo objetivo foi a exploração da fórmula de Barrow (         aFbFxF
a

a
dxxf

b

a

 , das 

propriedades e da aplicação de técnicas de integração por partes e da substituição na resolução de 

integrais definidos.  

De seguida, foi apresentado o seguinte problema: 

Considere a função 𝑓 definida por,𝑓(𝑡) =  {
𝑠𝑒𝑛(𝑡), −

𝜋

2
≤ 𝑡 ≤

𝜋

2

|𝑡 − 𝜋|,
𝜋

2
< 𝑡 ≤

3𝜋

2

 

a) Determine o valor de  
/2

f t dt



 . 

b) Indique o sinal de  
3 /2

/2

f t dt



 , sem calcular o integral. 

c) Determine o valor da área da região limitada por 𝑓(𝑡), o eixo xx e 𝑥 ∈ [−
𝜋

2
.
𝜋

2
].  
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Com este problema, os alunos exploraram o conceito de integral definido e a sua aplicação 

à determinação de áreas de regiões limitadas por funções. Na alínea a), a maioria dos 

alunos reconheceu a necessidade de decompor o integral  
3 /2

/2

f t dt



  na soma 

     
/2 3 /2

/2 /2

sen t dt t dt t dt
 

  

         .  

Já relativamente à resolução da alínea b), numa fase inicial, houve alguma dificuldade em 

interpretar o pedido do enunciado, mas, depois, os alunos acabaram por entender que havia a 

necessidade de analisar graficamente a área da região limitada pelos gráficos da função 𝑓, nos 

semiplanos superior e inferior a 𝑦 = 0, no sentido de verificarem qual delas era maior e dai concluíram 

que o integral seria positivo, como ilustra a resolução de sala de aula na Figura 222.  

 

Figura 222. Análise do sinal de  
3 /2

/2

f t dt



  suportado na sua representação gráfica (vídeo_1_12_06_2014). 

Esta tarefa foi ainda explorada graficamente com o software GeoGebra, numa atividade 

dinâmica de construção da representação da soma 

       
/2 3 /20

/2 0 /2

sen t dt sen t dt t dt t dt
 

  

            com a alteração sucessiva do limite 

superior do integral, como ilustra a Figura 223.  

 

Figura 223. Dinâmica da exploração do valor do integral  
3 /2

/2

f t dt



  na tarefa de Idef_6 de sala 

de aula (Vídeo_1_12_06_2014).  
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A resolução da alínea c) da tarefa Idef_6 permitiu aos alunos verificarem que o integral 

 
3 /2

/2

f t dt



  não representava a medida da área da região sombreada na fase 3, Figura 223, e que 

para o seu cálculo seria necessário transformar o primeiro integral (Fase1) no seu simétrico. Como tal, 

uma expressão analítica para a determinação da respetiva área seria:  

       
/2 3 /20

/2 0 /2

A sen t dt sen t dt t dt t dt (u.a.)
 

  

             . 

Posteriormente, os alunos responderam à seguinte questão: 

 

Determine o valor da área da região limitada pelos gráficos das funções: 

𝑓1(𝑥) = −(𝑥 − 1)
2 + 1 e 𝑓2(𝑥) = 𝑥 − 2. 

 

Deste modo, exercitaram a sua capacidade de representação gráfica de funções básicas em contexto 

de aplicação dos integrais ao cálculo de áreas.  

 

Idef_7 – Áreas: Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução 

Na tarefa de aula Idef_7 foi pedido aos alunos que, em grupo, resolvessem dois exercícios sobre 

a determinação de áreas de regiões delimitadas pelos gráficos representativos de diversas funções reais 

de variável real. O primeiro exercício teve o seguinte enunciado:  

Seja a região sombreada da Figura delimitada 
pelo gráfico de 

(1) 𝑦 = −𝑥2 + 1 
e pelos segmentos de reta: (2), (3) e (4) 

 
Determine: 
a) A expressão integral representativa da sua 

área.  
b)  O valor numérico da sua área. 

 

 

Em vez de aplicar diretamente o processo para determinar a área da região entre os gráficos 

de duas funções, a maioria dos alunos optou por dividir a área na região superior e inferior aos eixos 

dos xx. No entanto, na escrita da expressão integral representativa da área do 3.º e 4.º quadrante, alguns 
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alunos não consideraram que o valor numérico do integral da função era negativo, devendo escrever o 

seu simétrico, como ilustra uma das resoluções apresentada na Figura 224.  

 
Figura 224. Erro dos alunos de LEM na escrita da expressão integral representativa da área no 
exercício 1 da tarefa Idef_7. 

 
Na escrita da resolução desta alínea a) os alunos apresentaram, ainda, um conjunto de erros, 

essencialmente algébricos, como ilustram algumas resoluções na Figura 225. 

 

Figura 225. Erros dos alunos na escrita dos integrais durante a resolução da alínea a) do exercício 
1 da tarefa Idef_7. 
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Nas resoluções da Figura 225, pode-se observar que os alunos não colocam o diferencial dx, o 

que poderá causar erros na aplicação da técnica da substituição trigonométrica. Também, alguns alunos 

não colocaram parêntesis na expressão integranda, como ilustra uma resolução de um aluno na Figura 

226.  

 
Figura 226. Erro algébrico de falta de parêntesis na integranda para a resolução da alínea a) do 

exercício 1 da tarefa Idef_7. 

 

Ultrapassada a fase da correção destes erros de escrita e de alguma discussão, os grupos de 

alunos alcançaram a solução deste exercício 1. De seguida, resolveram um outro exercício, cujo 

enunciado foi o seguinte: 

Considere a região sombreada da figura 
delimitada pelos gráficos das expressões 
 

(1) 𝑦 = 𝑒𝑥 

(2) 𝑦 = cos (
𝜋

2
 𝑥) 

(3) 𝑥2 + 𝑦2 = 1 
(4) Segmento de reta 
 

Determine: 
a) A expressão integral representativa da 

sua área.  
b) O valor numérico da sua área.  

 

 

Para a resolução deste exercício, alguns alunos separaram as áreas das regiões superior e 

inferior ao eixo dos xx, mas a maioria usou o procedimento de determinação da área de uma região 

entre o gráfico de duas funções, como ilustra a resolução na Figura 227. 

 

 
Figura 227. Resolução da alínea a), exercício 2 da tarefa Idef_7, por um grupo de alunos de LEM. 
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No entanto, um aluno apresentou alguma dificuldade em determinar por este processo 

(diferença entre duas funções) a área da região à direita dos eixo yy, 

 
Aluno1: Como é que eu determino a área da direita se tenho três funções? Posso 

fazer estas duas ao mesmo tempo? 

Aluno2: Não, faz uma de cada vez! 

Prof: Isso. E como escreve a expressão integral representativa dessas áreas? 

Aluno2: Soma-se as duas, 𝐴𝑑 = ∫ (𝑓1(𝑥) − 𝑓2(𝑥))
1

0
𝑑𝑥 + ∫ (0 − 𝑓3(𝑥)) 𝑑𝑥

1

0
 

(Áudio do Vídeo DVT_007_19_06_2014). 

 
Na resolução do exercício 2, alguns alunos erraram na explicitação da expressão matemática 

semicircunferência, como ilustra a resolução de alunos na Figura 228.  

 

 
Figura 228. Erro algébrico dos alunos de LEM na determinação da expressão matemática da 

semicircunferência para a resolução da alínea a), exercício 2 da tarefa Idef_7. 

 
Este erro foi detetado e corrigido por alguns grupos quando representaram a curva (3) na 

calculadora gráfica ou no GeoGebra e verificaram que obtinham a parte superior e não inferior da 

semicircunferência. Um outro grupo de alunos demonstrou ainda que não saber manipular raízes 

(Figura 229). 

 
Figura 229. Erro de um aluno na manipulação das propriedades das raízes na resolução da alínea 

a) do exercício 2 da tarefa Idef_7. 

 

Numa fase posterior, na substituição trigonométrica para resolver o integral dxx 

1

0

21 , um 

grupo de alunos não mudou os limites superiores do integral,  

 

Prof: Como fez a substituição trigonométrica em dxx 

1

0

21 ? 

Aluno: Substitui 𝑥 = 𝑠𝑒𝑛(𝑡) 𝑒 𝑑𝑥 = cos(𝑡) 𝑑𝑡. 
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Prof: E não falta mais nada?  

Aluno: Ah! Falta mudar os limites de integração de 𝑥 para a nova variável em 𝑡  

(Áudio do Vídeo DVT_007_19_06_2014). 

 

Nesta tarefa Idef_7, a maioria dos alunos revelou capacidade em resolver e aplicar as 

propriedades do cálculo integral definido.  

Idef_8 – Região iluminada no percurso descrito pelo lançamento de um foguete: 

Descrição da tarefa, dificuldades e erros de resolução 

Na tarefa de aula Idef_8 foi pedido aos alunos que, em grupo, resolvessem a segunda parte da 

tarefa do foguete (Anexo 14). Nesta tarefa havia um conjunto de questões relacionadas com a 

determinação da área da região iluminada abaixo do percurso do movimento de um foguete. As 

respostas dos alunos deviam ser apoiadas na simulação gráfica em GeoGebra do modelo físico do 

movimento do foguete. Relativamente à alínea e), inicialmente, os alunos apresentaram algumas 

dificuldades em situar o problema. Mas depois de se recordarem o que já tinham obtido na aula anterior, 

a equação do movimento do foguete 𝑠(𝑥, 𝛼 ) =  𝑡𝑔(𝛼) 𝑥 −
𝑔

2 𝑣0
2 𝑐𝑜𝑠2(𝛼)

 𝑥2  , escreveram, em 

comandos GeoGebra e para 𝑣0 = 20  𝑒 𝛼 =
𝜋

3
, a expressão matemática ∫ 𝑠(𝑥, 𝛼)𝑑𝑥

𝑥𝐴

0
, 

representativa da região iluminada pelo foguete e obtiveram a representação gráfica que se ilustra na 

Figura 230. 

 

 

Figura 230. Resposta em GeoGebra à alínea e) da tarefa Idef_8. 

 

Através do software de simulação em GeoGebra, os alunos foram capazes de responder 

também à alínea f) e obtiveram uma área iluminada no ponto mais alto de alcance do foguete 
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de 𝐴𝑀 ≃ 173,5 𝑚
2, como se verifica na Figura 230. No entanto, também houve um grupo de alunos 

que tentou resolver esta questão de forma puramente analítica, como se ilustra na Figura 231. 

 

 

Figura 231. Resposta analítica de um dos grupos de alunos à alínea f) da tarefa Idef_8. 

 
No entanto, esta resolução apresenta alguns erros de raciocínios e de escrita matemática, tais 

como, não é obtida a expressão geral do movimento 𝑠(𝑥), o integral apresentado não representa a 

área pretendida e dependeria de 𝑥1 (𝑠(𝑥1)). Para encontrar solução para o máximo de 𝑠(𝑥 ), os 

alunos recorreram ao conceito físico da velocidade ser nula nesse ponto.  

Já na resolução da alínea g), a determinação da área máxima de iluminação do foguete em 

função do ângulo de inclinação do seu lançamento gerou alguma discussão entre os alunos. Foi 

consensual que área máxima iluminada era todo o percurso do foguete até tocar no chão. Depois, os 

alunos decidiram simular, dinamicamente no GeoGebra, diversas situações de inclinações de 

lançamento do foguete e analisaram visualmente o gráfico da área iluminada em função de 𝛼, como 

ilustra a Figura 232.  

 

 
Figura 232. Análise de área máxima iluminada pelo foguete por simulação em GeoGebra de 

diversas situações de inclinações do lançamento do foguete. 
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Por inspeção gráfica no simulador, concluiu-se que a área máxima iluminada corresponderia a 

aproximadamente 346,4 𝑚2, para um ângulo de lançamento de aproximadamente 60°, condições 

propostas na alínea b), e foguete atingiria uma altura máxima de aproximadamente 15 metros e um 

alcance de 34,6 metros.  

7.5.2.2. Contexto fora de sala de aula  

Em contexto fora de sala de aula, por limitação do calendário escolar, os alunos apenas 

prepararam a tarefa Idef_8 que lhes foi colcoada no Moodle como tarefa da aula seguinte sobre 

aplicação de integrais definidos. 

7.6. Projeto LEM – Pistão do motor de um automóvel  

Nesta secção faz-se uma descrição e análise da atividade dos alunos em torno da tarefa de 

aprendizagem por projeto (PBL), em contexto de Mecânica. Esta tarefa foi denominada de ‘Projeto LEM 

– Pistão do motor de um automóvel’ e fez parte das atividades de aprendizagem da unidade curricular 

MATE1. Com este projeto pretendia-se uma consolidação dos conceitos de matemáticos estudados em 

MATE1 num contexto de simulação e modelação matemática de um tema de engenharia mecânica, o 

desenvolvimento de competências de elaboração de relatórios e comunicação pública de resultados. 

No início do segundo semestre letivo de 2013/14, o projeto foi apresentado aos seis grupos de 

alunos numa sessão presencial onde foram indicados os seus objetivos, as tarefas a executar e os prazos 

a cumprir para a sua realização. O projeto foi constituído por quatro tarefas: 

 
Tarefa 1 – Resposta a um conjunto de questões de índole Matemática/Física 

apoiado no simulador em software do Pistão do motor de um 
automóvel; 

Tarefa 2 – Elaboração de um simulador para as Séries de Taylor/MacLaurin e 
com questões matemáticas aplicadas ao modelo físico do pistão do 
motor de um automóvel; 

Tarefa 3 – Implementação de um protótipo físico e um simulador 3D em software 
GeoGebra para um sistema que faça uso do modelo físico do pistão 
do motor de um automóvel; 

Tarefa 4 - Elaboração de relatório e apresentação pública de resultados. 

 

De seguida analisa-se as respostas dos seis grupos de alunos que responderam às tarefas 

propostas no projeto.  
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Análise das respostas dos alunos à tarefa 1 

A tarefa 1 visou a aprendizagem das funções paramétricas e trigonométricas aplicadas ao 

modelo físico do pistão do motor de um automóvel. Pretendia-se que os alunos tomassem contato e 

introduzissem as alterações que achassem necessárias ao simulador, em software GeoGebra, do 

sistema físico do movimento do pistão de um automóvel, como o representado na Figura 233, sem 

forças de atrito a considerar.  

 

 

Figura 233. Modelo físico do Pistão de um automóvel. 

 

As expressões matemáticas para o modelo físico do movimento do pistão de um automóvel, 

que os alunos deveriam deduzir na escrita do relatório do projeto, são: 

 

 

 
O simulador permitia que o utilizador pudesse variar o comprimento do braço do pistão (biela), 

o raio da cambota (manivela), a frequência angular da cambota, raio do êmbolo e o comprimento do 

êmbolo, como ilustra a sua interface gráfica na Figura 234. 

- Deslocamento do pistão x2:  𝑥2(𝑡) =  𝑥1 +√𝑙2 − 𝑦12      em que 𝑙 é o comprimento do braço 

do pistão (biela). 

- Posição P na Compota:  �⃗�(𝑡)  = {
𝑥1 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡)

𝑦1 =  𝑟 sen(𝑤𝑡)
 , em que 𝑟 é o raio da cambota (manivela) 

e 𝑤 a sua frequência angular. 
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Figura 234. Interface gráfica do simulador do modelo físico do pistão do motor de um automóvel. 

 

Com o simulador, todo o movimento do sistema do pistão podia ser animado para analisar o 

comportamento dos seus elementos físicos. O objetivo da utilização do simulador foi apoiar os alunos 

nas respostas a um conjunto de questões de índole matemática no contexto físico deste sistema, tais 

como: Determinação e visualização do movimento do êmbolo do pistão; Determinação das 

dimensões dos elementos do pistão sob certas condições; 

Na primeira fase da entrega da tarefa 1 constatou-se que a maioria dos grupos alunos 

apresentou respostas às questões com pouco formalismo matemático e essencialmente baseadas em 

resultados diretos obtidos através do software. Nesta fase, por exemplo, dois grupos de alunos 

apresentaram gráficos em resposta às alíneas a) e b) da atividade 1.1 para o posicionamento dos pontos 

𝑃 e 𝑋2 (Figura 234) ao longo dos tempos apenas de forma discreta, como ilustra uma das resoluções 

na Figura 235. 

 

 

Figura 235. Resposta de um grupo de alunos para a representação gráfica do posicionamento do ponto 

P do pistão. 

 

A representação gráfica na Figura 235, do posicionamento dos elementos do pistão, é 

impercetível, porque usou pontos discretos relacionados com o incremento da variável tempo. Já, um 
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outro grupo de alunos apresentaram a resposta à alínea c), da atividade 1.1, através do comando em 

GeoGebra e sem qualquer justificação analítica, como ilustra a sua resolução na Figura 236. 

 

 

Figura 236. Respostas de um grupo de alunos à alínea 1c) do projeto baseada unicamente no software 

GeoGebra. 

 

Em relação à atividade 1.2, na primeira fase de entrega de resultados, a maioria dos grupos de 

alunos não apresentou resultados e os que os apresentaram, novamente, fizeram-no sem justificações 

matemáticas a comprovar os cálculos para o dimensionamento do pistão. 

No relatório final (tarefa 4), dois grupos de alunos apresentaram os resultados às questões 

da tarefa 1 baseados quase só nos gráficos do software GeoGebra, com pouco formalismo nas 

justificações, como ilustra a resolução na Figura 237. 

 

 

Figura 237. Ausência de resposta analítica de um grupo de alunos à questão 1.2. c) da tarefa 1 

do projeto. 
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Um grupo de alunos responde apenas de forma analítica a todas as questões e sem apresentar 

os gráficos (Figura 238).  

 

 

Figura 238. Ausência de resposta gráfica de um grupo de alunos às questões da tarefa 1 do 

projeto. 

 

Os restantes três grupos de alunos levaram em conta as sugestões dos professores para a 

correção dos erros cometidos na primeira fase da entrega do pré-relatório e apresentam respostas 

adequadas às questões solicitadas na tarefa 1 do projeto no seu relatório final. 

Tarefa 2- Simulador para Séries de Funções com aplicação ao pistão do motor de um 

automóvel 

A tarefa 2 visou a aprendizagem das séries de Taylor num contexto de aplicação ao modelo 

físico do pistão do motor de um automóvel. Nesta tarefa 2 foi pedido aos alunos que elaborassem em 

software GeoGebra um simulador para representar séries de Taylor/MacLaurin de uma função 𝑓, 

através de manipulação de diversos parâmetros, tais como a ordem do polinómio (𝑛), o centro da série 

(𝑎) e o ponto de análise da aproximação do polinómio à função real. A Figura 239 mostra a interface 

gráfica de uma dessas applets produzida por um dos grupos de alunos.  
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Figura 239. Imagem da applet sobre séries de Taylor construída por grupo de alunos para a tarefa 2 do 

projeto interdisciplinar do pêndulo.  

 
O objetivo da elaboração do simulador da série de Taylor foi apoiar os alunos na compreensão 

da conceção das séries de funções e auxiliar os alunos nas respostas às questões das atividades 2.1, 

2.2, 2.3 e 2.4, relativas: 

-  ao comportamento da aproximação de um polinómio de Taylor para situações de 
análise em pontos pertencentes ou não ao intervalo de convergência da série; 

-  a encontrar uma solução a partir da série de Taylor que possa determinar o valor 
numérico de e ; 

 
Já a atividade 2.5 da tarefa 2 do projeto tinha como o objetivo a aplicação das séries de Taylor 

na resolução de um problema da termodinâmica ainda no contexto do pistão do motor de um automóvel. 

No sentido de apoiar as respostas dos alunos, foi acrescentado à primeira applet algumas 

funcionalidades neste âmbito, como ilustra Figura 240. 

 

 

Figura 240. Applet de simulação da dinâmica e do comportamento térmico do pistão de um automóvel.  
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Este simulador para além de admitir os mesmos dados do primeiro simulador, permitia a 

introdução do comprimento dx da folga delta (ponto morto superior) e de alguns dados relacionados 

com a termodinâmica do sistema mecânico necessários à tarefa 2, tais como: 

-  a constante 𝑀1 , que relaciona a massa do fluído injetado (𝑚) com a sua 

massa molar (𝑀) pela expressão 
𝑚

𝑀 
 8.314 = 𝑀1; 

- uma expressão para a pressão 𝑃(𝑣) a que o fluido estaria sujeito no interior 
do êmbolo.  

 

Com o segundo simulador, os alunos podiam visualizar e determinar a dinâmica da variação 

do volume e a temperatura do fluído no interior do êmbolo resultante da compressão que sofria durante 

o movimento do pistão.  

Na primeira fase da entrega de resultados da tarefa 2, apenas um grupo de alunos o fez dentro 

do prazo estabelecido. No entanto, este grupo confundiu o conceito de centro de série com o ponto de 

análise da aproximação da função ao polinómio de Taylor, como ilustra a Figura 241 com a sua 

resolução da determinação de 𝑐𝑜𝑠(3) na questão 2.2.c).  

 

 
Figura 241. Erro de conceito de centro de série de um grupo de alunos na primeira fase de entregas de 

resultados da tarefa 2.  

 

Posteriormente, na entrega final do relatório, este grupo de alunos corrigiu o erro. Relativamente 

às outras questões da tarefa 2, nesta primeira fase de entrega de resultados, o grupo respondeu 

corretamente a todas elas.  

Nos relatórios finais, da análise das respostas escritas dos alunos, constatou-se que apenas um 

grupo de alunos não respondeu à tarefa 2 e todos os outros foram capazes de contruir a applet de 

simulação e análise da série de Taylor/MacLaurin de uma função. Na alínea b) da atividade 2.2, análise 
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da aproximação do polinómio de Taylor de 4.ª ordem à função cos(𝑥) no ponto de abissa 𝑥 =
3

2
, dois 

grupos de alunos afirmam erradamente que o erro era nulo, porque não aumentaram as casas decimais 

na saída de resultados no software, como ilustra uma das resoluções na Figura 242.  

 

 

Figura 242. Resolução de um grupo de alunos para a determinação  cos 3 /2  através de polinómio de 

aproximação  xP4 . 

 
Na análise à alínea c), um grupo de alunos não determina o intervalo de convergência da 

aproximação da série de Taylor à função logaritmo. Como tal, não foi capaz de justificar adequadamente 

o facto do erro, na aproximação do polinómio de ordem 4 (  xP4 ) para determinar o valor de  ln 3 , 

ser elevado no ponto de abcissa 3, como mostra a sua resolução na Figura 243. 

 

 

Figura 243. Determinação de  ln 3  através da aplicação de um polinómio de aproximação  xP4 . 
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Estes alunos sugerem apenas aumentar a ordem do polinómio (Figura 243) para melhorar o 

erro obtido, o que está errado, porque só com a alteração do centro da série para ponto de abissa 

próximo da 3 permitiria obter um valor mais aproximado de 𝑙𝑛(3).  

A resolução da questão 2.5 desta tarefa 2 causou muitas dificuldades aos alunos e dois grupos 

não apresentaram qualquer resolução. Dois outros grupos de alunos apresentaram respostas pouco 

comentadas, baseadas nos resultados obtidos com o simulador em GeoGebra e analíticamente, como 

ilustra a resolução na Figura 244. 

 
Figura 244. Resolução da atividade 2.5.1 de um grupo de alunos na tarefa 2 do projeto. 

 

Nesta resolução, os alunos não fazem uma discussão em torno do significado do volume 

𝑣1 𝑒 𝑣2, nem apresentam um gráfico da variação do trabalho em função de 𝑣. Já um outro grupo de 

alunos apresenta uma solução errada, afirmando que 𝑤(𝑣) seria o integral definido limitado pelos 

ciclos de Otto na expansão e na compressão quando para o problema interessava apenas considerar o 
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integral representativo da área da região limitada pela curva da pressão do ciclo de Otto na compressão 

e o eixo do volume, definido entre o volume mínimo e máximo do pistão (Figura 245). 

 
Figura 245. Resolução errada da atividade 2.5.1. do projeto de um grupo de alunos. 

 

Relativamente à 2.5.2, apenas um grupo de alunos apresenta a resposta que se ilustra na 

Figura 246: 

 

 

Figura 246. Resposta de um grupo de alunos à atividade 2.5.2 do projeto. 

 
No entanto, esta resposta não alcança o objetivo total da questão, encontrar uma expressão 

real para 𝑃(𝑣). Para isso, os alunos deveriam pesquisar a existência dessa expressão em livros, na 

Web ou com ajuda de professores especialistas nesta área.  
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Tarefa 3- Implementação física e simulação de um sistema que faça uso do pistão de 

um automóvel.  

Com a tarefa 3 pretendia-se que os alunos contruíssem um protótipo físico e um simulador 3D 

em software GeoGebra representativo da dinâmica do movimento de um pistão do motor de um 

automóvel. Apenas quatro grupos realizaram o protótipo físico e dois grupos apresentaram o simulador 

3D, como se apresenta na Figura 247.  

 

 
Figura 247. Simuladores 3D do pistão de um automóvel realizado por dois grupos de alunos. 

 

Pode-se considerar o segundo simulador da Figura 247 rudimentar, tendo em conta que estes 

alunos são de engenharia mecânica e, por isso, lhes será exigido um pouco mais em termos de desenho 

de sistemas mecânicos. Os outros grupos de alunos referem que não foram capazes de concretizar o 

simulador 3D porque, segundo eles, tinham poucos conhecimentos do GeoGebra. No entanto, fazia 
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parte deste projeto PBL a procura de ferramentas para concretizar os objetivos do trabalho e, para isso, 

realizaram-se três aulas extras, em sede de laboratórios informáticos, para apoiar esta tarefa. 

Tarefa 4- Elaboração de relatório e apresentação pública dos seus resultados 

Na tarefa 4 pretendia-se que os alunos elaborassem um relatório final do projeto. Metade desses 

relatórios apresentou um formato de escrita considerado insuficiente, sem introdução matemática às 

temáticas, sem índice e conclusões adequadas. Relativamente à apresentação pública dos resultados 

do projeto, apenas um grupo não o fez e um elemento de um outro grupo, por não poder estar presente, 

fez a sua apresentação via vídeo durante a exposição dos outros colegas. As imagens da Figura 248 

representam algumas dessas apresentações dos alunos.  

 

 

Figura 248. Apresentação pública dos alunos LEM dos resultados do projeto Pistão de um automóvel. 

 

Durante a apresentação pública de resultados do projeto, os alunos fizeram uso de ferramentas 

informáticas para a projeção de diapositivos, apresentaram gráficos e diversas simulações em 

GeoGebra, mostraram os protótipos físicos que construíram para exemplificar a dinâmica de 

funcionamento de um pistão de um automóvel. Na maioria das apresentações, os alunos justificaram 

alguns dos resultados que não tinham justificado na escrita do relatório final do projeto. Esta fase das 

apresentações permitiu que alguns grupos complementassem ou melhorassem algumas das tarefas 

em relação ao que tinham escrito nos seus relatórios. Por exemplo, um grupo de alunos que entregou 

um relatório totalmente escrito à mão e sem qualquer gráfico, melhora essas componentes nas suas 

projeções como se ilustra na Figura 249.  
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Figura 249. Apresentação de um grupo de alunos da tarefa de projeto do Pistão do automóvel. 

 

Este grupo (primeira apresentação pública), durante a escrita do seu relatório, não fez menção 

ao uso do GeoGebra em nenhumas das fases da realização do projeto, mas, nesta apresentação, refere 

“a velocidade do pistão foi obtida pela derivada de 𝑥2 com o GeoGebra” (áudio do vídeo 

Projeto_LEM_1_26_06_2014) e apresenta justificações matemáticas mais precisas nas respostas às 

questões da tarefa 1 do projeto. Este grupo também não tinha realizado a tarefa 2 do projeto e nesta 

fase já apresenta alguns comentários gerais à mesma, nomeadamente que o erro da aproximação do 

polinómio de Taylor a uma função desce com o aumento do seu grau. O grupo mostra também interesse 

em conhecer como se poderia resolver a atividade 2.5 da tarefa 2 quando questiona a audiência 

(colegas) como tinham realizado a atividade. 

Um outro grupo, na sua apresentação, consegue justificar as suas respostas às questões das 

tarefas com maior detalhe do que fez no relatório escrito, descreve melhor a applet que implementou 

para a tarefa 2 do projeto, apresenta diversas simulações da série de Taylor que evidenciam a evolução 

do erro em função da ordem do polinómio e do centro da série (Figura 250). 

 

 
Figura 250. Explicação do funcionamento da applet da série de Taylor na apresentação pública de um 

grupo de alunos LEM da tarefa de projeto 

 

Na questão 2.5, este grupo de alunos (segunda apresentação pública) apresenta explicações e 

conexões do ciclo de Otto à dinâmica térmica no movimento do pistão que não referenciaram no seu 

relatório escrito (Figura 251), 
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Figura 251. Explicação do ciclo de Otto na apresentação pública de um grupo de alunos LEM da tarefa 

de projeto 

 
Aluno:  A gasolina entra durante a fase da expansão do movimento do pistão, 

depois após a compressão dá-se a explosão e aqui (Figura 251) a 
temperatura desce bruscamente que é a fase do escape dos gases… (Áudio 
do vídeo Projeto_LEM_2_26_06_2014) 

 

A explicação dada por este grupo revela alguma pesquisa sobre a dinâmica do funcionamento 

físico do pistão em função do seu ciclo de Otto. Já em termos de comentários finais, este grupo afirma,  

 
Aluno: Foi um trabalho extenso, não foi fácil, mas sem dúvida que foi positivo a 

sua realização por que será útil para compreender conceitos nas outras 
unidades curriculares. Na matemática passamos a compreender melhor 
os integrais definidos e, no futuro, a resolução de integrais será mais fácil.  

Prof.: Nesta fase acham que já é mais fácil trabalhar com o GeoGebra? 

Aluno: Sim, após a realização do projeto tornou-se mais fácil. Aprender a 
trabalhar com o GeoGebra necessita de algum tempo e vai-se evoluindo 
conforme se vai manipulando o mesmo. (Áudio do vídeo 
Projeto_LEM_2_26_06_2014). 

