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resumo 
 

 

Este trabalho tem como finalidade analisar as dificuldades que os alunos têm 
durante a elaboração e prova de conjeturas e mais especificamente na 
justificação de resultados. Para isso, procedeu-se, no âmbito da Prática de 
Ensino supervisionada (PES), à planificação e implementação de tarefas, nas 
turmas do 8.º ano e 10.ºano da orientadora de estágio da investigadora. Esta 
investigação desenvolveu-se em torno de tarefas de caráter exploratório, para 
a introdução e exploração de conceitos ligados à Geometria Esférica no âmbito 
do Ano Internacional da Matemática e do Planeta Terra. 
O estudo insere-se numa abordagem qualitativa e no paradigma interpretativo. 
A recolha de dados foi realizada a partir das produções escritas dos alunos 
(resolução das tarefas) e da observação direta (cujas informações foram 
registadas na forma de notas de campo). A análise de dados incidiu sobre 
todos os alunos, no sentido de se apurar as dificuldades existentes, tipos de 
justificações produzidas (classificadas de acordo com os estudos de Gutiérrez) 
e impacto do recurso a AGD’s.  
A consecução das tarefas integrantes deste estudo, em comunhão com os 
recursos tecnológicos usados, permitiram criar condições para que os alunos 
formulassem e explorassem conjeturas geométricas de forma mais simples e 
atrativa. Os resultados indicam que as principais dificuldades dos alunos na 
prova de conjeturas, e mais especificamente na justificação de resultados, se 
prendem com explicação do seu raciocínio e do que veem e com a 
manipulação dos AGD’s, sendo que está última foi sendo eliminada durante o 
decorrer das tarefas. Os resultados indicam também que, apesar das 
dificuldades iniciais, os AGD’s se revelaram positivos e estimulantes para as 
tarefas realizadas. 
O desenvolvimento de um individuo que procura assumir posições de forma 
esclarecida é muito importante, para que possa tomar uma atitude 
interveniente e dedicada. Desta forma, este trabalho realça a importância   da 
realização de atividades que melhorem a capacidade de raciocínio, que 
instiguem o pensamento crítico e que promovam a comunicação, contribuindo 
assim para a estruturação e formação do aluno enquanto indivíduo. 
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abstract 

 
This research aims to analyze the difficulties that students have when they are 
solving conjectures and more specifically in results justification. For the effect, 
we proceeded with tasks planning and implementation in groups of 8th and 
10th grade. This research has developed around of exploratory tasks, in order 
to introduce and explore concepts related to Spherical Geometry under the 
International Year of Mathematics of Planet Earth. 
The study is part of a qualitative approach and interpretative perspective. Data 
collection was performed from the writings of students (task resolution) and 
direct observation (whose information was recorded in the form of field notes). 
Data analysis focused on all students, in order to ascertain the difficulties that 
they has, types of justifications produced (classified according to studies 
Gutiérrez) and impact of using AGD’s. 
The achievement of tasks, in communion with the technological resources 
used, helping to create conditions for students to formulate and explore 
geometric conjectures in a simple and attractive way.  
The results show that the main students’ difficulties in the conjectures proof, 
and more specifically in the results justification, are related to the explanation of 
their reasoning, of what they see and with the manipulation of the AGD's, 
despite of this aspect was being eliminated during the course of tasks. The 
results also indicate that, despite initial difficulties, the AGD's proved thenself 
positive and stimulating for the tasks performed. 
The development of an individual who seeks to take an informed position is 
very important, so he can take a proactive and dedicated approach. 
Consequently, this study highlights the importance of activities that improve the 
ability of reasoning, that encourage critical thinking and promote 
communication, thereby contributing to the structuring and formation of the 
student as an individual. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo apresento a motivação para a realização deste meu trabalho, 

assim como os objetivos e a organização do mesmo. Trata-se de um estudo sobre o 

raciocínio matemático e a capacidade de elaboração e prova de conjeturas de alunos 

de duas turmas, uma de 8ºano e outra de 10ºano, de uma escola do distrito de Aveiro, 

tendo por base as indicações metodológicas do Programa de Matemática do Ensino 

Básico e dos Princípios e Normas para a Matemática Escolar do NCTM (2008). 

Apresento o problema de investigação, a finalidade deste estudo e as questões para as 

quais pretendo encontrar resposta. Por fim, apresento a organização deste trabalho. 

 

1.1. Motivação e pertinência 

Ao longo de todo o meu percurso escolar, desde o ensino básico até ao ensino 

superior, constatei que uma das maiores dificuldades dos alunos perante a matemática 

era, sem sombra de dúvida, a justificação de resultados, principalmente na prova de 

conjeturas, conceito do qual eu só conheci o significado no ensino superior.  

Por detrás da prova de conjeturas e, por conseguinte, da justificação de resultados 

está uma problemática de maior dimensão, o raciocínio matemático cujo 

desenvolvimento, segundo Pereira e Ponte (2011), é o grande objetivo da matemática. 

A capacidade de raciocinar matematicamente é mencionada, desde há muito tempo, 

como um objetivo central do ensino e aprendizagem da matemática quer no ensino 

básico, quer no ensino secundário. É raciocinando que nos é possível compreender as 

situações matemáticas, que examinamos um problema e, analisando e estabelecendo 

relações, transformamos as ideias iniciais em hipóteses, dando assim origem à 

formulação de conjeturas. 

Segundo o NCTM (2008), ser capaz de raciocinar é essencial para a compreensão da 

matemática e os alunos deverão perceber e acreditar que a matemática faz sentido 

através do desenvolvimento de ideias, da exploração de fenómenos, da justificação de 

resultados e da utilização de conjeturas matemáticas em todas as áreas de conteúdo 

(com expectativas e níveis de aprofundamentos distintos).  
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É neste sentido que este trabalho se desenrola. Os alunos serão envolvidos em 

atividades de exploração de um conteúdo matemático, sendo levados à formulação e 

verificação de conjeturas, bem como à justificação dos resultados obtidos nesse 

sentido. 

Mas se falamos em formulação e verificação de conjeturas e justificação de resultados 

não só temos de falar em raciocínio matemático como também em argumentação em 

matemática. O raciocínio e a argumentação não podem ser ensinados numa única 

unidade programática e por isso constituem capacidades transversais no programa de 

matemática do ensino básico e do ensino secundário. 

No ensino básico vê-se o raciocínio matemático como uma “capacidade fundamental, 

envolvendo a formulação e teste de conjeturas e, numa fase mais avançada, a sua 

demonstração […] Para além disso, o raciocínio matemático envolve a construção de 

cadeias argumentativas que começam pela simples justificação de passos e operações 

na resolução de uma tarefa e evoluem progressivamente para argumentações mais 

complexas, recorrendo à linguagem dos Números, da Álgebra e da Geometria. No fim 

do 3.º ciclo, os alunos devem ser capazes de distinguir entre raciocínio indutivo e 

dedutivo e reconhecer diferentes métodos de demonstração.”(Ponte et al., 2008, p. 8) 

Segundo o NCTM (2008), o Raciocínio constitui uma parte integrante da matemática e 

por isso os alunos deverão chegar ao 8ºano de escolaridade com a noção de que a 

matemática exige a análise de padrões e a observação de regularidades, formulando 

conjeturas acerca de generalizações possíveis e validando as mesmas. Prevê-se ainda 

que os alunos discutam o seu raciocínio com o professor e com os colegas, explicando 

em que se basearam para formular as suas conjeturas e a lógica das suas afirmações 

matemáticas. 

Segundo a mesma organização, até ao ensino secundário prevê-se que os alunos 

desenvolvam o gosto pela justificação matemática no estudo de todos os conteúdos 

matemáticos, devendo a mesma ser parte natural e integrante das discussões de sala 

de aula e de todas as tarefas desenvolvidas. Com o intuito de desenvolver hábitos de 

reflexão e justificação os alunos deveriam desenvolver em sala de aula atividades que 

lhes permitissem aumentar a sua confiança nas suas capacidades de raciocínio e 

argumentação. Por conseguinte, cabe ao professor transmitir a importância da 

justificação não só para a verdade matemática mas para a validação e aceitação do 

próprio raciocínio do aluno pelo professor, pelo próprio e pelos seus colegas. 
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A escolha do tema de investigação “Formulação e prova de conjeturas” deveu-se, por 

isso, à dimensão que o raciocínio teve e tem na construção do conhecimento 

matemático e à necessidade que os alunos têm de ser confrontados com a formulação 

e prova de conjeturas, e de desenvolver a sua capacidade de argumentação. Esta 

minha opção prende-se ainda com a ideia que conhecer a matemática é preciso saber 

fazer matemática e, para tal, os alunos necessitam de desenvolver competências de 

raciocínio e de argumentação.  

Enquanto aluna, estudei segundo o anterior programa do ensino básico, de 1991, que 

fazia referência à demonstração apenas de forma implícita tendo por isso sido deixado 

para trás o seu desenvolvimento. Tive portanto o primeiro contato com a prova no 

ensino secundário, quando foi abordado o capítulo de geometria, e desconhecia o 

significado da palavra conjetura até chegar ao ensino superior onde senti algumas 

dificuldades em adaptar-me ao nível de exigência, pois não tinha sido previamente 

preparada. 

Não obstante, há um outro argumento de natureza um pouco diferente dos anteriores 

que também justifica a pertinência de envolver os alunos em atividades 

argumentativas, tanto no ensino básico como no secundário. A competência de 

argumentação pode entender-se como a “capacidade de dialogar, de pensar, de optar 

e de se comprometer” (Grácio, 1992, citado por Boavida, 2005, p. 6), remetendo-nos 

para o desejo de comunicar com os outros e ouvi-los, para uma atitude crítica acerca 

das problemáticas e, por último, para o desenvolvimento de um indivíduo que procura 

assumir posições de forma esclarecida e, desta forma, tomar uma postura 

interveniente e dedicada.  

Se pensarmos que argumentar é, também, correr riscos, e que correr riscos é, de uma 

ou de outra forma, fundamental para a estruturação e formação do indivíduo, então a 

argumentação parece ser um agente constitutivo daqueles que nela participam. Deste 

modo, o desenvolvimento da competência de argumentação deveria, do meu ponto de 

vista, ser um objetivo não só intelectual, mas também social e ético, pois assim o 

indivíduo desenvolve competências que lhe serão necessárias em todas as fases e 

situações da vida, tanto como estudante como depois como trabalhador. 

Tendo em atenção o facto de 2013 ser o Ano Internacional da Matemática e do Planeta 

Terra, achei por bem desenvolver esta investigação em torno do tema da geometria, 
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nomeadamente da geometria esférica por ser a geometria que melhor modela o 

Planeta Terra.  

O tema da geometria tem marcado sempre o seu lugar nas sucessivas reformulações 

dos programas de matemática e revela-se também “uma das formas privilegiadas de 

adquirir uma intuição e uma orientação espacial crucial para o mundo moderno” 

(Matos & Serrazina, 1996, p. 265). Devido, por exemplo, à extensão dos programas, o 

ensino de certos tópicos revela uma “aquisição acrítica de definições, propriedades e 

fórmulas.” (Fernandes & Viseu, 2011) 

As atividades desenvolvidas com os alunos foram adaptadas das atividades propostas 

pela APM em conjunto com o Atractor no âmbito do tema e que já haviam sido 

testadas em sala de aula, apresentadas e exploradas numa secção prática do 

Profmat2012. Estas atividades têm como propósito o desenvolvimento do sentido 

espacial a partir da análise comparativa de propriedades de figuras geométricas 

construídas sobre a superfície plana e sobre a superfície esférica, bem como o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio do aluno. 

Não obstante, um outro aspeto importante do ensino, e que foi tido em consideração 

no desenvolvimento deste trabalho, é o crescente uso da tecnologia na sala de aula. A 

introdução do computador na educação desencadeou uma grande mudança na 

conceção tradicional de ensino e aprendizagem. A quantidade crescente de 

ferramentas e as diferentes utilidades das mesmas mostram que esta tecnologia pode 

ser bastante útil e vantajosa para o desenvolvimento intelectual do aluno. 

Neste trabalho, falarei em especial do contributo dos ambientes de geometria dinâmica 

(AGD’s) na formulação e prova de conjeturas geométricas, como ferramentas de apoio 

ao raciocínio do aluno pois, no meu ponto de vista, estes, associados a tarefas de 

natureza exploratória, tendem a ser favoráveis à descoberta beneficiando a aquisição 

de conhecimento e a produção de provas, mesmo que de uma forma não rigorosa.  
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1.2. Problema e Questões de Investigação 

Depois de ter realizado toda a minha pesquisa em torno deste tema e com todo apoio 

que obtive na escola onde realizei a minha prática de ensino supervisionada, surgiu o 

seguinte problema de investigação: 

“As dificuldades dos alunos na formulação e prova de conjeturas e na justificação de 

resultados” 

Por conseguinte, o principal objetivo deste trabalho é: 

Compreender os processos de raciocínio utilizados pelos alunos de uma turma do 

Ensino Básico e de uma turma do Ensino Secundário, tentando compreender o 

raciocínio desenvolvido pelos mesmos durante a formulação e prova de conjeturas, 

tendo como ferramentas de apoio os AGD’s, apurando as suas dificuldades e ainda 

averiguando qual o tipo de justificações produzidas pelos alunos a quando da prova de 

conjeturas.  

Por questões normativas ligadas ao programa do Ensino Básico e Secundário, centrarei 

a minha atenção na justificação enquanto processo de raciocínio e na formulação e 

prova de conjeturas como atividades impulsionadoras do desenvolvimento desta 

capacidade. 

Com efeito, neste trabalho pretendo responder às seguintes questões: 

 Qual a opinião dos alunos relativamente à realização deste tipo de 

atividades? 

 Quais as principais dificuldades dos alunos na formulação e prova de 

conjeturas e na justificação de resultados?  

 Que tipo de justificações são produzidas pelos alunos? 

 De que forma os AGD’s ajudaram os alunos?  

Com este trabalho, espero contribuir um pouco para a investigação da problemática do 

raciocínio matemático, mais especificamente da justificação de resultados na prova de 

conjeturas tendo como apoio softwares e aplicações didáticas.  
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1.3. Organização do estudo 

Com efeito, este estudo está organizado em oito capítulos. No primeiro capítulo 

apresento a minha motivação para o estudo assim como a pertinência do mesmo 

perante a realidade que nos é apresentada. Apesento também o problema de 

investigação que esteve na origem deste trabalho e as questões que lhe estão 

subjacentes. 

No segundo, terceiro e quarto capítulos abordarei os conceitos matemáticos 

envolvidos, assim como algumas teorias desenvolvidas por investigadores acerca do 

tema. Começarei por falar acerca da importância do raciocínio matemático e da 

justificação de resultados, nomeadamente na resolução de conjeturas. Nesse sentido, 

iniciarei com as normativas dos programas do ensino básico e secundário 

relativamente ao tema e, de seguida, falarei da noção de representação, como forma 

de atingir o raciocínio do aluno, do conceito de conjetura e do seu processo de 

resolução e das justificações e taxonomias associadas à classificação das mesmas. 

Devido ao papel importantíssimo que a tecnologia teve no desenvolvimento deste 

trabalho de investigação falarei também dos AGD’s e do seu forte contributo para o 

ensino e aprendizagem da Matemática. Por último, mas não menos importante, 

abordarei o conceito de adequação didática e de perspetiva ontossemiótica do ensino, 

por ter servido de mote para a avaliação da coerência, pertinência e adequação das 

atividades desenvolvidas com os alunos, tendo em linha de conta todo o contexto 

envolvente. 

No quinto capítulo falarei acerca das opções metodológicas, onde serão referidas as 

principais características dos participantes, bem como os procedimentos utilizados na 

recolha e análise dos dados.    

O sexto capítulo diz respeito às tarefas desenvolvidas, fazendo referência à geometria 

esférica, aos princípios que orientaram a planificação das mesmas e ao contributo da 

professora orientadora e da sua experiência no ensino básico e secundário. 

No sétimo capítulo será feita a análise e discussão dos dados e no oitavo capítulo 

sintetizarei alguns dos principais resultados da investigação, terminando a minha 

intervenção com uma reflexão pessoal acerca da realização deste trabalho, onde falarei 

acerca do contributo do mesmo para o meu desenvolvimento pessoal e profissional e 

onde apresentarei algumas das limitações e implicações resultantes deste trabalho de 

investigação.   
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CAPÍTULO 2: O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO E A FORMULAÇÃO E 

PROVA DE CONJETURAS 

 

Neste capítulo apresento os estudos de vários autores acerca da temática em causa 

assim como o enquadramento deste trabalho de investigação nas teorias envolvidas. 

 

 

No ensino da matemática, o grande objetivo deve ser desenvolver no aluno a 

capacidade de pensar matematicamente, o que se revela um objetivo ambicioso. 

Segundo o Ministério da Educação (2007), a simples aprendizagem de conceitos, 

algoritmos e procedimentos rotineiros é insuficiente para levar os alunos a perceber 

Matemática como uma disciplina lógica e coerente e, por conseguinte, é necessário e 

essencial o desenvolvimento do seu raciocínio. 

Segundo o NCTM (2009, citado por Pereira & Ponte, 2011), a compreensão dos 

procedimentos passa não só pela aplicação dos mesmos, como também por 

compreender como funcionam, como podem ser utilizados e como os seus resultados 

podem ser interpretados. 

Oliveira (2008) define raciocínio matemático como “um conjunto de processos mentais 

complexos através dos quais se obtêm novas proposições (conhecimento novo) a partir 

de proposições conhecidas ou assumidas (conhecimento prévio) ” (p.3). Já Aliseda 

(2003, citado por Pereira & Ponte, 2011), numa perspetiva mais lógica, identifica o 

raciocínio matemático com inferência dedutiva, caracterizada pela existência de uma 

relação necessária entre premissas e conclusão e pela irrefutabilidade das conclusões. 

Nesta linha de raciocínio e tendo em conta a incidência do programa do Ensino básico 

e Secundário na indução e na dedução, “o conhecimento de semelhanças e diferenças 

entre os raciocínios indutivo e dedutivo constitui um ponto de partida para a 

compreensão do que caracteriza o raciocínio matemático e dos seus processos.” 

(Pereira & Ponte, 2011, p. 5) 

Segundo Polya (1954, citado por Pereira & Ponte, 2011) e Oliveira (2008) os processos 

de indução iniciam-se muitas vezes através da observação, sendo a partir desta que se 

desenvolvem conjeturas que devem necessariamente ser testadas posteriormente. 

Posto isto, podemos afirmar que o raciocínio indutivo é heurístico, desenvolvendo-se 
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do particular para o geral, por processos de generalização, especialização ou analogia, 

sem que haja uma conclusão necessária, mas através do qual se cria o conhecimento. 

Segundo Pereira e Ponte (2011) , o raciocínio dedutivo é um raciocínio formal, 

relacionado com as demonstrações e a lógica. Por conseguinte, raciocinar 

dedutivamente envolve o encadeamento de asserções de forma lógica e a respetiva 

justificação desse mesmo encadeamento.  

Como indica Oliveira (2008; 2002a), desde que a cadeia de deduções esteja isenta de 

erros, o raciocínio dedutivo produz conclusões que são necessariamente válidas e 

apresenta um esquema de raciocínio do geral para o particular, exigindo um 

pensamento lógico ou formal. Este tipo de raciocínio tem um papel de validação, ou 

seja, não existe produção de novo conhecimento. Segundo o mesmo autor, o 

raciocínio dedutivo constitui, assim, um elemento estruturante, por excelência, do 

conhecimento matemático. 

Pólya (1954, citado por Azevedo & Ponte, 2011) refere que a Matemática é o domínio 

do conhecimento em que se usa o raciocínio dedutivo, nomeadamente nas 

demonstrações matemáticas e defende ainda que os raciocínios dedutivo e indutivo 

são complementares, razão pela qual devem estar presentes na sala de aula e ser 

ensinados em paralelo. 