 

Um outro grupo apresenta uma justificação, que não tinha escrito no relatório, para o facto da 

velocidade máxima do pistão aumentar quando se altera o raio da cambota (manivela) para o dobro, 

baseado na intuição geométrica e confirmado pelo simulador (Figura 252),  

 
Figura 252. Grupo de alunos a justificar o facto da velocidade do pistão aumentar com o aumento do 

raio da cambota. 
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Aluno:  Como podem observar, quando se aumenta o raio da cambota para o 
dobro e se mantém a frequência angular, o ponto P é alcançado ao fim 
do mesmo tempo. Logo, sendo o raio da cambota o dobro a velocidade 
do pistão terá de aumentar para poder alcançar o mesmo local físico em 
igual tempo. (Áudio do vídeo Projeto_LEM_4_26__06_2014) 

 
Os alunos apresentaram também a dedução da expressão posição do pistão ao longo do tempo 

e, por derivada desta, a expressão da velocidade do pistão. Também este grupo de alunos apresentou 

diversas simulações com a sua applet para diferentes ordens do polinómio de Taylor e diferentes centros 

da série, tecendo comentários corretos acerca do erro de aproximação da série de Taylor. Já em termos 

de comentários sobre o projeto realizado, o grupo refere,  

 
Aluno:  O projeto foi interessante, alargamos o âmbito dos nossos conhecimentos 

na matemática e na mecânica. Aprendemos, ainda, a trabalhar e a 
manipular o GeoGebra. (Áudio do vídeo Projeto_LEM_4__26_06_2014)  

 
O terceiro grupo de alunos a apresentar o projeto fez uma descrição do seu simulador físico do 

pistão com algumas explicações de funcionamento de ordem mecânico mais elaboradas,  

 

 

Figura 253. Explicação de um grupo de alunos da construção e funcionamento do seu simulador 

mecânico do pistão do motor de um automóvel. 

 

Aluno:  Implementamos este protótipo a partir de um brinquedo meu de criança. 
Aplicamos umas rodas dentadas com um sistema de desmultiplicação de 
dentes para aumentar a velocidade do movimento do pistão. (Áudio do 
vídeo Projeto_LEM_3_26__06_2014). 
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Este projeto e um protótipo do pistão do motor de um automóvel fizeram parte de uma amostra 

de trabalhos de alunos que o departamento de Matemática levou para feiras tecnológicas, no sentido 

de promover os cursos lecionados no instituto. 

 

7.7. Avaliação da experiência de ensino pelos alunos de LEM 

Para as atividades de aprendizagem de alunos do curso LEM, foi disponibilizado no Moodle um 

conjunto de Materiais Didáticos (MD) de auxílio ao estudo dos conteúdos Matemática I e à realização 

das diversas tarefas propostas ao longo do semestre. Na plataforma Moodle, os materiais didáticos 

foram divididos por separadores, designados de: apoio teórico; apoio teórico-prático; softwares e Applets; 

vídeos aula; e testes de anos anteriores. Nesta seção, procura-se averiguar a perceção dos alunos sobre 

o contributo dos materiais didáticos e dos contextos de aprendizagem que lhes foram proporcionados, 

através da análise da informação proveniente das suas respostas a questões colocadas após a realização 

das tarefas propostas na e fora da sala de aula, num questionário e numa entrevista após a experiência 

de ensino. 

7.7.1. Perceções dos alunos sobre os materiais didáticos usados e as tarefas 

realizadas na e fora da sala de aula durante a experiência de ensino 

No sentido de se conhecer quais os materiais didáticos usados pelos alunos nas suas atividades 

de aprendizagem e para que fim, estes foram inquiridos no fim de cada uma das tarefas que realizaram 

nos contextos de sala de aula e fora de sala de aula. 

7.7.1.1. Contexto de sala de aula  

Após a realização de algumas tarefas de aula, os alunos responderam a questões (Anexo 4), 

em papel, que tinham o intuito de conhecer quais os materiais didáticos usados para preparar e resolver 

as tarefas, a utilidade desses materiais e quais as sugestões/comentários sobre as tarefas. A Tabela 

108 apresenta as respostas dos alunos aos inquéritos que lhes foram colocados, em cinco tarefas de 

aula. 
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Tabela 108. Materiais didáticos usados pelos alunos para resolverem as tarefas de aula. 

 Frequência (%) de alunos que usaram o material na tarefa  

MD usados TGD_2 (N=30) TGI_8 (N=30) Iind_8 (N=27) Iind_10 e Idef_8 (N=32) 

Apontamentos teóricos 25 (69%) 14 (39%) 12 (44%) 4 (13%) 

Apontamentos TP   6 (22%)  

Vídeo aulas  9 (25%) 9 (33%)  

GeoGebra  9 (25%)  12 (38%) 

Calculadora Gráfica 23 (64%) 13 (36%)  4 (13%) 

Wolfram  12 (33%) 6 (22%)  

Não responde 5 (31%) 6 (20%) 9 (33%) 20 (63%) 

 

Da análise dos resultados da Tabela 108, constata-se que os materiais didáticos impressos 

e tecnológicos foram usados pelos alunos em todas as tarefas de aula. Com exceção das tarefas 

Iind_10 e Idef_8, os apontamentos teóricos foram dos materiais mais usados nas atividades de 

aprendizagem em sala de aula. De seguida, faz-se uma análise das justificações dadas pelos 

alunos para o uso destes materiais didáticos em cada uma das tarefas realizadas na sala de aula.  

TGD_2: funções trigonométricas diretas 

Dos 30 alunos que realizaram a tarefa TGD_2, apenas 25 indicaram os materiais didáticos que 

usaram e com que objetivos. Da Tabela 108, verifica-se que a maioria dos alunos usou a calculadora 

gráfica e os apontamentos teóricos para resolver a tarefa. Segundo estes alunos, a utilização dos 

materiais tecnológicos permitiu-lhes concretizar os objetivos que constam na Tabela 109. 

 
Tabela 109. Frequência (%) dos objetivos da utilização dos materiais tecnológicos na resolução da 

tarefa TGD_2. 

Objetivo da utilização do material tecnológico  Nº de alunos (N=25) 

Verificar as soluções obtidas 3 (12%) 

Representar e visualizar gráficos 17 (68%) 

Determinar o domínio ou contradomínio da função 12 (48%) 

Obter tabela de relações trigonométricas para ângulos agudos 6 (24%) 

 
Os alunos usaram materiais tecnológicos para representar os gráficos de funções 

trigonométricas diretas e para o visualizar de modo a determinar o domínio e o contradomínio das 

funções em estudo.  
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Quanto à tarefa, a maioria dos alunos não apresentou comentários, embora para 40% dos 

alunos este tipo de tarefa se deva realizar durante o semestre para um estudo regular à unidade 

curricular.  

TGI_8: Funções trigonométricas inversas 

Os resultados expressos na Tabela 108 mostram que os alunos, para além de usar os 

tradicionais apontamentos escritos, usaram o Wolfram, GeoGebra e a calculadora gráfica no apoio às 

atividades de aprendizagem realizadas na sala de aula. Também visualizaram vídeos aulas para se 

prepararem para a tarefa de aula TGI_8. Quanto ao objetivo da utilização desses materiais, os 24 alunos 

que responderam indicam os que constam na Tabela 110.   

 
Tabela 110. Frequência (%) dos objetivos da utilização dos materiais tecnológicos na resolução 

das tarefas TGI_8. 

Objetivo da utilização do material tecnológico Nº de alunos (N=24) 

Verificar as soluções obtidas 6 (25%) 

Representar e visualizar gráficos 10 (42%) 

Obter a derivada 3 (13%) 

Ajudar a resolver todas alíneas da tarefa 4 (17%) 

 
Os alunos usaram os materiais tecnológicos de apoio à tarefa, essencialmente, para 

confirmar resultados e visualizar gráficos das funções envolvidas na tarefa. 

Iind_8: Integrais indefinidos  

A Tabela 109 mostra que, entre os alunos que responderam no fim da tarefa de grupo Iind_8, 

consultaram preferencialmente os materiais didáticos tradicionais impressos, apontamentos teóricos 

(44%) e apontamento TP (22%), e visualizaram vídeos aulas (33%) para se preparem para a tarefa de 

aula, o que também se verificou com 22% dos alunos que usaram o Wolfram.  

Em termos de comentários à tarefa, a maioria dos alunos diz que não tem nada a apontar, três 

alunos afirmam que os exercícios/problemas eram mais difíceis do que a tarefa anterior Iind_7, três 

alunos afirmam que este tipo de tarefas os ajudam a estudar e dois alunos apontam que a resolução 

deste tipo de tarefas lhes permite reconhecer as suas dificuldades. 
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Iind_10 e Idef_8: Integrais indefinidos e definidos – Lançamento do Foguete 

A maioria dos alunos (63%) não respondeu às questões sobre os materiais didáticos usados na 

tarefa Iind_10 e Idef_8, aplicação de integrais no contexto físico do lançamento de um foguete. Estas 

tarefas obrigavam que os alunos simulassem no GeoGebra um lançamento do foguete. Entre os que 

responderam à questão, indicam que usaram o GeoGebra (38%) e a calculadora gráfica (13%) para 

visualizar o gráfico que traduz a curva que representa o lançamento do foguete.  

7.7.1.2. Contexto fora de sala de aula 

Nas tarefas realizadas no Moodle, a primeira questão (Anexo 5) apresentava aos alunos um 

conjunto de opções de resposta sobre os materiais didáticos usados na realização de cada uma das 

tarefas e acrescentava um campo de escrita livre para outras opções que não estivessem sugeridas. As 

respostas dos alunos a esta questão estão patentes na Tabela 111. 

 

Tabela 111. Frequência (%) de alunos que usaram materiais didáticos na resolução das tarefas 

em contexto fora de sala de aula. 

Materiais usados TGI_3 (N=29) SN_3 (N=32) SN_5 (N=33) SF_2 (N=32) Iind_4 (N=32) 

Apontamentos teóricos 11(38%) 7 (22%) 17 (52%) 9 (28%) 4 (13%) 

Vídeo aula  3 (10%) 10 (31%) 1 (3%) 1 (3%) 3 (9%) 

Apenas lápis e papel 5 (17%)  9 (27%) 6 (19%) 13 (41%) 

GeoGebra 3 (10%) 7 (22%) 2 (6%)  3 (9%) 

Calculadora gráfica 3 (10%) 3 (9%) 3 (9%) 2 (6%) 2 (6%) 

Wolfram 9 (31%) 4 (13%) 2 (6%) 2 (6%) 4 (13%) 

 

Da análise aos resultados expressos na Tabela 111, constata-se que tantos os materiais 

didáticos impressos como os tecnológicos foram usados pelos alunos na resolução de todas as 

tarefas realizadas fora da sala de aula. De seguida faz-se uma análise das justificações dadas pelos 

alunos sobre o uso desses materiais em cada uma das tarefas realizadas fora de sala de aula.  

TGI_3: Funções trigonométricas inversas 

Na análise das 29 respostas às questões colocadas no fim da tarefa TGI_3, verifica-se que 

os materiais mais utilizados de auxílio às respostas às questões da tarefa foram os apontamentos 

teóricos (38%) e o Wolfram (31%), seguindo-se a calculadora gráfica (10 %) e o GeoGebra (10%). 

Porém, 17% dos alunos realizaram apenas com papel e lápis a tarefa TGI_3. Neste início de 
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semestre, a opção de escolha dos alunos de LEM pelo Wolfram pode-se dever à facilidade da sua 

utilização e porque não tinham experiencia em usar outros softwares matemáticos.  

Em relação às razões do uso das tecnologias na realização da tarefa TGI_3, seis alunos usaram 

materiais tecnológicos nas questões que necessitavam de visualização gráfica e dois alunos usaram as 

tecnologias para verificar as soluções. Numa apreciação geral sobre a tarefa TGI_3, os alunos consideram 

que a resolução da tarefa se tornou mais simples com o apoio de materiais tecnológicos. 

SN_3: Séries numéricas  

Dos 32 alunos que responderam à tarefa SN_3, em contexto fora de sala de aula, 31% 

visualizaram vídeos aulas (SN) e 22% consultaram os apontamentos teóricos para se apoiarem na 

realização da tarefa sobre tópicos de séries numéricas. Para além destes materiais de consulta teórica, 

alguns alunos usaram a calculadora gráfica (9%), o GeoGebra (22%) e o Wolfram (13%) durante a 

realização da tarefa. Os onze alunos que usaram o GeoGebra e o Wolfram indicam que o fizeram para 

tirar dúvidas, confirmar resultados e compreender as SN.  

Relativamente à tarefa, alguns alunos ponderam que foi produtiva para a sua aprendizagem, 

embora a considerem longa. Sobre os constrangimentos que sentiram na sua resolução, três alunos 

indicam a compatibilidade de horários para se reunirem em grupo fora de sala de aula.  

SN_5: Séries numéricas 

Como material didático de apoio à resolução da tarefa SN_5, 52% dos 33 alunos indicam o 

recurso a apontamentos teóricos, 3% a visualização de vídeos aula, 6% a utilização do GeoGebra, 6% o 

uso do Wolfram e 9% a exploração da calculadora gráfica. No entanto, 27% dos alunos usaram apenas 

papel e lápis para resolver a tarefa de Moodle e 9% efetuou apenas raciocínios mentais na sua resolução.  

Entre os alunos que tiraram partido dos materiais tecnológicos, dois deles usaram o GeoGebra 

para interpretação gráfica e para efetuar cálculos; um aluno indica que lhe foi útil para interpretar as 

questões teóricas; um aluno refere que lhe foi útil para perceber a “matéria”; e um aluno usou o 

GeoGebra para a visualização gráfica das questões, os apontamentos teóricos para fundamentar as 

escolhas com uma base teórica e a calculadora gráfica para efetuar e confirmar cálculos analíticos. No 

entanto, quatro alunos não recorreram a materiais tecnológicos, dois porque não sentiram a 

necessidade de os usar e outros dois porque apenas usaram os apontamentos teóricos. 

Em termos de observações à tarefa SN_5, dois alunos referem que sentiram dificuldade em 

justificar, no Moodle, por palavras as expressões matemáticas necessárias às suas respostas, dois 
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alunos consideram que a tarefa era longa; dois alunos apontam que a tarefa era adequada, e um aluno 

sugere a melhoria da qualidade das imagens colocadas nas questões da tarefa.  

SF_2: Séries de funções 

Na resolução da tarefa SF_2, entre os 32 alunos que deram a conhecer os materiais didáticos 

usados, os apontamentos, sobretudo os teóricos, foram os mais indicados (28%). A análise dos dados 

da Tabela 111 mostra que 19% dos alunos apenas fez uso de papel e lápis durante a realização da 

tarefa, enquanto 6% recorreu quer ao Wolfam quer à calculadora gráfica. 

Em termos de sugestões sobre a tarefa, somente três alunos se pronunciaram: “Se possível, 

gostaria de resolver estes exercícios nas aulas”; “Nesta versão não era imposto um tempo para finalizar, 

o que me deu mais tempo para ver, estudar, pesquisar e procurar para ter a máxima certeza nas 

respostas que dei”; “Este tipo de atividades só nos beneficia quer no estudo quer na nossa nota final”. 

Iind_4: Integrais indefinidos 

Da análise à Tabela 111 constata-se que um número significativo de alunos não recorreu às 

tecnologias para responder às questões da tarefa Iind_4 e 41% dos alunos só usaram o papel e lápis. 

Entre os materiais tecnológicos, os alunos recorreram ao Wolfram (13%), GeoGebra (9%) e à calculadora 

gráfica (6%). Em termos de críticas sobre a tarefa, a mais pertinente refere a impossibilidade de 

“visualizar as resolução para se poder estudar e corrigir os erros”.  

Em síntese, os alunos usaram materiais tecnológicos na resolução das questões de tarefas 

propostas na e fora da sala de aula, entre os quais se destacam o Wolfram, o GeoGebra e a calculadora 

gráfica. No entanto, para a maioria dos alunos, em contexto fora de sala de aula, as tecnologias não 

foram o recurso principal para responder às questões colocadas nas tarefas, mas sim os apontamentos 

teóricos. As tecnologias passaram a ter um papel predominante quando foi necessário representar 

gráficos ou simular situações físicas, tais como o lançamento do foguete ou a resolução das atividades 

do projeto do pistão de um automóvel.  

7.7.2. Perceções dos alunos sobre a experiência de ensino após a sua realização 

No fim de todas as atividades de aprendizagem, na unidade curricular de Matemática I, os 36 

alunos responderam a um questionário em papel (Anexo 17) e, desses, 32 alunos compareceram para 

serem entrevistados de modo a aprofundar as suas perceções acerca das tarefas que realizaram e dos 

materiais didáticos que usaram em contextos na e fora da sala de aula.  
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7.7.2.1. Contexto de sala de aula  

Os alunos de LEM que integraram a experiência de ensino frequentaram muitas vezes as aulas 

teóricas e sempre ou quase sempre as aulas teórico-práticas de Matemática I (Tabela 112).  

 
Tabela 112. Assiduidade dos alunos de LEM às aulas da Matemática I (%) (N=36). 

Assiduidade às aulas  NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Teóricas 28% 69% 3% 3,0 1,20 

Teórico-Práticas 8% 92% 0% 3,6 0,65 

 

Os alunos deram a conhecer, na entrevista, o que procuravam nas aulas teóricas: obter os 

fundamentos teóricos para a atividade prática (35%); complementar as aulas TP (28%); participar na 

resolução de tarefas (13%); aprender conteúdos não referidos nas aulas TP (16%); conhecer conteúdos 

matemáticos que eram avaliados em questões teóricas dos testes de avaliação (13%). A diferença entre 

a frequência das aulas teóricas e as aulas teórico práticas pode-se dever, como refere um aluno, à ideia 

de que a Matemática “aprende-se praticando, por isso só interessava frequentar as aulas TP”, ou 

porque, como indiciam alguns alunos, o Moodle continha os apontamentos e os vídeos das aulas 

teóricas. Um aluno nunca compareceu às aulas teóricas porque estava no 2.º ano, trabalhava e tinha 

sobreposição de horário e referiu que ao frequentar as aulas teórico-práticas podia estar a par da matéria 

visto que “o professor das aulas TP fazia uma revisão dos conceitos tratados nas aulas teóricas”.  

Relativamente às aulas teórico-práticas de Matemática I, os alunos realizaram várias atividades, 

por vezes com apoio de materiais tecnológicos, tais como reporta a Tabela 113.  

 
Tabela 113. Atividades realizadas pelos alunos de LEM e materiais didáticos usados durante as aulas 

teórico-práticas (%) (N=36). 

Nas aulas TP de MATE1 o aluno… NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Resolve exercícios/problemas por si próprio 28% 69% 3% 3,0 0,82 

Copia para o caderno a resolução de exercícios/problemas do 
quadro 

19% 78% 3% 3,3 0,92 

Utiliza software para realizar os exercícios/problemas das aulas 75% 22% 3% 2,0 0,98 

Tira dúvidas com o professor sobre trabalhos/estudo de casa 36% 61% 3% 2,7 0,95 

Tira dúvidas com os colegas sobre trabalhos/estudo de casa 31% 66% 3% 2,9 0,87 

Usa a Web para pesquisar assuntos da aula 64% 33% 3% 2,1 1,15 

Apresenta à turma a resolução de exercícios, problemas, 
investigações propostos pelo professor 

69% 28% 3% 2,1 0,87 

Usa software para apresentar/explicar as atividades que realiza 
nas aulas 

86% 11% 3% 1,7 0,96 
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Dessas atividades, a maior parte dos alunos considera que, muitas vezes, resolveu 

exercícios/problemas por si próprio e esclareceu as suas dúvidas com o professor ou com os seus 

colegas. Outras atividades foram concretizadas algumas vezes, como pesquisar na Web sobre assuntos 

da aula, utilizar softwares de apoio à resolução de exercícios/problemas ou de apresentação/explicação 

dessas resoluções.  

Relativamente à resolução de tarefas do tipo exercícios e problemas, os alunos clarificaram, na 

entrevista, que foi efetuada individualmente e em grupo. Quanto à transcrição para o caderno do que se 

fazia no quadro, os alunos são unânimes em referir que não se limitavam a ‘copiar’, procurando em 

primeiro lugar resolver por si as tarefas e só depois confrontar o que faziam com o que era apresentado 

no quadro, ou através do GeoGebra (88%), do Wolfram (28%) e da calculadora gráfica (13%), como foi, 

por exemplo, no estudo e na resolução de tarefas sobre tópicos das funções trigonométricas, derivadas, 

séries numéricas e dos integrais. Como referem os alunos, a utilização dos softwares permitiu-lhes 

determinar o valor de áreas através de comandos que envolviam integrais, analisar áreas de regiões 

limitadas por funções e simular situações matemáticas.  

Com a finalidade de distinguir as atividades de receção das de produção de conhecimento, os 

alunos foram questionados a indicar características das atividades que realizaram nas aulas TP de 

Matemática I (Tabela 114). 

 
Tabela 114. Características das atividade dos alunos de LEM nas aulas TP (%) (N=36). 

Durante as aulas TP de Matemática I… NQN/AV MV/SQS NR 𝑥 𝜎 

Discute-se a resolução dos exercícios/problemas entre o 

professor e os alunos 
17% 83% 0% 3,1 0,81 

Discutem-se as diversas resoluções exercícios/problemas dos 

alunos 
11% 89% 0% 3,3 0,74 

Os alunos trabalham em grupo 25% 75% 0% 2,9 1,01 

Os alunos trabalham individualmente 25% 72% 3% 3,0 0,84 

 
A maioria dos alunos considera que muitas vezes realizou atividades quer individualmente quer 

em grupo e que as resoluções de exercícios/tarefas eram discutidas.  

 

7.7.2.2. Contexto fora de sala de aula  

Na realização das atividades de aprendizagem de conceitos de Matemática I, fora da sala de 

aula, os alunos fizeram-no sobretudo em casa e algumas vezes na escola (Tabela 115).  
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Tabela 115. Locais de estudo dos alunos de LEM, fora de sala de aula (%) (N=36). 

Local NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Em casa 8% 92% 0% 3,6 0,73 

No café 91% 3% 6% 1,1 0,44 

Na escola 41% 53% 6% 2,4 0,93 

Em outro local 61% 0% 39% 1,0 0,21 

 
Poucos são os alunos que esporadicamente estudaram em casa ou em locais de 

confraternização com os seus colegas, como é o caso dos cafés. Independentemente do local, os alunos 

estudaram muitas das vezes sozinho ou com colegas do curso (Tabela 116). 

 

Tabela 116. Com quem estudam os alunos de LEM, fora de sala de aula (%) (N=36). 

Com quem estuda NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Sozinho 19% 81% 0% 3,2 0,95 

Com colegas do curso  44% 50% 6% 2,7 0,94 

Com colegas de outros cursos 83% 6% 11% 1,3 0,68 

Com outras pessoas 58% 0% 42% 1,1 0,30 

 

São várias as razões que levaram os alunos a preferirem estudar sozinhos, entre as quais nos 

deram a conhecer na entrevista: praticar para os testes de avaliação individual (6%); não perder tempo 

a explicar a colegas que estejam mais atrasados no estudo (6%); e ter uma maior autonomia de estudo 

(38%). Os que estudaram conjuntamente com colegas, alegam que desta forma refletiam melhor (9%), 

conseguiam tirar dúvidas uns aos outros (41%), sentiam-se mais seguros a resolver as tarefas (22%), 

obtinham um apoio mútuo nas resoluções e na verificação de resultados (9%), ficavam mais motivados, 

porque sozinhos não tinham vontade para estudar (9%). 

No estudo de novos conteúdos é frequente que surjam dúvidas, que se não forem devidamente 

esclarecidas podem ser impeditivas de novas aprendizagens. No caso dos alunos de LEM, existia uma 

diversidade de meios que poderiam recorrer nos momentos em que sentissem dúvidas, como, por 

exemplo, o email, o Moodle e presencialmente (Tabela 117).  
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Tabela 117. Meios de tirar dúvidas dos alunos de LEM fora de sala de aula (%) (N=36). 

Meios NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Por email com o professor da unidade curricular 83% 17% 0% 1,6 0,77 

Por email com os colegas do curso 75% 22% 3% 1,7 0,89 

Com os colegas, em estudo presencial 14% 83% 3% 3,1 0,81 

No fórum do Moodle da unidade curricular 72% 22% 6% 1,7 0,96 

Com o professor da unidade curricular, no horário de apoio 69% 28% 3% 2,1 0,90 

Com outras pessoas. 50% 6% 44% 1,3 0,66 

Estudando os conteúdos escritos colocados no Moodle da 
unidade curricular 47% 53% 0% 2,6 1,11 

Através das lições existentes no Moodle da unidade curricular 56% 44% 0% 2,4 0,93 

Visualizando os vídeos de aulas colocados no Moodle da 
unidade curricular 69% 31% 0% 2,1 1,02 

Através dos softwares colocados no Moodle da unidade 
curricular 89% 11% 0% 1,5 0,70 

Através dos softwares existentes fora do Moodle da unidade 
curricular 94% 6% 0% 1,4 0,60 

 
Na existência de dúvidas, a maioria dos alunos tirou-as muitas vezes com os colegas 

presencialmente (83%) e estudando os conteúdos colocados no Moodle da unidade curricular (53%). 

Alguns alunos esclareceram algumas vezes as suas dúvidas com as lições existentes no Moodle da 

unidade curricular (44%), visualizando vídeos de aulas colocados no Moodle (31%), com o professor da 

unidade curricular no horário de apoio (28%) ou por email (22%), como também usaram algumas vezes 

este meio ou o fórum do Moodle para tirar dúvidas com os colegas do curso (22%). A generalidade dos 

alunos recorreu pouco a softwares para ultrapassar as suas dúvidas.  

As dúvidas colocadas ao professor da unidade curricular por email foram esclarecidas seguindo 

o formato ilustrado na Figura 254, que integrava os anexos de email de alunos, neste caso de dois 

alunos, e a resposta do professor: 
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Figura 254. Clarificação de dúvidas de alunos pelo professor através do email. 
 

A utilização de vídeos aula colocados no Moodle para ajudar a ultrapassar dúvidas foi um dos 

meios utilizados por alguns alunos, como exemplifica o gráfico de estatísticas de acesso ao vídeo 

explicativo de “Primitivas” da Figura 255 gerado pela ferramenta Analytics do YouTube. 

 

 
Figura 255. Gráfico de acessos à lista de vídeos sobre “Primitivas” no período de 15 de Maio a 11 
de Junho de 2014. 
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Este gráfico de visualizações mostra que os períodos de maior acesso foram durante a 

realização da atividade de aprendizagem deste tópico matemático e dias antes da avaliação individual 

dos alunos. A mesma situação aconteceu com os outros vídeos. 

Relativamente às dúvidas retiradas com os colegas do curso, presencialmente ou por meios de 

comunicação eletrónica, na entrevista, os alunos indicaram que recorriam em primeiro lugar aos colegas 

e só depois é que recorriam aos vídeos ou se dirigiam ao professor. O esclarecimento das dúvidas dos 

alunos através dos seus pares e dos vídeos aula revelou desempenhar um fator determinante nas 

atividades de estudo realizadas fora da sala de aula.   

Entre essas atividades de estudo, a maior parte dos alunos recorreu muitas vezes aos 

apontamentos do professor ou aos seus apontamentos das aulas, à resolução de exercícios/problemas 

das aulas, à resolução de exames de anos letivos anteriores e à discussão sobre a resolução de 

exercícios/problemas com colegas (Tabela 118).  

 
Tabela 118. Atividades de estudo realizadas pelos alunos de LEM a Matemática I (%) (N=36). 

Estudo NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Estudo dos apontamentos do professor 28% 72% 0% 3,0 1,07 

Estudo dos meus apontamentos das aulas 19% 81% 0% 3,1 0,97 

Estudo da resolução de exames feita pelo professor  56% 41% 3% 2,3 1,02 

Estudo da resolução de exames feita pelos meus 
colegas  

75% 25% 0% 1,9 0,84 

Consulta NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Consulta de livros que tratam os conteúdos de 
Matemática I 

69% 28% 3% 1,9 0,94 

Visualização de vídeos do professor sobre conteúdos 
das aulas  

61% 39% 0% 2,3 0,94 

Resolução  NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Resolução de exercícios/problemas tratados nas aulas 17% 83% 0% 3,2 0,92 

Resolução de exames de anos letivos anteriores 42% 58% 0% 2,6 0,90 

Resolução de exercícios/problemas de livros que 
tratam conteúdos de Matemática I 

67% 33% 0% 2,0 0,89 

Resolução de tarefas de projeto 42% 14% 44% 1,8 0,97 

Discussão NQN/AV MV/SQS NR 𝒙 𝝈 

Discussão sobre a resolução de exercícios/problemas 
com colegas 

36% 61% 3% 2,7 0,94 

 

Para além desses formatos de estudo, alguns alunos recorreram algumas vezes à resolução de 

exames feita pelo professor, à visualização de vídeos do professor sobre conteúdos das aulas, à consulta 

de livros com conteúdos e exercícios/problemas de Matemática I e à resolução de trabalhos de projeto.  
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Na entrevista, os alunos indicaram ter visualizado os vídeos aula com a finalidade de aprender 

conceitos teóricos sem ter que os ler nos apontamentos (13%), perceber métodos de resolução de 

exercícios (56%), confirmar a sua resolução de exercícios iguais aos aí explicados (3%), estudar para os 

testes (22%), resolver exercícios semelhantes (59%), rever as aulas (6%) ou porque era pedido para a 

tarefa de aula (16%). Em termos de funcionalidades deste material didático, os alunos referiram que 

estes tinham a vantagem de se poder repetir a visualização as vezes que fossem necessárias (31%), 

tinham explicações em pormenor, passo a passo (28%) e foi uma alternativa ao professor para esclarecer 

dúvidas, porque assim não necessitaram de se deslocarem ao seu gabinete (28%). Para os alunos, a 

visualização dos vídeos foi-lhes mais útil no estudo de Integrais (56%), séries de funções (9%), series 

numéricas (25%) e funções trigonométricas (9%). A maioria dos alunos não selecionou um tema onde a 

visualização de vídeos não os tenha ajudado, embora alguns (9%) não precisaram de ver os vídeos sobre 

integrais nem sobre os das funções trigonométricas, porque não tiveram dúvidas nestes conteúdos. 

Atendendo aos contextos de estudo, as atividades realizadas fora da sala de aula poderiam ser 

efetuadas através de ferramentas da Web com a finalidade de analisar resoluções de tarefas, pesquisar 

e explorar, aceder à informação e suporte de comunicação (Tabela 119).  

 
Tabela 119. Finalidade da Web no estudo de conteúdos de Matemática I (%) (N=36). 

Analisar resoluções NQN/AV MV/SQS NR      𝒙            𝝈      

Analisar resoluções de exercícios/problemas do professor 
colocadas no Moodle 

36% 58% 6% 2,7 0,96 

Analisar resoluções de exercícios/problemas colocadas 
pelos colegas no Moodle 

56% 41% 3% 2,2 1,05 

Analisar vídeos de resoluções de exames/avaliações do 
professor colocados no Moodle 

58% 39% 3% 2,2 0,96 

Pesquisar e explorar NQN/AV MV/SQS NR      𝒙            𝝈      

Pesquisar noções matemáticas através do Google, Wolfram, 
etc. 

50% 47% 3% 2,4 0,95 

Explorar softwares matemáticos 83% 14% 3% 1,7 0,83 

Ver no Moodle vídeos com conteúdos das aulas dadas pelo 
professor de Matemática I 

53% 44% 3% 2,3 1,03 

Aceder à informação e suporte de comunicação NQN/AV MV/SQS NR      𝒙            𝝈      

Aceder a informações da unidade curricular colocadas pelo 
professor no Moodle 

44% 53% 3% 2,5 0,95 

Realizar atividades da unidade curricular no Moodle 44% 53% 3% 2,5 1,04 

Tirar dúvidas através das aplicações do Moodle 81% 16% 3% 1,8 0,88 

Enviar a resolução de exercícios/problemas/investigação da 
unidade curricular através do Moodle 

81% 16% 3% 1,7 0,83 
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Para a maior parte dos alunos, a utilização da Web no âmbito da unidade curricular Matemática 

I teve como finalidade, muitas vezes, analisar as resoluções de exercícios/problemas e aceder a 

informações colocadas pelo professor no Moodle, e realizar atividades da unidade curricular no Moodle. 

Para alguns alunos, a finalidade dessa utilização circunscreveu-se, algumas vezes, para analisar as 

resoluções de exercícios/problemas colocadas pelos colegas no Moodle, analisar vídeos de resoluções 

de exames/testes do professor colocados nesta plataforma, pesquisar sobre noções matemáticas, 

aceder a vídeos e a informação colocados pelo professor no Moodle. As finalidades menos valorizadas 

pelos alunos da utilização da Web foram a exploração de softwares, tirar dúvidas e usar este meio para 

enviar a resolução de tarefas propostas na unidade curricular. 

Dos materiais disponíveis no Moodle, os softwares colocados neste ambiente de trabalho foram 

pouco explorados, o que se pode dever à sua existência nos computadores que os alunos utilizaram nas 

suas atividades. A maior parte dos alunos recorreu algumas vezes a softwares para compreender o 

significado de noções matemáticas, visualizar noções de Matemática, resolver tarefas de testes ou de 

exames e esboçar gráficos de funções (Tabela 120).  

 
Tabela 120. Finalidade dada pelos alunos de LEM à utilização de softwares no estudo de conteúdos de 

MATE1 fora da sala de aula (%) (N=36). 

Finalidade na utilização do software  NQN/AV MV/SQS NR      𝒙          𝝈      

Compreender a resolução de exercícios/problemas 67% 30% 3% 2,1 1,03 

Esboçar gráficos de funções 61% 36% 3% 2,1 0,73 

Visualizar noções de Matemática I 78% 19% 3% 1,9 0,88 

Resolver exercícios/problemas 67% 30% 3% 2,0 1,01 

Compreender o significado de noções de Matemática I 81% 16% 3% 1,7 0,82 

Resolver testes ou exames 72% 25% 3% 1,9 0,94 

 
Entre os softwares que os alunos usaram, fora da sala de aula, destacam-se, segundo o que 

referiram na entrevista, o Wolfram (47%) e o GeoGebra (28%) com a finalidade de confirmar soluções e 

representar gráficos. Em relação às aplicações informáticas em GeoGebra colocados no Moodle, apenas 

alguns alunos (41%) disseram tê-las utilizado com a finalidade de manipular a técnica de integração por 

partes (13%), apoiar a realização do trabalho de projeto (22%), visualizar domínios de funções (6%) e de 

as aplicar às séries numéricas e de potências (9%). Os alunos indiciaram que estas aplicações 

contribuíram para a sua aprendizagem nesses temas.  

Em jeito de síntese, a maior parte dos alunos indica que nas suas atividades de aprendizagem, 

em contexto fora de sala de aula, usaram com mais ou menos frequência todos os materiais didáticos 
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que lhes foram disponibilizados, tais como os impressos (apontamentos e fichas TP) e os tecnológicos 

(softwares, aplicações informáticas, vídeos aula e Moodle), como também realizaram um conjunto de 

tarefas matemáticas, tais como exercícios, problemas de índole matemático ou em de contexto Físico e 

projeto (PBL).  

7.7.3. Perspetivas dos alunos sobre os contextos de aprendizagem  

De modo a averiguar o contributo dos contextos na sua aprendizagem, os alunos foram 

interpelados a pronunciarem-se sobre as atividades em que aprenderam melhor (Tabela 121).  

Tabela 121. Perspetivas dos alunos sobre as atividades que mais contribuíram para a sua aprendizagem 

na e fora da sala de aula (%) (N=36). 

Aprendo melhor quando…       

Sala de aula DT/D NC/ND C/CT NR 𝒙 𝝈 

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos nas 
aulas 

11% 22% 67% 0% 3,7 0,97 

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, na sala 
de aula 

6% 16% 78% 0% 4,0 0,93 

Resolvo exercícios/problemas com apoio de software 36% 36% 28% 0% 2,8 1,31 
Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelo 
professor na sala de aula 

8% 11% 81% 0% 4,0 1,13 

Analiso a resolução dos testes feita pelo professor na sala de 
aula 

8% 14% 78% 0% 3,9 1,02 

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelos meus 
colegas 

19% 22% 56% 3% 3,4 1,14 

Fora da sala de aula DT/D NC/ND C/CT NR 𝒙 𝝈 

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos, fora 
da sala de aula 

3% 22% 75% 0% 3,9 0,86 

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, fora da 
sala de aula 

11% 25% 64% 0% 3,8 1,11 

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos no 
Moodle 

17% 22% 61% 0% 3,5 1,21 

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, no 
Moodle 

39% 28% 33% 0% 2,9 1,29 

Analiso vídeos de conteúdos de Matemática no Moodle 8% 39% 50% 3% 3,5 0,92 
Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelo 
professor no Moodle 

11% 22% 67% 0% 3,7 1,10 

Analiso a resolução dos testes feita pelo professor no Moodle 14% 17% 69% 0% 3,6 1,05 
Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelos meus 
colegas no Moodle 

31% 36% 30% 3% 2,8 1,15 

Aplicação DT/D NC/ND C/CT NR 𝒙 𝝈 

Aplico o que aprendo em situações do quotidiano 47% 17% 33% 3% 2,7 1,32 

Aplico o que aprendo em situações da engenharia 33% 25% 39% 3% 3,0 1,25 

Resolvo tarefas de projeto 47% 28% 22% 3% 2,4 1,24 

Ao nível da sala de aula, a maioria dos alunos concorda que aprendeu melhor através da 

resolução individual ou em grupo de exercícios/problemas propostos, como também através da análise 
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da resolução dos exercícios/problemas e de testes efetuada pelo professor. A análise da resolução dos 

colegas deste tipo de tarefas ou a resolução das tarefas apoiada em sofware não obteve uma 

concordância ou discordância como fatores que contribuam para uma melhor aprendizagem dos alunos 

de LEM.  

No que respeita ao contexto fora da sala de aula, a maioria dos alunos também considera que 

aprendeu através da resolução individual ou em grupo das tarefas propostas, embora na plataforma 

Moodle destaquem mais o trabalho individual do que com os seus colegas. Nesta plataforma, a maior 

parte dos alunos concorda que a visualização de vídeos sobre conteúdos de matemática e a análise da 

resolução de exercícios/problemas e de testes pelo professor contribuíram para uma melhor 

aprendizagem de tópicos de Matemática I. O mesmo já não se verifica com a aplicação do que 

aprendem a situações do quotidiano, de engenharia ou com trabalhos de projeto, que obtém um grau 

de indiferença e de discordância por parte dos alunos de LEM. Na entrevista, quase todos alunos (91%) 

consideram que aprenderam mais quando realizaram as atividades com os colegas, porque conseguiam 

tirar dúvidas uns com os outros (65%) e confrontar resultados (38%). Como exemplo, os alunos destacam 

a resolução de integrais e a resolução da tarefa do foguete, que só foi possível porque foi resolvida em 

grupo e com o apoio do GeoGebra. No entanto, houve um aluno que referiu que aprende melhor 

estudando sozinho e dois alunos que lhes era indiferente trabalhar sozinhos ou em grupo.  

Para além de serem interpelados sobre o contributo dos contextos na sua aprendizagem, os 

alunos também foram interpelados a pronunciarem-se sobre a sua preferência das modalidades de 

avaliação das suas aprendizagens a que foram submetidos em contexto de sala de aula e em contexto 

fora da sala de aula (Tabela 122).  

 
Tabela 122. Preferência (%) dos alunos das modalidades de avaliação a que foram submetidos (N=36). 

Tipo de avaliação DT/D NC/ND C/CT NR 𝑥 𝜎 

Tarefas extra-aula 44% 28% 28% 0% 2,6 1,38 

Exame final 25% 31% 42% 3% 3,0 1,19 

Mini-testes realizados nas aulas 11% 19% 69% 0% 3,8 1,15 

Mini-testes realizados no Moodle 28% 19% 50% 3% 3,1 1,26 

Atividades que façam uso de recursos tecnológicos 
(computador, calculadora,…) 

42% 22% 33% 3% 2,6 1,26 

Atividades realizadas no Moodle 39% 28% 31% 3% 2,8 1,26 

Projetos matemáticos que façam uso de recursos 
tecnológicos 

58% 25% 14% 3% 2,3 1,04 

Apresentação à turma da resolução de tarefas 64% 25% 8% 3% 2,1 0,96 
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Das diferentes modalidades de avaliação, a maior parte dos alunos revela preferência pelos 

mini-testes nas aulas e, metade dos alunos, no Moodle. Relativamente às outras modalidades de 

avaliação, não existe uma concordância ou discordância dos alunos para que as suas avaliações incidam 

no exame final, sobre tarefas extra-aula ou atividades que façam uso de recursos tecnológicos. Existiu 

uma discordância dos alunos em relação à uma incidência das avaliações das suas aprendizagens 

atividades realizadas no Moodle, projetos matemáticos que façam uso de recursos tecnológicos e sobre 

apresentações à turma da resolução de tarefas.  

A preferência pelos testes é corroborada pelos alunos na entrevista, que para todos eles foi a 

melhor forma de os avaliar. Relativamente aos quatro testes que realizaram, a maior parte (72%) 

considera que o nível de dificuldade das questões eram similares às questões colocadas nas aulas e 

nas atividades fora de aula. Quanto às outras modalidades de avaliação, alguns alunos (47%) defendem 

que as diferentes tarefas que realizaram devem contar para a avaliação porque assim ficam melhores 

preparados. Porém, há alunos (22%) que advogam de que deve ser dada a opção ao aluno para incluir 

os resultados das avaliações das tarefas na sua nota final.  

Para além de utilizarem materiais tecnológicos nas suas atividades de aprendizagem, também 

nos momentos de avaliação usaram softwares matemáticos (59%), como o GeoGebra, consultaram o 

Google ou Moodle (66%), acederam ao Wolfram (25%), visualizaram vídeos aula (19%). Essa utilização 

apresenta alguma relutância por parte de alguns alunos (53%), embora considerem que o uso das 

tecnologias é útil e necessário para alunos de engenharia, ao defenderem que a aprendizagem em 

Matemática deve ter uma forte componente de resolução analítica e os testes de avaliação devem ser 

de resolução apenas com papel e lápis.  

Em síntese, na aprendizagem em Matemática I, quer na e fora da sala de aula, os alunos 

usaram materiais didáticos – os impressos (apontamentos teóricos e práticos) e os tecnológicos 

(softwares e vídeos aula) – na resolução das tarefas matemáticas propostas. Nas suas atividades de 

aprendizagem, a de grupo esteve sempre presente. Para esclarecer as suas dúvidas os seus pares 

tiveram um papel importante, tal como as tecnologias. As tarefas propostas e os materiais didáticos 

disponibilizados contribuíram para a aprendizagem dos alunos. No entanto, os alunos, nas suas 

sugestões, não foram favoráveis que as avaliações se façam unicamente por tarefas de aula e fora de 

sala de aula, destacando a inclusão de testes e exames.  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES 

 

Na primeira parte deste capítulo apresenta-se uma síntese da investigação realizada, 

evidenciando o problema e as questões a que se pretende dar resposta. Posteriormente, em função 

dessas questões, apresentam-se as conclusões apoiadas nos resultados empíricos obtidos na 

experiência de ensino e pelos pressupostos teóricos que sustentam este estudo. Finalmente, salientam-se 

algumas implicações da experiência realizada para o ensino de tópicos de cálculo e recomendações para 

futuras investigações.  

8.1. Síntese do estudo  

O conhecimento matemático dos alunos é um requisito fundamental para a aprendizagem às 

unidades curriculares dos cursos de engenharia. É essencial que sejam criadas condições e ambientes 

de aprendizagem que conduzam os alunos a uma aprendizagem matemática com compreensão e 

vocacionada para as características próprias do ensino da engenharia (Crawley, Malmqvist, Östlund & 

Brodeu, 2007). O conhecimento da forma como os alunos estudam, das dificuldades que apresentam 

e dos erros que comentem na resolução de tarefas matemáticas que lhe são propostas podem contribuir 

para melhorar as condições de implementação desses ambientes de aprendizagem. Com esta 

finalidade, este estudo teve como objetivos identificar processos de aprendizagem de conteúdos de 

cálculo de alunos do 1.º ano de cursos de engenharia de um Instituto Superior Politécnico e averiguar o 

papel dos contextos e dos materiais didáticos na aprendizagem desses conteúdos na unidade curricular 

da área do cálculo, Matemática I. De modo a concretizar tais objetivos, pretende-se responder às 

seguintes questões de investigação: 

— Que atividades desenvolvem os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia na 

aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? Que contributo têm os 

contextos e os materiais didáticos nessa aprendizagem?  

— Que dificuldades e erros manifestam os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia 

na aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? 

— Que perceções têm os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia sobre os contextos 

e os materiais didáticos na sua aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática 

I? 
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Para responder à primeira questão recolheu-se informação proveniente da atividade dos alunos 

em diferentes contextos de aprendizagem, na e fora da sala de aula, com base na resolução de tarefas 

que lhes foram propostas com recurso a materiais didáticos, sobretudo de base tecnológica. Na 

execução dessas tarefas, surgiram dificuldades e erros que foram considerados como fatores de 

aprendizagem. Nesse sentido, a pesquisa iniciou-se pela resposta dos alunos a um teste diagnóstico 

sobre conhecimentos de Matemática apreendidos no Ensino Secundário. As respostas dos alunos a este 

teste permitiu conhecer as suas dificuldades e os erros de escrita matemática ou de conceitos 

matemáticos considerados fundamentais para o início das atividades de Matemática I. Na concretização 

das atividades letivas, identificaram-se outras dificuldades e erros que os alunos de engenharia 

apresentaram na aprendizagem de conteúdos de cálculo desta unidade curricular. De modo a clarificar 

tais dificuldades e erros, os alunos tiveram a disponibilidade de recorrer a diferentes contextos de estudo 

e materiais didáticos. Face a esses contextos e materiais didáticos importava conhecer as perceções 

dos alunos sobre o seu contributo na aprendizagem de conteúdos de Matemática I.  

Dado à natureza das questões de investigação, com um carácter descritivo e de dar a conhecer 

como os alunos respondiam a uma situação particular, contextualizada na área do Ensino e 

Aprendizagem e com tarefas específicas, seguiu-se uma metodologia predominantemente qualitativa e 

interpretativa, com design de estudo de caso. Foram selecionados dois casos, constituídos por alunos 

do 1.º ano de cursos de Engenharia: um constituído por duas turmas do curso de Licenciatura de 

Engenharia de Sistemas Elétricos de Energia (LESEE) e outro com alunos de duas turmas do curso de 

Licenciatura de Engenharia Mecânica (LEM). O primeiro curso funcionou no 1.º semestre letivo de 

2013/14 e o segundo funcionou no 2.º semestre do mesmo ano letivo. 

Tendo em conta as características da metodologia adotada neste trabalho, recolheram-se dados 

por observação, com gravação em áudio e vídeo das atividades realizadas na sala de aula; registos 

escritos dos alunos de resolução de tarefas em contexto de e fora da sala de aula; registos de acessos 

dos alunos aos materiais didáticos na plataforma Moodle e no Youtube; registos das perceções dos 

alunos em relação aos materiais didáticos utilizados e aos contextos da realização das tarefas, efetuadas 

após a resolução de cada tarefa e após o término das atividades letivas através de um questionário e de 

uma entrevista.  
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8.2. Conclusões do estudo 

Nesta seção são delineadas as principais conclusões da investigação em função das questões 

formuladas e da informação recolhida.  

8.2.1. Que atividades desenvolvem os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia na 

aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? Que contributo têm os 

contextos e os materiais didáticos nessa aprendizagem?  

Os alunos para compreenderem conceitos matemáticos têm que desenvolver atividades que 

se lhes configurem com sentido e significado para a sua aprendizagem (Engeström, 1987; Leontiev, 

1978b). A atividade será realizada pelo aluno se existir uma necessidade e um motivo (Almeida & Brito, 

2005; Leontiev, 1978b; Rodrigues & Sforni, 2010) para que ela surja. Neste estudo, o motivo primário 

para a atividade dos alunos foi a resposta às tarefas de aprendizagem que lhes foram propostas e, 

paralelamente, surgiram atividades secundárias de aprendizagem de conceitos matemáticos motivadas 

pela resposta a dúvidas de resolução das tarefas, a que Leontiev (1978b) designa de necessidade 

cognitiva. Esta mesma visão tem Christiansen e Walther (1986), que segundo as suas conceções, no 

contexto educacional a tarefa é o objeto da atividade do aluno. 

O sentido pessoal que os alunos atribuem às atividades que realizam deve coincidir com o 

sentido social que se atribuí às atividades na Educação (Asbahr, 2005; Leontiev, 1978b), a 

aprendizagem. Na experiência de ensino, as tarefas que os alunos realizaram no contexto de e fora de 

sala de aula foram planeadas e executadas segundo objetivos de aprendizagem para cada conteúdo 

matemático e constam em tabelas introdutórias à apresentação de cada estudo de caso (Capítulos 6 e 

7). Os resultados apontam que as diversas tarefas realizadas cumpriram o seu objetivo de gerar atividade 

de aprendizagem centrada na atividade do aluno (Christiansen & Walther, 1986). No entanto, nas tarefas 

de avaliação, o sentido pessoal dos alunos foca-se mais em ter uma ‘boa classificação’, com toda a sua 

legitimidade, porque tem que obter aprovação à unidade curricular. Contudo, esta situação pode ser 

encarada como um fator positivo e gerador de aprendizagem. Porque, no contexto de sala de aula, as 

tarefas de avaliação foram discutidas após a sua realização e as dificuldades encontradas nas respostas 

dos alunos eram um ponto de partida para a introdução de novas tarefas. A realização dessas tarefas 

permitiu que os alunos se consciencializassem dos seus erros e se motivassem para obter resposta às 

suas dificuldades. Este tipo de gestão da aula, em particular a conceção de tarefas que vá ao encontro 

às necessidades dos alunos, está alinhado com as sugestões para o planeamento de tarefas de 

Christiansen e Walther (1986). No contexto fora de sala de aula, também se obteve um forte sentido de 
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aprendizagem de conceitos matemáticos com a resolução de tarefas de avaliação no Moodle. As duas 

tentativas de realização da tarefa permitiram que o aluno efetuasse tarefas de estudo para compensar 

os erros detetados na sua primeira resposta, mesmo em situações em que já tinha obtido uma ‘boa’ 

classificação.  

O contexto social das atividade dos alunos é um dos aspetos a considerar na realização das 

tarefas, como propõem Engeström (1987, 2001) no seu modelo de sistema de atividade coletivo. Nos 

contextos de e fora de sala de aula, a resolução das tarefas foram na sua maioria realizadas em grupo, 

o que favoreceu uma atividade de discussão entre os seus pares (Crouch & Mazur 2001). Essa 

discussão leva à procura do conhecimento e é fundamental para o esclarecimento de dúvidas dos 

alunos. A atividade de grupo permite ainda que os alunos obtenham o conhecimento por aqueles que 

lhes estão mais próximo e que lhes inspire confiança, como referem Bond, Cohen e Sampson (1999), 

e com uma linguagem de comunicação mais próxima da sua. Essas justificações foram evidenciadas 

pelos alunos de ambos os cursos.  

A compreensão dos conceitos matemáticos (Herscovics & Bergeron, 1984; Skemp, 1976) 

pelos alunos é o foco da atividade de aprendizagem dos conteúdos de Matemática I e isso implica ações 

individuais com um objetivo próprio, a compreensão de um conceito específico. A compreensão 

entende-se como um conjunto de ações mentais para o entendimento do conceito matemático. Em 

particular, na conceção sobre o pensamento da matemática superior, a compreensão compreende 

processos mentais (Dreyfus, 1991) que estão relacionados com a abstração, a demonstração, intuição 

e a visualização. Nesse sentido, a diversidade de tarefas realizadas pelos alunos de ambos os cursos 

proporcionaram-lhes diferentes atividades de construção do conhecimento, em contextos de e fora de 

sala de aula, como propõem Gereti e Savioli (2015), em ambiente de matemática formal e de aplicação 

física e à engenharia, com a presença de diversos materiais didáticos, onde se incluíram os tecnológicos, 

tais como softwares matemáticos, calculadora gráfica e o Moodle. 

As tarefas realizadas nos contextos de e fora da sala de aula tiveram um papel complementar, 

combinando tarefas de resolução de problemas com aprendizagem exploratória (Ponte, 2005). As 

tarefas relacionadas com aprendizagem por projeto e de implementação de simuladores em software 

foram realizadas em contexto fora de sala de aula, porque estas tarefas de exploração dos alunos 

dificilmente se concretizam na sala de aula de Matemática I devido à exiguidade de tempo de carga 

letiva. Contudo, para os alunos do curso de LESEE houve a possibilidade de apoio à realização dessas 

tarefas em sala de aula numa outra unidade curricular, Laboratórios de Matemática I. Já os alunos de 



Capítulo 8: Conclusões 

447 

LEM foram acompanhados pelos professores de Matemática I em períodos extralectivos e em sala de 

laboratórios com computadores. 

As diversas tarefas propostas induziam os alunos a trabalhar os conceitos e os procedimentos 

através de diferentes representações (analítica, gráfica – em software ou na calculadora gráfica –, ou 

por simulação em software). As múltiplas representações (Ainsworth, 2006) permitiram reforçar a 

aprendizagem dos conceitos envolvidos nas tarefas, tais como domínios e contradomínios das funções 

trigonométricas inversas, noção de convergência de uma sucessão ou de uma série, série de potências 

e seus parâmetros (centro da série e erro de aproximação do polinómio de Taylor de uma função). Em 

particular, o integral definido ganhou significado, principalmente como aplicação na determinação de 

áreas de regiões gráficas.   

No sentido de promover a compreensão dos conceitos matemáticos, na realização das tarefas, 

os alunos tinham que coordenar as representações do conceito matemático (Duval, 2006) através de, 

pelo menos, dois tipos de representação, a escrita matemática (formal) e a gráfica -- manualmente, por 

software ou por simulação em software – e, por vezes, a descrição verbal, na apresentação dos seus 

processos e resultados ao grupo turma. Essa coordenação de registos foi realizada através de 

transformações por tratamento ou conversão (Duval 2006). As transformações por tratamento, dentro 

do mesmo registo semiótico, aconteceram, por exemplo, no estudo das funções trigonométricas, onde 

os alunos complementaram a visualização dos conceitos através de gráficos cartesianos e pelo círculo 

trigonométrico ou, ainda, através de applets. Este tipo de transformação por tratamento aconteceu 

também na resolução de primitivas. Usou-se o método da mudança de variável ou o conceito de anti 

derivada (pensando no processo de derivação em sentido reverso) que serviu também como proceito 

elementar (Gray & Tall, 1994) para as técnicas de primitivação.  

Já a transformação por conversão, para registos semióticos diferentes, aconteceu 

frequentemente em quase todos os conteúdos matemáticos. Na resolução das tarefas, os alunos 

complementaram as suas explicações analítica e graficamente. Por exemplo, na determinação de 

domínios e contradomínios de funções, os alunos fizeram-no analiticamente, mas também justificaram 

determinados passos da resolução das inequações graficamente ou usando o quadro de sinais. A 

resolução da tarefa do foguete é outro exemplo onde os alunos de LEM tiveram que transformar 

(converter) o modelo físico em expressões matemáticas (modelo matemático), descrito por Bassanezi 

(2002), convertendo-nas num modelo gráfico para simular diferentes situações de lançamento. 

Posteriormente, regressaram novamente ao estudo analítico da solução obtida para o problema. Esse 
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tipo de situação aconteceu também durante a realização da tarefa de projeto pelos alunos de ambos os 

cursos.  

Em relação ao contexto de sala de aula, os processos de aprendizagem foram direcionadas 

para a resolução de problemas e atividades de exploração de conceitos matemáticos. As caraterísticas 

das tarefas que foram apresentadas aos alunos, de ambos os cursos, permitiu que os alunos se 

envolvessem em atividades de discussão e comunicação entre eles e a turma, explorassem os conceitos 

matemáticos envolvidos com forte utilização de processos de visualização (Zimmermann & 

Cunningham, 1991). Na generalidade das tarefas, os alunos apresentavam a sua resolução analítica 

acompanhada de pequenas explicações gráficas representativas dos seus raciocínios visuais para as 

situações consideradas “não triviais”. Este processo de resolução permite que a formação dos conceitos 

seja fortalecida devido à dupla representação semiótica do conceito, escrita formal e gráfica. Esse tipo 

de explicação (escrita formal e gráfica) é importante para o desenvolvimento do raciocínio do aluno 

(Duval, 2006). Por exemplo, essa situação aconteceu quando os alunos determinavam o contradomínio 

de funções não injetivas através da técnica do enquadramento – explicando os diferentes passos da 

resolução de inequações não lineares -- ou ainda quando demonstravam que uma série numérica 

limitada inferior ou superiormente é convergente recorrendo às suas propriedades da monotonia. Essas 

justificações eram impostas na resolução das tarefas, consideradas como regras no modelo da Teoria 

da Atividade de Engeström (1987), que contribuem para apoiar os processos de abstração (Dreyfus, 

1991) dos alunos e que levam à compreensão do conceito. Numa outra perspetiva, segundo Tall e 

Vinner (1981) e Vinner (1983, 1991), os processos usados na resolução das tarefas, escrita formal e 

gráfica, conduzem a uma construção dos conceitos matemáticos em que o aluno acede conjuntamente 

ao conceito definição e imagem dos objetos matemáticos. 

Os processos envolvidos na determinação do contradomínio de uma função e no estudo da 

convergência de uma série numérica, são exemplo de duas formas de demonstração consideradas por 

Tall (1995) -- visual (apresentando gráficos) ou formal (axiomática) --, o que contribuíram para os 

processos de compreensão dos conceitos. As atividades de aula dos alunos de ambos os cursos 

compreenderam diferentes tipos de demonstração (Tall, 1995) conforme o assunto matemático e o 

contexto que se estaria a trabalhar. Para algumas tarefas, os alunos aplicaram a demonstração visual 

com descrição verbal (apresentando gráficos) ou simulações representativas dos fenómenos ou 

propriedades matemáticas a comprovar, como, por exemplo, na avaliação do erro de aproximação do 

polinómio de Taylor de uma função e no estudo do alcance do foguete. A demonstração formal, baseada 

nas definições ou na axiomática, surgiu durante a realização das tarefas dos alunos de ambos os cursos, 
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como, por exemplo, na análise de convergência das séries numéricas (critério de Leibniz) e na 

determinação do contradomínio de funções na forma analítica. Noutras vezes, os alunos fizeram 

demonstrações apoiadas em proceitos (Gray & Tall, 1994; Tall 1995). Por exemplo, os alunos 

adquiriram sensibilidade para o significado de intervalo de convergência de uma série de funções, 

começando por visualizar graficamente (no GeoGebra) diversas situações de aproximação da série à 

função e depois partiram para a sua confirmação analítica através da prova formal (critério da razão). 

Noutro exemplo, os alunos de LESEE, através da exploração de uma tarefa sobre integrais (Idef_1), 

foram capazes, por indução, de construir as propriedades da linearidade do integral definido.  

A compreensão dos conceitos matemáticos durante a resolução das tarefas nas aulas teve uma 

forte componente de visualização, por vezes, com esboço gráfico, e noutras vezes apoiada em materiais 

tecnológicos (software ou calculadora gráfica). Este processo de visualização, capacidade de formar e 

manipular imagens mentais, permite que os alunos compreendam melhor a resolução de alguns 

problemas. O recurso a meios auxiliares tecnológicos para além de reforçar esta capacidade, como 

referem Zimmermann e Cunningham (1991), permite que se alcance a complexidade de alguns 

conceitos matemáticos. Por exemplo, na resolução de tarefas que envolvem inequações, determinação 

da respetiva solução só é alcançada com uma forte componente de visualização dos gráficos das 

funções e apoiada na representação gráfica com tecnologias. No caso dos alunos de LESEE, este 

processo foi bastante utilizado no estudo das funções trigonométricas e o GeoGebra foi de uma ajuda 

inestimável. Já para o mesmo conteúdo matemático, os alunos de LEM apoiaram-se mais na 

calculadora gráfica. A quase totalidade das tarefas implicou a construção e a apresentação gráfica dos 

conceitos envolvidos e, quase sempre, apoiados em materiais tecnológicos, tais como o GeoGebra e a 

calculadora gráfica. Os alunos exploraram assim o potencial gráfico das tecnologias, que valorizaram a 

importância das imagens visuais na atividade cognitiva da aprendizagem dos alunos (Barwise & 

Etchemedy, 1991; Zimmermann & Cunningham, 1991).  

A visualização como processo de compreensão de conceitos permite ainda promover a 

aprendizagem intuitiva (Cunningham, 1991). A intuição está sempre presente na resolução das tarefas, 

quase sempre como resultado da visualização, que é confirmada através de processos de prova visual 

ou de demostração formal (Ávila, 1995). O uso deste processo de intuição consegue dar uma resposta 

rápida para situações problemáticas. Sendo aceitável quando os alunos têm conhecimentos e bases 

muito sólidas sobre os assuntos em análise, o processo de intuição leva, por vezes, à obtenção de 

respostas incorretas, sobretudo quando é baseado em perceções erradas de quem as usa por falta de 

experiência. Por exemplo, durante a resolução da tarefa de projeto, os alunos de ambos os cursos 
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conseguiram avançar respostas corretas por intuição que depois foram confirmadas pelos simuladores 

que construíram. Já, no caso da tarefa, em contexto físico, do lançamento de um foguete, houve 

respostas intuitivas dos alunos do curso de LEM que não se vieram a confirmar perante a simulação 

que fizeram em software. A aprendizagem de conceitos matemáticos com recurso à intuição e à 

visualização foi importante para a análise de convergência de algumas séries numéricas. Por exemplo, 

na análise de convergência das séries ∑
𝑛

𝑛2+1 

+∞
𝑛=1    e ∑

(−1)𝑛

𝑛2+1 

+∞
𝑛=1 𝑠𝑒𝑛 (

1

𝑛
), os alunos de ambos os 

cursos não conseguiram provar formalmente a convergência das séries, mas, intuitivamente, por 

comparação com ∑
1

𝑛 

+∞
𝑛=1  e por visualização gráfica concluíram que essas séries eram divergente e 

convergente, respetivamente.  