Um outro tipo de raciocínio que surge na sequência da valorização do pensamento 

imagético é o raciocínio transformativo. Segundo Simon (1996), a caracterização das 

explorações e justificações matemáticas dos alunos como sendo indutivas e dedutivas 

é incompleta” (p. 197). Para o mesmo autor, o raciocínio transformativo permite 

visionar as transformações que os objetos experimentam e o conjunto de resultados 

destas operações. No raciocínio transformativo, é central a capacidade de considerar, 

não um estado estático, mas um processo dinâmico pelo qual um novo estado, ou 

contínuo de estados, são gerados. (p. 201) 

Assim, o que distingue o raciocínio transformativo do raciocínio não transformativo, é o 

facto de as operações incidirem sobre objetos matemáticos, encarados como entes 

dinâmicos. Segundo Oliveira (2002b), o raciocínio transformativo pode enriquecer os 

contextos investigativos de ensino e aprendizagem da matemática, pois as imagens 

mentais dinâmicas e as transformações que estas permitem inferir, possibilitam o 
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alargamento do âmbito da exploração de uma situação matemática, pela sugestão de 

novas conexões matemáticas. 

Enquanto alguns autores valorizam mais os aspetos lógicos do raciocínio matemático 

outros valorizam sobretudo o processo intuitivo, isto é, a forma como o aluno formula 

novas ideias e o processo que lhe permitirá chegar às suas conclusões, e este trabalho 

de investigação insere-se nesta perspetiva.  

No entanto, é impossível ao professor aceder ao raciocínio do aluno sem que este o 

transmita, ou seja, sem que o aluno o comunique. Para que isto seja possível o aluno 

necessita de recorrer a representações.  

 

2.1. Representações 

As representações assumem assim um papel crucial na aprendizagem do aluno e 

apenas observando as suas representações “os professores poderão conseguir 

compreender os modos de interpretação e de raciocínio dos alunos” (NCTM, 2008, p. 

76). Ao aceder a representações matemáticas o aluno fica, segundo o mesmo autor, 

munido de um conjunto de ferramentas que aumentam significativamente a sua 

capacidade de pensar matematicamente. Por conseguinte, no programa de matemática 

do ensino básico é previsto que os alunos compreendam e saibam usar diferentes tipos 

de representações. 

Greeno e Hall (1997, citado por Pereira & Ponte, 2011) reforçam a relevância das 

representações na sua relação com o raciocínio referindo que aprender a construir e 

interpretar representações envolve aprender a participar nas práticas complexas de 

comunicar e raciocinar, nas quais as representações são utilizadas. 

No entanto, o conceito de representação é bastante complexo e por isso exige algum 

cuidado. Desta forma, Goldin (2008) define representação como sendo uma 

configuração que poderá “atuar no lugar de, ser interpretado como, corresponder a, 

denotar, descrever, encarnar, codificar, invocar, categorizar, ligar com, mediar, 

produzir, referir a, assemelhar, servir como metáfora para, significar, substituir por, 

sugerir ou simbolizar o que está a ser representado” (p. 181). 

Não obstante, é importante que os objetos matemáticos não sejam confundidos com a 

sua representação, o que consiste num dos principais problemas da compreensão 

matemática. Goldin (2008) distingue ainda dois tipos de representações, externas e 
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internas. Estas últimas estão ligadas aos sistemas de representações psicológicas dos 

indivíduos que não podem ser observadas por terceiros e estão organizadas em cinco 

tipos de sistemas inter-relacionados, verbal e semântico, imagético, planeamento, 

monitorização/controlo de execução e afetivo. Cada um destes sistemas permite ao 

sujeito produzir variadíssimas representações externas, complexas e específicas, que 

podem assim ser interpretadas por terceiros, nomeadamente, a linguagem oral e 

escrita, os gestos icónicos, os desenhos, as representações pictóricas, as produções 

musicais ou rítmicas, as fórmulas matemáticas e equações, as expressões de objetivos, 

intenções, planeamento, estruturas de decisão, o contacto visual, expressões faciais, 

linguagem corporal, contacto físico, lágrimas, entre outros. 

Segundo o NCTM (2008), representações distintas focam, de forma geral, aspetos 

diferentes de relações e conceitos complexos e, por conseguinte, para que o aluno se 

aproprie corretamente dos conceitos matemáticos, este necessita de uma variedade de 

representações que suportem a sua compreensão.  

Assim sendo, a resolução de conjeturas permitirá aos alunos criar conhecimento e 

através das suas representações externas os professores poderão avaliar a correta ou 

incorreta aquisição desse mesmo conhecimento. 

 

2.2. As conjeturas e seu processo de prova 

Segundo o Dicionário Houaiss do Português Atual (2011), conjetura é o “ato ou efeito 

de inferir ou deduzir que algo é provável, com base em presunções, evidências 

incompletas, pressentimentos” (p. 633). Ou seja, o aluno pressupõe que algo é 

verdade, formulando uma hipótese, acerca de um objeto, ou realidade, observados. 

De acordo com o novo programa de Matemática do ensino básico “os alunos devem 

ser capazes de estabelecer conjeturas, em alguns casos, após a análise de um 

conjunto de situações particulares” (p. 5). Não obstante, o novo programa acrescenta 

ainda o interesse limitado de conjeturas que não são provadas, salientando que “os 

alunos devem ser alertados para este facto e incentivados a justificá-las a posteriori ” 

(p. 5). 

Estabelecendo conjeturas e conseguindo verificar a sua validade, os alunos constroem 

conhecimento, estabelecem novas relações, conexões e representações do objeto ou 

realidade em estudo. Posto isto, o processo de resolução de uma conjetura terá de 
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envolver, portanto, um momento de especulação (formulação da hipótese) e de prova 

(verificação da hipótese). 

Harel e Sowder surgem como dois dos principais nomes do estudo da prova 

matemática. O seu estudo vem no seguimento de estudos anteriores proferidos por 

Bell, Balacheff, entre outros. Na sua obra “Students’ proof schemes”, de 1998, os 

autores referem que o estudo da prova em matemática tem atravessado muitos países 

e muitas gerações (p. 234) e que tem gerado variadíssimas discussões (p. 235). 

O estudo destes autores leva-nos ainda ao conceito de “esquema de prova”. Estes 

defendem que o esquema de prova de um indivíduo assenta em três definições: 

 Conjetura versus facto: Um indivíduo estabelece uma conjetura quando afirma 

algo que é incerto e quando a sua afirmação passa a ser verdadeira, esta deixa 

de ser conjetura e passa a representar um facto. 

 Prova: Designa-se por prova o processo utilizado pelo indivíduo para remover 

dúvidas acerca da verdade de uma afirmação, sendo que o mesmo envolve, por 

sua vez, os processos de verificar e convencer. 

Verificando o indivíduo remove as suas dúvidas acerca da verdade da afirmação 

por si proferida e convencendo, ou persuadindo, o indivíduo remove dos outros 

as dúvidas acerca da mesma 

(Harel & Sowder, 2007, pp. 808 – 809). 

Para os autores o esquema de prova de uma pessoa consiste naquilo que, para ela, 

representa provar. No entanto, não basta, para o indivíduo, verificar para sí que 

determinada afirmação é verdadeira, este deverá ser capaz de convencer os outros, 

por meio de explicações e justificações, da veracidade da mesma. 

Seguindo esta linha de ideias, Fonseca (2000) aponta três hábitos que considera 

deveras importante desenvolver nos alunos: em primeiro, tratar as afirmações como 

conjeturas, desenvolvendo a capacidade de testar e de modificar as afirmações com o 

objetivo de serem encontradas justificações convincentes; em segundo, testar 

conjeturas e justificá-las; e por último, ter uma visão crítica relativamente aos 

argumentos apresentados pelos colegas.  

Posto isto, convencer os outros constitui uma importante parte da prova, devendo, no 

meu ponto de vista, constituir uma prática corrente de todos os que estudam e amam 



12 
 

a Matemática, para que esta possa progressivamente adquirir significado perante 

todos. 

Como já foi mencionado, neste trabalho de investigação propôs-se aos alunos, 

nomeadamente, a formulação de conjeturas geométricas que são caracterizadas como 

o resultado de uma série de evidências, com uma determinada regularidade, que 

originam uma afirmação e, parecendo à partida razoável, desponta a necessidade de 

se investigar a sua veracidade (Mason, Borton & Stacey, 1982) e que, tal como alude 

De Villiers (2003), devem ser exploradas em ambientes de geometria dinâmica. 

Segundo este último, após a apresentação de uma conjetura, o aluno deve testar 

alguns casos. Se a conjetura não for confirmada por esses casos, então esta deve ser 

rejeitada, por ser falsa, ou reformulada; se a conjetura for confirmada, pode-se 

começar a acreditar que a mesma pode ser verdadeira, convicção essa que pode 

constituir um pré-requisito e um estímulo para se iniciar o processo de prova e que 

pode ser caracterizada por um misto de intuição, verificação quase-empírica e prova 

lógica, não necessariamente rigorosa.  

Segundo o NCTM (2008), na realização deste tipo de atividades os alunos aprendem a 

formular explicações convincentes para as suas conjeturas e soluções e, segundo 

Veloso (1998) se os alunos forem estimulados para uma prática permanente da 

argumentação em defesa das suas afirmações vão construindo uma ideia cada vez 

mais correta do significado, da necessidade e da importância da prova na Matemática. 

 

2.3. Justificação de resultados 

De acordo com o novo programa do ensino básico (2013), a comunicação e a 

argumentação ocupam um lugar de destaque e podem ser bastante desenvolvidos 

através de discussão e debates entre pares ou entre grupos.  

Segundo Yackel e Cobb (1994), o conceito de argumentação foca-se especificamente 

nas interações relacionadas com explicações ou justificações intencionais do raciocínio 

dos alunos, durante ou após tentativas de resolução de problemas. Fernandes e Viseu 

(2011) complementam dizendo que a argumentação é vista como o conjunto de 

explicações e justificações matemáticas que podem ser aceites, individual e 

coletivamente, pelos participantes e que resultam das suas interações; e que a 

vertente explicativa da argumentação pode, então, ser considerada como um meio de 
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motivação, criando a sensação que são os próprios alunos os criadores do significado 

matemático.    

O raciocínio desenvolvido pelos alunos pode ser caracterizado pelo tipo de justificações 

produzidas pelos mesmos. Neste trabalho de investigação, a caracterização do 

raciocínio e classificação do tipo de justificações produzidas pelos alunos teve por base 

o trabalho desenvolvido por Gutiérrez e seu grupo de investigação. 

Segundo Gutiérrez, Pegg e Lawrie (2004) em “Characterization of students’ reasoning 

and proof abilities in 3-dimensional geometry”, uma forma de classificar o raciocínio 

dos alunos, nomeadamente na abordagem à geometria a três dimensões, é segundo 

os níveis de raciocínio de Van Hiele. De acordo com os mesmos autores, são quatro os 

níveis de raciocínio: 

 Nível 1: As explicações e justificações são apenas uma descrição do que 

desenharam. 

 Nível 2: Os alunos provam a conjetura desenhando uma figura como exemplo 

para mostrar que a conjetura é verificada. As suas justificações continuam a ser 

descrições do que desenharam.  

 Nível 3: Neste nível as justificações assentam em argumentos dedutivos e 

informais conectados com a conjetura. 

 Nível 4: As justificações assentam em argumentos dedutivos e formais 

conectados com a conjetura. 

No que concerne à classificação do tipo de justificações, as primeiras taxonomias 

foram elaboradas por Bell em 1976, classificando as justificações dos alunos consoante 

estes usavam exemplos, justificações empíricas, ou raciocínios dedutivos para 

demonstrar o que pretendiam, justificações dedutivas. Dividiu, ainda, as justificações 

empíricas e dedutivas em várias categorias consoante estas estivessem mais ou menos 

completas. Balacheff, em 1987, deu também muita importância ao facto dos alunos 

recorrerem ou não a exemplos nas suas justificações. As justificações que envolviam o 

uso de exemplos também eram classificadas consoante os critérios usados na seleção 

desses mesmos exemplos. 

Mais recentemente, Marrades e Gutiérrez (2000) basearam-se nestes estudos e 

apresentaram uma estrutura analítica das justificações dos alunos, que contempla o 

tipo de justificações produzidas pelos alunos e a passagem entre métodos de dedução 
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empírica e dedutiva. Estes investigadores apresentam então duas categorias principais 

de justificações: as justificações empíricas e as justificações dedutivas. 

As justificações empíricas são caracterizadas pelo uso de exemplos como principal 

elemento de convicção. Os autores defendem que os alunos elaboram conjeturas 

depois de terem observado regularidades num ou em mais exemplos e usam os 

exemplos ou as relações observadas entre eles para justificar a verdade da sua 

conjetura. 

Dentro das justificações empíricas distinguem-se três classes dependendo do modo 

como os exemplos são selecionados: 

a) Empirismo simples, quando a conjetura é justificada mostrando que é verdadeira 

num ou em vários exemplos, normalmente selecionados sem um critério específico. A 

verificação pode envolver somente perceção visual ou táctil – tipo percetual – ou o uso 

de exemplos matemáticos ou as relações encontradas nos exemplos – tipo indutivo. 

b) Experimentação crucial, quando a conjetura é justificada mostrando que é 

verdade num exemplo específico, cuidadosamente selecionado. Os alunos estão 

conscientes da necessidade de generalização, por isso, escolhem o exemplo não 

particular mas possível. Eles pressupõem que a conjetura é sempre verdadeira se for 

verdadeira no exemplo escolhido. Distinguem-se vários tipos de justificações por 

experimentação crucial, dependendo do modo como o exemplo crucial é usado; 

Baseada em exemplos, quando a justificação só mostra a existência de um exemplo ou 

a falta de contra - exemplos; Construtiva, quando as justificações se focam na maneira 

de obter o exemplo; Analítica, quando a justificação é baseada em propriedades 

observadas empiricamente no exemplo ou em elementos auxiliares; Intelectual, 

quando a justificação é baseada na observação empírica do exemplo, mas usa 

principalmente propriedades aceites ou relações entre elementos do exemplo. 

c) Exemplo genérico, quando a justificação é baseada num exemplo específico, 

representativo da sua classe. Esta refere-se a propriedades abstratas e a elementos de 

uma família, mas é claramente baseada no exemplo. Nas descrições de como o 

exemplo genérico é usado na justificação estão também presentes os quatro tipos de 

justificações definidas anteriormente para a experimentação crucial: Baseada em 

exemplos; Construtiva; Analítica; Intelectual. 
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As justificações dedutivas são caracterizadas pela não contextualização dos 

argumentos usados, baseadas em aspetos genéricos do problema, operações mentais 

e deduções lógicas. Os exemplos, quando usados, são apenas uma ajuda para 

organizar argumentos, mas as características particulares de um exemplo não são 

consideradas na justificação. Dentro das justificações dedutivas distinguem-se duas 

classes, principais. 

a) Experimentação pensada, quando um exemplo específico é usado para ajudar a 

organizar as justificações. Podemos encontrar dois tipos de experimentações pensadas, 

dependendo do estilo da justificação, as justificações transformativas, baseadas em 

operações mentais que produzem uma transformação do problema inicial noutro 

equivalente. Aqui o papel dos exemplos é ajudar a prever que transformações são 

convenientes e estas podem ser baseadas em imagens mentais espaciais, 

manipulações simbólicas ou construção de objetos; e as justificações estruturais que 

são sequências de deduções lógicas que derivam do conjunto de dados do problema, 

de axiomas, de definições ou de teoremas aceites. Aqui o papel dos exemplos é ajudar 

a organizar os passos de dedução. 

b) Dedução formal, quando a justificação é baseada em operações mentais, sem a 

ajuda de exemplos específicos. Numa dedução formal só os aspetos genéricos do 

problema são mencionados. É, por tanto, este o tipo de demonstração matemática 

formal que se encontra no mundo dos investigadores matemáticos. Na dedução formal 

também podemos encontrar os dois tipos de justificações, já definidas anteriormente 

para a experimentação pensada, justificações transformativas e justificações 

estruturais. 
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CAPÍULO 3: AMBIENTES DE GEOMETRIA DINÂMICA (AGD’S) E O SEU 

CONTRIBUTO 

 

Ao longo da história do homem, as construções geométricas tiveram sempre uma 

grande importância. Sendo os desafios geométricos cada vez mais complexos, o 

homem teve a necessidade de também ele evoluir no sentido de os resolver, da forma 

mais comoda possível.  

Associada a cada construção geométrica, existem os teoremas que a validam e, 

segundo Mariotti (2001), esta relação pode revelar-se bastante complexa e muitas 

vezes não é imediata para o aluno. No sentido de ajudar a ultrapassar esta dificuldade 

surgiram os softwares de geometria dinâmica e mais recentemente uma grande 

variedade de applets, ferramentas informáticas que permitem ao seu utilizador a 

representação geométrica de problemas de forma simples. Vejamos alguns exemplos 

de softwares e applets gratuitos disponibilizados online.  

Geogebra 

Segundo a descrição do site oficial Geogebra.org “é o software de multiplataforma de 

matemática que dá a todos a oportunidade de experimentar as perceções 

extraordinárias que a matemática torna possível”. Este software, funcional em vários 

sistemas operativos, faz a ligação entre a geometria e a álgebra de uma forma 

“totalmente visual – os alunos podem, finalmente, ver, tocar e experimentar 

matemática” (Geogebra, 2014).  

  

Figura 1: Geogebra 

 

De acordo com o mesmo site, GeoGebra é um software de matemática dinâmica para 

todos os níveis de ensino que reúne geometria, álgebra, folhas de cálculo, gráficos, 

estatística e cálculo numa aplicação fácil de utilizar.  
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Para além de disponibilizar uma versão para download totalmente gratuita a Geogebra 

disponibiliza ainda um ambiente de desenvolvimento online onde se podem fazer todo 

o tipo de manipulações possíveis na versão para download. 

 

Figura 2: Geogebra online. 

 

Tanto a versão online como a versão descarregável revelam-se bastante intuitivas, 

facilitando e estimulando o trabalho autónomo e criativo do aluno.  

 

Cabri 3D 

Cabri 3D é um software de construção geométrica em 2D e 3D com uma versão de 

avaliação disponível online. Segundo o site oficial, Cabri.com, o Cabri 3D é um 

software que disponibiliza ferramentas que permitem representar desde a imagem 

mais simples até à mais complexa, combinando os objetos fundamentais da geometria, 

tais como, o ponto, o ângulo, o segmento, plano, sólidos e transformações. 

Segundo o mesmo, este software permite criar atividades que facilitam a introdução de 

novos conceitos, promove a descoberta de teoremas e serve de apoio à modelação 

matemática de situações do dia-a-dia.  
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Figura 3: Cabri 3D 

 

Applets 

Quando procuramos um applet online fazemo-lo com o intuito de simular em sala de 

aula determinada situação. Podemos encontra-los em variadíssimos sítios na internet, 

sendo que a qualidade/enquadramento dos mesmos é discutível, pois tudo depende do 

propósito que nos levou até ele. 

Segundo a página ORACLE, um applet é um tipo especial de programa que um 

browser habilitado para a tecnologia Java pode baixar da internet e correr. Este é 

normalmente embutido dentro de uma página web e é executado no contexto de um 

browser. 

Geralmente simples de utilizar e bastante atrativas, podemos encontrar estas 

aplicações em páginas como: 

 Atractor, através do site http://www.atractor.pt/mat/fr-in.htm; 

 Centro de competência (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), 

através do site nonio.fc.ul.pt/recursos/matematica/diversos.htm;  

 Walter-Fendt, através do site www.walter-fendt.de/m14pt/; 

 Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, da Universidade 

de Utrecht. 

 Entre outros. 

 

Segundo Mariotti (2001), não existe um acordo quanto à contribuição dos AGD´s no 

desenvolvimento do pensamento teórico e espacial e na construção de significado para 

a prova, não obstante, os AGD’s parecem tornar mais acessível para os alunos a 

exploração de configurações geométricas e a identificação de conjeturas significativas. 
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O aparecimento deste tipo de ferramentas tem vindo a despoletar um forte interesse 

nos problemas de construção por parte de investidores na área da didática 

matemática. A sua facilidade de utilização e flexibilidade fazem delas ferramentas 

essências para uma melhor exploração das matérias, em geral, e aqui em particular 

das matérias ligadas a geometria.  

Mas não é só a sua facilidade que torna estas ferramentas tão apetecíveis, é também e 

principalmente a possibilidade de manipulação das figuras que as torna tão 

espetaculares.  