As tarefas de exploração (Christiansen & Walther, 1986; Ponte, 2005), na sala de aula, surgem 

como introdutórias aos conteúdos matemáticos ou como consequência de resposta às dificuldades 

surgidas durante a resolução das tarefas. Pela natureza da unidade curricular de Matemática I, as tarefas 

são centradas na compreensão das definições de conceitos formais da matemática. Os materiais 

didáticos escritos, tais como apontamentos teóricos da unidade curricular e as fichas teórico-práticas 

são a primeira fonte de pesquisa dos alunos a esses conceitos. A forma como os alunos de ambos os 

cursos acedem a esses apontamentos é frequentemente por via eletrónica (computador, tablete ou 

telemóvel). Este facto sugere que a criação, organização e gestão dos apontamentos de uma unidade 

curricular deve ter em atenção esta nova realidade (Bandeira, 2009). Esses materiais devem permitir 

uma pesquisa aos seus conteúdos de forma rápida e eficiente, por exemplo usando híper-links, uma 

das caraterísticas apontadas por Correia e Chambel (2004) para os novos materiais didáticos 

audiovisuais.  

A exploração de conceitos por discussão (Ponte, 2005) em grupo e na turma é a forma primária 

de atuação dos alunos para obter a compreensão dos conceitos, desde que as tarefas de aula sejam 

organizadas para um trabalho coletivo. Esse sentido de interajuda é manifestado como preferencial pelos 

alunos. As discussões permitem o favorecimento de comunicação matemática (Menezes, 1996), escrita 

e oral, e leva a uma compreensão mais profunda dos conceitos. Nomeadamente, um aluno de LESEE 

durante a entrevista refere que explicar aos colegas é uma tarefa árdua mas que envolve 

simultaneamente construção de conhecimento (Hiebert & Carpenter, 1992), porque obriga a refletir no 

que se vai dizer ou escrever e a organizar os seus próprios conhecimentos de modo a que a sua 

argumentação seja esclarecedora.  
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As tecnologias informáticas, sobretudo as que permitem elaborar simulações (Jonassen, 1996; 

Rezende, 2000), foram um material didático de inestimável ajuda à exploração de conceitos 

matemáticos e que proporcionaram aprendizagem de conteúdos matemáticos. O software GeoGebra 

teve aqui um papel importante porque facilitou uma elaboração rápida de simulações e a construção de 

applets dinâmicas (Ferreira, Carvalho & Becker, 2011; Hohenwarter, 2007) e permitiu, ainda, manipular 

e dar resposta a diversas situações de conjetura (Jonassen, 1996). O uso do GeoGebra e das applets 

em diversos conceitos matemáticos, particularmente primitivas, séries numéricas e de funções, 

contribuiu para a exploração das múltiplas representações dos conceitos matemáticos (Ainsworth, 

2006) e proporcionou, como concluíram também Amorim, Sousa e Salazar (2011): (i) a compreensão 

do significado dos conceitos matemáticos; (ii) um conhecimento mais dinâmico pela interação que o 

aluno tem com o conhecimento que está a construir; (iii) uma simulação contextualizada.  

A construção do conhecimento através de utilização de simuladores pode ser encarada de 

modo diferente, por simples utilização ou construção das applets de simulação. A implementação pelo 

próprio aluno da applet é bastante importante, porque define um outro tipo de compreensão, mais 

profunda, dos conceitos matemáticos envolvidos, o que, como referem Bellemain, Bellemain e Gitirana 

(2006), favorece a construção dos conhecimentos. No entanto, o tempo no espaço de aula é por vezes 

exíguo para este tipo de tarefas de elaboração de applets e o contexto fora de sala de aula revela-se 

importante para a implementação dessas tarefas que envolvam a construção de simuladores. Por isso, 

a existência de simuladores ou applets já pré elaborados foi importante para a atividade de 

aprendizagem por exploração de conceitos na sala de aula porque, como refere Bellemain, Bellemain e 

Gitirana (2006), proporcionaram a reprodução de diferentes possibilidades de simulação e permitiram 

medir, observar propriedades e entender fenómenos sem que estes necessitassem de ocorrer. Nessa 

perspetiva, nas aulas foram realizadas algumas das atividades relacionadas com tarefas de aplicação à 

Física. Por exemplo, os alunos de LEM aplicaram os integrais ao modelo físico do lançamento de um 

foguete, o que lhes permitiu que tivessem uma outra visão sobre a matemática, a modelação e a 

simulação computacional. Num outro exemplo, os alunos de LEM e LESEE exploraram por simulação, 

visual e analiticamente, os conceitos relacionados com a série de Taylor através de uma applet que lhes 

foi disponibilizada e isso contribuiu para o esclarecimento e a compreensão de conceitos ligados às 

séries, nomeadamente relacionaram o erro de aproximação de um polinómio de Taylor de uma função 

com a ordem do polinómio ou com o seu centro de convergência. Conclui-se, assim, que a modelação 

e a simulação permitem explorar problemas matemáticos que de outra forma não seria possível e 

ampliar os conhecimentos dos alunos na aplicação da matemática (Jonassen,1996).  
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No contexto fora de sala de aula, os processos de aprendizagem dos alunos tiveram como base 

a resolução de tarefas iniciadas na sala de aula, a resolução de problemas para avaliação no Moodle, a 

preparação de aulas e a aprendizagem baseada em projetos, especificamente a realização de um 

projeto de competências transversais a Matemática I e em contexto de Física e Engenharia. O contexto 

fora de sala de aula constituiu-se como complementar e suplementar ao de sala de aula e permitiu que 

o aluno encontrasse processos de aprendizagem de resposta às tarefas que não são tão limitados no 

tempo. A construção de conhecimento matemático pelo aluno vai sendo feita passa a passo, conforme 

se vai dando a reificação de cada conceito (Sfard, 1991) e os conceitos matemáticas tendem para a 

sua conceção proceptual (Gray & Tall, 1994; Tall, 1995).  

No contexto fora de sala de aula, os alunos conseguem ter uma maior autonomia para usar 

processos de aprendizagem e atividades de estudo mais personalizados (Mota, 2009) e procurar uma 

maior variedade de materiais didáticos de apoio às tarefas que lhe são propostas. Como refere Costa 

(2005), o aluno tem mais autonomia para gerir a sua aprendizagem. É um contexto propício para os 

alunos usarem processos de aprendizagem tanto informais como formais (Pinto, 2005; Svensson, 

Ellström & Aberg, 2004) -- na biblioteca da Escola, através de pesquisa na Web, no Wolfram ou no 

Facebook –, estimula a atividade social de aprendizagem (com colegas do curso e de outros cursos, 

familiares ou professores) e facilita a utilização de artefactos (Engeström, 2001) de origem tecnológica 

(softwares e calculadora gráfica) e de signos matemáticos (teorias ou conceitos) para apoiar a 

construção do conhecimento matemático.  

Em relação à escrita de relatórios de tarefas iniciadas na sala de aula e terminadas fora de sala 

de aula, esta atividade revelou-se potenciadora para a exploração das múltiplas representações dos 

conceitos matemáticos (Ainsworth, 2006), sobretudo na escrita formal e gráfica, e permitiu a utilização 

de materiais tecnológicos para a resolução das tarefas. Essas tarefas conduzem a uma compreensão 

dos conteúdos matemáticos, por inerência os conceitos matemáticos, de forma mais relacional e 

instrumental (Skemp, 1976), mas também processual, intuitiva e com rigor na escrita formal 

(Herscovics & Bergeron, 1984), com inclusão de processos de demonstração de resultados. Por 

exemplo, o relatório final da tarefa de projeto era exigido todos esses requisitos para a sua escrita. 

A elaboração escrita de relatórios foi um dos aspetos em que os alunos de LESEE se 

destacaram ao longo do semestre. A realização da tarefa de sala de aula sobre funções trigonométricas 

diretas (TGD_3) mostrou que os alunos não tinham como hábito nem sabiam elaborar um relatório, não 

conseguiam desenvolver as suas respostas no sentido de explorar analítica e graficamente as questões 

envolvidas nas tarefas. Manifestaram, assim, pouca flexibilidade representacional (Ainsworth, 2006) na 
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escrita dos conceitos matemáticos envolvidos. Posteriormente e com o sentido de corrigir a situação 

anterior, a realização do relatório sobre funções trigonométricas inversas (TGI_9) permitiu desenvolver 

nos alunos a capacidade para elaborar relatórios escritos e resolver tarefas em grupo. Os alunos foram 

capazes de, em grupo, justificar formalmente as suas respostas e complementaram-nas com apoio de 

materiais tecnológicos (GeoGebra ou calculadora gráfica). No relatório que entregaram, os alunos 

reconheceram que o sentido da atividade que realizaram era coincidente com os objetivos da elaboração 

da tarefa: aprender conceitos matemáticos; aprender e desenvolver competências na utilização do 

GeoGebra; aprender a trabalhar em grupo. A elaboração do relatório na tarefa de projeto interdisciplinar 

foi o culminar da aprendizagem sobre a estruturação de um relatório e que foi referenciado pelos alunos 

na sua apresentação pública de resultados. Inicialmente, a elaboração do relatório não tinha para os 

alunos um motivo próprio ligado com a aprendizagem de conceitos matemáticos, era apenas uma 

resposta necessária para obter uma classificação à tarefa. Essa atitude dos alunos de LESEE mudou ao 

longo do semestre e a realização de relatórios sobre as tarefas de aula passou a ter um estatuto de 

atividade, com motivo próprio (Leontiev, 1978b) ligado à aprendizagem da sua elaboração. Os alunos 

de LEM não apresentaram um desempenho idêntico no rigor da escrita de um relatório, por não terem 

realizado tantas tarefas semelhantes e, possivelmente, por não terem outras unidades curriculares com 

exigências semelhantes a funcionar conjuntamente com Matemática I.  

A resolução das tarefas com relatório e as de avaliação no Moodle desencadeia atividades de 

estudo nos alunos em resposta a dúvidas que lhes surgem e que conduzem à aprendizagem de 

conceitos. Os apontamentos teóricos foram o principal material didático de apoio aos alunos na 

resolução dessas tarefas. Foi através deste material didático que os alunos procuraram as definições e 

as explicações mais formais dos conteúdos matemáticos da unidade curricular. Os exercícios e os 

problemas das fichas teórico-práticas foram a fonte responsável pelo treino de competências 

matemáticas dos alunos. Através dessas fichas trabalharam-se processos de compreensão por 

procedimentos (Mercoviscs & Bergeron, 1984) e rotinas de resolução. As rotinas de cálculo, 

componente operacional das ações, são necessárias para se dar a conceção estrutural dos conceitos 

(Sfard, 1991). O conjunto dos processos de compreensão que o aluno usa, em contexto de e fora de 

sala de aula, permite que o aluno elabore esquemas de resposta a questões matemáticas de forma 

mais rápida, semelhante ao que referem Cottrill et al. (1996) quando aplicam a teoria APOS (Dubinsky, 

1991). Por exemplo, a certa altura, os alunos, apoiados na visualização mental das propriedades da 

convergência da série, conseguem afirmar que uma série numérica é convergente recorrendo ao facto 

de esta ser limitada e estritamente monótona. 
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A visualização de vídeos aula é um dos processos bastante referenciado pelos alunos, de ambos 

os cursos, para estudar e esclarecer as dúvidas que lhe surgiram na resposta às tarefas de realização 

em contexto fora de sala de aula. Os vídeos aula revelaram-se como um material didático dentro das 

novas tecnologias importante para o estudo e a aprendizagem (Correia & Chambel, 2004; Filho, 2013) 

dos alunos em todos os conteúdos de Matemática I. Com a visualização dos vídeos aula, os alunos têm 

a possibilidade de rever aulas e aprender conceitos matemáticos. Rever um vídeo as vezes que forem 

necessárias permite aprender pormenores matemáticos que tenham escapado quando se viu pela 

primeira vez. Correia e Chambel (2004) referem, ainda, que este tipo de material didático é uma 

ferramenta poderosa de suporte à reflexão. Os vídeos aula tiveram a funcionalidade de apoiar os alunos 

na resolução de exercícios/problemas, ser um meio de estudo para os testes e, algumas vezes, preparar 

tarefas de aulas principalmente quando estas são de avaliação. Os alunos valorizaram os materiais 

didáticos realizados pelos próprios professores, incluindo os vídeos aula. Isto é um indicador a considerar 

pelos professores responsáveis na gestão dos materiais didáticos.  

A realização de tarefas em grupo, no contexto fora de sala de aula, permitiu que os seus 

elementos discutissem conceitos matemáticos e esse facto gerou processos de comunicação 

matemática (Menezes, 1996; Ponte, 2005) que são propícios à construção de novo conhecimento. Em 

contexto fora de sala de aula, os momentos de discussão envolveram também formas de comunicação, 

por email, com outros colegas fora do seu grupo e com os professores, o que incentiva a aprendizagem 

matemática em contexto social (Engeström, 2001). 

O projeto é por excelência uma tarefa que permite integrar competências transversais 

multidisciplinares -- Matemática, de Física e de Engenharia -- de trabalho em contexto social (equipa). 

Permite que os alunos adquiram capacidade de gestão de projetos e de relações interpessoais, de 

comunicação através de elaboração de relatórios escritos e apresentação pública de resultados. Todas 

estas competências convergem com as normas do modelo CDIO (Malmqvist, 2009) e que são 

essenciais para um engenheiro. Com a tarefa de projeto, os alunos realizaram atividades matemáticas 

relacionadas com a modelação matemática (Bassanezi, 2002) e simulação de processos físicos 

(Jonassen, 1996; Rezende, 2000) que podem contribuir para reforçar uma aprendizagem matemática 

com mais significado. Essas tarefas incluem atividades de dedução matemática para construir modelos 

matemáticos representativos do sistema físico (Bassanezi, 2002). No caso particular deste estudo, 

foram estudadas as situações do movimento de um pêndulo e do pistão do motor de um automóvel. 

Nesse tipo de tarefa, conjuntamente com a dedução de expressões matemáticas para o modelo, surge 

a elaboração de um simulador onde se incluem as construções gráficas dinâmicas. A tarefa de projeto 
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potencia a utilização de múltiplas representações semióticas dos conceitos matemáticos e a sua 

respetiva coordenação de registos semióticos (Duval, 2006): escrita; oral; e gráfica. A tarefa de projeto 

promoveu a construção do conhecimento matemático e físico relacionado com o tema do projeto, como 

é defendido nas normas CDIO (Crawley et al., 2007; Malmqvist, 2009) e dos ‘outcomes’ do EUR-ACE 

(Malmqvist, 2009). Neste estudo, a maioria das competências transversais enunciadas foram 

conseguidas e reconhecidas pelos alunos do curso de LESEE, mas já os alunos de LEM tiveram muitas 

dificuldades com a gestão do projeto, a elaboração do relatório final e a comunicação oral de resultados. 

Este facto é consequência de o projeto não ter envolvido outras unidades curriculares que reforçassem 

essas componentes transversais e que são importantes, como relatam outros estudos (como, por 

exemplo, Campos et al., 2013; Lima, 2012).  

A tarefa de projeto envolveu, ainda, a elaboração de uma applet de simulação por parte dos 

alunos que lhes permitiu explorar analítica e graficamente os conceitos sobre as séries de Taylor. A 

realização dessa tarefa permitiu que os alunos compreendessem melhor os conceitos envolvidos, tais 

como centro da série e aproximação do polinómio de Taylor a uma função. Filho, Ribeiro e Freire (2005) 

relatam resultados semelhantes num estudo que envolveu software matemático para representar a série 

de Taylor e que levou à compreensão dos alunos de conceitos físicos e matemáticos relacionados com 

a termodinâmica. Os alunos recorreram à modelação matemática de conceitos físicos e de engenharia, 

tais como a aplicação das séries de funções (relógio de pêndulo e ciclo de Otto) e integrais (área e 

volume e pressão do fluido do pistão) e que Junior (2005) diz ser importante na prática educativa. 

O uso de softwares matemáticos para realizar este tipo de tarefas de projeto permitem 

desenvolver as capacidades de intuição e visualização, como referem Zimmermann e Cunningham 

(1991). No projeto final, houve situações em que a intuição dos alunos foi confirmada por simulação da 

situação físico-matemática. Exemplo disso foi a perceção de que a velocidade do pêndulo aumentava 

com o aumento da amplitude de lançamento do pêndulo, visto que a situação Física mantém sempre 

o mesmo período de movimento em determinadas condições (local e comprimento do pêndulo). 

Também no caso do pistão do automóvel, os alunos, intuitivamente, conjeturaram que a velocidade do 

pistão do automóvel aumentaria com o aumento da Biela, confirmando essa conjetura por simulação e 

visualização gráfica da velocidade no simulador computacional. Esta forma de aprendizagem e prova 

baseada em aplicações à Física são fatores de motivação para o estudo (Ávila, 1995). A visualização 

dos gráficos da velocidade e da dinâmica da simulação estimulou uma melhor compreensão dos 

conceitos em estudo (Zimmermann & Cunningham, 1991). 
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As atividades de aprendizagem na unidade curricular de Matemática I, realizadas em contexto 

fora e dentro de sala de aula, podem ser descritas através das componentes do modelo de Engeström 

(1987, 2001). De acordo com esse modelo, os sujeitos foram os alunos dos dois estudos de caso. O 

objetivo das atividades dos alunos foi a aprendizagem de conceitos matemáticos, a utilização de 

materiais didáticos, sobretudo os tecnológicos, de apoio às atividades de aprendizagem, o trabalho em 

grupo, a escrita matemática e o desenvolvimento de raciocínios matemáticos avançados. Os objetos das 

atvidades foram os conceitos matemáticos compreendidos para os conteúdos programáticos de 

Matemática I e a deteção de dificuldades e erros cometidos pelos alunos na resolução das tarefas. Como 

artefactos, compreenderam-se os materiais didáticos de reforço à intuição e visualização de conceitos – 

tais como softwares matemáticos (GeoGebra, WxMaxima e Wolfram), a calculadora gráfica –, de apoio 

ao estudo – vídeos aula, apontamentos escritos teóricos e práticos criados para a unidade curricular de 

Matemática I e, ainda, os enunciados das diversas tarefas propostas. Os signos foram as definições 

formais de conceitos matemáticos e a simbologia relacionada com a escrita formal matemática. Na sala 

de aula, a Comunidade foram os alunos e o professor e fora de sala de aula foram o grupo de alunos, 

a turma, o professor e a Web. Nas atividades de resolução de tarefas existiu uma Divisão de tarefas, na 

e fora de sala de aula, o professor foi o mediador, orientador e explicador da resolução das tarefas. Na 

sala de aula constatou-se que, na maioria dos grupos, havia um aluno líder (divisão hierárquica vertical) 

que era o mais conhecedor dos assuntos e responsável pelas intervenções junto do professor. Alguns 

grupos optaram por uma divisão horizontal das tarefas pelos alunos, isto é, uns ficaram responsáveis 

pela pesquisa de apoio bibliográfico e de vídeos, outros pela resolução escrita ou pela utilização das 

tecnologias gráficas. Contudo, houve um grupo de alunos do curso de LESEE que trabalhou mais 

individualmente e sem muita comunicação entre os seus membros. Já fora de sala de aula, os alunos 

criaram, essencialmente, uma divisão hierárquica horizontal das tarefas. Como em todas atividades, 

existiram regras que os alunos tiveram que seguir, tais como as ligadas com o funcionamento das 

tecnologias de cálculo e do Moodle, as da escrita matemática formal, as regras impostas para a 

realização das tarefas e o formato da escrita dos relatórios. Quanto ao significado das atividades 

realizadas, os alunos reconhecem que as atividades realizadas na resolução das tarefas fizeram sentido 

para a aprendizagem e compreensão dos conceitos matemáticos e, particularmente, os alunos de 

LESEE consideram que a última tarefa de projeto contribuiu também para a aprendizagem de gestão 

de projetos e o trabalho em comunidade. Os alunos de LEM reconheceram a importância do trabalho 

em grupo da utilização do GeoGebra, mas tiveram dificuldades na gestão integral do projeto e, nos seus 

comentários, não foram tão incisivos acerca do contributo desta tarefa. 
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8.2.2. Que dificuldades e erros manifestam os alunos do 1.º ano de cursos de 

engenharia na aprendizagem de conteúdos de cálculo de Matemática I? 

A diversidade de tarefas realizadas pelos alunos, direcionadas para processos de escrita 

matemática e visualização, contribuiu para diferentes processos de representação dos conceitos 

matemáticos (Dreyfus, 1991). No contexto de sala de aula, esses processos foram as representações 

simbólicas (externas), escrita ou falada, através dos diálogos proferidos pelos alunos e da sua escrita na 

resolução das tarefas. Através desses processos de representação eleva-se a compreensão do 

significado que os alunos dão ao que escrevem e representam graficamente e, consequentemente, a 

compreensão das suas dificuldades, como refere Domingos (2003) no seu estudo. A partir da 

informação pictórica (Duval, 2006), gráfica ou diagramática, apresentada na resolução das tarefas é 

possível decifrar qual a representação matemática que o aluno faz de um conceito matemático, como 

fizeram Messias e Brandemberg (2015) no seu estudo para verificar se as imagens concetuais evocadas 

pelos alunos eram as mesmas que as definições matemáticas. Em face desses processos de 

representação dos conceitos pelos alunos procura-se apresentar conclusões sobre as dificuldades e 

erros manifestados pelos alunos dos dois cursos de engenharia que integraram este estudo.  

Embora os erros que os alunos cometeram na realização do teste diagnóstico não sejam 

consequência da aprendizagem em Matemática I, foi, no entanto, importante conhecê-los para se tomar 

decisões no sentido de os clarificar e iniciar a aprendizagem dos novos conteúdos de cálculo nesta 

unidade curricular, como propõem Souza (2002). Daí que seja relevante apresentar algumas conclusões 

em relação aos erros cometidos pelos alunos nesse teste, que era composto por uma componente de 

resposta aberta e outra componente de escolha múltipla. Face aos erros cometidos pelos alunos, dos 

dois cursos, na resposta às questões colocadas em ambas as componentes do teste diagnóstico, 

concluiu-se que estes ingressaram no ensino superior com uma capacidade de manipulação algébrica 

pouco desenvolvida em manipular expressões algébricas, que pode ser limitadora de novas 

aprendizagens (Davis & Espósito, 1990).  

Na componente de resposta aberta do teste diagnóstico, a maior parte dos alunos de ambos 

os cursos manifestou dificuldades em aplicar as regras de derivação devido a uma ineficiente 

manipulação de expressões com radicais, potências e logaritmos. Estes erros são semelhantes aos 

descritos por Cury (2003a). Os alunos não foram capazes de resolver inequações não lineares e não 

dominavam os conceitos matemáticos relacionados com as sucessões.  

Na determinação do domínio de funções, a maior parte dos alunos de LESEE apresentou 

dificuldades em resolver equações fracionárias irracionais e que envolviam expressões trigonométricas 
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e quando determinou a solução de uma equação não atende ao seu domínio. Para os mesmos 

problemas, a maioria dos alunos de LEM nem sequer foi capaz de escrever corretamente a condição 

de domínio. Muitos alunos de ambos os cursos manifestaram uma deficiente noção de máximo de uma 

função, limitando-se a determinar os valores para os quais a derivada da função é nula.  

Na componente de escolha múltipla do teste diagnóstico, muitos alunos de ambos os cursos 

apresentaram dificuldades na simplificação de frações. Cometeram um conjunto de erros semelhantes 

aos descritos por Ferreira e Brumatti (2009). Uma grande parte dos alunos não aplicou devidamente a 

lei do anulamento do produto, por ausência do seu significado. Alguns alunos não diferenciaram o 

significado dos símbolos matemáticos de conjunção e disjunção entre condições matemáticas.  

No entanto, um teste de escolha múltipla pode não refletir uma realidade completa das 

respostas dos alunos, porque pode incluir alguma indução ao erro pelo facto de apresentar opções de 

respostas onde este poderia ser selecionado (Correia, 2005). Daí a opção de incluir uma parte de 

resposta aberta no referido teste. 

Nas atividades de aula, os alunos foram incentivados a perceber onde e porque erraram, como 

sugerem Esteban (2002) e Silva e Buriasco (2005) que se faça no processo de aprendizagem. Os alunos 

tentavam reconhecer as suas dificuldades e procuravam corrigir as suas próprias insuficiências ou erros 

que cometiam. As tarefas de aula não foram, tipicamente, de exercícios sequenciais, mas de problemas 

dirigidos à reflexão sobre os erros cometidos pelo aluno e à sua respetiva correção com a ajuda dos 

intervenientes no processo educativo, como sugere Correia (2005) no seu modelo de estudo.  

Durante a resolução das tarefas, os alunos dos dois cursos apresentaram dificuldades em 

alguns conteúdos matemáticos específicos e erros de escrita matemática que foram descritos e 

analisados nos Capítulos 6 e 7, e avançadas razões da sua origem à luz de modelos de erros (Davis & 

Espósito, 1990; Socas, 1997; Souza, 2002). Os erros de escrita algébrica foram frequentes, ditos de 

tipo geral (Cury, 2004b; Hoch & Dreyfus, 2004; Souza, 2002), e a origem da sua ocorrência, na maioria 

das vezes, deveu-se a dificuldades cognitivas do aluno de ausência de significado (Socas, 1997) sobre 

o conceito que representava a expressão matemática que estaria a escrever. A deteção e a correção do 

erro cometido pelos alunos esteve presente na maioria das tarefas que realizaram, o que foi considerado 

na discussão com o aluno/grupo e no grupo turma, como preconizam Esteban (2002), Silva e Buriasco 

(2005). As tarefas de avaliação foram por eleição aquelas que melhor serviram de referência à deteção 

do erro, devido ao facto de ficarem registadas na forma escrita. A sua ocorrência nestes momentos teve 

uma valorização mais formativa do que classificativa. 
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Durante a resolução da tarefa de aula sobre o conteúdo matemático das funções 

trigonométricas diretas, os alunos de LESEE revelaram mais dificuldades dos que os alunos de LEM na 

determinação analítica do contradomínio de funções não injetivas, nomeadamente ao nível da aplicação 

da técnica do enquadramento. A manipulação e a determinação de expressões matemáticas com 

módulos foi uma dificuldade para a maioria dos alunos de ambos os cursos, porque não as 

decompunham nos seus ramos. A compreensão do significado e a manipulação de desigualdades não 

lineares foi uma dificuldade para muitos dos alunos de ambos cursos. Essa dificuldade constitui-se como 

um obstáculo cognitivo (Socas, 1997) dos alunos quando têm de desenvolver respostas a novas 

questões matemáticas que necessitem desse conceito. Procurou-se suprimir essa dificuldade com apoio 

gráfico, por esboço e através de materiais tecnológicos, de modo a reforçar a visualização desses 

conceitos matemáticos (Zimmermann & Cunningham, 1991). 

No início do semestre e no contexto fora de sala de aula, muitos alunos de LESEE denotaram 

(na tarefa de Moodle) não conhecer o significado de restrição principal de uma função trigonométrica 

direta, enquanto para os alunos de LEM esta dificuldade ocorreu em menor frequência. A manipulação 

de inequações de expressões com módulo foi ainda uma dificuldade sobretudo para muitos alunos de 

LESEE, o que indica que a mesma é geral e persistente (Souza, 2002). As dificuldades aqui 

manifestadas foram ultrapassadas com apoio em visualização destes conceitos e com suporte na 

construção gráfica gerada pelo GeoGebra e pela calculadora gráfica.  

Em relação aos conteúdos de funções trigonométricas inversas, na sala de aula, os alunos de 

LESEE manifestaram algumas dificuldades com a resolução das inequações não lineares, aplicando o 

raciocino baseado em 𝑥1 < 𝑥 < 𝑥2  ⟹ 𝑓(𝑥1) < 𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑥2) , que se trata de um erro recorrente 

(Souza, 2002). A falta de justificação para os procedimentos da resolução dessas inequações, sobretudo 

uma representação gráfica, foram também frequentes nos alunos. Também, numa fase inicial, os 

alunos manifestaram alguma dificuldade em distinguir o objeto e imagem das funções trigonométricas 

inversas. Para os alunos de LESEE, o recurso ao GeoGebra foi-lhes importante para ultrapassar essa 

dificuldade e isso reforçou a compreensão da componente formal do conceito. A realização de um 

relatório escrito da tarefa de aula, em contexto fora de sala de aula, permitiu que os alunos melhorassem 

a sua compreensão sobre os conceitos e os erros não surgiram com tanta frequência. Já os alunos de 

LEM, no início da aprendizagem do tópico, apresentaram dificuldades com a resolução da inequação 

não linear −1 ≤ 𝑥2 ≤ 1, que ultrapassaram com o recurso à visualização dos conceitos envolvidos, 

realizando esboços gráficos representativos da situação matemática. Os alunos de ambos os cursos, 
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nesta fase, mostraram um bom domínio das técnicas relacionadas com os procedimentos de cálculo 

(Hercoviscs & Bergeron, 1984) deste tópico matemático.  

Os alunos de LESEE revelaram desconhecer o significado de monotonia, em sentido lato ou 

estrito, de uma função quando realizaram a tarefa de Moodle sobre funções trigonométricas em contexto 

fora de sala de aula. Nas funções trigonométricas inversas, os alunos de LESEE sentiram mais 

dificuldades de compreensão dos conceitos do que os alunos de LEM. Essas dificuldades foram 

minimizadas com a realização de outras tarefas, tais como tarefas em laboratório de matemática com 

o uso do GeoGebra e com a realização de relatórios escritos das tarefas matemáticas realizadas. 

A dificuldade inicial para todos os alunos nas séries numéricas foi a distinção entre a noção de 

sucessão e de série. Esta situação foi clarificada através da visualização de vários exemplos gráficos 

apoiados em applets, tratando-se de um erro local ultrapassável (Souza, 2002). Já outros erros de 

natureza cognitiva e que implicam ausência de significado são mais difíceis de serem ultrapassados 

(Socas, 1997). A dificuldade de se provar formalmente que uma série é convergente através do critério 

da comparação é uma dificuldade patente em todos alunos dos dois cursos. Os alunos, intuitiva e 

visualmente, conseguem compreender e encontrar séries de referência para aplicar o critério da 

comparação, mas quando tentam provar formalmente torna-se uma tarefa difícil. O mesmo aconteceu 

com a utilização do critério de Leibniz para as séries alternadas. A resolução dessas dificuldades passa 

primeiro por processos de compreensão baseados no raciocínio visual (Dreyfus, 1991; Zimmermann & 

Cunningham, 1991) e pela exploração desses dois critérios através de applets (Pierce et al., 2011). 

Posteriormente, com uma discussão na turma, com a demonstração formal realizada no quadro por 

alunos ou pelo professor, este procedimento foi-se enraizando paulatinamente e apoiado nas múltiplas 

representações semióticas dos conceitos (Ainsworth, 2006; Duval, 2006). 

Um erro cometido pelos alunos dos dois cursos foi usar expressões matemáticas relativas à 

série geométrica sem demonstrar que a mesma é geométrica, como, por exemplo, aplicar a expressão 

geral da soma dos n primeiros termos de uma série geométrica para determinar a soma parcial. Alguns 

alunos de LESEE e LEM, no início da aprendizagem de séries numéricas, sentiram dificuldade em 

calcular limites com indeterminações do tipo 
∞

∞
., que foi ultrapassada com uma discussão na turma 

acerca dos seus processos de cálculo. Os alunos revelaram, também, ausência de significado (Socas, 

1997) sobre a condição necessária de convergência de uma série numérica. Esta situação foi 

esclarecida através de exploração visual de exemplos apoiados em applets.  

Posteriormente às atividades de aula, na tarefa de Moodle, os alunos de LEM responderam 

adequadamente a todas as questões das séries numéricas. Já alguns alunos de LESEE ainda denotaram 
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ausência de significado sobre a condição necessária de convergência e do critério de comparação de 

uma série numérica e na aplicação das séries numéricas a problemas matemáticos em contextos reais. 

Essa última situação indicia a necessidade de se elaborarem mais tarefas com problemas em contextos 

reais no sentido de desenvolver capacidades matemáticas de nível mais avançado. 

No conteúdo matemático das séries de funções, a maior dificuldade inicial dos alunos reside 

no significado de centro e de intervalo de convergência de uma série. Essa dificuldade foi ultrapassada 

através da visualização de diversas simulações através de uma applet de alguns dos parâmetros, tais 

como centro e ordem do polinómio de Taylor. A aplicação das séries de Taylor/MacLaurin a situações 

matemáticas e da Física revela-se difícil para os alunos, essencialmente pela dificuldade de interpretação 

da situação física e da sua modelação matemática (Bassanezi, 2002).  

A determinação analítica da derivada de ordem n, conjuntamente o intervalo de convergência 

das séries de potências, é uma dificuldade para a maioria dos alunos. Para alguns alunos, o significado 

de polinómio de ordem n, por vezes, não é bem compreendido. Essas dificuldades ficaram patentes na 

execução e no relatório escrito dos alunos na tarefa de projeto, mais acentuado nos alunos de LEM. A 

razão para a maior dificuldade destes alunos pode-se dever ao facto de não haver o apoio de uma outra 

unidade curricular, Laboratórios de Matemática I, para a aprendizagem deste conteúdo matemático com 

suporte no software GeoGebra.  

No estudo das primitivas, as dificuldades principais os alunos de LESEE residiram na aplicação 

da técnica da mudança de variável e ausência do significado de diferencial. A dificuldade dos alunos em 

manipular expressões com radicais, nomeadamente transformar 
22 ua   em 

2

1 









a

u
a , é 

uma das causas que dificulta os alunos a aplicar a técnica de integração por substituição trigonométrica. 

No início da aprendizagem da técnica da integração por partes, os alunos tiveram dificuldades em a 

aplicar. O uso da applet destinada a essa técnica permitiu que os alunos ganhassem sensibilidade para 

as melhores opções de escolha necessárias à resolução das primitivas. Por vezes, os alunos usavam 

também o Wolfram, mas mais para confirmar a solução do integral. Na fase inicial, não foi fácil para 

muitos dos alunos de LEM a construção da solução para a primitiva, porque pretendiam que a solução 

lhes surgisse na mente de uma forma instantânea. Foi necessário criar nos alunos o hábito de escrever 

no papel uma possível solução, mesmo não estando correta, e derivando essa prossuposta solução, 

iterativamente, caminhar para a solução correta. Paralelamente, os alunos usaram uma applet que lhes 

reforçou essa forma de encontrar a solução para a primitiva. Dificuldades de manipulação de expressões 

logarítmicas, com potenciais e exponenciais, bem como o desconhecimento das fórmulas da bisseção 
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fizeram com que alguns alunos de LEM tivessem dificuldades em resolver primitivas onde estavam 

presente essas situações. Com a prática, os alunos passaram a realizar este processo e, genericamente, 

não apresentaram dificuldades em determinar primitivas e em utilizar as técnicas de primitivação. 

No contexto da aplicação das primitivas a sistemas físicos e que exigiam modelação e 

simulação, os alunos de LEM sentiram dificuldades essencialmente resultantes da interpretação do 

problema e por procurarem, erradamente, associar as fórmulas da Física à solução do problema. Para 

ultrapassar essa dificuldade, também referida por Santomauro (2010), é por vezes necessário que os 

alunos se abstraiam desses conhecimentos e usem apenas definições dos conceitos matemáticos.  

No integral definido, a principal dificuldade detetada em alguns alunos dos dois cursos não foi 

o conceito em si, mas a escolha correta da equação da semicircunferência a partir da equação implícita 

da circunferência, no caso particular da determinação de áreas de regiões limitadas por esta curva. No 

integral definido, por vezes, os alunos de LESEE tenderam a usar algumas fórmulas conhecidas para a 

determinação de áreas, o que é considerado ser um erro de procedimento (Davis & Espósito, 1990). 

Tal como já se tinha verificado na aprendizagem de integrais indefinidos, a maioria dos alunos de ambos 

os cursos sentiu dificuldades em aplicar a técnica da substituição trigonométrica.   

Os alunos do curso de LEM, em geral, tiveram dificuldade em realizar um relatório bem 

estruturado para a tarefa de projeto. Os seus comentários finais são poucos e quase sem referências 

aos benefícios e deficiências do projeto.  

Com a metodologia implementada na experiência de ensino, que favorecia o aparecimento de 

diferentes processos de representação dos conceitos (Dreyfus, 1991), foi possível detetar as dificuldades 

de aprendizagem e erros cometidos pelos alunos na realização de tarefas na e fora de sala de aula. 

Como era imposto que concluíssem as tarefas de aula em ‘casa’, realizassem resoluções ou relatórios 

escritos dessa tarefa ou de outras relacionadas, os alunos foram ‘obrigados’ a refletir sobre o que tinham 

realizado na sala de aula e quando não se lembravam de algum assunto ou sentiam dificuldades tiveram 

a possibilidade de consultar os vídeos aula ou a Web e usar outros materiais didáticos. Com isto, o aluno 

pôde compreender melhor os assuntos matemáticos tratados na unidade curricular de Matemática I e, 

como tal, a reificação dos conceitos matemáticos poderia obter-se de forma mais eficaz.  
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8.2.3. Que perceções têm os alunos do 1.º ano de cursos de engenharia sobre os 

contextos e os materiais didáticos na sua aprendizagem de conteúdos de cálculo de 

Matemática I? 

Em relação aos contextos de aprendizagem na sala de aula, os alunos de ambos os cursos 

referem que é importante frequentar as aulas teóricas e teórico-práticas de Matemática I. Nas aulas 

teóricas, os alunos procuraram obter os conceitos teóricos necessários à resolução de 

exercícios/problemas, foco principal das aulas teórico-práticas. Os alunos que, por razões profissionais, 

não podiam assistir às aulas teóricas, visualizavam-nas nos vídeos aula fora da sala de aula, 

reconhecendo, assim, a sua importância. No contexto de aulas teórico-práticas, os alunos resolviam 

individualmente e em grupo as tarefas que lhes eram propostas, cuja resolução lhes permitia esclarecer 

dúvidas com os colegas ou com o professor. O GeoGebra e a calculadora gráfica serviram de artefactos 

de apoio, na exploração, apresentação e explicação da resolução das tarefas. Após a resolução da tarefa, 

alguns alunos confirmavam as suas soluções pela ‘resolução do quadro’ ou através de materiais 

tecnológicos.  

No contexto fora da sala de aula, os alunos apontam que realizavam as atividades de 

aprendizagem, de conceitos de Matemática I, sobretudo em casa. No entanto, os alunos de LESEE 

faziam-no também muitas vezes na biblioteca do instituto, enquanto os de LEM apenas o faziam 

algumas vezes. Nas atividades de estudo, os alunos preferem estudar sozinhos para que possam ter 

uma maior autonomia (Costa, 2005). Estudam com os colegas essencialmente para tirar dúvidas e por 

se sentirem mais seguros nas atividades que realizam. Na atividade de estudo, os alunos preferem usar 

os apontamentos, visualizar vídeos aula e usar exames de anos anteriores disponíveis no Moodle e 

recorrem poucas vezes a resoluções dos colegas ou de livros sobre conteúdos de Matemática I. Quando 

surgiam dúvidas, os alunos tendiam a ultrapassá-las através de estudo individual, e, por vezes, recorriam 

aos colegas e ao professor, de preferência presencialmente e só depois via email. Os alunos de LESEE 

recorriam ainda a softwares para superar as suas dúvidas, enquanto os alunos de LEM o faziam menos 

vezes.  

Os materiais didáticos disponibilizados no Moodle foram utilizados pelos alunos na realização 

das tarefas que lhes foram propostas. Isso indicia que a diversidade de materiais didáticos deve estar 

presente nos ambientes de aprendizagem (Costa, 2005; Ponte, 2005), porque dessa forma os alunos 

têm opção de escolher aqueles que melhor se adequam ao seu perfil de estudo. 

Os vídeos aula revelaram-se – tal como defendem Bandeira (2009), Correia e Chambel (2004) 

e Filho (2013) – como um material didático dentro das novas tecnologias importante para o estudo e 
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aprendizagem dos alunos em todos os conteúdos de Matemática I. Com a visualização dos vídeos aula, 

os alunos tiveram a possibilidade de aprender conceitos matemáticos, perceber métodos de resolução 

de tarefas e preparar aulas da semana seguinte. Os alunos de LEM estudavam para os testes pelos 

vídeos aula e procuravam analisar a resolução de tarefas semelhantes ao que estavam a resolver. Em 

termos de funcionalidades, este tipo de material didático permite que o aluno revisite o vídeo as vezes 

que forem necessárias (Correia & Chambel, 2004) no sentido de rever e aprofundar noções 

matemáticas. Para os alunos de LEM, a visualização dos vídeos aula evitava a deslocação ao gabinete 

do professor para esclarecer dúvidas. Alguns alunos usaram os vídeos aula de apoio à resolução de 

tarefas no contexto de sala de aula, nomeadamente os de LESEE, nas tarefas sobre integrais e séries 

numéricas e os de LEM nas tarefas relativas às funções trigonométricas inversas e aos integrais. 

A perceção dos alunos é que os materiais didáticos do tipo software matemático ou a 

calculadora gráfica são um suporte à resolução das tarefas (Graells, 2000), ao permitir representar 

gráficos, efetuar cálculos e comprovar resultados, o que os ajuda a compreender melhor os conceitos 

matemáticos. Por exemplo, na tarefa do lançamento de um foguete, a atividade de resolução dos alunos 

de LEM apoiada pelo GeoGebra permitiu, por um lado, integrar conceitos do cálculo integral 

(Hohenwarter, 2007) e, por outro, dar solução a um problema de resolução analítica com complexidade 

elevada através de simulação em software da situação física. No contexto fora de sala de aula, os alunos 

indicam que softwares matemáticos foram usados, muitas vezes pelos alunos de LESEE e algumas 

vezes pelos alunos de LEM, como recurso à compreensão do significado e para visualizar noções 

matemáticas, esboçar gráficos de funções e resolver tarefas matemáticas, como aconteceu também 

nas pesquisas de Cury (2000) e Melo (2002). Os softwares matemáticos na tarefa de projeto foram 

vistos pelos alunos, dos dois cursos, como uma ferramenta que ajuda a solucionar problemas da vida 

real (engenharia) onde a resolução analítica seria complexa. Ficou expresso nos comentários dos alunos 

de LESEE, quando fizeram a apresentação pública do projeto, que a utilização das tecnologias conduzem 

ao conhecimento do saber fazer (Nóvoa, 1998). 

O GeoGebra foi usado pelos alunos de ambos os cursos na aprendizagem de conteúdos de 

Matemática I. No entanto, alguns alunos de LEM preferiam usar a calculadora gráfica por ser um 

material tecnológico que já estavam habituados a usar desde o Ensino Secundário. Os alunos de LESEE 

aceitaram bem a utilização do GeoGebra porque já estavam mais familiarizados com a sua utilização. O 

Wolfram foi utilizado pelos alunos de ambos os cursos no apoio a todas as tarefas, na e fora da sala de 

aula, com a intenção de analisar gráficos, determinar soluções de tarefas e esclarecer dúvidas. O 
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Wolfram foi bem aceite porque tem uma interface e sintaxe simples de trabalhar e é fácil de usar (Filho, 

2013). 

As applets revelaram-se como um inegável contributo ao fortalecimento dos processos mentais 

que levam à compreensão dos conceitos matemáticos (Ferreira, Carvalho & Becker, 2011). As applets 

foram usadas pelos alunos para apoiar a realização de tarefas no contexto de e fora de sala de aula. 

Para os alunos, sobretudo os de LESEE, essa ferramenta permitiu-lhes compreender e ver o significado 

dos conceitos matemáticos. Por exemplo, alguns alunos entenderam que a construção da applet sobre 

as séries de Taylor, na tarefa de projeto, lhes permitiu alcançar um outro grau de conhecimento e 

diferenciação sobre todos os parâmetros que envolvem as séries de funções pela sua forte componente 

visual. Na fase inicial do estudo das primitivas, a applet de apoio à determinação de primitivas foi usada 

pelo alunos para os ajudar a construir esse conceito. Já a applet sobre integração por partes foi referida 

pelos alunos de LEM como de utilidade para a compreensão desse conceito matemático. A applet do 

integral definido foi usada pelos alunos para confirmar visualmente as regiões limitadas por funções e 

confirmar o valor da área desse região, permitindo uma maior confiança nas suas atividades. A utilização 

das applets permitiram, ainda, explorar visualmente o conceito relacionado com a condição necessário 

de convergência de uma série ( 0lim 


n
n

u ) e permitiu aos alunos de LEM ultrapassarem a dificuldade 

que tinham de ausência de significado desse conceito. Os alunos de LESEE utilizaram as applets pré-

elaboradas e disponíveis do Moodle, o que consideram que lhes evitou perder tempo a implementar e 

as construir de raiz. 

A plataforma Moodle do instituto onde se desenvolveu a experiência de ensino foi, segundo 

indiciam os alunos, o meio de interligação dos alunos/professor a todos os materiais didáticos 

disponibilizados e de acesso às tarefas a realizar em contexto fora de sala de aula (Batista, Behar & 

Passerino, 2011), e foi essencial como estrutura física para o modelo de aprendizagem (Piton-Gonçalves 

& Salvador, 2009) implementada na experiência de ensino. As atividades realizadas fora da sala de aula 

contaram ainda com a ajuda da Web, onde os alunos puderam analisar resoluções de tarefas dos 

professores, no Youtube e no Moodle. Através da Web e do Moodle os alunos, sobretudo os de LESEE, 

visualizaram vídeos de resolução de exames/testes e pesquisaram noções matemáticas.   

A respeito do trabalho de projeto interdisciplinar, os alunos de LESEE reconhecem que a sua 

concretização foi uma atividade de aprendizagem, fundamentalmente ao nível da aprendizagem de 

conceitos matemáticos, da realização de relatórios e da gestão e apresentação pública de projetos. Os 

alunos reconhecem que este tipo de tarefas de aprendizagem baseada em projetos lhes traz uma 
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motivação adicional pelo facto de estar integrado e interligado com diversas unidades curriculares. O 

fator de motivação deriva da inclusão de contextos reais físicos, de ser uma atividade prática de 

desenvolvimento de simuladores em software e de protótipos reais, realizada cooperativamente entre os 

elementos do grupo, como referem também Campos et al. (2013) e Lima (2012). Os alunos 

identificaram explicitamente sentido e significado para a atividade que desenvolveram durante a 

realização do projeto relacionada com a sua aprendizagem e que contribuiu para a aquisição de 

competências que lhes serão úteis no seu futuro profissional. Com a realização desta tarefa de projeto, 

os alunos de LESEE destacam a consolidação de conhecimentos sobre os tópicos estudados, em 

particular a série de Taylor, e de conhecimentos de Física. Com a realização do projeto, os alunos de 

LEM atribuíram um papel predominante à aprendizagem em utilizar o GeoGebra para representar 

gráficos e simular situações físicas como a do pistão de um automóvel. 

Os alunos de ambos os cursos preferem que os conteúdos matemáticos em avaliação sejam 

repartidos por diversos testes, em vez de um só exame, e concordam com a realização de momentos 

de avaliação na plataforma Moodle. Para a maior parte dos alunos, as avaliações do Moodle funcionaram 

como reguladoras das suas aprendizagens (Gonzalez,1998). Os alunos concordam que os 

testes/exames devem ser preferencialmente de resolução analítica, facto que pode ser explicado pelas 

convicções que esta é a forma natural de ser avaliado. No entanto, alguns alunos defendem que os 

materiais tecnológicos, principalmente a calculadora gráfica, devem fazer parte dos materiais de apoio 

à realização das provas de avaliação. Como defende o NCTM (2008), os alunos devem poder usar em 

momentos de avaliação das suas aprendizagens os materiais que usam nas suas atividades de estudo. 

8.3. Implicações do estudo 

Em relação ao ambiente de aprendizagem implementado com a experiência de ensino, as 

diversas tarefas propostas aos alunos na e fora da sala de aula mostram um propósito de explorar as 

diversas representações (Duval, 2006) de conceitos matemáticos (gráfica, escrita matemática formal, 

linguagem oral). As tarefas tiveram uma componente de natureza exploratória de conceitos (Ponte, 

2005), a sua estrutura não foi puramente fechada (resposta direta à questão) mas teve algum grau de 

abertura para se conseguir uma complementaridade nas justificações através de diferentes 

representações semióticas. Existiram tarefas com algum grau de complexidade, mas também algumas 

do tipo procedimental (Sfard, 1991; Tall et al. 2001). As respostas às tarefas foram fundamentalmente 

em grupo no sentido de reforçar a capacidade cooperativa dos alunos e a construção do conhecimento 

de uma forma cooperativa entre os seus pares (Bond, Cohen & Sampson, 1999). A realização de 
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algumas das tarefas tinha duas fases, a primeira na sala de aula e a segunda fora de sala de aula com 

a elaboração de relatório ou resolução escrita para avaliação. Este tipo de procedimento permitiu que 

os alunos refletissem mais cuidadosamente sobre os conceitos em estudo e daí que se pudesse alcançar 

a sua reificação (Sfard, 1991) com mais facilidade. A resolução das diversas tarefas pelos alunos 

permitiu identificar as suas dificuldades e erros cometidos e conhecer as ações que realizaram para 

ultrapassar as suas incapacidades. A resolução das tarefas permitiu, ainda, que os alunos refletissem 

sobre as suas dificuldades e encontrassem formas ativas de auto aprendizagem (Mota, 2009), com o 

apoio do professor, dos colegas e dos materiais didáticos que dispunham. Os comentários dos alunos, 

no fim das tarefas, refletem que a metodologia de aprendizagem aplicada lhes reforçou a ligação entre 

as definições e a visualização mental dos conceitos, acederam ao conceito definição e imagem dos 

objetos matemáticos (Tall e Vinner, 1981; Vinner, 1983).  

Ao longo do semestre letivo, o comportamento dos alunos perante as tarefas que lhes foram 

propostas foi-se modificando. Nas primeiras tarefas letivas do semestre, os alunos manifestavam não 

ter hábitos de trabalho em grupo. Este tipo de dificuldade, referenciada no modelo de atividade de 

Engeström (2001) como uma contradição (4.º princípio), foi ultrapassado com a realização de diversas 

tarefas de grupo e culminou na tarefa de projeto com o reconhecimento por partes dos alunos das 

vantagens de trabalhar em equipa. O modelo de aprendizagem implementado sofreu uma expansão 

qualitativa – 5.º princípio do sistema de atividade de Engeström (2001) – no sentido de os alunos 

aprenderem a trabalhar e a comunicar em comunidade. 

Com o desenrolar das atividades, os alunos, paulatinamente, manifestaram um maior interesse 

em participar, distribuindo tarefas entre eles, ao nível da consulta de apontamentos, do uso dos materiais 

tecnológicos e da redação da resposta a entregar no final. Os alunos passaram a olhar para as suas 

ações não como sendo meramente uma tarefa de resolução, mas como uma atividade de pesquisa de 

conceitos matemáticos envolventes nas tarefas, tendo implicações na compreensão matemática de nível 

superior, como é referido nas teorias da construção do conhecimento (Dubinsky, 1991; Gray & Tall, 

1994; Sfard, 1991; Tall & Vinner, 1981). 

A utilização dos materiais didáticos foi tendo predominância diferente conforme os conteúdos 

matemáticos e o tipo de tarefas realizadas pelos alunos. O uso dos apontamentos teóricos foi 

fundamental para os alunos consultarem as definições de conceitos necessários para a resolução das 

tarefas. Os apontamentos teóricos foram indicados pelos alunos como materiais didáticos usados na 

resolução de todas as tarefas. Isto reflete a necessidade de os professores organizarem para os seus 
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materiais didáticos bons apontamentos (pdf ou outro formato) de apoio às atividades de aprendizagem 

(Graells, 2000) dos alunos. 

A integração de materiais tecnológicos na resolução das tarefas não se dá de imediato. Na fase 

inicial do semestre letivo, a calculadora gráfica foi o material tecnológico preferencial dos alunos, o que 

foi dando lugar ao GeoGebra conforme se iam familiarizando com o software. Este processo de 

habituação dos alunos a utilizar as novas tecnologias para apoiar as suas atividades de aprendizagem 

demora o seu tempo (Consciência, 2013). O apoio das tecnologias gráficas reforça a visualização de 

conceito imagem (Vinner, 1983) e proporciona uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos 

em estudo. Nas atividades cognitivas dos alunos, as imagens resultantes do contributo do gráfico foi 

importante para a formação e reificação dos conceitos, contribuindo para melhorar o raciocínio abstrato 

e levando à generalização (Barwise & Etchemedy, 1991; Eisenberg & Dreyfus, 1991; Nascimento, 2006; 

Ziermann & Cunningham, 1991). Por exemplo, isso aconteceu na construção da relação entre a 

equação da reta tangente e a normal, na determinação analítica do contradomínio de uma função não 

injetiva, na determinação de soluções de inequações de funções não lineares ou na representação da 

aproximação dos polinómios de Taylor a funções matemáticas. O uso das tecnologias gráficas contribuiu 

para a clarificação dos conceitos e criou nos alunos uma atitude positiva e motivadora na resolução das 

tarefas matemáticas. 

Ao nível pessoal, este estudo permitiu que, enquanto professor, o investigador obtivesse um 

maior conhecimento sobre a complexidade da criação e gestão de ambientes de aprendizagem como o 

que foi implementado na experiência de ensino. Estes ambientes obrigaram a que, antecipadamente, 

se produzissem os vídeos aula, implicando uma forte componente de uso de softwares de edição de 

gravação de aulas teóricas e práticas realizadas. A preparação da elaboração dos enunciados das tarefas 

de projeto obrigaram: (i) a um conjunto de atividades de aprendizagem e revisão de conceitos de Física; 

(ii) a uma coordenação das questões a colocar na tarefa; (iii) a uma pré-realização das tarefas propostas 

no sentido de as considerar adequadas para os alunos; (iv) ao acompanhamento e esclarecimento de 

dúvidas dos alunos durante a realização do projeto. Torna-se, assim, possível implementar estratégias 

de ensino em unidades curriculares como a Matemática I, tradicionalmente com forte componente 

formal, que inclua a exploração formal de conceitos e a resolução de tarefas apoiadas em materiais 

tecnológicos. Com isso saem reforçadas as capacidades de visualização e de abstração matemática dos 

alunos sobre os conceitos matemáticos que estudam (Dreyfus, 1991; Ponte, 2005; Zimmermann & 

Cunningham, 1991).  
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8.4. Limitações do estudo 

Dada a abordagem metodológica do estudo ser qualitativa, com design de estudo de caso, a 

sua intenção não é generalizar os resultados a outros alunos de outros cursos. Trata-se de um tipo de 

investigação que relata e descreve situações contextualizadas (Bogdan & Biklen, 1994; Yin, 2003), os 

alunos de dois cursos de engenharia e, indiretamente, os professores intervenientes nos processos de 

ensino e aprendizagem. Por esse facto, o investigador ao lidar com seres humanos é incapaz de 

manipular ou controlar certos aspetos, nomeadamente variáveis independentes.  

Sendo que os objetivos do estudo incluem a análise de perceções dos alunos sobre materiais 

didáticos e contextos de aprendizagem, não se pode concluir que para outras situações diferentes que 

a reação dos alunos seja a mesma. Entre uma diversidade de variáveis, as tarefas a propor podem ter 

diferentes graus de dificuldade, os materiais didáticos podem ser usados de diferentes formas e os 

contextos de aprendizagem podem ser interligados de diferentes modos.  

O facto do regulamento pedagógico da instituição onde se realizou o estudo não permitir que a 

componente de avaliação dos alunos, sujeitos à experiência de ensino, não fosse substancialmente 

diferente dos restantes, isso poderá conduzir a algum desinteresse por parte de alguns alunos em 

realizar algumas tarefas propostas. Também a utilização de outras metodologias de aprendizagem 

noutras unidades curriculares podem contribuir desde logo para uma atitude mais ou menos positiva 

em relação à que se usou no estudo. 

Para experiências de ensino de maior dimensão, não limitado a duas turmas como foi neste 

caso, é necessário uma gestão mais complexa, desde logo começando pelo número de professores 

necessários e que tenham um conhecimento sobre o uso de materiais tecnológicos empregues. A 

quantidade de tarefas a analisar, pode ser também um fator limitador dos resultados alcançados com 

o estudo. 

8.5. Recomendações para futuras investigações 

É importante que as atividades de aprendizagem dos alunos incluam contextos de e fora de 

sala de aula e que as suas avaliações se façam nestes dois contextos de modo a que os alunos se 

sintam motivados a realizar as tarefas que lhes são propostas. Considerando estes elementos que 

fizeram parte deste estudo, importa realizar futuras investigações com o foco noutros temas dos cursos 

de engenharia.  

Em relação aos materiais didáticos, é importante apostar na existência da sua diversidade. Para 

averiguar a relevância dos materiais didáticos na aprendizagem de tópicos matemáticos, é importante 
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comparar o desempenho de alunos de engenharia que utilizam esses materiais com o desempenho 

dos alunos que não os utilizam. 

As tarefas de projeto devem, preferencialmente, focar temas na área da futura formação dos 

alunos, no sentido de lhes criar uma maior motivação para as realizar. No entanto, é importante que 

estas tarefas tenham um caráter interdisciplinar (Masson et al., 2012) no sentido de ter uma maior 

aplicabilidade (recomendações EUR-ACE e CDIO), criem uma maior motivação e não impliquem uma 

carga adicional de tarefas extra-aula. A pertinência que os trabalhos de projeto têm na formação do 

futuro engenheiro leva a apontar o estudo do seu contributo na aprendizagem de tópicos matemátcios 

de alunos que frequentam cursos de engenharia.  

Ainda, em termos de sugestões futuras, o facto de os vídeos aula terem tido uma aceitação 

bastante favorável, sugere-se uma análise sobre as temáticas e o tipo de vídeos que os alunos preferiram 

visualizar, no sentido de apostar na edição desse tipo de conteúdos matemáticos. A mesma sugestão 

se aplica às applets elaboradas. Em relação ainda à utilização das applets, propõem-se um estudo da 

aplicação da técnica peer learning (aprendizagem por pares) com base neste material tecnológico como 

meios de discussão das atividades de aprendizagem. É, ainda, importante que se estude se a aceitação 

da utilização de softwares matemáticos utilizados nos processos de aprendizagem estará condicionada 

pela habilidade de os alunos/professor em os utilizar, no sentido de se proporem atividades prévias da 

aprendizagem com a sua aplicação em tarefas de Matemática.  
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ANEXO 1: Componente escolha múltipla do teste diagnóstico 

 

 
Dados Pessoais 

É a primeira vez que se inscreve no instituto:       Sim           Não   

Qual foi a última escola que frequentou? ______________________________________ 

Idade:  _______ 

Aluno:    Diurno                 Noturno 

 
Teste 

Questões de escolha múltipla: Deve escolher apenas uma das opções, a mais 

adequada à questão. 

1) A expressão 
4

53

1010

1010
D








 é igual a: 

(A) 10  (C) 310  

(B) 310  (D) 210  

 
2) Considere as expressões:  

(K) x4x4x 216222    (L)     x2x2x
7749   (M) xxx 532   

(A) Somente a expressão (M) é falsa (C) Todas são verdadeiras 

(B) Somente a expressão (K) é falsa (D) Somente a expressão (L) é falsa 

3) Após simplificação, o quociente de polinómios 
2

2

2

2 4

x

x x
 é representável por:  

(A) 
1

4x
 (C) 0

2

x
x

x
 


 

(B) 1
2

x
  (D) 

2

x

x 
 

4) A equação  1 2 x x  é equivalente a:  

(A) 2 3x x    (C) 2 3x x    

(B) 1 2x x     (D) 1 2x x     

5) Considere a inequação 3 2 6 0x   . O seu conjunto solução, em , é: 

(A)    ,0 4,    (C)  0,4  
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(B) ]−∞, 0[ ∪ ]4,+∞[ (D)  0,4  

6) Na figura está representada, num referencial ortonormado, parte do gráfico de uma função 

ℎ:ℜ → ℜ+ 

 

 
Qual dos seguintes gráficos é representativo da função derivada de 1ª ordem de h ? 

(A) 

 

(C) 

 

(B) 

 

(D) 

 

7) Sendo f a função em que  0 1f   e a sua derivada é definida pela expressão 

2' ( ) 3f x x  , a expressão analítica de 𝑓 é: 

 (A) 
3 1x   (C) 6 1x   

 (B) 3x  (D) 6 x  

 
8) Considere-se a função f , real de variável real, cuja representação gráfica é: 

 
 
 
 

 

 

Qual das seguintes afirmações matemáticas é verdadeira: 

 

-15 -10 -5 0 5 10 15

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

x

4 x/(1+x2)

x  

y  

1 

2 

2
 

1
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(A) 

 

lim ( ) 0

lim ( ) 0

1 2

x

x

f x

f x

f









 

 (C) 

 

lim ( ) 0

lim ( ) 0

1 0

x

x

f x

f x

f









 

 

(B) 

 

lim ( )

lim ( )

1 0

x

x

f x

f x

f





 

 

  

 (D) 

 

lim ( )

lim ( )

1 2

x

x

f x

f x

f





 

 

   

 

9) Considere o triângulo retângulo [ABC] representado na figura.  