Esta manipulação de imagens, por exemplo, com o arraste de pontos, entre outros, é 

um forte adjuvante do estabelecimento de relações, por parte dos alunos, entre as 

entidades constituintes das mesmas. Neste sentido, penso que a utilização deste tipo 

de ferramentas na resolução de conjeturas pode ser impulsionadora da construção de 

significado para a prova por parte dos alunos, introduzindo-os assim a esta prática. 

Segundo Mariotti (2001), quando se pede a um aluno para fazer uma representação 

geométrica de um problema isto requer duas coisas:  

1. Procedimento de construção da figura pedida 

 

2. A justificação da validade da mesma 

(p. 261) 

 

O procedimento de desenho da figura é feito ao nível do software escolhido recorrendo 

as ferramentas que este nos disponibiliza para o efeito. A necessidade de justificação 

da solução surge como necessidade de validação da própria construção.  

As atividades de construção envolvem também uma troca social, isto é, envolve a 

partilha dos resultados com os outros e, por conseguinte, a comparação de resultados. 

Neste sentido, as atividades de construção proporcionam ao aluno o desenvolvimento 

do seu espirito crítico, consistindo assim numa “parte essencial do processo de ensino 

e aprendizagem, com objetivos específicos de natureza cognitiva (construção do 

conhecimento) e meta cognitiva (construção de atitudes através da aprendizagem da 

matemática” (Mariotti, 2001, p. 261). 

Em suma, o recurso a AGD´s pode ser um forte adjuvante da resolução de conjeturas, 

bem como um forte impulsionador da construção de significado para a necessidade de 
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prova. Desta forma, os alunos poderão também com maior facilidade estabelecer as 

relações existentes entre os vários entes matemáticos. 

Para este trabalho de investigação foram usados o Geogebra, um AGD multiplataforma 

gratuito, desenvolvido por Markus Hohenwarter que combina conceitos de geometria e 

álgebra e que foi pensado para ser utilizado em sala de aula, e dois Applets, pequenos 

softwares criados para atividades específicas, desenvolvidos pela Atractor no âmbito do 

projeto “Ano internacional da Matemática do Planeta Terra”, que nos permitem 

manipular pontos, arcos e circunferências desenhadas sobre uma superfície esférica.   
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CAPTULO 4: ADEQUAÇÃO DIDÁTICA E A PERSPETIVA 

ONTOSSEMIÓTICA DO ENSINO 

 

Neste capítulo, falarei acerca das facetas e níveis de análise de processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, inseridos no enfoque ontosemiótico, com especial 

atenção na teoria da adequação didática, de Godino e seu grupo de investigação. Esta 

análise teve como especial intuito o apoio à planificação e a avaliação da adequação 

didática das tarefas desenvolvidas. 

 

4.1. Dimensão normativa 

Os processos de ensino e aprendizagem são regulados por normas, convenções, 

hábitos, costumes e tradições e ao conjunto de todos estes elementos reguladores 

chamamos “dimensão normativa dos processos de estudo”. 

A forte influência destes reguladores pode condicionar fortemente iniciativas orientadas 

para à melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, sendo por isso 

imprescindível e prioritário o estudo da dimensão normativa. 

Segundo Wittgenstein (1953, citado por (Godino, Font, Wilhelmi, & De Castro, 2009)), 

não é possível descrever um processo de instrução sem compreender as regras do 

jogo de linguagem em que se desenrola, segundo Godino et al. (2009, p. 60), o 

mesmo acontecerá com o sistema normas que regulam os processos de ensino e 

aprendizagem de um determinado conteúdo matemático, num contexto institucional 

específico. Os mesmos autores referem ainda que, estas normas, de forma explícita ou 

implícita, podem ser estabelecidas por agentes externos a escola, pela própria escola 

ou pelo professor e afetam as diversas dimensões do processo de estudo.  

Em estudos realizados no âmbito da didática da matemática, para podermos identificar 

comportamentos e explicá-los temos de conhecer e compreender as normas que os 

influenciaram. Segundo Godino et al. (2009, p. 60), a didática da matemática não 

deveria cingir-se à mera descrição mas também garantir a melhoria dos sistemas 

didáticos, necessitando, por isso, de critérios de adequação que permitem não só 

valorizar os processos de instrução efetivamente realizados mas também guiar a sua 

melhoria. 
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Quando falamos em critérios de adequação “devemos entender uma regra de correção 

que estabelece como deveria realizar-se um processo de instrução” (Godino et al., 

2009, p. 60), orientada para conseguir um consenso entre todos acerca daquilo que 

podemos considerar o melhor. No entanto, a aplicação dos critérios de adequação está 

dependente do contexto institucional em que se está a desenrolar todo o processo de 

instrução, assim como do critério pedagógico e didático do professor que os deve ter 

em conta. 

A sociedade organizou a escola com várias finalidades, entre elas, a de formar os seus 

membros como cidadãos ativos e responsáveis, capazes de resolver os problemas 

atuais e os problemas futuros que lhes possam surgir. É neste contexto que nos surge 

o conceito de contrato na educação para a matemática, havendo um primeira regra do 

contrato educativo, “a escola deve educar para a cidadania e para o desempenho 

profissional” (Godino et al., 2009, p. 61). No entanto, como defendem Godino et al. 

(2009, p. 61) sendo a escola um ente abstrato que se personaliza nos seus sujeitos, a 

obrigação de educar concretiza-se não só na obrigação do professor em ensinar, mas 

também na obrigação dos alunos em aprender, assim como na obrigação da sociedade 

em providenciar os meios necessários para a aprendizagem e dos pais em algumas 

situações específicas.  

Por existirem diversos agentes e facetas a intervir nas relações didáticas e pedagógicas 

que se estabelecem nas instituições, as regras que as regem não são, por isso, todas 

iguais, e é por este motivo que falamos em contractos, social, educativo, institucional, 

pedagógico ou didático, consoante o âmbito de aplicação, a sociedade, o conjunto de 

pessoas interessadas em criar e comunicar saberes de determinada área, a instituição, 

a turma ou a aula de matemática, respetivamente. 

O contrato didático surgindo primeiramente como “produto de um modo específico de 

comunicação didática que instaura una relação singular do aluno com o saber 

matemático e com a situação didática”(Godino et al., 2009, p. 61), passou, em 1984, a 

ser considerado como o “resultado de uma negociação a priori das relações com a 

situação didática que definem um sistema de obrigações recíprocas” (Godino et al., 

2009, p. 61). Posteriormente em 2003, segundo Godino et al.(2009, p. 62), novos 

estudos ampliaram o conceito de contrato didático, distinguindo entre contracto forte e 

debilmente didático, partindo da divisão da responsabilidade entre alunos e professor 

na construção do saber matemático. 
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Contudo, as interações entre professores e alunos estão frequentemente dependentes 

de obrigações ou normas não explicitas, normas sociais, que descrevem como os 

intervenientes na sala de aula devem colaborar uns com os outros, como devem atuar 

perante uma dada situação/problema e como devem assumir a responsabilidades 

perante uma ação cooperativa; e normas sociomatemáticas, que “regulam os aspetos 

específicos das discussões matemáticas dos estudantes e influem nas oportunidades de 

aprendizagem” (Godino et al., 2009, p. 62) constituindo agentes importantes na 

construção do raciocínio, na participação na construção interativa do significado 

matemático e na compreensão do que na matemática se considera uma explicação 

aceitável. 

 

4.2. Facetas e níveis de análise 

Em Godino (2009, p. 20), o enfoque ontosemiótico surge como um marco teórico que 

pretende articular diferentes pontos de vista e noções teóricas sobre o conhecimento 

matemático, o seu ensino e a sua aprendizagem, adotando uma perspetiva global, 

tendo em conta várias dimensões e as suas interações. Entre elas: 

a) Modelo antropológico sobre a Matemática, baseado em pressupostos 

antropológicos/socioculturais;  

b) Modelo de cognição matemática sobre bases semióticas; 

c) Modelo instrutivo sobre bases sócio construtivistas; 

d) Modelo sistémico-ecológico que relaciona as dimensões anteriores entre si 

com o fundo biológico, material e sociocultural, em que tem lugar a 

atividade de estudo e comunicação matemática. 

Segundo Godino et al.(2009, p. 63) e Godino (2009, pp. 21-22) vários estudos 

realizados, partindo de um enfoque ontosemiótico, propuseram níveis para a análise 

didática dos processos de estudo: 

a) Análise dos tipos de problemas e sistemas de práticas, em que se 

pretende estudar as práticas matemáticas realizadas num processo de 

estudo matemático. 

b) Elaboração das configurações de objetos e processos matemáticos, que se 

centra nos objetos e processos que intervêm na realização das práticas 

bem como nos que emergem delas. 
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c) Identificação do sistema de normas e meta normas, pretendendo estudar 

o conjunto de normas e meta normas que influenciam e suportam os 

processos de estudo, tendo em conta os fenómenos de interação social 

que acontecem nos processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

d) Valorização da adequação didática do processo de estudo, que se baseia 

nos níveis anteriores e constituí uma síntese orientada à identificação de 

potenciais melhorias nos processos de estudo em futuras 

implementações. 

 

O quinto nível de análise dos processos de estudo permite-nos responder na prática à 

questão: “O que ocorreu aqui e porquê?”. A resposta a esta questão é pois essencial a 

qualquer estudo no âmbito da didática da matemática, quando estão em causa 

processos de ensino e aprendizagem.  

Em Godino, Contreras e Font (2006, citado por (Godino et al., 2009, p. 64)) são 

propostas as seguintes facetas para analisar os processos de instrução matemática: 

a) Epistémica: distribuição ao longo do tempo de ensino dos componentes 

do significado institucional implementado (problemas, linguagem, 

procedimentos definições, propriedades e argumentos), ou seja, o que é 

suscetível de ser ensinado e aprendido numa instituição. 

b) Cognitiva: desenvolvimentos dos significados pessoais, ou seja, a maneira 

como os alunos constroem e comunicam as noções, processos e 

significados matemáticos.  

c) Mediacional: distribuição dos recursos tecnológicos e alocação do tempo 

as diversas ações e processos. 

d) Interacional: as interações entre docente e discente e vice-versa. 

e) Afetiva: distribuição temporal dos estados afetivos dos alunos 

relativamente aos objetos matemáticos e ao processo de estudo seguido. 

f) Ecológica: Sistema de relações com o ambiente social, politico e 

económico que suporta e condiciona o processo de estudo. 

Este modelo é-nos apresentado, segundo Guerra (2012, p. 51), “como um modelo 

poliédrico”, que engloba as várias facetas de análise dos processos de ensino e 

aprendizagem da Matemática, como mostra a figura seguinte, aliadas a “diferentes 

níveis de análise, de acordo com o tipo de informação necessária para tomar decisões 

fundamentadas sobre a instrução” (Godino, 2009, p. 20). 
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Figura 4: Facetas e níveis de análise (adaptado de Godino, 2009, p. 21) 

 

Segundo Godino et al.(2009, p. 64), as normas que regulam todo o processo de estudo 

matemático podem categorizar-se segundo o ponto de vista apresentado, isto é, 

segundo as fases de desenvolvimento dos processos, o grau de rigidez/coerção das 

normas e a origem das mesmas, como normas epistémicas, normas cognitivas, normas 

interativas, normas mediacionais, normas afetivas e normas ecológicas. 

As normas epistémicas regulam os conteúdos matemáticos, o tipo de situações 

indicadas para a sua aprendizagem, assim como as representações utilizadas para os 

conteúdos distintos. 

No enfoque ontosemiótico considera-se que “para descrever a atividade matemática, é 

necessário contemplar uma ontologia formada pelos seguintes elementos: 1) 

Linguagem; 2) situações-problema; 3) conceitos; 4) procedimentos, técnicas…; 5) 

proposições, propriedades, teoremas, etc. e 6) argumentos” (Godino et al., 2009, p. 

65), sendo que estes se articulam e formam configurações epistémicas (Figura 

seguinte).  
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Figura 5: Componentes e relações de uma configuração epistémica (Godino et al., 2009). 

 

A configuração epistémica permite ver a estrutura dos objetos que possibilitam a 

prática matemática. 

As normas cognitivas partem do princípio de que o aluno deve aprender e a escola 

deve garantir que reúne as condições necessárias e suficientes para que tal acontece 

sem problemas. 

As interações entre docente-discente e discente-docente também são sujeitas à 

influência de regras, hábitos, tradições e compromissos, que geram modos de atuação. 

Segundo Godino et al.(2009, p. 67), as normas interacionais regulam os modos de 

interação entre as pessoas que intervêm nos processos de estudo matemático. 

O ensino e aprendizagem apoiam-se no uso de recursos tecnológicos e está distribuído 

ao longo do tempo de uma maneira estruturada e lógica. Às regras que condicionam e 

regem esta distribuição de recurso chamamos normas mediacionais. 

Um outro aspeto muito importante nos processos de estudo matemáticos é a 

afetividade e, por conseguinte, a motivação e as emoções. Refere-se frequentemente 

que o professor deve motivar os alunos, escolher conteúdos atrativos e criar um clima 

propício à aprendizagem, no entanto, “o ensino atual não legitima a atividade dos 

estudantes e, por isso, estes não se sentem responsáveis pelas respostas que dão aos 

problemas que o professor lhes propõe”(Godino et al., 2009, p. 68). Aspetos como 

estes e as perspetivas sobre a realidade exterior e as oportunidades que esta tem para 
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a oferecer aos alunos, determinam aquilo a que se chama, segundo Godino et al. 

(2009, p. 69), normas afetivas. 

As normas ecológicas têm como base a obrigação da escola em formar os alunos como 

cidadãos, garantindo a aquisição dos valores de uma sociedade democrática, 

garantindo os direitos e fomentando os deveres cívicos. 

 

4.4. Componentes de análise da adequação didática 

Como já foi mencionado, um dos níveis de análise do enfoque ontossemiótico é a 

adequação didática, que, segundo Godino (2011), permite elaborar uma teoria sobre a 

planificação, “para orientar os processos de ensino e aprendizagem da Matemática e 

de outras áreas curriculares” (p. 3). 

Segundo o autor, a adequação didática e suas dimensões foram incluídas no enfoque 

ontosemiótico, no sentido de se passar de uma “didática descritiva-explicativa para 

uma didática normativa, isto é, uma didática que se oriente para a intervenção efetiva 

na aula” (Godino, 2011, p. 5).  

É ainda importante referir que Godino (2009) apresenta um guia sobre o conhecimento 

matemático-didático do professor de Matemática, que pode ser utilizado para: 

(i) A avaliação de situações introdutórias em processos formativos para o 

desenvolvimento de competências profissionais;  

(ii) Como “questionário” de autoavaliação e reflexão do professor sobre os 

aspetos relevantes da sua prática; 

(iii) Como instrumento de um avaliador externo para avaliar um processo de 

estudo implementado 

(p. 25)  

 

O autor refere também que esta estratégia pode ser importante na formação inicial 

de professores, com o intuito de os fazer refletir acerca da sua prática e de os levar 

a melhorar progressivamente a adequação didática das atividades e práticas 

desenvolvidas pelo mesmo.  
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Deste modo, a noção de adequação didática pode ser vista como “ponto de partida 

de uma teoria da instrução matemática orientada para a melhoria progressiva do 

ensino” (Godino, 2011, p. 1).  

A intensão subjacente ao estudo de Godino, e seu grupo de trabalho, de atingir 

uma adequação didática ao mais alto nível pode revelar-se um processo um tanto 

ou quanto complexo e, por isso mesmo, é necessária a existência de indicadores 

que sirvam de base a este processo. 

As várias componentes da adequação didática, segundo Godino (2011), são:  

 Adequação epistémica diz respeito à “medida em que os significados 

institucionais implementados (ou pretendidos) representam bem um 

significado de referência” (p. 8). Por sua vez, o significado de referência diz 

respeito ao “nível educativo em que tem lugar o processo de estudo e 

deverá ser elaborado tendo em conta os diversos tipos de problemas e 

contextos de uso do conteúdo objeto de ensino, assim como as práticas 

operativas e discursivas requeridas” (p. 8).  

Como forma de atingir uma forte adequação epistémica, o autor propõe a 

utilização de situações-problema ou tarefas ricas, mas também a uma boa 

articulação entre as várias formas de representação ou meios de expressão. 

As tarefas devem proporcionar aos alunos várias formas de abordagem, 

várias formas de representação, devem levá-los a conjeturar, a interpretar, 

a generalizar e a justificar as soluções.  

 Adequação cognitiva está relacionada com “o grau em que os 

significados pretendidos/implementados estão na zona de desenvolvimento 

potencial dos alunos, assim como a proximidade dos significados pessoais 

alcançados aos significados pretendidos/implementados” (p. 5). Para que 

uma forte adequação cognitiva seja atingida, o autor propõe que os alunos 

deverão adquirir os significados institucionais pretendidos, “mediante a 

participação na comunidade de práticas geradas na aula” (p. 10). Deste 

modo, deverá haver uma aproximação cada vez maior entre os significados 

pessoais iniciais dos alunos e os significados institucionais planificados.  

 Adequação afetiva está relacionada com o “grau de implicação, interesse 

e motivação dos alunos” (p. 10). Segundo Godino (2011), a resolução de 

problemas envolve, para além das “práticas operativas e discursivas”, a 
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mobilização de “crenças, atitudes, emoções ou valores” que condicionam, 

de certa forma, a resposta cognitiva requerida (p. 11).  

 Adequação interacional “é o grau em que os modos de interação 

permitem identificar e resolver conflitos de significado, favorecem a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências comunicativas” (p. 

11). Por conseguinte, os indicadores desta dimensão da adequação didática 

dizem respeito às interações professor-aluno e aluno-aluno.  

O autor valoriza os momentos em que os alunos assumem a 

responsabilidade da aprendizagem, ressaltando a importância do diálogo na 

sala de aula e refere ainda que as interações entre os alunos poderão 

conduzir a momentos de reflexão a partir do que os pares dizem, 

permitindo assim o alcance de níveis de compreensão mais elevados.  

Segundo Van den Heuvel-Panhuizen & Wijers (2005, citado por Godino, 

2011), “A negociação explícita, a intervenção, a discussão, a cooperação e a 

avaliação são elementos essenciais num processo de aprendizagem 

construtivo em que os métodos informais do aluno são usados como uma 

plataforma para alcançar os métodos formais. Nesta instrução interativa, os 

alunos são estimulados a explicar, justificar, concordar e discordar, 

questionar alternativas e refletir” (p. 12).  

 Adequação mediacional é o “grau de disponibilidade dos recursos 

materiais e temporais para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem” (p. 13).  

De acordo com NCTM (2000, citado por Godino, 2011) a tecnologia, se for 

devidamente utilizada, poderá influenciar positivamente o processo de 

ensino e aprendizagem, ajudando mesmo no desenvolvimento da 

compreensão dos alunos e na estimulação do seu interesse.  

 Adequação ecológica respeita ao “grau em que um plano ou ação 

formativa para aprender Matemática é adequado dentro do contexto em 

que se utiliza” (p. 14). Na realidade, a adequação ecológica está 

intimamente relacionada com todas as condicionantes externas ao processo 

de ensino e aprendizagem.  
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CAPITULO 5: METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Neste capítulo, apresento a metodologia de investigação utilizada neste trabalho de 

investigação. O estudo insere-se numa abordagem qualitativa e numa perspetiva 

interpretativa. Aqui serão caracterizados os participantes da investigação, identificadas 

as fases do estudo e, para finalizar, os instrumentos de recolha de dados assim como 

os processos de análise de dados utilizados. 

 

5.1. Opções metodológicas  

Este estudo tem como objetivo compreender os processos de raciocínio utilizados pelos 

alunos de uma turma do Ensino Básico e de uma turma do Ensino Secundário, 

tentando compreender o raciocínio desenvolvido pelos mesmos durante a formulação e 

prova de conjeturas, tendo como ferramentas de apoio os AGD’s, apurando as suas 

dificuldades e ainda averiguando qual o tipo de justificações produzidas pelos alunos a 

quando da prova de conjeturas. Para atingir este objetivo, foram definidas questões de 

investigação já anteriormente apresentadas.  