 

 

 

Com base na informação apresentada, podemos afirmar que: 

(A) ∝=
𝜋

3
 (C) ∝=

𝜋

6
 

(B) ∝=
𝜋

4
 (D) ∝= 𝜋 

10)  Considere a função f representada no gráfico seguinte: 

 

Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

(A)    0, 2 1, 3f fD e D    (C)    1,3 0, 2f fD e D    

(B)    0, 2 1, 3f fD e D   (D)    0, 2 1,3f fD e D    

 

 
  

A 

B C 

 

5√3cm 

Digite 

a 

5 cm 
10cm 
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ANEXO 2: Componente escrita do teste diagnóstico 

Seja rigoroso e explícito em todos os cálculos apresentados que devem ser devidamente 

justificados 

 

1) Determine a expressão da derivada de cada uma das seguintes funções reais de variável real: 

a) 5 23( ) 4
2 1

x
f x x x

x
  


 

b)    5 2( ) 2 cos xf x sen x e x    

c)  
2

2( ) 3ln 1f x x   

2) Considere a função real de variável real definida por 
 

2
2

( )

4

sen x
f x

x






 

a) Indique o domínio de ( )f x . 

b) Indique os zeros de ( )f x . 

3) A expressão 2 4 5  ( )s t t t   traduz a equação da trajetória de um projétil lançado para o 

ar. As variáveis t e s designam, respetivamente, o tempo (em segundos) e a altura (em metros) 

do projétil em relação ao solo. 

a) Determine a altura máxima atingida pelo projétil. 

b) Determine o instante em que o projétil, na sua queda, atinge o solo. 

c) Esboce o gráfico da expressão que traduz a altura do projétil. 

4) Considere a sucessão constituída pelos seguintes termos: 

0 1 2

1 1
2, 1, , ..., 2 , ...

2 2

n

nu u u u
 

     
 

 

Responda, justificando, a cada uma das questões 

a) Caracterize o tipo de sucessão. 

b) Trata-se de uma sucessão convergente?  

c) Recorrendo à expressão da soma dos n primeiros termos da progressão associada à 

sucessão apresentada, determine a soma dos oito primeiros termos. 

d) Considere uma nova sucessão cujo termo geral 𝑎𝑛 é dado pela soma dos 𝑛 primeiros 

termos da sucessão (𝑢𝑛). Será esta sucessão convergente?  
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Formulário 

 

 

Relações trigonométricas de ângulos agudos 

 

 sen  cos  tg  

0º    1  

30º   
1

2
 3

2
 

3

3
 

45º   
2

2
 

2

2
 1 

60º   
3

2
 

1

2
 3  

90º   1   

 

Trigonometria 

2 2sen cos 1a a   

 sen = sen cos sen cosa b a b b a     

 cos = cos cos sen sen ba b a b a     

sen
tg

cos

a
a

a
  

 

 

Regras de derivação 

 u v u v


     

 u v u v u v


       

2

u u v u v

v v


    

 
 

 

  1 'n nu n u u

    

 sen cos u u u


   

 cos sen u u u


    

 e eu uu


   

  ln u ua u a a


    

 ln
u

u
u


  

 log
ln

a

u
u

u a





 

 

FIM 

 

 

 

 

0 0

0
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ANEXO 3: Problema - Trigonometria - Atividade extra aula 1 

 

 

Problema 1 

Considere a função 𝑓(𝑥) =  |2 𝑠𝑒𝑛(2𝑥) +
1

2
| e a respetiva restrição principal da função 

trigonométrica associada, determine: 

 O domínio; 
 O contradomínio; 
 A reta normal ao gráfico de 𝑓 para 𝑥 =

𝜋

2
 ; 

 Determine . 

Escolha pelo menos uma resposta 

  

 

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 
 

https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+y+%3D++-+/frac{{/sqrt+3+}}{6}x+%2B++/frac{3}{2}+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f^'%3D/left[+0+,+/frac{5}{2}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S+%3D+/left[++-/frac{/pi+}{{12}}+,++0+/right]
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S+%3D+/left[-+/frac{/pi+}{{12}}+,+/frac{/pi+}{{12}}+/right]
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?++y+%3D++-+/frac{{/sqrt+3+}}{6}/left(+{x+-+/frac{/pi+}{{12}}}+/right)+%2B++/frac{3}{2}++
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f^'%3D/left[+/frac{3}{2}+,+/frac{5}{2}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f+%3D/left[+{+-+/frac{/pi+}{2},+/frac{/pi+}{2}}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f%3D/Re+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f^'%3D/left[+0+,+2+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f+%3D/left[+{+-+/frac{/pi+}{4},+/frac{/pi+}{4}}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+y+%3D+2+/sqrt+3+/left(+{x+-+/frac{/pi+}{{12}}}+/right)+%2B++/frac{7}{2}++
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S%3D+/left[+/frac{/pi+}{{12}}+,+/frac{/pi+}{{4}}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S%3D/{+x/in+{D_f}:f/left(+x+/right)+/leq+/frac{1}{2}+/}
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Problema 2 

Considere a função 𝑓(𝑥) =  |2 𝑠𝑒𝑛2(2𝑥) −
1

2
| e a respetiva restrição principal da função 

trigonométrica associada, determine: 

 O domínio; 
 O contradomínio; 
 A reta normal ao gráfico de 𝑓 para 𝑥 = −

𝜋

8
 ; 

 Determine . 

Escolha pelo menos uma resposta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Problema 3 

Considere a função 𝑓(𝑥) =  |𝑡𝑔 (
𝑥

3
−
𝜋

3
) | e a respetiva restrição principal da função 

trigonométrica associada, determine: 

 O domínio; 

 O contradomínio; 

https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?D_f^'%3D/left[+-/frac{3+}{2}++,+/frac{3+}{2}+/right]
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f+%3D/left[+{+-+/frac{/pi+}{4},+/frac{/pi+}{4}}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f^'%3D/left[+/frac{1}{2}+,+/frac{3}{2}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S+%3D+/left[-+/frac{/pi+}{{4}}+,++/frac{/pi+}{4}+/right]
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S+%3D+/left[-+/frac{/pi+}{{8}}+,+/frac{/pi+}{{8}+/right]
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+y+%3D++/frac{{/sqrt+2+}}{2}+/left(+{x+%2B+/frac{/pi+}{{8}}}+/right)+%2B/frac{1+}{2}++
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?++y+%3D++4+/sqrt+2+/left(+{x+}+/right)+%2B+/frac{1+}{2}++
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?++y+%3D++4+/sqrt+2+/left(+{x+-+/frac{/pi+}{{8}}}+/right)+%2B/frac{1+}{2}++
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f+%3D/left[+{+-+/frac{/pi+}{2},+/frac{/pi+}{2}}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f%3D/Re+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S%3D+/left[+0+,+-/frac{/pi+}{{4}}+/right]
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f^'%3D/left[+0+,+/frac{3}{2}+/right]+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S%3D/{+x/in+{D_f}:f/left(+x+/right)+/leq+/frac{1}{2}+/}
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 A reta normal ao gráfico de 𝑓 para 𝑥 =
𝜋

6
 ; 

 Determine .  

Escolha pelo menos uma resposta 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S+%3D+/left]+0+,+/frac{4/pi+}{3}+/right[+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+y+%3D++-+/frac{{/sqrt+3+}}{3}+/left({x+-+/frac{/pi+}{{6}}}+/right)+%2B1
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f+%3D/left]+{+-+/frac{/pi+}{3},+/frac{5/pi+}{3}}+/right[
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?D_f^'%3D/Re+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?D_f^'%3D/Re_0^%2B+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+y+%3D++-+/left({x+-+/frac{/pi+}{{6}}}+/right)+%2B1+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S+%3D+/left]-+/frac{4/pi+}{{3}}+,+/frac{4/pi+}{3}+/right[
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f%3D/Re+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+y+%3D++-+/left({x+-+/frac{/pi+}{{6}}}+/right)+-1+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+D_f+%3D/left]{+-+/frac{/pi+}{2},+/frac{/pi+}{2}}+/right[
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S%3D+/left]+-/infty+,+/frac{4/pi+}{3}++/right[
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?D_f^'%3D/Re^%2B+
https://moodle.isep.ipp.pt/filter/tex/displaytex.php?+S+%3D+/{+x/in+{D_f}:f/left(+x+/right)+%26amp;lt;+/sqrt+3+/}+


Anexos 

 

499 

ANEXO 4: Questionário da atividade da sala de aula 

 
Atividade 1 – Sala de Aula – Moodle – Trigonométricas Diretas 

 

1) A que problema respondeu?           1         2        3     

 

2) Quais os materiais ou meios usou para realizar a Atividade 1 (exemplo: apontamentos teóricos, 

vídeos, Geogebra, wxMaxima, Wolfram, máquina calculadora, etc.) 

 

3) Indique em que pontos da atividade da aula usou as tecnologias e em que lhe ajudou? 

 

4) Indique em que pontos da atividade da aula achou adequado o professor usar o software 

matemático e em que lhe ajudou? 

 

5) Aponte sugestões ou críticas acerca da atividade realizada aula: 
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ANEXO 5: Questionário da atividade no Moodle  

 

 

Atividade 1 – Extra Aula – Moodle – Trigonométricas Diretas 

Data: 30 SET – 1 Out – 2 Tentativas + 1 (3 – 4 Out) por não funcionar para alguns Alunos 

 

1) A que problema respondeu?           1           2           3     

 
2) Quais os materiais ou meios usou para realizar a Atividade 1 (Extra aula) no Moodle (exemplo: 

apontamentos teóricos, vídeos, Geogebra, wxMaxima, wolfram, máquina calculadora, etc.) 
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ANEXO 6: Enunciado das tarefas TGI_8 e TGI_9 

 

Esta atividade deverá ser desenvolvida em duas fases: 

1.ª fase: na sala de aula, com entrega em papel e/ou ficheiro de um rascunho da sua resolução; 

2.º fase: entrega de relatório da atividade, na semana seguinte, segundo o formato apresentado. 

 

Problema 1 

Seja 𝑓 a função real de variável real definida por  
4 3

1
2

 
   

 

x
f x arc sen


. Considere a 

restrição principal da função seno: 

a) Determine o domínio e o contradomínio de 𝑓, procedendo ainda à sua representação 

gráfica. 

b) Calcule  4f   e  f  . 

c) Calcule    1fD f a  :a . 

d) Determine    : 1fx D f x   S . 

e) Caracterize a função 𝑓−1 e represente-a graficamente. Compare os gráficos das duas 

funções. 

f) Identifique e represente a equação da reta tangente ao gráfico de f  no ponto de abcissa 

– 2. 
 

Nota: A resolução deste problema, para além de evidenciar uso de tecnologias, deverá ser 

acompanhada pelas necessárias justificações matemáticas. 

 

Problema 2 

 

Seja 𝑔 a função real de variável real definida por 𝑔(𝑥) = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(ln((𝑥 − 1)2)) +
𝜋

4
. 

Tomando como linha de referência a restrição principal da função tangente: 

a) Determine 𝐷𝑔 e 𝐷𝑔′. 

b) Determine as raízes e pontos de máximo da função 𝑔. 

c) Determine o conjunto  : 0
2

gS x D g x
 

    
 

.  
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Estrutura do relatório: 

 

Rosto do relatório: 

- Identificação da escola e curso 

- Identificação dos elementos do Grupo 

- Título da atividade 

- Identificação da unidade curricular 

- Data de entrega 

 

Desenvolvimento Relatório: 

Índice 

Capítulo 1. Introdução 

a. Definição do problema 

b. Objetivo do atividade 

Capítulo 2. Enquadramento teórico 

a. Breve introdução teórica dos conceitos envolvidos na atividade 

Capítulo 3. Metodologia  

a. Apresenta a metodologia que o grupo usou para resolver atividade 

b. Apresenta os meios que usou para a resolução da atividade 

Capítulo 4. Apresentação e análise de resultados 

a. Para cada questão dá uma visão geral da resolução 

b. Descrição dos resultados para cada questão 

c. Análises suplementares para cada questão  

Capítulo 5. Conclusões 

a. Interpretação de resultados 

b. Limitações do atividade 

c. Implicações para futura, onde pode incluir sugestões a outro tipo de resolução da 

atividade. 

Bibliografia 

Anexos 

 

 

Nota: 

Na fase de análise de resultados e conclusões do relatório, deverá para cada situação identificar 

onde a tecnologia lhe ajudou a interpretar e perceber melhor os conceitos envolvidos na atividade. 
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ANEXO 7: Enunciado da tarefa sobre os critérios de convergência de séries 

numéricas 

 

Análise do trabalho realizado 

 

1 –      Insuficiente    Suficiente    Bom   

2 –      Insuficiente    Suficiente    Bom   

3 –      Insuficiente    Suficiente    Bom   

 

Resultados dos problemas exploratórios 

 

a) Critério utilizado  ______________________________   Convergente   Divergente     

b) Critério utilizado  ______________________________  Convergente   Divergente    

c) Critério utilizado  ______________________________  Convergente   Divergente    

d) Critério utilizado  ______________________________   Convergente   Divergente    

e) Critério utilizado  ______________________________  Convergente   Divergente    

f) Critério utilizado  ______________________________  Convergente   Divergente    

g) Critério utilizado  ______________________________   Convergente   Divergente    
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Resolução dos problemas propostos 

Problemas exploratórios  

Estudar a convergência das seguintes séries: 

a) ∑
𝑛+1

𝑛
∞
𝑛=1  

b) ∑
1

√𝑛
∞
𝑛=1  

c) ∑
1

1+𝑛2
∞
𝑛=1  

d) ∑
(−1)𝑛

2
𝑛
2

∞
𝑛=1  

e) 
1

√10
+

1

√20
+

1

√30
+⋯ 

f) 
1

2
+
2

5
+

3

10
+

4

17
+

5

26
+⋯ 

g) 1 +
4

2
+
9

6
+
16

24
+

25

120
+⋯ 

 

Problemas propostos 

1. Considere a série de termo geral definido por 𝑢𝑛 =
1

𝑛(𝑛+1)(𝑛+2)
   . Mostre usando o 

critério da comparação que a série é convergente. 

 

2. Seja 𝑎 um número real positivo. Recorrendo ao critério da razão estude a convergência 

das séries ∑
𝑎𝑛

𝑛!
∞
𝑛=1  e ∑

𝑛𝑛

𝑛!
∞
𝑛=1 . 

 

3. Analise a convergência da série alternada ∑ (−1)𝑛
𝑛

𝑛+2
sen

1

𝑛
∞
𝑛=1 . 
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ANEXO 8: Tarefa de Moodle SN_5 

Séries numéricas – Moodle 

1) Qual das seguintes afirmações é verdadeira relativamente á expressão 
1

k

k

u





   

A) Os termos ku  representam uma série.  

B) 
1

k

k

u





 representa uma sucessão..  

C) Os termos ku  representam uma sucessão.  

D) 
1

k

k

u





 é convergente.  

2) Considere a série numérica 
1

k

k

u





 . Podemos afirmar que esta série é convergente se: 

A) 1 1k

k k

u
lim

u






 
B) 0k

k
lim u


  

C) 1 1k

k k

u
lim

u




  

D) 1 1k

k k

u
lim

u




  

3) Seja 
1

k

k

u





  a série numérica em que 0ku     Qual das seguintes afirmações é verdadeira: 

A) A série é convergente se os termos ku  forem positivos ou negativos 

alternadamente e 1k ku u   .  

B) A série é convergente se 1k ku u   .  

C) A série é convergente se 1k ku u   .  

D) A série é convergente se 1k ku u   .  

4) Relativamente à seguinte situação, qual das seguintes afirmações é correta: 

         

A)  G  representa 
1

k

k

u





 e   H  os termos ku  B)  H  representa 
1

k

k

u





 e  

 G  os termos ku  
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5) Seja  
1

k

k

u





  uma série convergente. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

A) Então 0k
k
lim u


 .  

B) Então  1k
k
lim u


 . 

C) Então  1k ku u  .  

D) Então  1k ku u  .  

6) Seja a série numérica 
1

k

k

u





 . Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

A) Se 0k
k
lim u


   então a série é convergente. 

B) Se 0k
k
lim u


   então a série é divergente. 

C) Se 1k
k
lim u


   então a série é convergente. 

D) Se a série diverge é porque

 

1k
k
lim u


  . 

7) Seja  
1

k

k

u





 uma série convergente. Então, uma possível representação desta situação será: 

A)     B)  

           

C) 

  

8) Considere a série numérica 
2

1

1

k k





 . Qual das seguintes afirmações é verdadeira?  

A) Trata-se de uma série geométrica convergente. 

B) Trata-se de uma série geométrica divergente. 

C) Trata-se de uma série Riemann convergente. 

D) Trata-se de uma série Riemann divergente. 
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9) Considere a série numérica 
1

1

2k
k





 . Qual das seguintes afirmações é verdadeira?  

A) Trata-se de uma série geométrica convergente. 

B) Trata-se de uma série geométrica divergente. 

C) Trata-se de uma série Riemann convergente. 

D) Trata-se de uma série Riemann divergente. 

10) Considere a série numérica 
1

1

k
k





 . Qual das seguintes afirmações é verdadeira:  

A) Trata-se de uma série geométrica convergente. 

B) Trata-se de uma série geométrica divergente. 

C) Trata-se de uma série Riemann convergente. 

D) Trata-se de uma série Riemann divergente.. 

11) Sejam as séries numéricas 
1 1

1
k

k k

u
k

 

 

    e  
1

k

k

v





    em que kv  é uma sucessão 

monótona e os seus temos são positivos. Qual das seguintes afirmações é verdadeira. 

A) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é convergente 

B) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é divergente 

C) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é convergente 

D) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é divergente 

12) Sejam as séries numéricas 
2

1 1

1
k

k k

u
k

 

 

    e  
1

k

k

v





    em que kv  é uma sucessão 

monótona e os seus temos são positivos. Qual das seguintes afirmação é verdadeira. 

A) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é convergente 

B) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é divergente 

C) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é convergente 

D) se 
1 1 1

k k k

k k k

v u v

  

  

    é divergente 
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13) Seja a série numérica: ∑ 𝑛(−1)𝑛+1
+∞

ℎ=1
= 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6… = 𝑆 

Qual dos seguintes argumentos é válido:   

A)  

   𝑆 = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
+𝑆 =        1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
+𝑆 =                1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…⏟                        

3 𝑆 = 1−1 + 2 − 3 + 4 − 5 + 6 − 7⏟                  

−𝑆 

⇔4𝑆 = 1⇔𝑆 =
1

4

 

B)  
   
     𝑆 = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…
  +𝑆 =        1 − 2 + 3 − 4 + 5 − 6…⏟                      

2 𝑆 = 1−(1 − 1) − (1 − 1) − (1 − 1)…⏟                    

0 

⇔2𝑆 = 1⇔𝑆 =
1

2

. 

C)  

𝑆 = 1 + (−2 + 3)⏟      
+1

+ (−4 + 5)⏟      
+1

+ (−6 + 7)⏟      
+1

+⋯ = 1 + (+ ∞) → +∞ 

D) A série diverge, porque 0lim 


k
n

u  

14) Uma bola é lançada a uma distância de 1 metro do chão. Após cada queda, a bola sobe 
3

4
 da 

altura anterior, como ilustra a seguinte figura. 

 

Para o enunciado apresentado, a distância total percorrida pela bola até parar é dada por: 

A) 














1
4

3
21...

4

3

4

3

4

3
2

4

3

4

3
2

4

3
21

n

n

D  

B) 














0
4

3
...

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
1

n

n

D  

C) 





1

4

3
1...

4

3

4

3

4

3

4

3
1

n

D  

D) 





1

4

3
1...

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
1

n

nD  
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ANEXO 9: Tarefa de Moodle SF_2 

 

Este é um teste de escolha múltipla sobre séries funcionais. Só uma afirmação está correta. 

Deverá dar uma pequena explicação sobre a opção que selecionar. 

 

 

 

 

1) A figura seguinte representa uma aproximação de Taylor de 2ª ordem da função 𝑓. Qual das 

seguintes expressões representa o facto? 

 

A)      
2

2 0 1 2P x c c x A c x A     . 

B)      
2

2 0 1 2P x c c x B c x B     . 

C)      
2

2 0 1 2P x c c x C c x C     . 

D)      
2

2 0 1 2P x c c x E c x E     . 

 
Justificação de opção de escolha: _________________________________________ 
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2) A figura seguinte representa uma aproximação de Taylor de 2ª ordem da função 𝑓. Qual das 

seguintes afirmações é verdadeira? 

 

A) E representa o centro da série de Taylor. 

B) B representa a abcissa do centro da série de Taylor. 

C) C representa a abcissa do centro da série de Taylor. 

D) D representa o centro da série de Taylor. 

Justificação de opção de escolha:  ______________________________________ 

3) A figura seguinte representa uma aproximação de Taylor de 2ª ordem da função 𝑓. Qual das 

seguintes afirmações é verdadeira? 

 

A) A ordenada de E representa a aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c 
é a abcissa de C.  
B) A ordenada de D representa a aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c 
é a abcissa de C.  
C) A ordenada de A representa a aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c 
é a abcissa de C.  
D) A ordenada de B representa a aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c 
é a abcissa de C.  

 Justificação de opção de escolha: ___________________________________ 
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4) A figura seguinte representa uma aproximação de Taylor de 2ª ordem da função 𝑓. Qual das 

seguintes afirmações é verdadeira? 

 

A) O módulo da diferença entre as ordenadas de E e D representa o erro de 
aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c é a abcissa de C.  

B) O módulo da diferença entre as ordenadas de C e D representa o erro de 
aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c é a abcissa de C.  

.C) O módulo da diferença entre as ordenadas de  E e C representa o erro de 
aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c é a abcissa de C.  

.D) O módulo da diferença entre as ordenadas de A e B representa o erro de 
aproximação do polinómio de Taylor a f(c), onde c é a abcissa de C.  

. 

Justificação de opção de escolha: ______________________________________ 

 

5) Qual das seguintes expressões representa uma aproximação de Taylor de 2ª ordem à função 

real de variável real definida por 𝑓(𝑥) = cos(𝜋𝑥), em torno de 𝑥 = 1.  

A) P2(𝑥) = −1 +
(𝑥−1)2

2!
 

B) P2(𝑥) = −1 +
𝜋2(𝑥−1)2

2!
. 

C) P2(𝑥) = −1 +
𝜋 (𝑥−1)

1!
. 

D) P2(𝑥) = −1 +
(𝑥−1)

1!
. 

Justificação de opção de escolha: ___________________________________ 
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6) Qual das seguintes expressões representa uma série de Taylor da função real de variável real 

definida por 𝑓(𝑥) = ln(𝑥 + 1).  

A) 𝑓(𝑥) = 𝑥 +
𝑥2

2
+
𝑥3

3
+
𝑥4

4
+
𝑥5

5
−⋯ =∑

1

𝑘
 𝑥𝑘

∞

𝑘=1
;       −1 < 𝑥 ≤ 1 

B) 𝑓(𝑥) = 𝑥 −
𝑥2

2
+
𝑥3

3
−
𝑥4

4
+
𝑥5

5
−⋯ =∑

(−1)𝑘−1

𝑘
𝑥𝑘

∞

𝑘=1
;       −1 < 𝑥 ≤ 1. 

C) 𝑓(𝑥) = 𝑥 −
𝑥2

2!
+
𝑥3

3!
−
𝑥4

4!
+
𝑥5

5!
−⋯ =∑

(−1)𝑘−1

𝑘!
𝑥𝑘

∞

𝑘=1
;       −1 < 𝑥 ≤ 1. 

D) 𝑓(𝑥) = 𝑥 −
𝑥2

2
+
𝑥3

3
−
𝑥4

4
+
𝑥5

5
−⋯ =∑

(−1)𝑘−1

𝑘
𝑥𝑘

∞

𝑘=1
;       −∞ < 𝑥 < +∞. 

Justificação de opção de escolha: ____________________________________ 

7) Seja 𝑓 a função real de variável real definida por 𝑓(𝑥) = ln(𝑥) representada pela série Taylor 

∑
(−1)𝑘−1

𝑘
(𝑥 − 1)𝑘

∞

𝑘=1
;       0 < 𝑥 ≤ 2 . Qual dos seguintes valores representa uma 

aproximação de Taylor de 3.ª ordem para o valor de ln (
3

2
). 

A) ln (
3

2
) ≈

3

8
. 

B) ln (
3

2
) ≈

5

12
 

C) ln (
3

2
) ≈

1

2
. 

D) ln (
3

2
) ≈

77

192
. 

Justificação de opção de escolha: ____________________________________ 

8) Uma partícula move-se no plano xoy  a uma velocidade descrita pela equação 𝑣(𝑡) =
1

𝑡+1
, 

onde 𝑡 é o instante (em segundos) após o início do movimento. No instante 0t segundos a 

partícula encontra-se na posição 0 3s m  (metros). Conhecendo-se as relações: 𝑣(𝑡) = 𝑠′(𝑡) 

e 𝑎(𝑡) = 𝑣′(𝑡) e com base nas séries de funções, a equação que descreve o movimento da 

partícula  s t será: 

A) 𝑠(𝑡) = 3 + 𝑡 +
𝑡2

2
+
𝑡3

3!
… 

B) 𝑠(𝑡) = 3 + 𝑡 −
𝑡2

2
+
𝑡3

2
…. 

C) 𝑠(𝑡) = 1 + 𝑡 −
𝑡2

2
+
𝑡3

2
…. 

D) 𝑠(𝑡) = 1 + 𝑡 +
𝑡2

2
+
𝑡3

3!
…. 

Justificação de opção de escolha: _____________________________________ 
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ANEXO 10: Tarefa de Moodle Iind_5 - integrais indefinidos 

 
 

Grupo I 

 
1. Seja cos(𝑥) + 1 uma primitiva de 𝑓(𝑥). Então, 𝑓(𝑥) é: 

a. −𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

b. 𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

c. cos(𝑥); 

d. Nenhuma das anteriores. 

2. Considere ∫ 3𝑥2𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶.  Então, 𝐹(𝑥) é: 

a. 3𝑥; 

b. 𝑥3; 

c. 6𝑥; 

d. Nenhuma das anteriores. 

3. Considere 𝑦(𝑥) = ∫ cos(𝑥) 𝑑𝑥 e 𝑦(0) = 2.  Então, 𝑦(𝑥) é: 

a. 𝑠𝑒𝑛 (𝑥) = 2; 

b. −𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

c. cos (𝑥); 

d. Nenhuma das anteriores. 

4. Seja ∫ 2𝑒𝑠𝑒𝑛(𝑥)cos (𝑥)𝑑𝑥. Então, a mudança de variável adequada à sua resolução é: 

a. 𝑢 = 𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

b. 𝑢 = cos (𝑥); 

c. 𝑢 = 𝑒2𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

d. Nenhuma das anteriores. 

5. Considere ∫ ln(𝑡𝑔(2𝑥)) sec2(2𝑥) 𝑑𝑥 e a mudança de variável 𝑡 = 𝑡𝑔(2𝑥). Então, o 

integral transforma-se em: 

a. 
1

2
∫ ln (𝑡) 𝑑𝑡; 

b. 
1

2
∫ 𝑡2 𝑑𝑡; 

c. 
1

2
∫ ln (𝑡)(𝑡2 + 1)𝑑𝑡; 

d. Nenhuma das anteriores. 
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6. Considere ∫
√4𝑥2+1

𝑥
𝑑𝑥. A substituição adequada para resolver este integral é: 

a. 𝑥 =
1

2
𝑠𝑒𝑛(𝑡); 

b. 𝑥 =
1

2
𝑠𝑒𝑐(𝑡); 

c. 𝑥 =
1

2
𝑡𝑔(𝑡); 

d. Nenhuma das anteriores. 

7. Pretende-se integral por partes ∫𝑥𝑙𝑛(𝑥)𝑑𝑥 = ∫𝑣𝑢′𝑑𝑥. A atribuição adequada é: 

a. 𝑣 = 𝑥𝑙𝑛(𝑥); 

b. 𝑣 = 𝑥; 

c. 𝑣 = ln (𝑥); 

d. Nenhuma das anteriores. 

8. Considere ∫ 2𝑥𝑡𝑔(𝑥)𝑑𝑥. Qual das seguintes situações não é aplicação da fórmula da 

integração por partes (use a applet): 

a. 𝑥2𝑡𝑔(𝑥) − ∫ 𝑥2 sec2(𝑥)𝑑𝑥; 

b. −2𝑥𝑙𝑛(|sec(𝑥)|) + ∫ 2ln (|sec (𝑥)|)𝑑𝑥; 

c. 𝑥2𝑙𝑛(|sec(𝑥)|) − ∫2ln (|sec (𝑥)|)𝑑𝑥; 

d. Todas as anteriores. 

 

 

GRUPO II 

 

As respostas às questões seguintes serão os seus comentários e opiniões sobre a Tarefa, pelo 

que não têm qualquer influência na nota da atividade. 

No caso de questões de resposta múltipla, poderá selecionar nenhuma ou mais do que uma 

opção de resposta. 

 

9. Que materiais/meios usou para realizar esta Tarefa no Moodle? 

a. Cálculo mental 

b. Visualização dos vídeos aula de MATE1 

c. Geogebra 

d. Papel e lápis 
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e. wxMaxima 

f. Apontamentos teóricos 

g. Wolfram 

h. Máquina calculadora 

 

10.  Utilizou algum material/meio que não esteja referido em 9.? Se sim, indique qual (quais): 

11. Indique em que pontos da tarefa usou tecnologias. Em que é que esse uso ajudou na sua 

resolução? 

12. Aponte sugestões/críticas à Tarefa realizada. 
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ANEXO 11: Projeto - LSEE- Pêndulo Simples -2013 

 

 

Metodologia: 

A realização da tarefa será feita nos laboratórios de Matemática e fora de sala de aula, 

contemplando resolução analítica e uso de tecnologias, tais como, software (Geogebra, Wolfram, 

wxMaxima, outros) e calculadora gráfica.  

O apoio à tarefa será feito através de esclarecimentos e de textos teóricos dos professores de 

Matemática, da Física e de Métodos de Trabalho em Engenharia do Instituto. É indicado um 

conjunto de bibliografia existente na biblioteca do Instituto e os alunos podem ainda recorrer à 

pesquisa na Internet. 