Na tentativa de responder a estas questões, optou-se por um estudo inserido na 

metodologia de investigação qualitativa, caracterizada por Bogdan e Biklen (1994) 

como agrupamento de diversas estratégias de investigação que partilham 

determinadas características. Nomeadamente, o facto de na investigação qualitativa a 

fonte direta de dados ser o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal; a investigação qualitativa ser descritiva, o principal interesse dos 

investigadores ser o processo, em detrimento dos resultados ou produtos, o facto dos 

mesmo tenderem a analisar os dados de forma indutiva e por último a maneira como o 

significado adquire uma importância vital. 

Estas características mostram-se adequadas a este estudo pois: 

 A fonte direta dos dados são uma turma do 8º ano e outra do 10ºano, 

turmas nas quais foi desenvolvida a prática de ensino supervisionada I e 

II, e os dados recolhidos correspondem a produções escritas, bem como a 

notas de campo produzidas pela investigadora e colega de estágio. A 

investigadora surge como o principal instrumento de recolha de dados, 

pois, apesar dos outros instrumentos utilizados, as informações recolhidas 
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em ambiente de sala de aula adquirem grande significado na compreensão 

das ações e produções dos alunos. 

 A forma de apresentação dos dados consiste numa descrição do que foi 

ocorrendo nos diferentes momentos da investigação e no momento de 

recolha de dados.  

 Neste estudo, pretende-se compreender quais as principais dificuldades 

dos alunos durante o processo de resolução de conjeturas. Deste modo, 

não interessará tanto o que os alunos conseguem produzir no final ou 

depois das atividades desenvolvidas (produto), mas sim o que fizeram 

durante o desenvolvimento das mesmas, nomeadamente as dúvidas que 

os alunos foram colocando durante todo o processo, as justificações 

produzidas, os avanços e recuos no ambiente de geometria dinâmica em 

uso e os erros cometidos. 

 Neste estudo, não se pretende confirmar ou rejeitar nenhuma hipótese, 

mas sim perceber, através da investigação realizada em torno da temática, 

quais as principais dificuldades sentidas pelos alunos durante o processo 

de resolução de uma conjetura, nomeadamente na produção de 

justificações, assim como perceber de que forma o recurso a ambientes de 

geometria dinâmica os ajudou nesse processo. 

 O estudo foi desenvolvido com o intuito de dar a conhecer o ponto de 

vista dos participantes (os alunos), sendo os dados recolhidos de forma a 

mostrar o que foi feito pelos mesmos durante as atividades desenvolvidas.   

Este estudo insere-se também na modalidade de estudo de caso, que, segundo Ponte 

(2006), visa conhecer uma entidade bem definida como uma pessoa, uma instituição, 

um curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma política ou qualquer outra 

unidade social. O objetivo é, segundo o mesmo, compreender em profundidade o 

“como” e os “porquês” dessa entidade, evidenciando a sua identidade e características 

próprias, nomeadamente nos aspetos que interessam ao pesquisador, revelando-se 

como particularista, ou seja, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única ou especial.  

Dois anos antes, Yin (2004) define estudo de caso como uma investigação empírica 

que investiga um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão bem 

definidos. (p. 32) 55  
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Yin refere ainda que a investigação na modalidade de estudo de caso tem pela frente 

uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do 

que pontos de interesse, e que, por isso, se baseia em várias fontes de evidências, 

com os dados a convergir em triângulo, e ainda que, como resultado, beneficia do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a recolha e análise de 

dados.  

Sendo esta uma modalidade com “forte cunho descritivo” (Ponte, 2006, p.7) e pelo 

facto de, segundo o mesmo, um estudo meramente descritivo não ter grande 

interesse, procedesse normalmente ao confronto dos resultados obtidos com estudos 

anteriores e teorias já existentes, permitindo assim a geração de novas teorias e 

questões para futura investigação. Desta forma, o papel do investigador consiste não 

só em descrever e mas também tentar compreender uma determinada situação à luz 

de investigações anteriores sobre a temática envolvida.  

Uma vez que a recolha e análise de dados foram baseadas em estudos teóricos feitos 

anteriormente e que esse trabalho consiste essencialmente na análise das dificuldades 

sentidas pelos alunos em todo o processo de resolução de conjeturas, podemos 

afirmar que este trabalho e insere efetivamente nesta modalidade.  

Para Ponte (2006, p.12), um estudo de caso pode ainda seguir uma de duas 

perspetivas essenciais:  

 Interpretativa: que procura compreender como é o mundo do ponto de 

vista dos participantes  

 Pragmática: cuja intenção fundamental é proporcionar uma perspetiva 

global do objeto de estudo, do ponto de vista do investigador, tanto 

quanto possível completa e coerente.  

Neste trabalho pretende-se descrever a forma como os alunos reagiram à formulação e 

prova de conjeturas, nomeadamente no que diz respeito às justificações produzidas e 

dificuldades sentidas pelos mesmos. Por conseguinte, este centra-se também numa 

perspetiva interpretativa, uma vez que queremos compreender o lado do aluno 

(participante). 
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Segundo Erickson (1986) este tipo de abordagem diz respeito às questões de conteúdo 

e está presente quando o interesse da pesquisa está centrado no significado humano 

na vida social, elucidação e exposição do investigador. Desta forma, para o autor, a 

investigação interpretativa tem um papel significativo na pesquisa em educação pois 

tem em conta a natureza da sala de aula como meio que está organizado e foi 

concebido para a aprendizagem, a natureza do ensino como um aspeto do meio de 

aprendizagem e a natureza das perspetivas e dos significados de professores e alunos 

como algo intrínseco ao processo educativo.    

  

5.2. Participantes 

Neste estudo participaram os alunos das turmas onde foi realizada a prática de ensino 

supervisionada I e II, uma turma do 8ºano e outra do 10ºano de uma escola do 

distrito de Aveiro.   

A turma 8ºano é constituída por 27 alunos, dos quais 9 são do sexo masculino e 18 

são do sexo feminino. Em Setembro a idade média dos alunos era de 13 anos. 

No que diz respeito à residência dos alunos no total dos alunos, 21 vivem na cidade de 

Aveiro.  

Quanto às habilitações literárias dos pais, as informações que temos dizem respeito 

apenas a 23 pais e 23 mães. Relativamente aos pais, 3 têm o 6º ano de escolaridade, 

2 têm o 9º ano, 6 pais têm o 12º ano e 12 têm uma Licenciatura. Em relação às mães, 

3 mães têm o 6º ano, 2 têm o 9º ano, 4 têm o 12º ano e 14 têm uma Licenciatura.  

As profissões dos pais são variadas, desde Auxiliar de Ação Educativa, Bancário, 

Comerciante, Gestor, Engenheiro, Advogado e Técnico de Vendas, a Construtor Civil e 

Serralheiro.  

As profissões das mães são também variadas, sendo a maioria professoras e as 

restantes com profissões tais como Psicóloga, Rececionista, Auxiliar de Ação Educativa, 

Esteticista/Cabeleireira, Doméstica, Pasteleira, Arquiteta, Juíza e Jurista.  

A disciplina mais mencionada pelos alunos como sendo a sua favorita foi Matemática.  

Quanto à profissão futura, 3 não mencionam nada, 1 aluno pretende terminar o 12º 

ano e arranjar emprego e 21 pretendem optar por um curso Superior, havendo neste 
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campo, uma grande diversidade de caminhos desde a Biologia, Psicologia, Medicina 

Veterinária, Oftalmologia, Medicina e Farmácia ao Futebol, Dança e Tatuagem. 

A turma do 10ºano é do curso Cientifico-Humanístico de Ciências e Tecnologias e é 

constituída por 30 alunos, dos quais 8 são do sexo feminino e 22 são do sexo 

masculino. A idade média dos alunos a 13 de Setembro de 2012 era de 14,7 anos. 

No que diz respeito à residência dos alunos, 15 vivem em Aveiro, 1 em Esgueira, 5 em 

Aradas, 2 em S. Bernardo e os restantes noutras freguesias limítrofes. 

Os pais dos alunos possuem habilitações entre o ensino básico e o ensino superior 

(doutoramento), sendo as suas profissões variadas, professores, empresários, 

gestores, médicos, farmacêuticos, sociólogos, empregados fabris, administrativos, 

Bancários, canalizadores, operadores de caixa, vendedores e construtores civis. 

No ano letivo anterior, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês, Ciências físico 

químicas, Matemática e Educação Física, apenas houve negativas a inglês. A Língua 

Portuguesa houve 10 alunos com nível 3, 12 com nível 4 e 4 com nível 5. A Inglês 

apenas 1 aluno teve nível 2, 3 alunos com nível 3, 11 com nível 4 e 11 com nível 5. As 

CFQ 5 alunos tiveram nível 3, 13 tiveram nível 4 e 8 tiveram nível 5. A Matemática 

houve 5 alunos com nível 3, 13 alunos com nível 4 e 8 alunos com nível 5. A Educação 

Física, 5 alunos tiveram nível 3, 16 alunos tiveram nível 4 e 5 alunos tiveram nível 5. 

Na turma existem dois alunos com planos de recuperação de anos anteriores. 

 

5.3. Fases do estudo 

Este estudo decorre entre setembro de 2012 e outubro de 2014 e divide-se em três 

fases. Na primeira fase, fez-se a escolha do tema, definição de objetivos e questões de 

investigação e a revisão da literatura que serviu de suporte à fundamentação teórica 

do trabalho de investigação. A cronologia da mesma está de acordo com a seguinte 

tabela: 

Tarefa 
Setembro 

de 2012 

Outubro 

de 2012 

Novembro 

de 2012 

Dezembro 

de 2012 

Janeiro 

de 2013 

Fevereiro 

de 2013 

Março 

de 

2013 

Escolha do tema, 

definição de objetivos e 

questões de investigação 

X X      
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Levantamento 

bibliográfico 
  X X X   

Redação da 

fundamentação teórica 
   X X X X 

Tabela 1: Cronologia da primeira fase 

 

A segunda fase consistiu na construção dos instrumentos de recolha de dados, 

planificação das tarefas a desenvolver com os alunos e consequente recolha de dados, 

com a aplicação das mesmas em contexto de sala de aula. A cronologia da mesma 

está de acordo com a seguinte tabela: 

Tarefa Março de 2013 Abril de 2013 Maio de 2013 

Planificação das Tarefas desenvolvidas X X  

Recolha de dados   X 

Tabela 2: Cronologia da segunda fase 

 

A terceira fase corresponde à análise dos dados recolhidos, à realização de leituras 

complementares de modo a complementar as leituras anteriores e de modo a melhor 

compreender alguns resultados obtidos.    

  

Tarefa Período 

Análise e Discussão dos Resultados Junho de 2013 – Setembro de 2013 

Revisão bibliográfica Agosto de 2013 – Fevereiro de 2014 

Conclusões Março de 2014 – Junho de 2014 

Revisão do trabalho Julho de 2014 – Setembro de 2014 

Tabela 3: Cronologia da terceira fase 

 

5.4. Instrumentos de recolha de dados 

De forma a fundamentar corretamente o meu trabalho e melhor compreender o tema 

que o envolve, fiz uma seleção cuidada de artigos, livros e relatórios referentes à 

temática em causa e analisei as diretrizes do programa de matemática e as normas do 

NCTM relativamente à temática em estudo. 
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Para melhor conhecer o objeto de estudo foram recolhidos junto da direção de turma 

documentos relativos às características pessoais dos alunos (zona de residência, 

formação dos pais e encarregados de educação, idade, entre outros).  

Neste trabalho de investigação, a recolha de dados assentou essencialmente nas 

produções escritas dos alunos e nas notas de campo, resultantes de observação direta. 

As notas de campo são “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 150), ou seja, permitem ter acesso a alguns 

comportamentos e situações que podem ocorrer ao longo da aula e que não se 

encontram registadas as produções escritas dos alunos, como por exemplo, as dúvidas 

que vão tendo. 

Após terem realizados as tarefas propostas, os alunos responderam a um questionário 

com o intuito de apurar a opinião dos mesmos relativamente às tarefas realizadas, 

assim como dificuldades tidas por estes e que pudessem ter escapado à observação 

direta do investigador.   

 

5.5. Análise de dados 

Como referem os autores Bodgan e Biklen (1994), a análise de dados é um processo 

de organização dos materiais recolhidos ao longo da pesquisa, com o objetivo de 

aumentar a compreensão do investigador sobre o trabalho e referem ainda que essa 

análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em unidades 

manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspetos importantes e do 

que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros.  

Neste trabalho de investigação, a análise de dados incidiu sobre as produções escritas 

dos alunos, relativas à resolução das tarefas propostas, sobre as notas de campo e 

sobre os questionários realizados. 

Com o intuito de sintetizar os dados recolhidos comecei por analisar as respostas dos 

alunos, tendo em conta a finalidade do estudo e as questões de investigação a que 

pretendo dar resposta no final deste trabalho. 

Como poderão ver no capítulo 5, através de observação direta e através da realização 

de questionários analisei as dificuldades dos alunos não só na resolução de conjeturas 
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mas também na utilização das tecnologias envolvidas. Analisei também o raciocínio 

envolvido na resolução de conjeturas, centrando especial atenção na justificação de 

resultados. Para caracterização das respostas produzidas recorri aos níveis de 

raciocínio de Van Hiele à taxonomia desenvolvida nos estudos de Marrades e Gutiérrez.    
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CAPITULO 6: GEOMETRIA ESFÉRICA E AS TAREFAS DESENVOLVIDAS 

 

Neste capítulo falarei acerca de como foram desenvolvidas as tarefas propostas aos 

alunos, como foram adaptadas aos propósitos deste trabalho de investigação e como 

foram implementadas. 

Como já havia sido referido, o ano de 2013 foi o Ano Internacional da Matemática e do 

Planeta Terra e, com efeito, surgiu no contexto da Prática de Ensino Supervisionada a 

necessidade de desenvolver com os alunos atividades direcionadas ao tema. Eu e a 

minha colega de estágio decidimos desenvolver dois temas, a modelação matemática e 

a geometria esférica. O tema escolhido para o desenvolvimento das tarefas inerentes a 

esta investigação foi o segundo.  

Desta forma, pudemos colocar os alunos das nossas turmas de estágio em contacto 

com novas realidades matemáticas e também dar o nosso contributo para este projeto, 

indo de encontro aos objetivos propostos pelo mesmo. 

 

6.1. Ano Internacional da Matemática e do Planeta Terra e a 

Geometria Esférica 

Segundo o site internacional do MPT2013, foi durante o Congresso Internacional da 

Matemática de 2010, realizado na Índia, que este projeto teve início, sendo Christiane 

Rousseau (Montreal) lançar o desafio. Foram desenvolvidas atividades com o intuito de 

mostrar como a matemática desempenha um papel fundamental em questões 

relacionadas com o planeta Terra. 

A abertura oficial deste projeto foi feita no dia 5 de Março, na sede da UNESCO, em 

Paris, e em Portugal a cerimónia decorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. 

Por todo o mundo várias pessoas e instituições se dedicaram ao projeto MPT2013, 

cujos objetivos são: 

 Incentivar a investigação na identificação e na resolução de questões 

fundamentais sobre o Planeta Terra;  

 Incentivar educadores de todos os níveis de ensino para comunicar os 

problemas relacionados com o planeta Terra;  
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 Informar o público sobre o papel essencial das ciências matemáticas para 

enfrentar os desafios do planeta Terra. 

Para o MPT são sugeridos quaro grandes temas: 

 Um planeta para descobrir: oceanos, meteorologia e clima, processos do 

manto, recursos naturais e sistemas solares;  

 Um planeta suportado por vida: ecologia, biodiversidade e evolução;  

 Um planeta organizado por humanos: sistemas políticos, económicos, sociais e 

financeiros, organização das redes de transporte e de comunicação, gestão dos 

recursos e energia; 

 Um planeta em risco: mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, 

epidemias; espécies invasoras, desastres naturais.  

Segundo a página oficial nacional do MPT2013, incentivado pela direção da APM, o 

núcleo do Porto resolveu embarcar no projeto MPT2013, que de imediato agregou 

colegas da Delegação Regional do Norte da SPM e da Associação Atractor.  

Com base no tema “A Geometria do Planeta Terra” a equipa desenvolveu quatro 

propostas de tarefas para realizar em sala de aula. Estas tarefas, já testadas em 

contexto de sala de aula, têm como objetivo principal de ensino o desenvolvimento do 

sentido espacial a partir da análise comparativa entre propriedades de figuras 

geométricas construídas em superfícies planas e em superfícies esféricas, com a 

utilização de diversos materiais, entre eles os AGD’s. 

Este trabalho de investigação a que me propus parte deste tema e mais concretamente 

das atividades desenvolvidas por este grupo, no entanto, estas tiveram de ser 

adaptadas. Como o objetivo principal destas tarefas era a elaboração e prova de 

conjeturas, as tarefas foram adaptadas nesse sentido, como poderão ver em apêndice 

e de seguida. 

Quando nos deslocamos temos a sensação de o estarmos a fazer sobre um plano e o 

estudo exclusivo da geometria euclidiana no básico e secundário estabelece e fortalece 

essa representação que temos do espaço que nos envolve. A realidade é que não nos 

deslocamos sobre uma superfície plana mas sim sobre uma superfície esférica, o 

planeta terra. 

A esfera pode ser considerada um modelo simplificado do planeta Terra e a Geometria 

Esférica é uma geometria que se dedica ao seu estudo. Esta está intimamente 
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relacionada com o estudo dos triângulos esféricos e foi sendo desenvolvida ao longo 

dos séculos graças à sua grande aplicabilidade na Astronomia e na Navegação. (APM, 

2013 ; Atractor, 2013) 

O estudo da Geometria Esférica permite a resolução de muitos problemas ligados ao 

planeta Terra. Por exemplo, na época dos Descobrimentos, era muito importante saber 

qual o caminho mais curto entre dois locais do planeta e qual a rota que se deveria 

seguir. Mesmo o sistema GPS sendo hoje uma ferramenta poderosa, os pilotos de 

avião e os navegadores têm que ter conhecimentos sobre Geometria Esférica 

(Alexander, 2004). 

Segundo a página do Atractor, apesar de muitos resultados da Geometria Esférica 

serem conhecidos desde a Antiguidade, enquanto sistema axiomático, este tipo de 

geometria só foi formalizado no séc. XIX após a descoberta das geometrias não 

Euclidianas. 

Segundo a mesma, há cerca de 2300 anos atrás, o matemático grego Euclides 

escreveu a obra matemática mais famosa e influente de todos os tempos: Os 

Elementos. Em treze livros, o matemático expõe resultados de Geometria Euclidiana, e 

não só, usando um sistema lógico-dedutivo constituído por postulados, noções 

comuns, proposições e teoremas. Um desses postulados, o 5º Postulado, conhecido 

como o Postulado das Paralelas, levantou desde logo alguma controvérsia devido à sua 

natureza mais complexa e menos intuitiva, e é a partir deste postulado que surgem as 

chamadas geometrias não-euclidianas, entre elas a geometria esférica. Foram várias as 

tentativas de provar este postulado a partir dos restantes, ou então de o substituir por 

outro mais simples. Segunda a página da Atractor, matemáticos como John Wallis 

(1616-1703), Saccheri (1667-1733), Lambert (1728-1777), John Playfair (1748-1819) e 

Legendre (1752-1833) não resolveram esta questão, mas dos seus trabalhos resultou 

um conjunto de proposições equivalentes ao 5º Postulado, presumindo estes a 

veracidade dos outros postulados da Geometria Euclidiana. 

Bernhard Riemann (1826-1866) foi o primeiro a reconhecer a Geometria Esférica como 

um tipo de geometria não-euclidiana onde não existem retas paralelas. Ao contrário na 

Geometria Euclidiana, na Geometria Esférica duas retas (dois círculos máximos) 

distintas não se intersetam num ponto mas sim em dois pontos designados por 

antípodas, não se verificando portanto o primeiro postulado de Euclides que implica 

que dois pontos definem uma única reta (Atractor, 2013). 

http://atractor.pt/mat/GeomEsf/saber_5-1.htm
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A geometria euclidiana e a geometria esférica têm muitas diferenças. Nas tarefas 

desenvolvidas os alunos exploraram em particular a noção de caminho mais curto e a 

soma dos ângulos internos de um triângulo. 

Na Geometria Euclidiana, o caminho mais curto entre dois pontos traduz-se no 

segmento de reta compreendido entre eles. Já na esfera, o caminho mais curto entre 

dois pontos é traduzido por um arco de círculo obtido intersectando a esfera com um 

plano contendo o seu centro. Essa circulo é designado por círculo máximo. 

 

Figura 6: Círculo máximo e paralelo (In: http://atractor.pt/mat/GeomEsf/caminho_mais_curto2.htm) 

 

Na esfera, um círculo é obtido intersetando a esfera com um plano. Se o plano contiver 

o centro da esfera então o círculo obtido é um círculo máximo. O círculo verde, na 

figura, é um círculo máximo, mas o círculo a cor-de-laranja não é um círculo máximo. 

Se transpusermos para o planeta Terra, a linha do Equador é um círculo máximo e os 

meridianos são semicírculos máximos. Os paralelos (ou paralelos geográficos) 

constituem círculos menores paralelos à linha do Equador, sendo o Equador o único 

paralelo que é simultaneamente um círculo máximo. 

 

Figura 7: Imagem do Planeta Terra (In: http://atractor.pt/mat/GeomEsf/caminho_mais_curto2.htm) 

 

http://atractor.pt/mat/GeomEsf/caminho_mais_curto2.htm
http://atractor.pt/mat/GeomEsf/caminho_mais_curto2.htm


45 
 

Desta forma, na Geometria Esférica, os círculos máximos podem ser comparados às 

retas da Geometria Euclidiana e, da mesma forma, os arcos menores de círculo 

máximo podem ser comparados com os segmentos de reta. Posto isto, na geometria 

esférica, a distância entre dois pontos determina-se calculando o comprimento do 

menor arco de círculo máximo que passa pelos dois pontos. 

No que diz respeito aos triângulos, na geometria euclidiana, dados três pontos 

definimos um triângulo, o que não acontece na geometria esférica. Dados três pontos, 

estes podem definir dois triângulos, na medida em que podem definir duas regiões 

limitadas na esfera. Na Geometria Euclidiana isto não acontece pois, dados três pontos 

não colineares (não pertencentes à mesma reta) e os três segmentos de reta que os 

unem dois a dois, estes definem apenas uma região limitada e, por isso, um único 

triângulo (Atractor, 2013). 

 

Figura 8: Triângulos esféricos (In: http://atractor.pt/mat/GeomEsf/triangulos.htm) 

 

Na Geometria Euclidiana, a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo 

qualquer é 180º, facto que não se verifica na geometria esférica. Na Geometria 

Esférica a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é sempre 

superior a 180º (Atractor, 2013) e à diferença entre a soma das amplitudes dos 

ângulos internos de um triângulo esférico e a amplitude do ângulo raso 

(180º ou π rad) chama-se excesso angular. 

Segundo a página da Atractor, a descoberta das geometrias não-euclidianas teve 

consequências muito importantes, quer matemáticas quer filosóficas, principalmente 

no que diz respeito aos fundamentos da matemática. 

De acordo com Thomaz e Franco (2013) acredita-se também que a abordagem das 

geometrias não-euclidianas possa auxiliar na motivação e interesse dos alunos, já que 

http://atractor.pt/mat/GeomEsf/triangulos.htm
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apresentam características mais evidentes no quotidiano dos mesmos, do que a 

geometria euclidiana. 

Neste sentido, achei que as atividades realizadas foram mais uma vez uma mais-valia 

para os alunos no sentido em que, desta forma, puderam ter uma experiência com 

outra geometria que não a euclidiana, enriquecendo assim a sua cultura matemática. 

 

6.2. Tarefas desenvolvidas 

As tarefas desenvolvidas foram pensadas para as duas turmas de estágio que nos 

foram atribuídas. Embora estivessem inicialmente pensadas para dois blocos de 90 

minutos tiveram depois de ser adaptadas para um bloco apenas, por haver pouco 

tempo para a introdução de tarefas extra à planificação anual, que podemos consultar 

no anexo I. 

Deste modo, as tarefas foram desenvolvidas tanto numa turma como noutra, em um 

bloco de 90 minutos, numa sala de informática (requisitada para o efeito) e os alunos 

ficaram divididos em grupos de dois. A opção por grupos de dois teve duas razões, a 

primeira diz respeito ao facto de este formato possibilitar aos alunos momentos de 

discussão e partilha de ideias, antes da efetivação da resposta; a segunda diz respeito 

a questões logísticas, isto é, como só havia 15 computadores não poderíamos ter um 

aluno em cada um. 

No que respeita à utilização de AGD’s, a maioria dos alunos já tinha utilizado, uns a 

título de curiosidade (em casa), outros em contexto de sala de aula. Quanto à 

geometria esférica, apenas os alunos da turma do 10ºano tinham conhecimento da sua 

existência, pois a professora da disciplina de matemática (orientadora da PES I e II) já 

tinha feito referência às geometrias não-euclidianas a quando da abordagem do tema 

Geometria, no início do ano létivo.  

As tarefas desenvolvidas são de carácter exploratório e encontram-se enquadradas 

com as diretrizes dos programas de matemática do ensino básico e do ensino 

secundário (10ºano), assim como com as metas propostas pelo ME para o ensino 

básico e secundário: 

 “Os alunos deverão saber relacionar as diferentes propriedades estudadas com 

aquelas que já conhecem e que são pertinentes em cada situação. É também 
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pedida aos alunos a realização de diversas tarefas que envolvem a utilização de 

instrumentos de desenho e de medida (régua, esquadro, compasso e 

transferidor, programas de geometria dinâmica), sendo desejável que adquiram 

destreza na execução de construções rigorosas e reconheçam alguns dos 

resultados matemáticos por detrás dos diferentes procedimentos” (ME, 2013, p. 

14); 

 A abordagem à “axiomática da geometria permite enquadrar historicamente 

toda esta progressão e constitui um terreno propício ao desenvolvimento do 

raciocínio hipotético-dedutivo dos alunos” (ME, 2013, p. 19); 

 O novo programa de matemática do ensino básico prevê mesmo a abordagem 

das geometrias não-euclidianas: (GM9) “Referência às Geometrias não-

euclidianas” (ME, 2013, p. 25); 

 Neste seguimento o ME propõe a seguinte meta: “Saber que é possível 

construir teorias modificando determinadas axiomáticas da Geometria 

Euclidiana que incluam o 5.º postulado de Euclides e substituindo-o pela 

respetiva negação, designar essas teorias por «Geometrias não-Euclidianas“ 

(ME, 2013, p. 73); 

 

A planificação/adaptação destas tarefas contou também com o apoio da experiência de 

ensino da professora orientadora do PES I e II. Além do auxílio prestado na 

planificação das mesmas proporcionou-nos ainda a participação numa sessão 

organizada no âmbito de uma atividade extracurricular que, não só envolvia a 

elaboração e prova de conjeturas, como também o recurso às tecnologias para o 

efeito. Esta oportunidade permitiu uma melhor e mais clara adaptação das tarefas a 

propor num momento em que estava ainda com algumas dúvidas nesse sentido. Posto 

isto, vejo a participação/contributo da orientadora como essencial para este projeto. 

A planificação, ordem das tarefas e respostas esperadas na resolução das mesmas 

podem ser consultadas na secção Apêndice. 
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CAPITULO 7: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os principais dados obtidos neste 

estudo, a partir das produções escritas dos alunos, dos questionários preenchidos 

pelos mesmos e complementados pelos registos das notas de campo. 

Com o intuito de perceber qual teria sido a opinião dos alunos acerca das tarefas 

realizadas, quais as dificuldades sentidas durante a realização das mesmas e por forma 

a averiguar qual a opinião dos mesmos acerca da utilização de AGD’s, realizou-se um 

questionário imediatamente a seguir à realização das tarefas em sala de aula. Com 

este questionário pude também averiguar quais as dificuldades sentidas pelos alunos 

ao longo da elaboração e prova de conjeturas, podendo assim complementar os dados 

recolhidos nas suas produções escritas. 

 

7.1. Opinião dos alunos acerca das atividades desenvolvidas 

Por forma a poder responder à primeira questão de investigação coloquei no 

questionário, em apêndice, três questões. Com a primeira questão, questão n.º1, 

pretendia saber a opinião geral sobre a atividade perguntando aos alunos “Gostaste 

das tarefas realizadas?”. 

De acordo com as respostas dos alunos do 8.ºano, como podemos ver na figura 

abaixo, não houve nenhum aluno que não tenha gostado da atividade, tendo as 

respostas ficado divididas entre ”Gostei”, com 15 respostas, e “Gostei mais ou menos”, 

com 11 respostas. 

 

 

Figura 9:Opinião dos alunos do 8.ºano (gráfico produzido no Excel) 
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Opinião dos alunos do 8.ºano

Gostei

Gostei mais ou
menos

Não gostei, nem
desgostei

Não gostei
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Já na turma do 10.ºano, alguns alunos ficaram divididos, tendo respondido “Não 

gostei, nem desgostei” (6 respostas). No entanto, a maioria respondeu “Gostei” (19 

respostas), tendo os restantes respondido “Gostei mais ou menos”. 

 

 

Figura 10:Opinião dos alunos do 10.ºano (gráfico produzido no Excel) 

 

Com o intuito de completar esta questão, coloquei no final do questionário a questão 

n.º8, que pedia aos alunos que apontassem aspetos positivos e negativos da 

realização destas tarefas. 

No 8.ºano foram apontados como aspetos positivos o facto de ser “divertido trabalhar 

no computador”, serem “aulas diferentes”, de o uso do Geogebra e de applets tornar 

“mais interessante o trabalho”, de “aprender mais sobe matemática”, de o trabalho ser 

em grupo, de “podermos ver se o que dizemos é verdade” e de ser uma “forma 

diferente de aprendizagem”. Um aluno referiu ainda que gostaria de realizar este tipo 

de tarefas mais vezes, pois achou interessante o facto de ser outro tipo de aula 

completamente diferente e mesmo assim estar a aprender. 

Como aspetos negativos a turma referiu a dificuldade e complexidade das perguntas, 

tendo a grande maioria negado a existência de aspetos negativos (23 alunos). 

No que respeita à turma do 10.ºano, esta apresenta como aspetos positivos o facto 

das tarefas realizadas permitirem “trocar mais ideias”, de facilitar a justificação de 

conjeturas, de “trabalhar com tecnologia nova”, de ser uma aula mais divertida e de 

poderem aprender coisas novas, de “aprender o que é a geometria esférica”, de 

“aprender sobre triângulos esféricos”, de trabalhar em grupo, de “conhecer melhor as 

coisas o nosso quotidiano com matemática” e o facto de ser “interessante e inovador”. 

19
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Os aspetos negativos apresentados pela turma do 10.ºano foram a falha de energia no 

final da aula, algum barulho e o facto de o programa não permitir editar os ângulos 

para valores específicos, tendo também alguns alunos negado a existência de aspetos 

negativos (10 alunos).  

Para auferir a opinião dos alunos acerca da realização de tarefas cujos conteúdos não 

estavam previstos inicialmente na planificação de escola, coloquei ainda a questão 

n.º2. 

Os alunos da turma do 8.ºano foram unanimes, para os alunos foi interessante realizar 

estas tarefas sobe geometria esférica pois aprenderam “algo novo de outra maneira”, 

puderam “aprender de forma divertida”, puderam ter “outra perspetiva da matemática” 

e porque “estas tarefas são enriquecedoras para a aprendizagem da matemática”. 

A turma do 10.ºano seguiu a mesma opinião acrescentando que estas atividades 

“relacionam a matemática com a vida real”, “chamam a atenção dos alunos” e “ajudam 

no futuro”.  

 

7.2. Tipos de justificações produzidas e dificuldades tidas pelos alunos 

na elaboração e prova de conjeturas 

Por forma a analisar o tipo de justificações produzidas pelos alunos, foram estudadas e 

tidas em conta as produções escritas dos grupos. Estas foram organizadas numa 

tabela construída para o efeito. A cada grupo corresponde uma tabela, tendo estas 

sido colocadas em apêndice.  

Como já havia sido referido, as justificações serão classificadas de acordo com a 

taxonomia de Gutiérrez. Posto isto como só se esperava que os alunos produzissem 

justificações do tipo empírico apenas constam da tabela as subcategorias do tipo 

empírico. Vejamos na figura a baixo, que nos mostra o modelo de tabela usado. 

 Questão 
Nível de 

Raciocínio de 
Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empíricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

 
  

    

 
  

    
 

Figura 11:Modelo de tabela usado para a organização das justificações 
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Na turma do 8.ºano as questões a justificar eram a A06, A11, A15 b), A15 c), B04 a), 

B04 c), B08 b) e B08 c). 

Como já vimos, a tarefa encontra-se dividida em duas partes. Na primeira, os alunos 

vão averiguar qual o caminho mais curto no plano (segmento de reta) e na segunda 

parte vão verificar que, na esfera, o caminho mais curto é dado pelo menor arco de 

círculo máximo. 

Com os pontos A01 até ao A05 pretendia-se que os alunos se ambientem ao ambiente 

de desenvolvimento, o Geogebra, e que iniciassem a construção da figura que servirá 

de base ao seu raciocínio.  

Uma dificuldade notada em alguns alunos foi o desconhecimento do funcionamento do 

Geogebra. Os alunos tinham dificuldade em encontrar alguns botões e em funcionar 

com os mesmos. Embora já tivessem trabalhado com a plataforma anteriormente os 

alunos alegavam já estarem esquecidos. 

A primeira questão a pedir justificação era a A06 onde era pedido o seguinte: “Com 

centro no ponto C, traça a circunferência que passa em A, essa circunferência passa também 

em B? Justifica.” 

Aqui, pretendia-se que os alunos respondessem que sim e que justificassem a sua 

resposta com o facto de que, sendo C o ponto médio do segmento de reta [AB], este 

distava de A e de B a mesma distância e sendo a circunferência o lugar geométrico de 

todos os pontos que distam do seu centro a mesma distância, então tanto A como B 

tinham de pertencer à circunferência. No entanto, nenhum grupo apresentou uma 

justificação completa a esta questão tendo havido um grupo a não justificar sequer. 

De acordo com o trabalho de Gutiérrez, Pegg e Lawrie (2004) quanto ao nível de 

raciocínio de Van Hiele, as respostas andaram entre o nível 1 e 3. Nas imagens 

seguintes podemos ver exemplos de respostas de nível 1, 2 e 3. 

(Aqui o grupo limita-se a descrever o desenho) 

 

Figura 12:Justificação de nível 1 de raciocínio á questão A06 
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(Descrevem o cenário identificando o ponto C como ponto médio e reparando no facto de A e B estarem À 

mesma distância de C, embora não sejam claros)  

 

Figura 13: Justificação de nível 2 de raciocínio á questão A06 

 

(Descrevem o cenário identificando o ponto C como ponto médio e referem a relação entre os segmentos 

[AC] e [CB]) 

 

Figura 14: Justificação de nível 3 de raciocínio á questão A06 

 

Quanto ao tipo de justificação, segundo Gutiérrez, Pegg e Lawrie (2004), as 

justificações foram na sua totalidade classificadas como “Experimentação Crucial com 

base em exemplos”, pois quando justificam a sua resposta os grupos mostram que 

esta é válida num exemplo específico, por eles selecionado selecionado. Enquanto se 

circulava pelos lugares verificou-se que muitos alunos selecionavam para justificação 

logo o primeiro exemplo construído não tendo a necessidade/curiosidade de mudar os 

pontos A ou B de sítio conferindo que a mesma realidade se verificava. 

De seguida, no ponto A07, introduzido o significado de arco, pediu-se aos alunos que 

traçassem o arco AB e que anotassem o seu comprimento. Os valores obtidos foram 

diferentes de grupo para grupo pois cada um tinha uma construção própria, com uma 

escala específica. De seguida os pontos A08 e A09 levavam os alunos à preparação do 

desenho que serviu de base ao raciocínio não tendo sido apontada nenhuma 

dificuldade. 

No ponto A10 pediu-se ao grupo que formulasse uma conjetura com base na 

construção que fez e no que observou. A primeira dificuldade identificada foi a noção 

de conjetura. Embora o conceito já tivesse sido explicado em contexto de sala de aula 

pela professora responsável pela turma, nossa orientadora de PES I e PES II, os alunos 

tinham dificuldade em perceber o que era conjeturar, havendo, por isso, necessidade 

de explicar quase grupo a grupo o seu significado, mesmo este constando no 

enunciado de tarefa. 
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Neste ponto era esperado que os alunos respondessem afirmativamente, pois que tal 

como acontecia no caso do ponto médio também aqui o ponto D estaria à mesma 

distância de A e B, pois D era um ponto da mediatriz do segmento de reta [AB] e a 

mediatriz, por sua vez, é o lugar geométrico de todos os pontos que estão à mesma 

distância de dois pontos. Desta forma a circunferência com centro em D teria de conter 

ambos os pontos, A e B. 

A questão seguinte, A11, pedia aos alunos que justificassem a sua conjetura e que 

dissessem o que os levava a crer que esta era verdadeira. Nesta questão as respostas 

andaram mais uma vez entre os níveis 1 e 3 de raciocínio de Van Hiele. De seguida 

podemos ver exemplos dessas respostas. 

 

(Limita-se a descrever o desenho) 

 

Figura 15: Justificação de nível 1 de raciocínio á questão A11 

 

(Descreve o cenário identificando o ponto D como ponto da mediatriz não mencionando o facto de A e B 

estarem à mesma distância de D)  

 

Figura 16: Justificação de nível 2 de raciocínio á questão A11 

 

(Menciona o facto de A e B estarem à mesma distância de D e invoca a congruência de triângulos mas 

não desenvolve) 

 

Figura 17: Justificação de nível 3 de raciocínio á questão A11 

 

Seguindo mais uma vez a Taxonomia de Gutiérrez, as justificações produzidas pelos 

alunos neste ponto foram na sua maioria “Experimentação Crucial” tendo havido uma 
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resposta do tipo “Exemplo Genérico” em que o grupo baseou claramente a sua 

resposta num exemplo específico, como podemos ver de seguida. Nesta questão, 

quatro grupos não justificaram a sua resposta.  

 

(Como podemos ver o grupo revela só ter feito uma experimentação tomando a como verdadeira para 

todos os casos, o que não se verificava sequer) 

 

Figura 18: Justificação do tipo exemplo genérico á questão A11 

 

Outro aspeto identificado durante a formulação e prova desta conjetura foi o facto de 

mais uma vez os alunos não terem a iniciativa de experimentar outras posições para o 

ponto D, ficando saciados apenas com o primeiro exemplo construído. Desta vez os 

alunos foram incentivados pela investigadora, colega e orientadora a mudarem o ponto 

D, escolhendo outras posições para o mesmo ao longo da mediatriz, por forma a 

averiguarem que o mesmo se verificava nos novos exemplos experimentados, mesmo 

isso sendo pedido no ponto seguinte. 

Nos pontos A13 e A14 os alunos familiarizaram-se um pouco mais com o seu desenho, 

sendo as respostas a estes pontos diferentes em todos os grupos. No ponto A15 os 

alunos identificaram mais um caminho que une A e B, para de seguida comparar com 

todos os outros caminhos traçados e poder responder às questões colocadas. 

Neste ponto foram colocadas três questões, na primeira questão esperava-se que os 

alunos respondam “apenas um” pois existe um e só um segmento de reta que une dois 

pontos no plano. Apenas um grupo respondeu incorretamente a esta questão tendo 

respondido dois, pois em vez de selecionar o segmento de reta [AB] selecionou as 

duas metades. 

Na questão seguinte, era de esperar que os alunos usassem palavras como “muitas”, 

“várias” ou até “infinitas”, pois quando os alunos traçaram a circunferência de centro 

em D e de seguida fizeram variar o ponto D tiveram a oportunidade de verificar que 

para cada reposicionamento do ponto D obtêm uma nova circunferência. Aqui dois 

grupos não responderam e os restantes responderam corretamente. 
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Dentro das respostas produzidas temos níveis de Van Hiele entre 1 e 2. Vejamos 

abaixo as respostas de nível 2.  