 

Tarefa 1 – Simulação do Pêndulo Simples 

 

Introdução 

A tarefa 1 visa o contacto com as funções paramétricas e trigonométricas aplicadas ao modelo 

físico do pêndulo simples. Com esta, pretende-se uma consolidação dos conceitos de matemáticos 

envolvidos num contexto de simulação e modelação de física experimental.  

 

Apresentação da Tarefa: 

Seja um sistema físico constituído por um Pêndulo simples, como o representado na figura 1, sem 

forças de atrito a considerar.  

 

Figura 1. Modelo físico do Pêndulo Simples 
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O modelo físico para pequenas amplitudes (𝜃) é descrito pelas seguintes expressões: 

- Amplitude do movimento no instante t: 𝜃(𝑡) =  𝜃0 𝑐𝑜𝑠 (√
𝑔

𝑙
  𝑡 ),  em que 𝜃0 é 

amplitude inicial do movimento, 𝑔 a aceleração da gravidade e 𝑙 o comprimento do 

pêndulo. 

- Representação paramétrica do lugar geométrico:  𝑠(𝜃)  = {
𝑥 = 𝑙 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

𝑦 =  −𝑙 cos(𝜃)
 

- Frequência angular do movimento:  𝑤 = 2𝜋 𝑓 =
2𝜋

𝑇
= √

𝑔

𝑙
, em que 𝑇 é o período de 

um movimento harmónico simples e 𝑓 a respetiva frequência. 

Pretende-se modelizar e simular este sistema físico de forma que com o mesmo se possa 

responder às questões seguintes.  

 

Atividade 1.1. 

Construa uma applet,em Geogebra, que possa simular o modelo do pêndulo, em que o utilizador 

possa variar o seu comprimento, o ângulo inicial da posição da massa e digitar o valor da 

aceleração da gravidade. A figura 2 mostra um exemplo do que se pretende. 

 

Figura 2. Simulação do modelo físico do Pêndulo Simples 

Atividade 1.2.  

Sendo o sistema constituído por um pêndulo de comprimento 𝑙 =  0,5 𝑚 e a aceleração da 

gravidade no local é de 𝑔 =  9,8 𝑚/𝑠2. 

a) Visualize a posição do pêndulo ao longo dos tempos, 𝑆(𝑡). 

b) Visualize a amplitude do movimento do pêndulo ao longo dos tempos,𝜃(𝑡) 
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c) Visualize e determine a velocidade do pêndulo em qualquer instante, 𝑣(𝑡). 

d) Em que posição do pêndulo a velocidade é máxima? Qual o seu valor? 

e) Visualize a altura do pêndulo ao longo do tempo ℎ(𝑡). 

 

Atividade 1.3.  

Considere que o pêndulo, de comprimento 𝑙 =  0,5 𝑚, é colocado em dois locais diferentes onde 

os valores da gravidade são diferentes. Cronometrou-se o tempo que o pêndulo regressava à 

mesma posição: no primeiro local, o intervalo de tempo foi 𝑇1 =  1 𝑠, enquanto no 2.º foi de 

𝑇2  =  1.5 𝑠. Qual o valor da aceleração da gravidade 𝑔 nesses locais? 

 

Atividade 1.4.  

Um relojoeiro pretende construir um relógio clássico de sala, tipo pêndulo. O sistema mecânico 

para ter a precisão necessária necessita que o pêndulo tenha uma frequência 0,5𝐻𝑧. Quais as 

características do pêndulo para que este obedeça ao requisito do mecanismo. 

Que instrução deve dar o construtor ao seu cliente para que o relógio funcione.  

 

Atividade 1.5. 

Recorrendo às leis de Newton e da Matemática, podendo-se apoiar em software matemático para 

resolver as equações diferenciais envolvidas no modelo, deduza as expressões apresentadas e 

que descrevem este sistema físico.  

 

O Prazo de Entrega da resolução da tarefa 1 é 22 Novembro. 

 

Tarefa 2 – Séries de Funções com a aplicação do Pêndulo 

 

Introdução 

Esta tarefa 2 visa o contacto com as séries de funções e com aplicação ao modelo físico do pêndulo 

simples. Com esta, pretende-se uma consolidação dos conceitos de matemáticos envolvidos num 

contexto de simulação e modelação de física experimental. 
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Atividade 2.1. 

Construa uma applet em Geogebra que permita o utilizador encontrar um polinómio de 

aproximação a uma função 𝑓(𝑥). Como tal, esta deve permitir: digitar 𝑓(𝑥), selecionar a ordem 

do polinómio 𝑛, o centro da série 𝑎 e um ponto de 𝑥1 para analisar a aproximação. Na figura 3 

mostra-se uma imagem de uma applet que responde ao pedido. 

 

 

Figura 3. Imagem da applet sobre séries de Taylor 

 

Atividade 2.2.  

Para as funções 𝑓1(𝑥) =  𝑐𝑜𝑠(𝑥) e 𝑓2(𝑥) =  𝑙𝑛(𝑥). Considere o desenvolvimento de 𝑓 i através 

de um Polinómio de Taylor de 4ª ordem, em torno da abcissa 𝑎 = 1.  

a) Como é que se comporta o polinómio de aproximação às funções originais. 

b) Para abcissa 3/2 como é a aproximação às funções originais? Como poderia melhorar 

essa relação? 

c) Analise o comportamento das aproximações para 𝑥 =  3. Como poderia melhorar? 

 

Atividade 2.3.  

Acrescente, à applet, a funcionalidade de encontrar a área entre o eixo dos 𝑥𝑥 e 𝑓(𝑥) ou 𝑃𝑛(𝑥), 

limitado à esquerda por 𝑥 = 𝑎 e à direita por 𝑥 = 𝑥1. Compare as respetivas áreas.  

 

Atividade 2.4.  

Através de uma série de Taylor encontre uma aproximação para √𝑒, com um erro menor que uma 

décima (10−1 ). 
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Atividade 2.5. Aplicação ao pêndulo 

Seja o sistema físico (tarefa 1) constituído por um Pêndulo simples, de comprimento 𝑙 =  0,5 𝑚 

e a aceleração da gravidade no local é de 𝑔 =  9,8 𝑚/𝑠2, como o representado na figura 1, sem 

forças de atrito a considerar.  

 

Questão 2.5.1. 

a) Visualize o ângulo 𝜃(𝑡)do pêndulo ao longo dos tempos. 

b) Considere que 𝜃(𝑡) seria aproximado a polinómios de Taylor de 2.ª, 3.ª e 4.ª ordem. Para 

as condições que ache adequado, compare e comente os novos movimentos obtidos com 

os originais. 

 

Questão 2.5.2. 

A pedido de um cliente, um relojoeiro construiu um relógio com um pêndulo de 

comprimento 𝑙 =  1.5 𝑚 e usou-se um sistema de fotográfico para aferir o seu movimento. O 

seu sistema tirava fotografias da posição do pêndulo em intervalo de 0.5 segundos. Esse registo 

consta na seguinte tabela:  

𝑡 (𝑠) 0.000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 

𝛩 (𝑟𝑎𝑑) 
𝜋

3
 0.2569 -0.9210 -0.7090 0.5731 

Tabela 1. Registo da posição do pêndulo pelo fabricante 

Com os valores obtidos representados na tabela 1, determine o comprimento do Pêndulo?  

 

Questão 2.5.3. 

O cliente do relógio, no sentido de confirmar a sua afinação, fez aferição com uma máquina mais 

rápida que tirava fotos em intervalos de 0.25 segundos. 

Usando uma aproximação linear (1ª ordem) e de 2ª ordem de Taylor, complete a tabela 

com os valores que o fabricante espera que sejam obtidos.  
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 𝑡 (𝑠) 0.00 0.2500 0.5000 0.7500 1.0000 1.2500 1.500 1.7500 2.0000 

Leitura Real 𝛩 (𝑟𝑎𝑑) 
𝜋

3
 0.8263 0.2569 -0.4207 -0.9210 -1.0328 -0.7090 -0.0861 0.5731 

Apro. Linear 𝛩 (𝑟𝑎𝑑) 
𝜋

3
 0,6520        

Aprox. 2.ª 

ordem 
𝛩 (𝑟𝑎𝑑) 

𝜋

3
 0,6521        

Tabela 2. Registo das aproximações obtidas pela expressão de Taylor 

 

Comente as aproximações obtidas na tabela 2 e explore formas de as obter. 

 

Nota para atividade. Numericamente podem usar as seguintes expressões: 

𝑓(𝑥𝑘+1) = 𝑓(𝑥𝑘) + 𝑓
′(𝑥𝑘)(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘) + 𝑓

′′(𝑥𝑘)
(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘)

2

2

+ 𝑓′′′(𝑥𝑘)
(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘)

3

3!
+ ⋯ 

𝑓′(𝑥𝑘) ≈
𝑓(𝑥𝑘+1) − 𝑓(𝑥𝑘)  

(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘)
     

e 

  𝑓′′(𝑥𝑘) ≈
𝑓′(𝑥𝑘+1) − 𝑓

′(𝑥𝑘)  

(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘)
 ou  𝑓′′(𝑥𝑘) ≈

𝑓(𝑥𝑘+1) − 2𝑓(𝑥𝑘) + 𝑓(𝑥𝑘−1)

(𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘)
. 

 

Conclusões:  

Nestas tarefas os alunos devem fazer uso de todos os recursos educativos, analíticos e 

tecnológicos, de forma que as todas se tornem complementares e contribuam para uma 

aprendizagem mais efetiva do tópico das funções trigonométricas, das funções paramétricas e das 

séries de funções.   

 

O Prazo de Entrega da resolução da tarefa 2 é 13 Dezembro. 
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Tarefa 3 – Implementação física de um sistema que faça uso do Pêndulo 

 

Introdução 

Esta tarefa 3 visa a construção física de um sistema que inclua o(s) pêndulo(s). Também, esse 

sistema deverá ser simulado no computador na sua totalidade ou em parte, como mostra as 

figuras 4 e 5. 

 

Figura 4. Aplicação prática do pêndulo 

 

 

 

Figura 5. Simulação do modelo físico do pêndulo a implementar 

 



Anexos 

 

523 

Bibliografia 

 

Fonseca, I., Magalhães, J. & Guedes, P. (2001). Análise Matemática II. Reprografia do Instituto. 

Halliday, D., Resnick, R. & Walker, J. “Fundamental of Physics”. John Wiley & Sons. 

Magalhães, J. (2013). Apontamentos teóricos. Moodle do Instituto. 

Tipler, P. & Mosca. G. (2008). “With modern physics, Physics for Scientists and Engineers”. Sixth 

Edition, W. H. Freemann and Company, New York. 

Woods, R. & Lawrence, K. (1997). “Modeling and Simulation of Dynamic Systems”. Prentice Hall, 

Upper Saddle River, New Jersey (07458). 

 

Cronograma das atividades do estudo 

 

No quadro seguinte encontra-se a previsão do tempo de realização de cada uma das fases das 

tarefas. 

Quadro1. Calendarização das atividades 

Atividades 
2013 

Outubro Novembro Dezembro 
Janeiro 

(14) 

5ª  
semana 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 

Matemática 1 
Séries de funções 

 AV          

LabMat 1 
Funções paramétricas 

           

LabMat 1 
Sequências/ Séries 

           

Entrega: Tarefa 1            

Entrega: Tarefa 2            

Apresentação resultados            

MTENG 
Planeamento do projeto 

           

Entrega: planeamento            

Tarefa 3 - construção            

MTENG 
Preparação Relatório e apresentação 

           

Entrega: Apresentação oral do 
trabalho e tarefa 3 

           

Entrega: relatório            
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ANEXO 12: Materiais didáticos Disponibilizados pelo professor no Moodle 

 

1. Planificações 

 

 

2. Materiais Impressos Teóricos 
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3. Materiais Impressos TP 
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4. Software: Manuais 

 

 

5. Software: Applets 

 



Anexos 

 

527 

6. Vídeo aulas: Teóricas   

(no fim do ficheiro estão as imagens dos links do YouTube e as estatísticas de acesso) 

 

7. Vídeo aulas: TP 
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8. Tarefas de Moodle 

 

9. Testes de anos anteriores 
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10. Classificações 

 

11. Enunciados do Projeto 

 

12. Outros Enunciados de testes 
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ANEXO 13: Listagens de Vídeos aula no YouTube 

 

1. Vídeos aula Teóricas: 

Grupo 1 -- vídeos sobre Definição de derivada e exemplos teóricos básicos: 

- Construção da derivada de uma função num ponto; 

- Derivada de uma função e um exemplo; 

- Construção da derivada da função composta; 

- Exemplo da derivada da função composta; 

Grupo 2 -- vídeos sobre derivada da função inversa: 

- Definição da derivada da função inversa, exemplo 𝑙𝑛(𝑥); 

- Demonstração da derivada do 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

Grupo 3 -- vídeos sobre séries numéricas: 

- Noçãp de convergência de sucessão e de série: 

- Resto, erro e majorante do erro; 

- Critério de Leibniz, exemplo (−
1

𝑛
)
𝑛

; 

Grupo 4 -- vídeos sobre séries de Taylor: 

- Introdução à série de potências, série de Taylor; 

- Ilustração dos conceitos da série de Taylor com GeoGebra; 

- Série de Taylor de 𝑒
𝑥

2; 

- Série de Taylor de 3 𝑒3𝑥−1; 

- Intervalo de convergência da série de Taylor de 3 𝑒3𝑥−1; 

- Estudo do erro da série de Taylor de ln (
𝑥

2
); 

 

2. Vídeos aula Teórico-práticas: 

Grupo 5 -- vídeos sobre domínios e contradomínios de funções básicas: 

- Determinação do domínio e do contradomínio de 𝑥2; 

- Determinação do domínio e do contradomínio de uma função exponencial com módulos; 

- Determinação do domínio da função gof (𝑥); 

- Determinação do domínio com logaritmos e frações, aula 2, Ficha 1- 3.1; 

- Determinação do domínio com logaritmos e frações, aula 2, Ficha 1- 3.2; 

- Determinação do domínio com logaritmos e frações, aula 2, Ficha 1- 3.3; 
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- Determinação do domínio e do contradomínio de 𝑠𝑒𝑛(𝑋); 

- Determinação do domínio e do contradomínio de 𝑠𝑒𝑐(𝑋) – exer. 7.1; 

Grupo 6 -- vídeos sobre derivadas de funções básicas: 

- Enunciado de diversas derivadas; 

- Derivada da potência; 

- Derivada da potência com o GeoGebra; 

- Derivada da exponencial; 

- Derivada do logaritmo -  prob. 10.10; 

- Derivada de ln (𝑥); 

- Derivada da composta com potências-  prob. 10.16; 

- Derivada da raiz - prob. 8; 

- Derivada do produto - prob. 10.2; 

- Derivada do produto - prob. 10.18; 

- Derivada do produto; 

- Derivada da função 𝑠𝑒𝑐(𝑋); 

- Derivada da função 𝑠𝑒𝑐(𝑋) (cont.); 

- Derivada da função 𝑡𝑔(𝑋); 

- Derivada da função 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑋) – prob. 6.1; 

- Derivada da função 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑋) -- prob. 6.3; 

- Derivada da função 𝑠𝑒𝑐(𝑋) – prob. 6.2; 

- Derivada da função 𝑠𝑒𝑐(𝑋) – prob. 7.3; 

- Derivada da exponencial mista; 

- Derivada da função exponencial com módulos – prob. 1.c; 

- Derivada da função logaritmo – prob. 1.c; 

- Determinação da reta normal à função exponencial/logaritmo num ponto; 

- Derivada do logaritmo com argumento fracionário – prob. 3.2; 

- enunciado prob1 exp mod log gof; 

Grupo 7 -- vídeos sobre derivadas de funções não básicas: 

- Derivada da soma e exponencial mista – EC 1_2; 

- Derivada de 𝑠𝑒𝑐(𝑥)𝑡𝑔(𝑥)𝑥5  – EC 10_18; 

- Derivada de 𝑙𝑛(𝑥𝑥) – EC 1_2; 
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- Derivada de 𝑙𝑛(𝑠𝑒𝑛2(𝑥)) – EC 10_19; 

Grupo 8 -- vídeos sobre derivadas de funções, domínios e contradomínios de funções 

trigonométricas inversas: 

- Exemplo de construção do domínio de 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

- Exemplo de construção do contradomínio de 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑥); 

- Exemplo de construção do domínio de 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑥2); 

- Exemplo de construção do contradomínio de 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠(𝑥2); 

- Domínio de arco cosseno e arco seno simultaneamente; 

- Determinação de 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛(𝑎) – EC 2_1 

- Determinação de 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑎) – EC 2_3 

Grupo 9 -- vídeos sobre série numéricas: critério da razão e da comparação  

- Série numéricas: uso do teste da razão e da comparação de 
1

𝑛
1
3

 com visualização no 

GeoGebra;  

- Série numéricas: uso do teste da razão e da comparação de 
1

𝑛3+1
; 

- Série numéricas: uso do teste da comparação de 
1

(𝑥+1)
1
2

; 

- Série numéricas: uso do teste da comparação de 
1

2 𝑛3
; 

- Série numéricas: uso do teste da razão de 
2n

𝑛!
; 

- Série numéricas: uso do teste da razão de 
2n

𝑛
 Com visualização no GeoGebra; 

- Série numéricas: introdução ao teste da razão com exemplo; 

Grupo 10 -- vídeos sobre série geométrica (
2

3
)
𝑛

 

- Série_geométrica: com introdução (
2

3
)
𝑛

; 

- b) soma da série (
2

3
)
𝑛

 e com confirmação no GeoGebra; 

- Erro 𝐸3 e Resto 𝑅3 da série geométrica (
2

3
)
𝑛

; 

- Série_geométrica: confirmação da solução com GeoGebra (
2

3
)
𝑛

 

Grupo 11 -- vídeos sobre série geométrica 
(−1)𝑛

2𝑛+1
 : geométrica 

- Análise de convergência : teste da razão_Leibniz_geométrica 
(−1)𝑛

2𝑛+1
; 
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- b) Soma de ordem 5 S5: 
(−1)𝑛

2𝑛+1
 ; 

- b) soma_série: 
(−1)𝑛

2𝑛+1
 ; 

- Erro 𝐸5 e Resto 5 de 
(−1)𝑛

2𝑛+1
; 

- b) Majorante do erro  
(−1)𝑛

2𝑛+1
 

- Confirmação da solução com GeoGebra 
(−1)𝑛

2𝑛+1
 

- Critério de Leibniz:  
(−1)𝑛

2𝑛+1
com confirmação em GeoGebra  

Grupo 12 -- vídeos sobre conceito de diferencial 

- 11.5 diferencial de cos (44,50) com confirmação em GeoGebra  

Grupo 13 -- vídeos sobre Primitivas 

- Primitiva: introdução e exemplo   
𝑔(𝑠𝑒𝑛(𝑥))

cos(𝑥)
; 

- 5a) Primitiva de 𝑥3; 

- 5.b) Primitiva de (2𝑥 − 1)3; 

- 5.c) Primitiva de
𝑃(𝑥3)

𝑃(𝑥2)
; 

- 5.c) Primitiva de
𝑃(𝑥3)

𝑃(𝑥2)
; 

- 6.d) integral de 
1

𝑥 (1−ln(𝑥))2)
; 

- 5.f) integral de 
2𝑡𝑔(𝑥)

𝑐𝑜𝑠2(𝑥)
 

- 5.i) integral com mudança de variável 
√1+√𝑥

√𝑥
 

- 1.b) integral por decomposição do tipo 
𝑃(𝑥3)

𝑃(𝑥4)
; 

- 5.x) integral 
1

𝑃(𝑥2)
; 

- integral 𝑒3𝑥; 

- Primitiva de sec2(𝑥) + 𝑡𝑔(𝑥); 

- Primitiva de 𝑥2; 

- Primitiva de 
1

2x
; 

Grupo 14 -- vídeos de noções sobre integrais imediatos 

- int_noção primitiva; 

- int_determinação da constante C:   x cos(x2) 
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- int_com_condiçoes_iniciais 

- int 𝑠𝑒𝑛(2𝑥) cos3(2𝑥) 

- int  
1

𝑥
ln2(2𝑥)  

- Primitiva de 
1

2x
; 

Grupo 15 -- vídeos sobre integrais por decomposição trigonométrica  

- int_3d_𝑠𝑒𝑛2(2𝑥) 

- int_𝑠𝑒𝑛2(3𝑥) 

- int_ c𝑜𝑠3(3𝑥) 

Grupo 16 -- vídeos sobre integração por mudança de variável  

- int_mudança de variável 
1

1+𝑐𝑜𝑠(𝑥)
 ; 

- int_mudança de variável 
𝑙𝑛(𝑥)+ 𝑙𝑛2(𝑥)

𝑥
;  

- - int_mudança de variável 𝑥 𝑐𝑜𝑠(𝑥2) 

- - int_mudança de variável 
𝑒2𝑥

1+𝑒4𝑥
 

- int_mudança de variável 
𝑒2𝑥

1+𝑒2𝑥
 

- Primitiva 
𝑐𝑜𝑠(3𝑥)

𝑠𝑞𝑟𝑡(4−𝑠𝑒𝑛2(3𝑥))
 

Grupo 17 -- vídeos sobre integração por substituição trigonométrica  

- int_subs_trig  
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠3(𝑥)

𝑠𝑞𝑟𝑡(1+𝑥2)
 ; 

- int_subs_trig  
𝑥

(𝑥2−1)
3
2

 ; 

- int_subs_trig  
(1+5 𝑥2)

3
2

𝑥
   ; 

- int_subs_trigonometrica_
1

(1+4 𝑥2)2
   

Grupo 18 -- vídeos sobre integração por partes  

- int_partes_introdução 𝑥 𝑡𝑔2(𝑥)  ; 

- int_partes  𝑥 𝑙𝑛(
1

𝑥
) ; 

- int_partes  𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(
𝑥

2
) ; 

- int_partes  𝑒2𝑥 𝑐𝑜𝑠(𝑥) ; 

- int_por_ partes  
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑙𝑛(𝑥))

𝑥
  ; 
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Grupo 19 -- vídeos sobre integral definido  

- int_defin_conceito_e_area ; 

- Area – estudo sinal do int. com construção grafi de função por ramos e c/ módulo 

- Área: introdução_ segundo_ x;  

- Área: introdução_ segundo_ y; 

- area_ segundo_ y_ficha7_exer_1_b; 

- Área_2: introdução_2_ segundo_ y; 

- Área_2: introdução_ 2_segundo_ x; 

- area_ ficha/_exer_1_a; 

- Area_exer_6_ficha6_6.1_expresso_EC; 

- Area_exer_6_ficha6_6.2_1ºquad_EC; 

- Area_exer_6_ficha6_6.3_4ºquad_EC; 

- Area e construção gráfica com log parábola e reta; 

- Area com cos_rect_parab; 

- int_defini_𝑥 𝑒𝑥𝑝(𝑥2); 

- int_defini_
22𝑥

1+24𝑥
  

- int_defini_𝑥 𝑒2𝑥   

- int_defini_𝑒𝑥  𝑙𝑛(𝑒𝑥)  

- int_defini_
𝑥2

𝑠𝑞𝑟𝑡(1−4𝑥2)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos 

 

536 

ANEXO 14: Enunciado da tarefa do lançamento de um foguete 

 
Atividade de grupo: Cálculo diferencial e integral 

Material permitido: calculadora, computador, apontamentos 

 
ENUNCIADO 

 

PRIMEIRA PARTE 

 

Considere que uma pessoa lançou um foguete da porta do seu prédio como se ilustra na figura 

abaixo.  

 

O foguete foi lançado com um ângulo α em relação à horizontal, a uma velocidade 

𝑣(𝑥) =  𝐾 −
𝑔

𝑣02 𝑐𝑜𝑠2(𝛼)
 𝑥    (𝑚 𝑠⁄ ), 

em que 𝑔 = 10   (𝑚 𝑠2⁄ ) , 𝑣0 é a velocidade inicial e 𝐾 é uma constante.  

A equação cartesiana da trajetória do foguete é dada por 𝑠(𝑥) e é válida a relação 

matemática 𝑠′(𝑥) =  𝑣(𝑥). Responda às seguintes questões e comprove-as da forma que achar 

adequado. 

a) O que representa a constante 𝐾? 

b) Sabendo que o foguete foi lançado com uma velocidade inicial de 20 m/s e com uma 

amplitude do ângulo inicial de 
𝜋

3
 , qual a equação cartesiana da sua posição 𝑠(𝑥)? 

c) Ainda nas condições da alínea b), se houvesse uma árvore a 6 metros de distância do 

lançamento e com uma altura de 10 metros, o foguete embatia na mesma? O que poderia fazer 

para solucionar o problema? 

d) Para a velocidade de 20 m/s de lançamento do foguete, eram possíveis alcances 

diferentes? Qual a distância e altura máximas que o foguete pode alcançar? Para que ângulos de 

lançamento? 
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SEGUNDA PARTE – Integral definido  

 

e) Ainda nas condições da alínea b) e se o foguete se ilumina para baixo do seu percurso, 

determine a expressão que representaria a região iluminada ao longo dos xx. Visualize no 

GeoGebra esta situação.  

 

f) No ponto mais alto alcançado pelo foguete, qual seria o valor da área da região já 

iluminada? 

g) Através de simulações em GeoGebra, analise a área iluminada pelo foguete para diversos 

cenários de ângulos de lançamento. Qual a inclinação de lançamento que corresponderia a uma 

máxima região iluminada? Apresente o(s) gráfico(s) do valor da região iluminada que ache 

adequado à explicação desta simulação.  
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ANEXO 15: Enunciado da tarefa de Moodle “Integrais TPC”  

 

 

Questão 1:  

Na resolução de ∫𝑓(𝑥)𝑑𝑥 o método de substituição trigonométrica é adequado quando o 𝑓 

é:  

a) Uma raiz quadrada em que o seu radicando é um polinómio de 2º grau; 

b) É um logaritmo; 

c) É um arco tangente; 

d) É um polinómio de 2º grau. 

 

Questão 2:  

A substituição trigonométrica adequada à resolução de ∫𝑥 (9 − 𝑥2)
−
3

2 𝑑𝑥 é:  

a)  𝑥 = 3 𝑠𝑒𝑛(𝑡); 

b)  𝑥 = 3 𝑡𝑔(𝑡); 

c)  𝑥 = 3 sec2(𝑡) ; 

d)  𝑥 = 3 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑡). 

 

Questão 3:  

Considerando o integral ∫𝑥2𝑠𝑒𝑛(2𝑥) 𝑑𝑥, qual das duas situações de aplicação da técnica de 

integração por partes corresponde a uma melhor opção para a sua resolução? 

Situação 1: Considerando |
𝑣 = 𝑠𝑒𝑛(2𝑥)

𝑢′ = 𝑥2           
, obtemos  |

𝑣′ = 2 𝑐𝑜𝑠(2𝑥)

𝑢 =
𝑥3

3
             

 e, portanto,                             

∫𝑥2𝑠𝑒𝑛(2𝑥) 𝑑𝑥 =  
𝑥3

3
 𝑠𝑒𝑛(2𝑥) − ∫ cos(2𝑥) 2

𝑥3

3
 𝑑𝑥 . 

Situação 2: Considerando  |
𝑣 = 𝑥2                 

𝑢′ = 𝑠𝑒𝑛(2𝑥)
 ,  obtemos |

𝑣′ = 2𝑥             

𝑢 = −
𝑐𝑜𝑠(2𝑥)

2
 

 e, portanto, 

∫𝑥2𝑠𝑒𝑛(2𝑥) 𝑑𝑥 = −𝑥2
𝑐𝑜𝑠(2𝑥)

2
+ ∫2𝑥 

𝑐𝑜𝑠(2𝑥)

2
 𝑑𝑥. 
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Questão 4:  

Para o integral ∫ cos3(𝑥) 𝑑𝑥, a seguinte situação corresponde à resolução correta do integral? 

Temos que ∫ cos3(𝑥) 𝑑𝑥 =  ∫ cos2(𝑥)cos (𝑥) 𝑑𝑥 =  ∫(1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝑥)) cos(𝑥) 𝑑𝑥. 

Considerando 𝑢 = 𝑠𝑒𝑛(𝑥), obtemos 𝑑𝑢 = cos(𝑥) 𝑑𝑥 e, portanto, temos 

                     ∫ cos3(𝑥) 𝑑𝑥 =  ∫(1 − 𝑢2) 𝑑𝑢 =  ∫ 𝑑𝑢 − ∫ 𝑢2𝑑𝑢 = 𝑢 −
𝑢3

3
+ 𝐶 =  

                                              = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) −
𝑠𝑒𝑛3(𝑥)

3
+ 𝐶  

Questão 5:  

Para o integral ∫√1 − (
𝑥

2
)
2

𝑑𝑥, a seguinte situação corresponde à resolução correta do 

integral? 

Considerando 
𝑥

2
= 𝑠𝑒𝑛(𝑡),   𝑡 ∈ [−

𝜋

2
,
𝜋

2
], obtemos 𝑑𝑥 = 2 cos(𝑡) 𝑑𝑡 e, portanto, 

∫√1 − (
𝑥

2
)
2

𝑑𝑥 =  ∫√1 − 𝑠𝑒𝑛2(𝑡) 2 cos(𝑡) 𝑑𝑡 =  ∫ cos(𝑡) 2 cos(𝑡) 𝑑𝑡 = 

                             = 2 ∫ cos2(𝑡)  𝑑𝑡 =  ∫(1 + cos(2𝑡))𝑑𝑡 = 𝑡 +
𝑠𝑒𝑛(2𝑡)

2
+ 𝐶 

                            = 𝑡 + 𝑠𝑒𝑛(𝑡) cos(𝑡) + 𝐶 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝑥

2
) +

𝑥

2
 
√4− 𝑥2

2
+ 𝐶. 

 

Questão 6:  

Para o integral ∫ (tg3(𝑥) + 1) sec2(𝑥) 𝑑𝑥, a seguinte situação corresponde à resolução 

correta do integral? 

Para 𝑢 = 𝑡𝑔(𝑥), obtemos 𝑑𝑢 = sec2(𝑥) 𝑑𝑥, pelo que 

∫(tg3(𝑥) + 1) sec2(𝑥) 𝑑𝑥 =  ∫(𝑢3 + 1) 𝑑𝑢 =  ∫𝑢3𝑑𝑢 + ∫𝑑𝑢 =
𝑢4

4
+ 𝑢 + 𝐶 = 

                                               =
𝑡𝑔4(𝑥)

4
+ 𝑡𝑔(𝑥) + 𝐶 . 
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ANEXO 16: Projeto – LEM – Pistão do motor de um automóvel – 2013/14 

 
 

Metodologia: 

Este Projeto será realizado na unidade curricular de Matemática I, em contexto de fora de 

sala de aula, baseado no conceito físicos do pistão de um automóvel e com aplicação à 

termodinâmica, contemplando resolução analítica e uso de tecnologias, tais como, software 

(Geogebra, Wolfram, wxMaxima, outros) e calculadora gráfica.  