(Responde corretamente e menciona o facto de que se mudarmos o ponto D de sitio obtemos novas 

circunferências) 

 

 

 

 

Figura 19: Justificação de nível 2 de raciocínio á questão A15 b) 

 

Quanto ao tipo de justificações, de acordo com a taxonomia de Gutiérrez, as respostas 

foram todas do tipo “Empirismo Simples”, pois foram baseadas em vários exemplos 

onde se mostrou que a conjetura era válida, isto é, os alunos elaboraram conjeturas 

depois de terem observado regularidades num ou em mais exemplos e usam os 

exemplos ou as relações observadas entre eles para justificar a verdade da sua 

conjetura. 

Na última questão os alunos tinham de comparar todos os caminhos traçados entre A e 

B e comparar os seus comprimentos. A resposta esperada era o segmento de reta, 

pois era aquele cujo comprimento era menor. 

Nesta questão os níveis de raciocínio foram de 1 ou 2, tendo havido um número 

considerável de grupos a não justificar, 10 grupos. Dos quatro grupos a responder um 

respondeu incorretamente. Quanto ao tipo de justificações estas inseriram-se na 

totalidade na categoria de “Empirismo Simples”. 

De seguida vem a parte B onde os alunos trabalharam com o novo ambiente de 

trabalho, o applet desenvolvido pelo Atractor. Inicialmente era esperado que os alunos 

identificassem como centro da esfera que representa o planeta Terra o ponto O, que 

identificassem a linha branca a cheio como um arco menor de circunferência e a linha 

branca a cheio e tracejado como sendo uma circunferência que passa por A e por B e 

com centro em C. Apenas dois grupos não identificaram corretamente todos os itens.  

No ponto B04 era pedido aos alunos que formulassem uma conjetura acerca do 

número de circunferências que poderiam obter e que passariam em A e B. Esperava-se 
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que os alunos, apoiados na conjetura provada na parte A, dissessem que eram infinitas 

e assim sucedeu, tendo apenas 5 grupos não respondido.   

Deslocando o cursor “circunferências que passam por A e B” os alunos poderiam 

comprovar que as circunferências são realmente infinitas, pois cada vez que mexemos 

o cursor o centro C muda e surge uma circunferência diferente. 

Esta questão obteve respostas cujos níveis de raciocínio de Van Hiele estiveram entre 1 

e 2, sendo mais reincidente o nível 1 e o tipo de justificação foi, na totalidade, 

“Empirismo Simples”. 

 

 

Figura 20: Justificação de nível 2 de raciocínio á questão B04 a) 

 

Na questão B04 o cenário foi idêntico ao da questão anterior. Nesta questão era 

pedido ao aluno que formulasse uma conjetura acerca do comprimento do arco AB e a 

resposta esperada seria que os valores iriam ser todos diferentes, consoante a 

circunferência escolhida teríamos um valor para o comprimento do arco AB diferente. 

No entanto cinco grupos não respondem a esta questão. 

De seguida era pedido ao aluno que escolhesse seis circunferências diferentes, não só 

com o intuito de provar a sua conjetura como também para posteriormente usar no 

apuramento do caminho mais curto entre dois pontos na superfície esférica. Os dez 

grupos a responder concluíram que eram todos diferentes. 

Com os pontos B05 e B06 pretendia-se que os alunos vissem que existe um caminho 

mais curto do que o escolhido e que esse caminho é traduzido pelo menor arco de 

círculo máximo que passa por A e por B. Comparando o valor do comprimento deste 

novo arco escolhido com os outros escolhidos no ponto anterior os alunos devem 

concluir que este último é o mais curto de todos. Todos os grupos à exceção de um 

tiveram uma conclusão correta. 

No ponto B08 pretendia-se que os alunos tirem as suas conclusões finais baseados nas 

conclusões que foram tirando nos passos anteriores. Quanto à questão B08 a), à figura 

geométrica que corresponde ao caminho entre dois pontos na superfície esférica os 
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alunos deveriam ter respondido que se tratava do arco de circunferência que passa por 

A e B, podendo aqui ter sido mencionado o maior e o menor arco. Todos os grupos 

referiram apenas ser o arco de circunferência. 

Quanto ao número de circunferências que passam por dois pontos na superfície 

esférica, os alunos tiveram oportunidade de ver que eram infinitas. Sempre que 

mexiam o cursor “circunferências que passam por A e B” obtinham uma nova 

circunferência.  

 

Figura 21: Respostas as questões B08 a) e b) 

 

No que diz respeito ao caminho mais curto entre dois pontos na superfície esférica, na 

B08 c), os alunos deveriam ter concluído que este era traduzido pelo menor arco de 

círculo máximo que passa pelos dois pontos. 

No que refere a esta questão, muitos grupos não justificaram a sua resposta, nove 

grupos. Os Grupos que justificaram as suas respostas tiveram raciocínios de nível 1 

segundo Van Hiele e o tipo de justificação segundo Gutiérrez foi “Empirismo Simples”. 

(Apenas descreve o obtido não desenvolvendo)  

 

Figura 22: Justificação de nível 1 de raciocínio á questão B08 c) 
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Ao longo da análise das produções escritas dos alunos do 8ºano pude verificar que 

quanto ao número de respostas não justificadas a média foi de 3 questões por grupo e 

enquanto acompanhava o trabalho dos grupos apercebi-me que muitos alunos tinham 

dificuldade em perceber o que era pedido nas questões. 

No que respeita aos dados obtidos através do questionário, estes permitiram averiguar 

as dificuldades tidas pelos mesmos, nomeadamente na verificação de conjeturas e na 

justificação das respostas. Na questão n.º5, onde questionava os alunos a cerca das 

dificuldades na verificação de conjeturas, as respostas dos alunos do 8.ºano ficaram 

divididas. Alguns alunos referiram que tiveram dificuldades, nomeadamente no 

desenho das imagens no Geogebra, no facto de por vezes terem ideias completamente 

contrárias e nas questões ligadas à geometria esférica, tendo, 4 alunos, identificado 

questões/alíneas específicas. Os restantes afirmaram não ter tido dúvidas tendo um 

deles referidos que após a explicação da professora sobre o significado de conjetura 

conseguira resolver tudo sem mais dificuldades. 

De seguida, na questão n.º6, os alunos foram questionados acerca das dificuldades 

tidas na justificação de resultados. A turma do 8.ºano ficou mais uma vez dividida. 

Mais de metade dos alunos disse ter tido dificuldades, mais especificamente em 

explicar porque as conjeturas eram verdadeiras e em explicar o que viam, tendo um 

aluno referido que o facto de não conhecer bem o Geogebra teria funcionado como 

barreira. Os restantes alunos da turma disseram não ter qualquer dificuldade. 

Na turma do 10.ºano as questões a justificar foram a 1.2, 1.4, 2.3, 2.4 e 2.6. Quanto 

ao tipo de justificação segundo a taxonomia de Gutiérrez todas as justificações de 

todas as perguntas e grupos foram do tipo “Empirismo Simples”, pois os alunos 

limitavam-se a descrever o cenário produzido, não desenvolvendo. 

Como já havíamos visto, a tarefa encontrava-se dividida em três partes. A primeira 

parte consistia de um desafio inicial ao qual os alunos no final da tarefa deveram ser 

capazes de dar resposta. Na segunda, os alunos tinham de averiguar qual o caminho 

mais curto na superfície esférica (menor arco de círculo máximo) e na terceira parte 

observar que a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico é um valor entre 

180º e 900º. 

No que diz respeito ao desafio inicial, como foi mostrado no capítulo “Tarefas 

desenvolvidas”, era de esperar que os alunos respondessem que o urso era branco e 
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que explicassem o seu raciocínio. No entanto apenas seis grupos responderam a esta 

pergunta e apenas um deles justificou a sua resposta. 

 

Figura 23: Resposta ao desafio inicial 

 

Os alunos mostraram grandes dificuldades neste desafio pois sem terem ainda mexido 

no applet e manipulado um modelo do planeta Terra estes alegavam ser difícil 

imaginar, tendo a maioria dos alunos deixado a resposta ao desafio para o final. 

Com os sete primeiros pontos da segunda parte pretendia-se que os alunos se 

familiarizem com o novo ambiente de trabalho, o applet desenvolvido pelo Atractor. De 

seguida era pedido aos alunos que formulassem uma conjetura acerca de qual seria a 

circunferência que originava o menor valor para o comprimento do arco AB. Tendo os 

alunos feito a experimentação inicial do ambiente de trabalho, estes tiveram 

oportunidade de ver no gráfico que o menor comprimento do arco corresponde à 

posição 0 da circunferência. Desta forma seria de esperar que os alunos ao formular a 

conjetura dissessem que se tratava da circunferência que coincide com o círculo 

máximo.  

De seguida eram fornecidas instruções que permitiam ao aluno confirmar se a sua 

conjetura é verdadeira. Ao deslocar o curso “circunferências que passam por A e B” os 

alunos podiam verificar que o valor do comprimento do arco varia até ser mínimo na 

posição 0, onde o centro C da circunferência coincide com o centro O da esfera. Posto 

isto, os alunos deveriam confirmar que a circunferência que nos dá o menor 

comprimento de arco AB é, então, coincidente com o círculo máximo. 

No que diz respeito a esta questão apenas um grupo não respondeu e, quanto ao nível 

de raciocínio de Van Hiele, as respostas andaram entre o nível 1 e 3, tendo havido 

apenas uma de nível 3.  
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(O grupo estabelece a relação entre o resultado obtido e o contexto real) 

 

Figura 24: Justificação de nível 3 de raciocínio á questão 1.2 

 

Na alínea 1.3 era pedido aos alunos que formulassem uma conjetura acerca de qual 

seria o caminho mais curto entre dois pontos no plano. Analisando as conclusões 

anteriores, sabendo que sempre que um corpo se movimenta na superfície esférica, 

tentando percorrer o caminho mais curto, este o faz descrevendo arcos de 

circunferências coincidentes com círculos máximos, seria então de esperar que os 

alunos afirmassem que este deveria coincidir com o menor arco de círculo máximo que 

passa pelos dois pontos.  

Na questão seguinte 1.4 as respostas tiveram um comportamento idêntico à questão 

1.2, quanto ao nível de raciocínio de Van Hiele as respostas andaram entre o nível 1 e 

3. Apenas 10 grupos responderam a esta questão. 

 

(limita-se a referir os dados) 

 

Figura 25: Justificação de nível 1 de raciocínio á questão 1.4 

 

(identifica o menor caminho como sendo um arco e ainda relaciona esse arco de circunferência com o circulo máximo) 

 

Figura 26: Justificação de nível 3 de raciocínio á questão 1.4 
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Na questão 1.5 era pedido aos alunos que mostrassem como se podia chegar à relação 

dada por l =
απr

180
  em que l representa o comprimento do arco AB, α o ângulo AÔB e r o 

raio da esfera (e da circunferência que passa por A e B e nos dá o menor comprimento 

do arco). Apenas três grupos não responderam a esta questão e um não consegui 

concluir. Vejamos uma resposta a esta questão. 

 

 

(Não especifica o que representa o P embora se perceba que é o perímetro) 

 

 

Figura 27: Resposta à questão 1.5. 

 

A terceira parte inicia com quatros pontos onde se pretende que o aluno se adapte ao 

novo ambiente de trabalho. Neste ambiente os alunos tem acesso à representação da 

superfície esférica. Esta parte começa pedindo aos alunos que movimentem os pontos 

escolhendo um triângulo, selecionando de seguida a opção “amplitude dos ângulos” 

por forma a poder averiguar os seus valores.  

Na alínea 2.2 era então pedido aos alunos que formulassem uma conjetura acerca do 

valor da soma dos ângulos internos de um triângulo esférico. Apoiados nas conclusões 

anteriores, os alunos puderam verificar que a soma dos ângulos internos de um 

triângulo esférico não é um valor fixo mas sim um valor variável, sempre igual ou 

superior a 180º. 

Quanto à questão 2.3, era pedido aos alunos que mudassem os pontos de sítio com o 

intuito de confirmar a validade da sua conjetura. Nesta questão, todos os grupos 

responderam e os níveis de raciocínio revelaram níveis entre o valor 1 e 2. 
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(Descreve apenas o observado. Menciona o facto de o valor da soma ser superior a 180º mas não clarifica 

se é ou não constante) 

 

Figura 28: Justificação de nível 1 de raciocínio á questão 2.3 

 

(Descreve o observado. Conclui que a soma dos ângulos internos de um triângulo não é um valor 

constante) 

 

Figura 29: Justificação de nível 2 de raciocínio á questão 2.3 

 

Na questão 2.4., era pedido aos alunos que averiguassem se era possível obter um 

triângulo com dois ângulos retos, com três ângulos retos e com três ângulos rasos. 

Apenas se obteve justificação por parte de 4 grupos, dois deles com nível 1 e cada um 

dos outros, um com o nível 2 e outro com nível 3 (que podemos ver abaixo).  

(verificação através do cálculo) 

 

Figura 30: Justificação de nível 3 de raciocínio á questão 2.4 

 

Nesta questão notei que houve uma grande dificuldade por parte dos alunos em 

manipular o applet por não ser muito fácil posicionar os pontos A, B e C em 

localizações específicas. 
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Por último, mas não menos importante, temos a questão 2.6 que não foi justificada 

por 4 grupos devido a uma falha de energia e que obteve níveis entre 1 e 3. Apoiados 

nas conclusões anteriores e no gráfico disponível ao lado os alunos podiam ver que a 

soma dos ângulos internos de um triângulo esférico variava entre 180º e 900º. 

Fazendo ainda variar a posição dos pontos A, B e C, os alunos podiam verificar para 

que posições dos três pontos se verificam os ditos valores. Ainda com base no gráfico, 

os alunos puderam verificar que quando a soma está perto de 180º a razão entre as 

áreas é quase nula, o que indica que a área do triângulo é também quase nula e que 

quando a soma é 900º a razão entre as áreas é de 100%, o que nos indica que o 

triângulo ocupa toda a superfície esférica, facto que nenhum grupo concluiu. Vejamos 

um exemplo de resposta de nível 2 e outro de nível 3.  

(Apenas descreve o que observa não desenvolvendo) 

 

Figura 31: Justificação de nível 2 de raciocínio á questão 2.6 

 

(Embora a última afirmação seja falsa, o grupo tenta ir mais além na sua justificação)   

 

Figura 32: Justificação de nível 3 de raciocínio á questão 2.6 

 

Ao longo da análise das produções escritas dos alunos do 10ºano pude verificar que 

quanto ao número de respostas não justificadas a média foi de 1.4 questões por grupo 

e enquanto acompanhava o trabalho dos grupos apercebi-me que alguns alunos 

tinham dificuldade em perceber o que era pedido nas questões achando-as demasiado 

elaboradas. 
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No que respeita aos dados obtidos através do questionário, estes permitiram averiguar 

as dificuldades tidas pelos mesmos, nomeadamente na verificação de conjeturas e na 

justificação das respostas. Na questão n.º5, onde questionava os alunos a cerca das 

dificuldades na verificação de conjeturas, os alunos do 10.ºano responderam quase na 

totalidade que não tinham tido dificuldades na verificação das suas conjeturas, tendo 

apenas dois alunos admitido a existência de complicações, nomeadamente, na 

verificação do caminho mais curto e em descrever os passos realizados “sem ser pelo 

método científico”, como refere um aluno, para justificar a validade da sua conjetura, o 

que nos leva à questão seguinte. 

De seguida, na questão n.º6, os alunos foram questionados acerca das dificuldades 

tidas na justificação de resultados. No que refere à turma do 10.ºano, os alunos foram 

unanimes afirmando não ter existido dificuldades, tendo dois deles referido que “as 

tecnologias usadas permitiram uma melhor compreensão pelo que as conclusões foram 

fáceis de chegar” e que “o programa continha dados que ajudavam a compreender e 

analisar”. Os aspetos mencionados levam-nos ao ponto seguinte. 

 

7.3. Contributo das tecnologias        

Como já havia referido estudos anteriores revelam que o recurso às tecnologias no 

contexto de ensino e aprendizagem pode ser bastante vantajoso para os alunos. Com 

o intuito de perceber o que os alunos achavam acerca do contributo das tecnologias 

utilizadas na resolução de conjeturas, foi colocada no questionário a questão n.º7. 

Tanto para os alunos do 10.ºano como para os alunos da turma do 8.ºano, o uso da 

tecnologia foi vantajoso. Os alunos referem nas suas respostas que “é fácil de 

trabalhar”, “ficamos mais atentos”, “é mais rápido”, “é mais fácil de desenhar”, “assim 

dá gosto de aprender”, “era mais difícil fazer à mão”, “assim conseguia observar o que 

acontecia e experimentar com outros casos para ver se a nossa opinião era 

verdadeira”, “motiva mais os alunos”, “mais interativo” e “é interessante”. 

Durante a realização das tarefas pude ainda observar os alunos bastante envolvidos e 

interessados, principalmente a quando da utilização dos Applets. Os alunos estavam 

curiosos em ver como funcionavam e em responder às perguntas. Mesmo tendo 

algumas dificuldades no início, por nunca terem usado nenhum antes em contexto de 

sala de aula, os alunos apresentaram-se sempre empenhados.  
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Pude ainda contactar que à medida que se iam familiarizando com o ambiente de 

desenvolvimento os alunos tinham menos dúvidas e, por conseguinte, colocavam 

menos questões acerca de como responder as questões. Na turma do 8ºano notou-se 

mais essa variação pois como eram utilizadas duas plataformas distintas tivemos dois 

picos de dúvidas nomeadamente no início de cada uma das tarefas acalmando à 

medida que se aproximavam do fim. Na turma do 10ºano embora se recorresse a dois 

applets estes eram bastante similares. 

Na turma do 10.ºano tivemos um pequeno percalço, a energia faltou a cerca de 10 

minutos do fim da aula, o que levou alguns alunos a não completar a tarefa 2.   
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CAPITULO 8: CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo, apresento os principais resultados e conclusões do estudo, no sentido 

de responder às questões de investigação. Começo por apresentar uma breve síntese 

do estudo, apresentando, de seguida, as respostas às questões de investigação. Em 

seguida falarei da adequação didática das tarefas desenvolvidas. Por fim, faço uma 

pequena reflexão sobre a importância da realização da prática de ensino 

supervisionada e do desenvolvimento deste estudo, apresentando algumas das suas 

limitações e implicações. 

Este trabalho de investigação teve como principal finalidade analisar as dificuldades 

que os alunos revelam durante a resolução de conjeturas e mais especificamente na 

justificação de resultados. Para isso, procedeu-se à planificação e implementação de 

tarefas direcionadas para o problema de investigação, nas turmas do 8.º ano e 

10.ºano da orientadora de estágio da investigadora. Esta investigação desenvolveu-se 

em torno de tarefas de caráter exploratório, para a introdução e exploração de 

conceitos ligados à Geometria Esférica no âmbito do Ano Internacional da Matemática 

e do Planeta Terra. 

Este estudo apresenta natureza qualitativa e tem um caráter interpretativo, com o 

intuito de descrever e dar sentido às dificuldades encontradas durante o 

desenvolvimento das tarefas propostas, nas turmas em questão, tendo por base a 

fundamentação teórica deste trabalho. A recolha de dados foi realizada a partir das 

produções escritas dos alunos (resolução das tarefas) e da observação direta (cujas 

informações foram registadas na forma de notas de campo). A análise de dados incidiu 

sobre todos os alunos, no sentido de se apurar as dificuldades existentes entre os 

alunos. 

 

8.1.Qual a opinião dos alunos acerca da realização deste tipo de 

tarefas? 

Para responder a esta questão de investigação recorreu-se à realização de algumas questões 

colocadas no questionário realizados a ambas as turmas. 

Como pudemos ver no capítulo anterior a opinião dos alunos relativamente è realização deste 

tipo de atividades foi claramente positiva. Os alunos gostaram de se ver envolvidos na 

realização das mesmas e muitos afirmam até que esta experiência deveria ser repetida mais 
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vezes na disciplina de Matemática, assunto que retomarei mais à frente. O motivo para esta 

repetição é o facto de ser uma maneira diferente de aprender, mais atraente, simples e 

dinâmica, referem os alunos. 