O apoio à tarefa será feito através de esclarecimentos e de textos teóricos dos professores 

de Matemática I, da licenciatura de Engenharia Mecânica do instituto. É indicado um conjunto de 

bibliografia existente na biblioteca e os alunos podem ainda recorrer à pesquisa na Web. 

Tarefa 1 – Simulação do Pistão do motor de um automóvel 

Introdução 

A tarefa 1 visa o contacto com as funções paramétricas e trigonométricas, conceitos 

termodinâmicos aplicados ao modelo do pistão do motor de um automóvel. Com esta, pretende-

se uma consolidação dos conceitos de matemáticos envolvidos num contexto de simulação e 

modelação matemática de um sistema mecânico.  

Apresentação da Tarefa: 

Considere um sistema físico que representa o movimento de um pistão cilíndrico de um 

automóvel, como o representado na figuras 1 e 2, sem forças de atrito a considerar.  

  

Figura 1. Modelo físico do Pistão de um automóvel 
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Figura 2. Simulação do modelo físico do Pistão (Simulador elaborado pelo Professor de MATE1) 

O modelo físico é descrito pelas seguintes expressões: 

- Deslocamento do pistão 𝑥2:  𝑥2(𝑡) =  𝑥1 +√𝑙2 − 𝑦12      em que 𝑙 é o comprimento do 

braço do pistão (biela). 

- Posição P na Compota:  �⃗�(𝑡)  = {
𝑥1 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡)

𝑦1 =  𝑟 sen(𝑤𝑡)
 , em que 𝑟 é o raio da cambota 

(manivela) e 𝑤 a sua frequência angular. 

As aplicações computacionais em Geogebra (applets) que se ilustram nas Figuras 2 e 4, 

fornecidas em anexo ao enunciado do projeto, simulam o sistema físico do movimento do pistão 

de um automóvel e da atividade termodinâmica no seu interior. As respostas às atividades 

seguintes podem ser apoiadas nessas applets e nas suas necessárias modificações para dar 

solução às questões colocadas.  

Atividade 1.1. 

O modelo é constituído por um braço do pistão de comprimento de 5 𝑐𝑚, um raio da 

cambota de 2 𝑐𝑚 e roda com uma frequência angular 𝑤 =  5 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜/𝑠. 
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a) Visualize e represente graficamente a posição do pistão ao longo dos tempos 𝑥2(𝑡). 

b) Visualize a posição do ponto 𝑃 da cambota ao longo dos tempos 𝑝(𝑡) 

c) Visualize e determine a expressão da velocidade do pistão para qualquer instante 

𝑣𝑥(𝑡). 

d) Qual a posição e velocidade máxima do pistão? Qual a posição da manivela? 

 

Atividade 1.2. 

Considere, nas figuras 3 e 4, o sistema físico e respetivo o modelo de simulação que 
representam o movimento de um pistão cilíndrico sem forças de atrito a considerar.  

 

Figura 3. Modelo físico do pistão cilíndrico 

 

Figura 4. Simulação do modelo físico do pistão cilíndrico (Simulador elaborado pelo Professor de 
MATE1) 

Considere que o raio da cambota duplica para 4 𝑐𝑚, a biela para 8 𝑐𝑚, a folga delta 

comprimento de 1 𝑐𝑚 e que a velocidade angular mantem-se em 𝑤 =  5 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜/𝑠.  
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a) Como se comporta o deslocamento e a velocidade pistão, ao fim de 10 segundos, em 
relação à situação anterior (atividade 1). 

b) Determine o comprimento do êmbolo e o diâmetro mínimo do pistão. 
c) Como varia ao longo dos tempos o volume do fluído no interior do êmbolo. 

Nota: Pode ver a simulação e os princípios de funcionamento de um motor deste tipo a gasolina 
em:  

-  http://educypedia.karadimov.info/library/4_stroke_engine_explained.swf   ou (clicar aqui  
ctrl + Simulação_pistao_gasolina_1.wmv ) 

-   http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/flashlets/carnot.htm   (clicar aqui 
 ctrl + Video_simulaçao_pistao_carnot.wmv)  

 

Tarefa 2 – Séries de Funções aplicado ao Pistão do motor de um automóvel 

 

Introdução 

Esta tarefa 2 visa o contacto com as séries de funções e com aplicação ao modelo físico 

pistão de um motor de um automóvel. Com esta, pretende-se uma consolidação dos conceitos de 

matemáticos envolvidos num contexto de simulação e modelação matemática. 

Atividade 2.1. 

Construa uma applet em Geogebra que permita o utilizador encontrar um polinómio de 

aproximação a uma função 𝑓(𝑥). Como tal, esta deve permitir: digitar 𝑓(𝑥), selecionar a ordem 

do polinómio 𝑛, o centro da série (𝑎) e um ponto de 𝑥1 para analisar a aproximação. Na figura 5 

mostra-se uma imagem de uma applet que responde ao pedido. 

 

Figura 5. Imagem da applet sobre séries de Taylor 

http://educypedia.karadimov.info/library/4_stroke_engine_explained.swf
file:///D:/MATE1/2013_14_2S/Projeto/Simulação_pistao_gasolina_1.wmv
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/flashlets/carnot.htm
file:///D:/MATE1/2013_14_2S/Projeto/Video_simulaçao_pistao_carnot.wmv
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Atividade 2.2. 

Para as funções 𝑓1(𝑥) =  𝑐𝑜𝑠(𝑥) e 𝑓2(𝑥) =  𝑙𝑛(𝑥). Considere o desenvolvimento de 𝑓 i 

através de um Polinómio de Taylor de 4ª ordem, em torno da abcissa 𝑎 = 1.  

a) Como é que se comporta o polinómio de aproximação às funções originais. 

b) Para abcissa 
3

2
  como é a aproximação às funções originais? Como poderia melhorar 

essa relação? 

c) Analise o comportamento das aproximações para 𝑥 =  3. Como poderia melhorar? 

 

Atividade 2.3. 

Acrescente, à applet, a funcionalidade de encontrar a área entre o eixo dos 𝑥𝑥 e f(𝑥) ou 

𝑃2(𝑥), limitado à esquerda por 𝑥 = 𝑎 e à direita por 𝑥 = 𝑥1. Compare as respetivas áreas.  

 

Atividade 2.4.  

Através de uma série de Taylor encontre uma aproximação para √𝑒, com um erro menor 

que uma décima (10−1). 

 

Atividade 2.5. Aplicação da termodinâmica ao pistão 

Seja o modelo do pistão constituído biela de comprimento de 5 𝑐𝑚, o raio da cambota de 

2 𝑐𝑚 como representado nas figuras 3 e 4, em que se quer estudar o seu comportamento térmico 

dado pela relação: 𝑃 𝑉⏟ = 𝜂 𝑅 𝑇 =  
𝑚

𝑀 
 8.314 𝑇 = 𝑀1 𝑇⏟ , em 𝑚 é a massa do fluído, 𝑀 a sua 

massa molar e 𝑅 =  8.314, com as unidades no SI.  

Considere que foi injetado no motor um combustível em que 𝑀1 = 0.0001 (SI), que as 

válvulas de admissão e expulsão se encontram fechadas e que o deslocamento do pistão se deve 

unicamente ao movimento da cambota. 

Questão 2.5.1. 

Considere que a pressão P (bar) no interior do pistão varia segundo o seu volume de fluído 

V (cm3) com uma aproximação ao ciclo de Otto representado na figura 6.  
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Figura 6. Imagem da applet sobre ciclo Otto 

No ciclo de compressão, a pressão é dada por 

𝑃(𝑣) = 4 + 3 𝑙𝑛 ( (2 + 𝑐𝑜𝑠 (
𝑣−𝑑𝑥

3
− 𝜋))

−1

 ). 

a) Para 𝑑𝑥 = 0.1, visualize a temperatura no interior do pistão 𝑇(𝑣) em função da variação 

volume. Comente os resultados. 

c) Determine o trabalho do pistão W(𝑣) =  ∫ 𝑃 𝑑𝑣
𝑣2

𝑣1
 neste ciclo do seu movimento. 

d) Considere que 𝑃(𝑣) seria aproximado a polinómios de Taylor de 2ª e 10 ª ordem. Para 

as condições que ache adequado, compare e comente as novas temperaturas obtidas 

com as originais. 

(Explique todos os passos que o levaram à escolha da sua série de polinómio). 

 

Questão 2.5.2. 

Pesquise uma expressão mais real para 𝑃(𝑣) e simule/responda às mesmas questões em 2.5.1. 
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Tarefa 3 – Simulação 3D em Geogebra do Pistão 

 

Construa uma simulação a 3D do pistão como se mostra na figura 7.  

 

Figura 7. Simulação do modelo físico do pistão a implementar 

Construa fisicamente um sistema com materiais recicláveis e que possa simular o 

movimento do pistão. 

 
Conclusões:  

Nestas tarefas, os alunos devem fazer uso de todos os recursos educativos, analíticos e 

tecnológicos, de forma que as todas se tornem complementares e contribuam para uma 

aprendizagem mais efetiva do tópico das funções trigonométricas, das funções paramétricas e das 

séries de funções.  
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Cronograma das atividades do estudo 

 

No quadro seguinte encontra-se a previsão do tempo de realização de cada uma das fases 

das tarefas. 

Quadro1. Calendarização das atividades 

Atividades 

2014 

Abril Maio 
Junho 
(14) 

1ºr 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 5ª 
1º 2º 

 
Matemática 1  

Séries de funções. 

Funções paramétricas 

AV           

Fora de Sala de Aula 

Resposta Atividade 1 
           

Fora de Sala de Aula 

Resposta Atividade 2 
           

Entrega: Tarefa 1            

Entrega: Tarefa 2            

Apresentação resultados            

Tarefa 3 - construção            

Preparação Relatório e apresentação            

Entrega: Apresentação oral do trabalho e 

tarefa 3 
         

  

Entrega: relatório             

 

Entregas preliminares:  

- Tarefa 1: 13/ 04/ 2014 (Domingo);  Tarefa 2: 30/ 04/ 2014 (Domingo) 
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ANEXO 17: Questionário aos alunos no fim de semestre – 2013/14 

 

Caro(a) aluno(a) 

 

 

 

Este questionário faz parte da investigação que estou a realizar, no âmbito dos trabalhos de 

Doutoramento em Ciências da Educação, na Área de Especialização em Educação Matemática, 

no Instituto de Educação da Universidade do Minho, sobre o tema “Aprendizagem de 

conteúdos matemáticos de cálculo por alunos do 1.º ano de cursos de engenharia: 

contextos e materiais didáticos”.  

Com a informação recolhida através deste questionário pretendo identificar como se processa a 

aprendizagem dos alunos na unidade curricular de Matemática I nos diversos cursos do ISP e 

analisar o papel dos recursos tecnológicos nessa aprendizagem. As respostas às diversas questões 

formuladas devem ter unicamente em consideração esta unidade curricular. 

As respostas serão objeto de análise estatística, preservando o seu anonimato. Enquanto única 

pessoa com acesso aos dados, comprometo-me a utilizá-los com sigilo e apenas para fins da 

presente investigação. Solicito-lhe que responda a todas as questões e que o faça de acordo com 

as suas experiências e práticas de estudo, de modo a permitir obter dados os mais fiáveis 

possíveis.  

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração 

 

José Manuel Magalhães 
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I. DADOS PESSOAIS 
 

1. Idade: _______anos. 

2. Sexo:  

Masculino:   Feminino:   

3. A sua classificação na disciplina de Matemática no final de cada um dos anos do ensino 

secundário foi: 

10.ºano: _____ valores 11.º ano: _____ valores 12.º ano: _____ valores 

4. A sua classificação de acesso ao ensino superior foi de:_____ valores 

5. Curso que frequenta no ISP: 

_____________________________________________________________ 

6. O ISP foi a primeira escolha no concurso ao ensino superior?   

Sim   Não   
 

7. Dos cursos do ISP, o curso que frequenta foi a sua primeira escolha? 

Sim   Não   
 

8. Número de inscrições na unidade curricular de Matemática I: 

Uma vez  Duas vezes  Três vezes  Quatro vezes ou mais  
 

9. Qual é o seu regime de frequência no curso? 

Parcial   Integral   
 

10. É trabalhador estudante? 

Sim   Não   
 

11. Em média, quantas horas costuma estudar Matemática I por semana? 

Menos de uma hora  Entre uma a duas horas  
 

 

Entre duas a três horas   Mais de três horas  

12. Em média, com que antecedência começa a estudar para os testes de avaliação de Matemática I? 

Nenhuma  No dia anterior  Dois dias antes  Três ou mais dias antes  
 

 

  



Anexos 

 

550 

2. ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM EM CONTEXTOS FORA DA SALA DE AULA 
 
Para cada item e dependendo da frequência com que faz as diferentes atividades, assinale uma e 
uma só opção de entre as quatro que são indicadas na seguinte escala: 
 nunca ou quase nunca;  algumas vezes; muitas vezes;  sempre ou quase 
sempre. 

1) Onde costuma estudar Matemática I? 
Em casa         
No café         
Na escola         
Em outro local. Qual?_____________________________________         

2) Com quem estuda Matemática I? 
Sozinho         
Com colegas do curso          
Com colegas de outros cursos         
Com outras pessoas. Quais? ________________________________         

3) Quando tem dúvidas a Matemática I como as tira? 
Por email com o professor da unidade curricular         
Por email com os colegas do curso         
Com os colegas, em estudo presencial     
No fórum/email do Moodle da unidade curricular         
Estudando os conteúdos escritos colocados no Moodle da unidade 
curricular         
Através das lições existentes no Moodle da unidade curricular         
Visualizando os vídeos de aulas colocados no Moodle da unidade 
curricular         
Através dos softwares colocados no Moodle da unidade curricular         
Através dos softwares existentes fora do Moodle da unidade curricular         
Através das lições existentes no Moodle da unidade curricular         
Com o professor da unidade curricular, no horário de apoio         
Com outras pessoas. Quais? ________________________________         

4) Que atividades de estudo da Matemática I realiza fora da aula? 
Estudo dos apontamentos do professor         
Estudo dos meus apontamentos das aulas         
Consulta de livros que tratam os conteúdos de Matemática I         
Visualização de vídeos do professor sobre conteúdos das aulas          
Resolução de exercícios/problemas tratados nas aulas         
Resolução de exames de anos letivos anteriores         
Estudo da resolução de exames feita pelo professor          
Estudo da resolução de exames feita pelos meus colegas          
Resolução de exercícios/problemas de livros que tratam conteúdos de 
Matemática I         
Discussão sobre a resolução de exercícios/problemas com colegas         
Resolução de tarefas de projeto         

5) Fora da aula, com que finalidade recorre à Web para o estudo de conteúdos de 
Matemática I? 

Analisar resoluções de exercícios/problemas do professor colocadas no 
Moodle         
Analisar resoluções de exercícios/problemas colocadas pelos colegas no 
Moodle         
Analisar vídeos de resoluções de exames/avaliações do professor 
colocados no Moodle         
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Pesquisar noções matemáticas através do Google, Wolfram, etc.         
Aceder a informações da unidade curricular colocadas pelo professor no 
Moodle         
Realizar atividades da unidade curricular no Moodle         
Enviar a resolução de exercícios/problemas/investigação da unidade 
curricular através do Moodle         
Explorar softwares matemáticos         
Ver no Moodle vídeos com conteúdos das aulas dadas pelo professor de 
Matemática I         
Tirar dúvidas através das aplicações do Moodle         

6) Fora da aula, para que recorre a software quando estuda conteúdos de 
Matemática I? 

Compreender a resolução de exercícios/problemas         
Esboçar gráficos de funções         
Visualizar noções de Matemática I         
Resolver exercícios/problemas         
Compreender o significado de noções de Matemática I         
Resolver testes ou exames         

 
 
3. ATIVIDADES DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM CONTEXTO DE SALA DE AULA 
 
Para cada item e dependendo da frequência com que faz as diferentes atividades, assinale uma e 
uma só opção de entre as quatro que são indicadas na seguinte escala: 
 nunca ou quase nunca;  algumas vezes;muitas vezes;  sempre ou quase 
sempre. 

7) Naunidade curricular de Matemática I frequento as aulas:  

Teóricas         

Teórico-Práticas         

8) Nas aulas teóricas de Matemática I o professor:  

Apresenta os conteúdos matemáticos no quadro         

Expõe conteúdos matemáticos usando apresentações tipo PowerPoint         

Dita os conteúdos da aula         

Faz demonstrações         

Esboça gráficos no quadro         

Resolve exercícios práticos         

Usa software matemático para explorar noções matemáticas         

Usa software para esboçar gráficos de funções         

Recorre à Internet para explorar noções matemáticas         

Questiona os alunos sobre o que se faz na aula         

Usa exemplos do quotidiano ou da engenharia para mostrar aplicações 

da matemática         

9) Nas aulas teórico-práticas de Matemática I o professor:  

Resolve no quadro os exercícios e os problemas da aula         

Elabora gráficos no quadro         

Apresenta resoluções de problemas usando software do tipo PowerPoint         
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Usa software matemático para explorar noções matemáticas         

Usa software para esboçar gráficos de funções         

Resolve exercícios/problemas diferentes das aulas Teóricas         

Usa exemplos do quotidiano para mostrar aplicações da matemática         

Usa exemplos da engenharia para mostrar aplicações da matemática         

10) Nas aulas teórico-práticas de Matemática I o aluno:  

Resolve exercícios/problemas por si próprio         

Copia para o caderno a resolução de exercícios/problemas do quadro         

Tira dúvidas com o professor sobre trabalhos/estudo de casa         

Tira dúvidas com os colegas sobre trabalhos/estudo de casa         

Apresenta à turma a resolução de exercícios/problemas/investigações 

propostos pelo professor         

Utiliza software para realizar os exercícios/problemas das aulas         

Usa software para apresentar/explicar as atividades que realiza nas 

aulas         

Usa a Web para pesquisar assuntos da aula         

11) Durante as aulas teórico-práticas de Matemática I:  

Discute-se a resolução dos exercícios/problemas entre o professor e os 

alunos         

Discutem-se as diversas resoluções exercícios/problemas dos alunos         

Os alunos trabalham em grupo         

Os alunos trabalham individualmente         
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4. Perspetivas sobre os contextos de APRENDIZAGEM  
 
Em cada questão, assinale um e um só número que corresponde ao seu grau de concordância 
com cada uma das afirmações de acordo com a seguinte escala:  

Discordo totalmente;  Discordo; Nem concordo nem discordo;   Concordo; 
Concordo totalmente. 

12) Aprendo melhor Matemática I quando:  

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos nas aulas           

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, na sala de aula           

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos, fora da 
sala de aula 

          

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, fora da sala de 

aula 
          

Resolvo individualmente exercícios/problemas propostos no Moodle           

Resolvo exercícios/problemas com os meus colegas, no Moodle           

Resolvo exercícios/problemas com apoio de software           

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelo professor na 

sala de aula           

Analiso a resolução dos testes feita pelo professor na sala de aula           

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelos meus 

colegas           

Analiso vídeos de conteúdos de Matemática no Moodle           

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelo professor no 

Moodle 
          

Analiso a resolução dos testes feita pelo professor no Moodle           

Analiso a resolução de exercícios/problemas feita pelos meus 

colegas no Moodle 
          

Assisto às aulas de apoio do professor           

Aplico o que aprendo em situações do quotidiano           

Aplico o que aprendo em situações da engenharia           

Resolvo tarefas de projeto           

13) A avaliação das minhas aprendizagens na unidade curricular de Matemática I 
deve incidir sobre: 

Tarefas extra-aula           

Exame final           

Mini-testes realizados nas aulas           

Mini-testes realizados no Moodle           

Atividades que façam uso de recursos tecnológicos (computador, 

calculadora,…)           

Atividades realizadas no Moodle           

Projetos matemáticos que façam uso de recursos tecnológicos           

Apresentação à turma da resolução de tarefas           



Anexos 

 

554 

14) Indique três aspetos positivos do funcionamento da unidade curricular 
Matemática I: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Indique três aspetos negativos do funcionamento da unidade curricular 
Matemática I:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

  



Anexos 

 

555 

ANEXO 18: Guia de entrevista aos alunos -- junho 2014 

 
Guião de Entrevista 

Curso: Lic. Engª Sistemas Eléctricos de Energia/  Mecânica 

I. Aspetos gerais 

1. Este curso foi a primeira opção quando concorreste ao ensino superior? Que razões te levaram 

a escolher esse curso? 

2. Tratando-se de um curso de engenharia, na escolha do curso ponderou as bases que tinhas 

a matemática? Como foi o teu percurso escolar nesta disciplina? 

3. No presente ano letivo foi a primeira vez que frequentaste MATE 1? 

4. No primeiro dia de aulas de MATE1, o professor explicou como iria funcionar a unidade 

curricular? Clarificou os métodos de avaliação das atividades de aprendizagem? 

5. Sentiste diferenças na forma como aprendeste matemática no ISP em relação ao ensino 

secundário? Se sim, que diferenças foram essas? 

6. Sentiste diferenças como foste avaliado no ISP em relação ao ensino secundário? Se sim, que 

diferenças foram essas? 

7. Na unidade curricular de MATE1 realizaste atividades de avaliação para além de 

exames/testes? Se sim, que atividades foram essas? Em que contextos/locais foram 

realizadas? 

8. Fizeste exames/testes na unidade curricular MATE1? Os exames/testes são a melhor forma 

de avaliar ou achas que devia ser diferente? Porquê? 

9. Como caracterizas o nível de dificuldade das questões dos exames/testes comparativamente 

com as questões que realizaste nas aulas e nas atividades fora de aula? 

II. Como aprendem os alunos na sala de aula 

10. Frequentaste as aulas teóricas de MATE1? Porque sim ou porque não? 

11. Se frequentaste aulas teóricas de MATE1, como eram introduzidos/desenvolvidos os 

conteúdos matemáticos pelo professor? 

12. Que materiais didáticos foram usados pelo professor para lecionar os conteúdos das aulas 

teóricas? Usou o computador? Se sim, que software usou? Com que finalidade? 

13. O professor efetuou demonstrações de resultados matemáticos? Participaste nessa atividade? 

Porque sim ou porque não? 
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14. Que tipo de atividades desenvolveste nas aulas práticas de MATE1? Resolveste 

exercícios/problemas/trabalhos de projeto? Limitaste-te a passar para o caderno o que o 

professor/outros colegas faziam no quadro? Procuraste resolver as tarefas propostas por ti e 

depois confrontavas com o que era feito no quadro? Provaste resultados de MATE1? Em que 

situações aplicaste o que aprendeste em MATE1? 

15. Nessas aulas práticas, trabalhaste em grupo ou individualmente? Aprendeste mais quando 

realizavas as atividades sozinho ou com os teus colegas? Dá um exemplo. 

16. Na sala de aula (TP), usaste algum software na disciplina de MATE1? Qual? Em que assuntos? 

Com que finalidade o usaste? Em que é que o seu uso ajudou na tua aprendizagem? 

17. Existiram momentos de avaliação na aula? Como foram feitas? Só com papel e lápis? Usavas 

a calculadora? E o computador/Tablet? Era permitido usar algum software matemático? 

Pudeste consultar o Google ou Moodle? Para quê? 

18. Quais foram os conteúdos de MATE1 em que tiveste mais dificuldades? Essas dificuldades 

deveram-se a quê? Como ultrapassaste algumas dessas dificuldades?  

19. Gostaste do tipo de aula que tiveste em MATE1? Gostarias que tivessem sido diferentes? 

Como? 

III. Como aprendem os alunos fora da sala de aula 

20. Fora da sala de aula, onde costumavas estudar MATE1? (casa, café, escola …) Nesses 

contextos, estudaste MATE1 sozinho ou com colegas? Porquê? 

21. Que recursos didáticos usaste para estudar MATE1? Com que finalidade usaste tais recursos?  

22. Que tipo de tarefas tiveste para fazer fora de aula? Como foram realizadas? Sobre o que eram? 

Contavam para avaliação? Como era feita a avaliação dessas tarefas? 

23. Fizestes a tarefa de projeto? Como funcionou? O que achastes do grau de dificuldade do 

projeto? Contribui para a tua aprendizagem? Em quê? 

24. Nas tuas atividades de estudo viste vídeos sobre conteúdos de MATE1? Esses vídeos eram 

do YouTube do teu professor ou de outras pessoas? Com que finalidade viste esses vídeos? 

Contribuíram para a tua aprendizagem? Dá um exemplo. 

25. Em que conteúdo matemático foi mais útil a visualização dos vídeos? E em que assunto 

ajudou menos? 
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26. Nas tuas atividades de estudo de MATE1 usastes as aplicações de software colocadas no 

Moodle? Com que finalidade as usastes? Contribuíram para a tua aprendizagem? Dá um 

exemplo. 

27. Quando tinhas dúvidas, tiveste oportunidades para as esclarecer com os teus 

colegas/professor? Como?  

28. Nas tuas atividades de estudo a MATE1 resolveste todas as tarefas das aulas? Recorreste a 

algum livro/sebenta/apontamentos de colegas/sites da Internet? 

29. Nas tuas atividades de estudo a MATE1 tiveste oportunidades para confrontar as tuas 

resoluções das tarefas propostas pelo professor/livro com as dos teus colegas?  

30. Quando tinhas dúvidas, como fazias para as esclarecer? A quem recorreste para te ajudar a 

ultrapassar as tuas dúvidas? 

31. Como é que te preparaste para as avaliações de MATE1? 

32. Que ideias tens sobre o uso das novas tecnologias para aprendizagem dos conteúdos de 

MATE1I? Como podem ser usadas? 
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ANEXO 19: Grelha de correção do teste diagnóstico  

 

 

Esta grelha de correção totaliza 50 pontos. Leva em conta que as perguntas tenham uma cotação 

mais ou menos igual, razão pela qual é colocado um fator de ponderação na soma de cada 

pergunta. Este cálculo será feito de forma automática na folha de Excel. 

O resultado final do diagnóstico do aluno será: os 10 pontos obtidos no teste de escolha múltipla 

(EM) multiplicados por 5, mais os 50 pontos obtidos no teste de resposta aberta (RA). 

RES= 5*EM + RA     (Max. 100 pontos) 

 

Questão 1) 

 (se assinalar resposta completamente correta, não necessitar indicar as opções seguintes) 

Objectivos Cot. Erros prováveis  

a) 

1a0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

1a1 – cálculo da derivada f1 

1a2 – cálculo da derivada f2 

1a3 – cálculo da derivada f3 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

e1 – não considera u´ na regra da derivada 

e2 – não consegue transformar a raiz em 

potência 

 

b)  

1b0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

1b1 – cálculo da derivada f4 

1b2 – cálculo da derivada f5 

 

 

2 

 

 

 

 

e3 – não considera u´ na regra da derivada 

e4 – Não reconhece na derivada de 

𝑠𝑒𝑛5(𝑢) como sendo a regra da potência 

c)  

1c0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

1c1 – Reconhecer a regra da derivada  

𝑢′

𝑢
 

 

2 

 

1 

 

e5 – não considera u´ na regra da derivada 
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1c2 – cálculo de u´ 

 

1 

 

Cotação Total 

Fator de Correção 

Cotação do Problema 

 

7 

2 

14 

Pode acrescentar outros erros e numerar. 

 

Questão 2) 

Objectivos Cot. Erros prováveis  

a) 

2a0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

2a1 – escrever a condição 

2a2 – fatorizar ou determinar as 

raízes 
𝜋2

4
− x2 

2a3 – resolver a inequação 

2a4 – justificar o intervalo da solução 

 

4 

 

1 

1 

 

1 

1 

e6 – não escrever a condição 

e7 – troca de sentidos da desiguladade 

e8 – trocar concavidade da parâbola 

 

 

 

 

 

b)  

2b0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

2b1 – escrever a condição f(x) = 0 

2b2 – Determinar o zero 

 

2 

 

1 

1 

e8  – não considera o domínio de f 

e10 – não escolha a solução pertencente ao 

Df 

Cotação Total 

Fator de Correção 

Cotação do Problema 

6 

2 

12 

Pode acrescentar outros erros e numerar. 

 

Questão 3) 

Objectivos Cot. Erros prováveis  

a) 

3a0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

 

4 

 

e11 – derivada errada 

e12 – não justifica o porquê do ponto ser 

máximo 
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3a1 – escrever s´(t) =0 

3a2 – determinar t = 2 s 

3a3 – estudo da monotonia ou da 

concavidade 

3a4 – determinação do máximo 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

b)  

3b0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

3b1 – escrever s(t) =0 

3b2 – determinar t1  e  t2 

3b3 – escolha de t2, justificando 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

e13 – não sabe ou aplica mal a formula 

resolvente 

e14 – Não comenta que t >0  

c)  

3c0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

3c1 – reconhecer que é uma 

parábola 

3c2 – colocação dos pontos mais 

significativos 

 

 

2 

 

1 

1 

 

e15 – não calcula s(0) 

e16 – não coloca unidades 

e17 – não limita o gráfico ao seu domínio 

real 

 

 

 

Cotação Total 

Fator de Correção 

Cotação do Problema 

 

12 

1 

12 

Pode acrescentar outros erros e numerar. 

Questão 4)  

Objectivos Cot. Erros prováveis  

a) 

4a0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

4a1 – cálculo de 
𝑢𝑛+1

𝑢𝑛
  

 

2 

 

1 

e18 – não reconhece  
𝑢𝑛+1

𝑢𝑛
 como sendo 

constante 
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4a2 – identificar como sendo 

sucessão geométrica 

1 

 

 

b)  

4b0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

4b1 – escrever lim
𝑛→∞

𝑢𝑛 

4b2 – calcular lim
𝑛→∞

𝑢𝑛 

4b3 – afirmar ser convergente 

 

3 

 

1 

1 

1 

e19 – escrever lim
𝑛→0

𝑢𝑛 

e20 – não sabe calcular lim
𝑛→∞

𝑢𝑛 

c)  

4c0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

4c1 – escrever Sn =  u1º   
1−rn

1−r
 

4c2 – aplicar Sn  com r e u1º  corretos 

4c3 – calcular S8  

 

3 

 

1 

1 

1 

e21 – não conhece  Sn = u1º   
1−rn

1−r
 

e22 – Calcula S8 pela soma dos diversos 

termos 

 

 

d)  

4d0 – Resposta totalmente correta 

Parcialmente correta: 

4d1 – reconhecer  a no sucessão de 

termo geral  Vn = Sn = u1º   
1−rn

1−r
 

4d2 – escrever lim
𝑛→∞

𝑣𝑛= S 

4d3 – cálculo de S 

4d4 – afirmar ser convergente 

 

4 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Cotação Total 

Fator de Correção 

Cotação do Problema 

12 

1 

12 

Pode acrescentar outros erros e numerar. 
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