No meu ponto de vista, a opinião dos alunos refletiu-se claramente na sua atitude positiva 

durante o desenvolvimento das tarefas, o que foi deveras importante para o bom decorrer das 

mesmas. Ver os alunos empenhados, interessados e até divertidos foi para mim bastante 

reconfortante. A verdadeira sensação de dever cumprido. 

       

8.2. Quais as principais dificuldades dos alunos na elaboração e prova 

de conjeturas e justificação de resultados? 

No sentido de responder a esta questão de investigação recorreu-se à realização de 

um questionário e à observação direta, refletida nas notas de campo da investigadora. 

As dificuldades identificadas foram: 

 A noção de conjetura: (na turma do 8ºano) Embora a noção já tivesse sido 

abordada com os alunos durante as aulas de matemáticas lecionadas pela 

professora orientadora da PES I e II, muitos alunos revelaram no início da 

atividade desconhecimento do significado da mesma. A investigadora, colega 

de estágio e orientadora fizeram grupo a grupo o esclarecimento do conceito 

para que os alunos pudessem proceder à execução das tarefas propostas. Com 

o intuito de perceber se os alunos tinham compreendido o conceito colocou-se 

no questionário, realizado no final das tarefas, uma questão sobre o que era 

para eles conjeturar. As respostas dos alunos dividiram-se em dois grupos, os 

que associam “conjeturar” à ideia de ter um pensamento novo que necessita de 

ser verificado, e ficam por aí, e os que associam o conceito a todo o processo 

de prova e consequente justificação de resultados.    

O desconhecimento desta noção é muito frequente, pois embora o programa 

de Matemática do ensino básico preveja e aconselhe a resolução de conjeturas 

como via de desenvolvimento das capacidades de raciocínio e argumentação, a 

verdade é que muitos professores deixam ainda estás tarefas um bocado de 

lado. No entanto, tal como defende Pereira e Ponte (2011), “não basta que 

exista um novo programa de Matemática, valorizando o raciocínio” (p. 17), 

“será necessário que os professores conheçam os processos de raciocínio dos 

seus alunos e reflitam sobre eles” (p.17) mas “tudo isto requer, certamente, um 
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trabalho muito significativo no âmbito do desenvolvimento curricular e das 

práticas profissionais na sala de aula” (p.17). 

 Funcionamento do Geogebra: (este ponto refere-se especificamente aos alunos 

da turma do 8.ºano) Muitos alunos revelaram não estar totalmente à vontade 

com o software. Mesmo este já tendo sido utilizado em outras aulas, a 

frequência de utilização do mesmo foi relativamente baixa. Os alunos 

revelavam dificuldade em localizar botões e submenus. 

A pouca utilização de softwares em sala de aula é ainda muito frequente, o que 

faz com que muitos alunos se esqueçam, de utilização, para utilização como 

funcionam, o que se pode revelar uma barreira motivacional ao aluno na 

realização da tarefa proposta.    

 Verificação de conjeturas e justificação de resultados: Na turma do 8.ºano um 

número considerável de alunos referiu ter tido dificuldades, já na turma do 

10.ºano apenas dois alunos admitiram a existência de complicações. Os alunos 

do 8.ºano alegaram dificuldades no desenho das figuras necessárias à 

verificação das conjeturas, o que vai de encontro ao ponto anterior, e 

revelaram ainda o facto de por vezes terem ideias completamente diferentes do 

que verificavam no final. Na turma do 10.ºano um dos alunos referem que têm 

dificuldades em descrever os passos dados “sem ser pelo método científico”, o 

que nos remete para algo que já foi mencionado anteriormente. A baixa 

utilização de softwares na sala de aula provoca o total desconhecimento do 

funcionamento dos mesmos. Os alunos têm dificuldade em atribuir validade ao 

que é feito nestes ambientes, pois desconhecem que estes são baseados nos 

mesmos teoremas, definições e conceitos a que eles recorrem a quando da 

justificação dos seus resultados na resolução de testes de avaliação, fichas de 

trabalho ou atividades desenvolvidas sem a presença dos AGD’s. 

Embora um número muito grande de alunos tenha indicado a não existência de 

dúvidas ou dificuldades na verificação de conjeturas, verificou-se a posteriori 

que muitos não conseguiam efetivamente faze-lo. 

A consecução das tarefas integrantes deste estudo, em comunhão com os 

recursos tecnológicos usados, permitiu criar condições para que os alunos 

formulassem e explorassem conjeturas geométricas. Estas, caracterizadas por 

um conjunto de evidências e uma determinada regularidade, constituíram uma 

condição indispensável para os alunos conceberem afirmações acerca do que 

pensavam ser verdadeiro. Em conformidade com a linha de pensamento de 
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Mason et al. (1982), surgiu a necessidade de verificar a veracidade dos 

resultados, estímulo que permitiu aos alunos, de acordo com de Villiers (2003), 

darem início ao processo de prova, caracterizado aqui como um misto de 

intuição, verificação quase-empírica e prova lógica, não necessariamente 

rigorosa. 

Foi inicialmente evidente a dificuldade manifestada (e não manifestada) pelos 

alunos no desenvolvimento de todo o processo verificação e de justificação, 

processo este que conduziu os alunos à procura de argumentos que validassem 

a conjetura formulada, tal como sustenta De Villers (2003). No meu ponto de 

vista, as práticas usadas destacaram as interações estabelecidas entre 

professora/investigadora/colega, alunos e AGD’s, e, ainda com mais significado, 

levaram o aluno a construir o seu próprio conhecimento.  

Com a familiarização com este tipo de práticas e ambientes de desenvolvimento 

e com o decorrer do tempo, as dificuldades foram diminuindo estando os 

alunos progressivamente mais à vontade. Para o efeito, muito contribuiu o uso 

do GeoGebra e Applets como elementos mediadores na construção do 

conhecimento matemático dos alunos.  

Tal como enfatiza Mariotti (2001), a possibilidade de arrastamento de uma 

figura permitiu aos alunos explorar, de forma rápida, simples e dinâmica, 

diferentes construções de uma mesma figura, novos ângulos, novos arcos, 

novas medidas, entre outros, orientando-os assim para a obtenção de 

conclusões sobre propriedades e relações geométricas inerentes.  

Através da perceção natural das construções realizadas, da identificação de 

elementos fixos e variáveis e da inferência realizada a partir da informação 

visual reunida os alunos puderam assim verificar a veracidade das suas 

conjeturas. 

 

8.3. Que tipo de justificações foram produzidas pelos alunos? 

Para proceder à classificação das justificações produzidas pelos alunos recorri ao 

estudo de Gutiérrez e sua equipa de investigação. Segundo Gutiérrez, Pegg e Lawrie 

(2004) podemos classificar o raciocínio dos alunos segundo quatro níveis, os níveis de 

raciocínio e Van Hiele, que dependem da forma como as justificações são apresentadas 

e da sua constituição. Também podemos classificar as justificações com mais 

pormenor recorrendo ao estudo de Marrades e Gutiérrez (2000) que apresenta uma 
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estrutura analítica das justificações baseada na passagem entre métodos de dedução 

empírica e dedutiva. As tarefas desenvolvidas para este estudo só previam a existência 

de justificações do tipo empírico, pelo que a classificação das mesmas ficaria apenas 

dividida em Empirismo simples, Experimentação crucial ou Exemplo genérico. 

Tal como já havia acontecido em estudos anteriores, nomeadamente nos estudos 

realizados por Gutiérrez, Pegg e Lawrie (2004) verificaram-se justificações com níveis 

de raciocínio entre o nível 1 e 3. A grande maioria das justificações produzidas pelos 

alunos de ambas as turmas eram meras descrições dos desenhos feitos, tendo apenas 

algumas justificações apresentado exemplos que comprovam a conjetura ou 

argumentos dedutivos e informais. 

De acordo com a taxonomia de Gutiérrez as justificações dividiram-se entre dois tipos, 

“empirismo simples” e “exemplo genérico”. Penso que a maior incidência na categoria 

“empirismo simples”, principalmente na turma do 10.ºano, se deveu à própria 

estrutura das tarefas, que penso poder ter limitado os alunos nesse campo. 

A justificação é central na disciplina de Matemática e, no meu ponto de vista, os alunos 

nunca poderão aprender matemática com compreensão e pleno conhecimento sem 

que se envolvam na atividade de justificar. Segundo Boavida (2005), a argumentação 

pode desenvolver-se em diversos contextos, sendo que o que é apropriado num 

determinado domínio pode já não o ser num noutro. 

Através da análise das tarefas desenvolvidas em ambas as turmas, no âmbito desta 

investigação, evidencia-se um desenvolvimento de três vertentes da argumentação, 

nomeadamente a vertente discursiva, que pode ser identificada através do uso da 

linguagem natural como uma ferramenta de comunicação, como nos refere Pedemonte 

(2002), esta está presente nos diálogos desenvolvidos pelos alunos, nas duas tarefas 

desenvolvidas por cada turma; dialética, compreendida, pela mesma, como uma 

tentativa de justificação de uma ideia a partir do que se acredita ser verdade e do que 

se pode observar no recurso aos AGD’s; e social, componente esta que se reflete nas 

interações entre os participantes deste estudo.  

 

8.4. De que forma os AGD’s ajudaram os alunos? 

Na grande generalidade e apesar de ideias divergentes, os AGD’s parecem influenciar 

positivamente tanto na conceção, como na verificação e justificação. Segundo vários 
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estudos (De Villiers, 2003; Mariotti, 2001), os AGD’s são ambientes favoráveis à 

descoberta de propriedades e relações geométricas, auxiliando a aprendizagem, 

beneficiando a aquisição de conhecimentos e identificação de conjeturas significativas. 

O Geogebra, assim como os Applets, revelaram-se assim ferramentas fulcrais, na 

medida em que coadjuvaram os alunos na compreensão das tarefas propostas, assim 

como na validação ou rejeição das conjeturas formuladas, ajudando assim a 

desenvolver a capacidade de argumentar em matemática. 

Um outro aspeto que me deixou extremamente satisfeita foi o facto de os alunos 

associarem a utilização deste tipo de ferramentas à criação de aulas mais divertidas, 

esclarecedoras da importância e do significado da matemática na vida académica e 

dia-a-dia de todas as pessoas, assim como, aulas mais interativas e motivantes para os 

alunos. Estes veem neste tipo de tarefas uma forma de aprender matemática de 

maneira diferente e mais produtiva. 

Os alunos, ao recorrerem das potencialidades dos AGD’s, foram progressivamente 

adquirindo uma atitude mais crítica e reflexiva em relação às tarefa propostas e aos 

conteúdos envolvidos, tentando encontrar regularidades durante a descoberta da 

solução e na formulação da respetiva conclusão. 

Do meu ponto de vista, a utilização destes ambientes, mais especificamente dos 

Applets, foi também um forte adjuvante na interpretação de resultados ligados à 

Geometria Esférica. Muitos alunos desconheciam a existência desta geometria e, sendo 

o ano de 2013 o ano internacional da matemática do Planeta Terra e tendo esta 

geometria tanta aplicabilidade no âmbito dos sistemas de navegação, penso que foi, 

de veras, pertinente a sua abordagem perante os alunos. A utilização destas 

ferramentas facilitou assim a visualização das propriedades previstas. 

 

8.5. Adequação didática da planificação das tarefas desenvolvidas, no 

que respeita ao desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos 

alunos 

Vou aqui analisar a adequação didática da planificação das tarefas desenvolvidas, no 

que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos alunos.  
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Passemos, então, à análise das várias componentes da adequação didática das tarefas 

implementadas: 

 Adequação Epistémica: As tarefas desenvolvidas foram planificadas de acordo 

com Programa de Matemática do Ensino Básico e do Ensino Secundário, com a 

planificação anual da escola e contaram com o contributo de professores com 

experiência no Ensino Básico e Secundário (as nossas orientadoras) e de 

investigações já realizadas por outros investigadores.  

Os conteúdos abordados diziam respeito à geometria esférica e as tarefas 

foram adaptadas de tarefas já desenvolvidas e testadas pela APM e Atractor, 

sendo respeitada a sequência proposta de abordagem e introdução de 

conceitos. 

Para trabalhar estes conteúdos, recorreu-se a tarefas de carácter exploratório, 

nas quais os alunos tinham de analisar situações, retirar conclusões, formular 

conjeturas e justificar as suas respostas, sendo, progressivamente, introduzidos 

os conteúdos envolvidos. 

Posto isto, pode considerar-se que, em termos epistémicos, houve adequação. 

 Adequação cognitiva: A resolução das tarefas propostas proporcionou aos 

alunos experiências em que estes tiveram de elaborar conjeturas, verificar a 

sua veracidade e justificar as suas conclusões. 

Com estas tarefas os alunos poderão não só aprender matemática como 

perceber o que é fazer matemática. Os próprios reconheceram que a realização 

destas tarefas lhes permitiu ver com maior clareza o significado e aplicabilidade 

dos conteúdos abordados. 

Perante o cenário apresentado e apesar das dificuldades que foram surgindo 

aos alunos durante a realização das tarefas propostas, houve uma evolução na 

sua conceção de conjetura assim como um esforço na produção de justificações 

coerentes e válidas. 

Para o efeito, recorreu-se a conteúdos prévios por forma a introduzir os 

emergentes e foram sendo esclarecidas as dúvidas que iam surgindo.  

Assim sendo, penso que houve adequação cognitiva.    

 Adequação mediacional: No que respeita a recursos, os alunos tiveram ao seu 

dispor uma sala equipada com computadores, onde estavam instaladas as 

aplicações usadas no decorrer do desenvolvimento das tarefas. 
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Os ambientes utilizados propiciaram aos alunos uma abordagem centrada na 

descoberta, a partir de tarefas de carácter exploratório. 

Os alunos recorriam com frequência aos AGD’s disponibilizados incentivados 

pelos enunciados das próprias tarefas para tirar as suas conclusões. 

Foi apenas registada uma pequena falha de energia mesmo no final da aula 

destinada para o efeito, na turma do 10.ºano. Essa falha impossibilitou dois 

grupos de terminarem a segunda tarefa. 

No que refere ao tempo, foi cumprido o que estava planificado. 

Em suma, a utilização de tarefas de carácter exploratório e a utilização dos 

AGD’s mostrou-se adequada, permitindo, assim, uma ligação contínua entre a 

representação gráfica das situações e os conceitos envolvidos. 

 Adequação interacional: Segundo Godino (2011), para além da interação 

professor-aluno, é a interação aluno-aluno que mais ajuda no desenvolvimento 

da aprendizagem dos alunos. Tendo esta atividade sendo desenvolvida a pares, 

penso que este tipo de interação foi trabalhado de forma produtiva.  

No entanto devido à falta de tempo existente no horário destes alunos, 

destinado à disciplina de matemática, não pôde existir uma segunda aula onde 

pudessem ser discutidas, agora em contexto de grande grupo, todas as 

conclusões tiradas pelos alunos, o que, no meu ponto de vista, poderia ter 

melhorado o impacto da realização destas tarefas. Deste modo, penso que 

apesar de adequada poderia ser melhorada.  

 Adequação afetiva: Na implementação das tarefas desenvolvidas, os alunos 

mostraram-se muito interessados e empenhados. Tendo mesmo revelado um 

grande contentamento com a realização deste tipo de tarefas apontando-as 

como motivadoras, interessantes e proveitosas. 

 Adequação ecológica: Durante o processo de planificação foram tidas em linha 

de conta as diretrizes dos Programas de Matemática de ambos os ciclos de 

ensino envolvidos, o contributo das professoras orientadoras para a planificação 

das tarefas, a planificação anual da escola onde se desenvolveu a investigação, 

o facto de 2013 ser o ano internacional da matemática e do planeta Terra e de 

ser uma oportunidade crucial para a abordagem de conteúdo ligados à 

geometria esférica; e também alguns resultados da investigação já realizada 

sobre a temática envolvida na investigação.  

Neste sentido considera-se as tarefas revelam adequação ecológica, contudo, 

não é possível realizar uma análise completa da adequação ecológica por não 
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existir uma relação forte de professor-aluno entre a investigadora e as turmas 

em causa, uma vez que são turma da professora orientadora, nas quais apenas 

fizemos algumas intervenções.  

 

Como já havia sido referido anteriormente, a análise da adequação didática é um 

processo bastante complexo, uma vez que, estão envolvidas várias interações entre as 

suas componentes. No entanto, a análise das várias componentes permite afirmar que 

a planificação e implementação das tarefas constituintes deste trabalho de investigação 

se revelaram adequadas. 

 

8.6. Importância da PES na minha formação como professora 

Para mim, a PES é um dos momentos mais importantes para formação profissional de 

um professor. É nesse momento que como futura professora tenho oportunidade de 

entrar em contato direto com a realidade profissional que me espera e ainda de 

concretizar pressupostos de cariz mais teórico adquiridos durante a formação, através 

do estudo e observação de determinadas práticas específicas e da discussão com 

profissionais (docentes e colegas) mais experientes que em muito nos ajudam. 

Desenvolver uma formação baseada na atuação em contexto real possibilita a 

construção dinâmica do conhecimento científico, através da experiência. Durante o 

período de estágio, o professor em formação tem a oportunidade de investigar, 

analisar e intervir na realidade profissional específica, envolvendo-se assim na 

realidade educacional que o espera. 

A realização deste trabalho de investigação constitui assim um contributo nosso, como 

professores em formação, para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, 

que serão também por nós aplicados enquanto professores em atividade. 

Durante o PES I e II foram nos sendo propostas várias atividades, desde atividades 

ligadas à planificação, ao planeamento de atividades destinadas a toda a comunidade 

escolar, à participação em tarefas mais burocráticas, como reuniões, e ainda a 

correção de fichas de avaliação, entre outras. Estas atividades são muito 

enriquecedoras para nós, principalmente quando ainda não tivemos nenhuma 

participação no campo escolar. 
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Desta forma penso que a PES contribuiu muito para o enriquecimento do meu 

conhecimento científico, para a melhoria da minha atuação pedagógica, permitindo me 

detetar deficiências e corrigi-las; para o aumento da minha autoconfiança e para uma 

reflexão constante acerca de práticas, espectativas e representações que já faziam 

parte do meu background. 

 

8.7. Reflexão Final 

Mesmo este trabalho de investigação não trazendo generalizações para a didática da 

matemática, ao nível da resolução de conjeturas com recurso a AGD’s, revelou-se, no 

meu ponto de vista, vantajoso quer para mim e quer para os alunos envolvidos no 

mesmo. Penso também que poderá servir de incentivo a outros colegas para o 

aprofundamento do problema de investigação ou de possíveis conexões com outras 

áreas. 

O principal foco desta investigação foram os alunos e é neles que esta adquire 

importância. As tarefas desenvolvidas permitiram aos alunos não só a construção e 

aquisição de conhecimento como a melhoria de capacidades, nomeadamente as 

capacidades de raciocínio e argumentação.  

A realização deste tipo de tarefas, por parte dos alunos, contribui também para um 

melhor relacionamento dos conteúdos com o mundo que os rodeia. A formulação e 

verificação de conjeturas permitiu aos alunos criar conhecimento e através das suas 

representações externas pudemos verificar a correta ou incorreta aquisição do mesmo. 

Através das produções escritas dos grupos e das dúvidas que foram sendo colocadas 

ao longo da resolução das tarefas propostas foi possível verificar quais as dificuldades 

sentidas pelos alunos, opiniões relativamente às tarefas propostas e também o ponto 

de vista dos mesmos relativamente às tecnologias e ao seu uso na sala de aula. 

Tal como já havia referido a quando da discussão da pertinência deste trabalho, é 

muito importante o desenvolvimento de um individuo que procura assumir posições de 

forma esclarecida, para que possa tomar uma postura interveniente e dedicada. Desta 

forma, é essencial a realização de atividades que promovam a melhoria da capacidade 

de raciocínio, que instiguem o pensamento crítico e que promovam a comunicação, 

contribuindo assim para a estruturação e formação do aluno enquanto indivíduo. 
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A educação do aluno no contexto escolar não deve resumir-se à aquisição de 

conhecimento científico, cabe também à escola e, por conseguinte, aos professores, 

nos quais esta última se personifica, promover na sua sala o desenvolvimento do 

espirito crítico e de descoberta. 

Nos que diz respeito às dificuldades tidas pelos alunos na resolução de conjeturas e 

justificação de resultados, penso que estiveram dentro do que era esperado, tendo em 

conta os estudos já realizados acerca da temática em causa. 

Quanto ao tipo de justificações produzidas pelos alunos durante a realização das 

tarefas, também estes resultados estiveram de acordo com estudos anteriores, no que 

refere ao nível de raciocínio de Van Hiele. No que diz respeito ao tipo de justificações 

segundo a taxonomia de Gutiérrez, penso que a formulação das perguntas poderá ter 

condicionado de certa forma os resultados obtidos. Depois de realizar com os alunos as 

tarefas e de analisar os resultados, senti que as questões poderiam ter sido mais 

ambiciosas e mais abertas, aspeto que seria interessante desenvolver em trabalhos de 

investigação futuros. 

Sendo o mundo que nos rodeia cada vez mais tecnológico é imperativo o uso 

frequente de softwares e aplicações informáticas no contexto de ensino e 

aprendizagem. Os alunos sentem-se mais motivados, envolvidos e valorizados quando 

as aulas são “diferentes” e mais interativas, e sendo o aluno o centro do processo 

educativo, tudo deve ser feito no sentido de promover a melhoria das suas 

capacidades, de estimular o interesse em aprender e saber mais e de promover o 

espirito crítico e investigativo. 

Existe um outro aspeto a ter em conta no que respeita aos AGD’s. Muitas vezes os 

professores não recorrem a estes pois desconhecem a sua existência ou o modo de 

funcionamento. Por isso mesmo, penso que seria de igual importância que fossem 

disponibilizadas aos docentes formações, financiadas pelo ME, sobre AGD’s para que 

estes pudessem conhecer o seu funcionamento e adquirir confiança na utilidade dos 

mesmos como instrumentos mediadores do ensino e aprendizagem. Sendo a educação 

um dos direitos do ser humano e uma educação rica um interesse das nações seria de 

todo pertinente a aposta neste complemento formativo uma vez que só traria 

vantagens á mesma. 
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Ponto agora um olhar sobre todo o trabalho, e trazendo à memória as infinitas 

discussões tidas ao longos dos anos acerca da falta de interesse dos alunos, da não 

atribuição de significado aos conteúdos programáticos por parte dos alunos e do 

insucesso escolar dos mesmos na disciplina de Matemática, penso que a temática aqui 

desenvolvida, poderá estar na lista de soluções a ter em conta para estes problemas: 

“Ensina a pensar, ensinar a criar e falar matemática”.    
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APÊNDICE 

 

1. Planificação das tarefas 

Antes de ser iniciada a tarefa, em cada turma, será feita por mim uma breve 

introdução para que os alunos saibam em que âmbito se enquadra a atividade assim 

como o quadro temático envolvido. Será explicado aos alunos em que consiste o 

projeto MPT 2013, introduzida a temática da Geometria Esférica e realçada a sua 

importância nos dias de hoje. 

 

Tarefa desenvolvida para o 8ºano 

 

Objetivos  

Indo de encontro a uma das necessidades impulsionadoras do estudo da geometria 

esférica, a necessidade de saber o caminho mais curto, pretende-se com esta 

atividade:  

e a geometria esférica;  

 

 

Metas específicas:  

Pretende-se que no final da atividade os alunos sejam capazes de:  

infinitas circunferências que passam em A e B;  

 tem o comprimento de 

[AB];  

de círculo máximo que passa por A e B.  

 

Conceitos prévios:  
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ência;  

 

 

Recursos  

 

-2ciclo.cdf  

 

 

Enunciado e respostas esperadas 

A tarefa encontra-se dividida em duas partes. Na primeira, os alunos vão averiguar 

qual o caminho mais curto no plano (segmento de reta) e na segunda parte vão 

verificar que, na esfera, o caminho mais curto é dado pelo menor arco de círculo 

máximo. 

 

PARTE A 

Para resolveres esta tarefa deves seguir cuidadosamente as seguintes indicações. 

A01. Abre o Geogebra. 

A02. Clica em Exibir e remove os eixos, para ficares com uma folha em branco. 

A03.  Marca dois pontos A e B. 

A04.  Traça o segmento de reta [AB]. Regista a medida do seu comprimento que aparece 

na folha algébrica.   𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = ________ 

A05.  Marca o ponto médio de [AB] - ponto C; calcula e regista a medida do comprimento 

de [AC] que aparece na folha algébrica. 

 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = _______ 

Figura 33: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano 

 

Nesta fase pretende-se que os alunos se ambientem ao ambiente de desenvolvimento, 

o geogebra, e que comecem a construir a figura que servirá de base ao seu raciocínio. 

As respostas aos pontos A04 e A05 vão depender do posicionamento, por parte do 

grupo, dos pontos A e B, pelo que poderemos obter alores muito diferentes. 
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A06.  Com centro no ponto C, traça a circunferência que passa em A, essa circunferência 

passa também em B? Justifica. 

_____________________________________________________________________________ 

A07. Quando traçamos uma circunferência, um arco de circunferência corresponde a parte da 

circunferência que une dois pontos. 

   

 

Figura 34: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

 Traça o arco 𝐴�̂� e regista a medida do comprimento do mesmo que aparece na folha 

algébrica na zona das cónicas. 

Comprimento de 𝐴�̂�: ______ 

A08.  Traça a mediatriz de [AB]. 

A09.  Marca um ponto qualquer D sobre a mediatriz.  

Figura 35: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

No ponto A06 pretendia-se que os alunos dissessem que sim, pois sendo C o ponto 

médio do segmento de reta [AB], este distava de A e de B a mesma distância e sendo 

a circunferência o lugar geométrico de todos os pontos que distam do seu centro a 

mesma distância, então tanto A como B tinham de pertencer à circunferência. 

De seguida introduz-se o significado de arco e pede-se ao aluno que trace o arco AB e 

que anote o seu comprimento. Este valor servirá para comparar posteriormente com os 

comprimentos de todos os caminhos traçados entre A e B e identificar o mais curto. 

Com os pontos A08 e A09 pretende-se mais uma vez a preparação do desenho que 

servirá de base ao raciocínio seguinte. 

 

A10.  Se com centro no ponto D, traçarmos a circunferência que passa em A, essa 

circunferência passará também em B? Faz uma conjetura. 

_____________________________________________________________________________ 
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A11. O que te leva a crer que a tua conjetura é verdadeira? 

_____________________________________________________________________________ 

A12. Move o ponto D. O que observas? 

____________________________________________________________________________ 

A13.  Traça [AD] e regista a medida do seu comprimento que aparece na folha algébrica. 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = _______ 

 

Figura 36:Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

 

A14.  Determina a amplitude do ângulo ADB.                  �̂�𝐵=______ 

A15.  Para a circunferência de centro em D, regista a medida do comprimento do arco 

menor 𝐴�̂�. 

Comprimento de 𝐴�̂�: ______ 

 

Figura 37: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

No ponto A10 pede-se ao aluno que formule uma conjetura com base na construção 

que fez e no que observou e no ponto seguinte é-lhe pedido que fundamente a sua 

convicção. Tal como acontecia no caso do ponto médio também aqui o ponto D estará 

à mesma distância de A e B, pois D é um ponto da mediatriz do segmento de reta [AB] 

e a mediatriz, por sua vez, é o lugar geométrico de todos os pontos que estão à 

mesma distância de dois pontos. Desta forma a circunferência com centro em D terá 

de conter ambos os pontos, A e B. 

Com a execução do ponto A12, os alunos poderão averiguar que mesmo mexendo o 

ponto D, ao longo da mediatriz, as circunferências continuarão a passar tanto em A 

como em B pelas mesmas condições anteriormente enunciadas.Com os pontos A13 e 

A14 pretendia-se que os alunos se familiarizassem um pouco mais com o seu desenho, 

sendo as respostas a estes pontos possivelmente diferentes em todos os grupos. No 

ponto A15 os alunos irão desenhar mais um caminho que une A e B, com o intuito de 

depois comparar com todos os caminhos traçados. 
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A15. Com base nos teus conhecimentos anteriores e no trabalho que realizaste responde às 

seguintes questões: 

Quantos segmentos de reta passam por dois pontos do plano? 

_____________________________________________________________________________ 

Quantas circunferências passam por dois pontos do plano?  

_____________________________________________________________________________ 

Qual o caminho mais curto entre dois pontos do plano? 

Justifica.______________________________________________________________________  

Figura 38: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

Ainda ponto A15 pretende-se que os grupos deem resposta a três questões. Na 

primeira questão espera-se que os alunos respondam “apenas um” pois existe um e só 

um segmento de reta que une dois pontos no plano. Na questão seguinte, era de 

esperar que os alunos usassem palavras como “muitas”, “várias” ou até “infinitas”, pois 

quando os alunos traçaram a circunferência de centro em D e de seguida fizeram 

variar o ponto D tiveram a oportunidade de verificar que para cada reposicionamento 

do ponto D obtêm uma nova circunferência. Na última questão os alunos terão de 

comparar todos os caminhos traçados entre A e B e comparar os seus comprimentos. 

A resposta esperada é o segmento de reta, pois será aquele cujo comprimento é 

menor. 

 

PARTE B 

B01. Abre o ficheiro esfera_azul-2ciclo.cdf .  

B02. A imagem representa o planeta Terra. Observa com atenção.  
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B03. Completa: 

A terra está representada por uma esfera de centro _____. 

Na superfície da Terra estão marcados dois pontos A e B. O caminho entre A e B assinalado 

(linha branca a cheio) é um _________________________________. 

A linha branca a (cheio e a tracejado) representa uma ____________________que passa nos 

pontos A e B, com centro em _______. 

 

Figura 39:Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

Com estes três primeiros pontos pretende-se que os alunos se familiarizem com o novo 

ambiente de trabalho, o applet desenvolvido pelo Atractor. Era esperado que os alunos 

identificassem como centro da esfera que representa o planeta Terra o ponto O, que 

identificassem a linha branca a cheio como um arco menor de circunferência e a linha 

branca a cheio e tracejado como sendo uma circunferência que passa por A e por B e 

com centro em C. 

 

B04. Quantas circunferências passam na superfície da esfera, pelos pontos A e B? Elabora uma 

conjetura. 

_____________________________________________________________________________ 

Desloca o cursor  

O que concluis? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Figura 40: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

No ponto B04 era pedido aos alunos que formulassem uma conjetura acerca do 

número de circunferências que poderiam obter e que passariam em A e B. Seria de 

esperar que os alunos, recorrendo à conjetura provada na parte A, dissessem que 

eram infinitas. Deslocando cursor “circunferências que passam por A e B” os alunos 

poderiam comprovar que as circunferências são realmente infinitas, pois cada vez que 

mexemos o cursor o centro C muda e surge uma circunferência diferente. 
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Se escolhermos circunferências diferentes, o que pensas que acontecerá ao comprimento do 

arco AB? Faz uma conjetura. 

_____________________________________________________________________________ 

Escolhe seis circunferências diferentes e regista os comprimentos do arco AB correspondente a 

cada uma delas. O que concluis? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Figura 41: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

Nesta primeira questão é pedido ao aluno que formule uma conjetura acerca do 

comprimento do arco AB e a resposta esperada seria que os valores iriam ser todos 

diferentes, consoante a circunferência escolhida teríamos um valor para o 

comprimento do arco AB. De seguida é pedido ao aluno que escolha seis 

circunferências, não só com o intuito de provar a sua conjetura como também para 

posteriormente usar no apuramento do caminho mais curto entre dois pontos na 

superfície esférica.  

 

B05. Desloca o cursor anterior para que o comprimento do arco AB seja cerca de 8000km e 

assinala a opção Círculo máximo. 

 

B06. Desloca novamente o cursor Circunferências que passam por A e B até conseguires 

fazer coincidir a circunferência branca com o círculo máximo. 

Observa os pontos O e C. O que verificas? 

_____________________________________________________________________________ 
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Qual o comprimento do arco AB? 

_____________________________________________________________________________ 

Compara o valor anterior com os valores registados na questão B04, alínea c). Que verificas? 

_____________________________________________________________________________ 

Figura 42: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

Com os pontos B05 e B06 pretende-se que os alunos vejam que existe um caminho 

mais curto do que o escolhido e esse caminho é traduzido pelo menor arco de círculo 

máximo que passa por A e por B. Comparando o valor do comprimento deste novo 

arco escolhido com os outros escolhidos no ponto anterior os alunos devem concluir 

que este último é o mais curto de todos. 

 

B07. O ponto A está fixo, mas o cursor   permite deslocar o ponto B. Usa-o 

para escolher diferentes posições para B. Se repetires os passos B04 e B06, o que concluis? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Figura 43: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

Ao deslocarem o ponto B e repetirem os pontos B04 e B06 os alunos poderão mais 

uma vez verificar que o caminho mais curto entre dois pontos na superfície esférica 

coincide com o menor arco de círculo máximo que passa por A e B.  

 

B08. Com base no que realizaste, responde às seguintes questões: 

Nesta tarefa, a que figura geométrica correspondem os caminhos entre dois pontos 

representados na superfície da esfera? 

_____________________________________________________________________________ 

Quantas circunferências passam por dois pontos na superfície esferica? Justifica a tua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Qual o caminho mais curto entre dois pontos na superfície esférica? Em que te baseaste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Figura 44: Enunciado da tarefa realizada com o 8ºano (continuação) 

 

No ponto B08 pretende-se que os alunos tirem as suas conclusões finais baseados nas 

conclusões que foram tirando nos passos anteriores. Quanto à figura geométrica que 

corresponde ao caminho entre dois pontos na superfície esférica os alunos deveriam 

responder que se trata do arco de circunferência que passa por A e B, podendo aqui 

ser mencionado o maior e o menor arco. Quanto ao número de circunferências que 

passam por dois pontos na superfície esférica, os alunos tiveram oportunidade de 

verificar ao longo da parte B da tarefa que são infinitas. Sempre que mexemos o 

cursor “circunferências que passam por A e B” optemos uma nova circunferência. No 

que diz respeito ao caminho mais curto entre dois pontos na superfície esférica, os 

alunos deveriam concluir que este é traduzido pelo menor arco de círculo máximo que 

passa pelos dois pontos. 

 

Tarefa desenvolvida para 10ºano 

 

Objetivos 

Indo de encontro a uma das necessidades impulsionadoras do estudo da geometria 

esférica, a necessidade de saber o caminho mais curto, pretende-se com esta 

atividade: 

 Encontra a curva que minimiza a distância entre dois pontos na superfície 

esférica; 

 Determinar entre que valores pode variar a soma das amplitudes dos ângulos 

internos de um triângulo esférico; 

 Explicar, discutir e justificar processos, resultados e ideias matemáticas. 

 

Metas específicas: 

Pretende-se que com esta atividade os alunos sejam capazes de: 
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 Verificar que, na esfera, dados dois pontos quaisquer A e B existem infinitas 

circunferências que passam em A e B; 

 Averiguar que, na esfera, o “caminho” mais curto entre A e B é dado pelo 

menor arco de círculo máximo que passa por A e B. 

 Observar que a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico é um valor 

entre 180º e 900º. 

 

 Conceitos prévios: 

 Lugar geométrico; 

 Esfera; 

 Superfície esférica; 

 Circunferência; 

 Comprimento do arco; 

 Soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo no plano.  

 

Recursos 

 Computador com software Geogebra e Wolfram CDFPlayer; 

 Ficheiro caminho_mais_curto.cdf 

 Ficheiro soma_dos_ângulos_de_um_triângulo.cdf 

 

 

Enunciado e respostas esperadas 

A tarefa encontra-se dividida em três partes. A primeira parte consiste de um desafio 

inicial ao qual os alunos no final da tarefa deveram ser capazes de dar resposta. Na 

segunda, os alunos vão averiguar qual o caminho mais curto na superfície esférica 

(menor arco de círculo máximo) e na terceira parte observar que a soma dos ângulos 

internos de um triângulo esférico é um valor entre 180º e 900º. 
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DESAFIO INICIAL 

 

O Urso 

Um urso, partindo da sua toca, andou 10 Km para Sul. Depois, mudou de direção e caminhou 

10 Km sempre em direção a Este. Em seguida, voltou a mudar de direção e andou 10 Km para 

Norte, chegando novamente à sua toca. Qual é a cor do urso? 

Adaptado do livro “How to solve it” do matemático G. Pólya. 

 

Como podes verificar o percurso do urso não é possível no plano, ou seja, o urso não pode 

estar a caminhar numa superfície plana. E se ele estiver a caminhar numa superfície esférica 

como, por exemplo, a superfície terrestre? 

Figura 45: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano 

 

Se considerarmos o planeta Terra como sendo uma esfera e o urso como sendo um 

ponto que se move ao longo da superfície. O urso, ao mover-se para Norte ou para 

Sul, descreve um arco de um meridiano e, quando caminha para Este ou Oeste, 

descreve um arco de um paralelo. 

Assim devemos considerar dois casos distintos:  

 O urso parte do ponto inicial P e caminha para Sul por um meridiano e, quando 

anda para Norte, regressa por um meridiano diferente. Como dois meridianos 

diferentes só se intersectam no Pólo Norte e no Pólo Sul, o ponto de partida 

terá que ser um dos pólos. 

 

Figura 46: Solução 1 (retirado de: http://www.atractor.pt/mat/GeomEsf/index.htm) 

 

Como o urso se move de Norte para Sul, o ponto P deve ser o Pólo Norte. De 

facto, partindo do Pólo Norte é possível fazer um tal percurso e neste caso, a 

cor do urso terá de ser branca. 

 O urso parte do ponto inicial P e caminha para Sul por um meridiano e, quando 

anda para Norte, regressa pelo mesmo meridiano. 

http://www.atractor.pt/mat/GeomEsf/index.htm
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Isto acontece quando o urso, ao mover-se para Este, descreve um paralelo um 

número inteiro de vezes. Neste caso, o ponto P deve estar situado 10 Km a 

Norte de um paralelo de comprimento não superior a 10 Km. Tal só é possível 

num ponto perto do Pólo Sul. No entanto, perto do Pólo Sul não há ursos. 

 

Figura 47: Solução 2 (retirado de: http://www.atractor.pt/mat/GeomEsf/index.htm) 

(Atractor, 2013) 

 

PARTE A 

 

 Abre o ficheiro caminho_mais_curto.cdf  

 Nesse ficheiro, encontras uma aplicação interativa de uma esfera de centro O e raio 

unitário, estando assinalados os pontos na superfície esférica A (fixo) e B (móvel).  

 Na superfície esférica, há uma infinidade de circunferências que passam pelos pontos 

A e B. 

 O cursor Circunferências que passam por A e B permite variar o centro C dessas 

circunferências.  

 Para cada circunferência, o gráfico à direita mostra a medida do comprimento do 

menor arco de circunferência AB. 

  

 

 Move o cursor B móvel para escolheres uma posição de B na superfície esférica. 

Figura 48: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

http://www.atractor.pt/mat/GeomEsf/index.htm
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Com estes sete primeiros pontos pretende-se que os alunos se familiarizem com o 

novo ambiente de trabalho, o applet desenvolvido pelo Atractor. Os alunos podem 

mover a esfera, o ponto B e têm um gráfico que lhes indica a variação do comprimento 

do arco em função da posição da circunferência. 

 

Qual será a circunferência que passa em A e B, que originará o menor valor para o 

comprimento do arco AB? Faz uma conjetura. 

________________________________________________________________________ 

 

 Desloca o cursor Circunferências que passam por A e B e observa, no gráfico, o 

que acontece ao comprimento do arco AB. 

 Considera agora a circunferência em que o comprimento do arco AB é mínimo. 

 

Responde às seguintes questões: 

1. Onde se situa o centro C da circunferência?  

_____________________________________________________________________ 

 

2. Clica na caixa Círculo máximo. O que podes concluir? 

_______________________________________________________________________ 

Figura 49: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

Tendo os alunos feito a experimentação inicial do ambiente de trabalho, estes já 

tiveram a oportunidade de ver no gráfico que o menor comprimento do arco 

corresponde à posição 0 da circunferência. Desta forma será de esperar que os alunos 

ao formular a conjetura digam que se tratará da circunferência que coincide com o 

círculo máximo.  

De seguida são fornecidas instruções que permitirão ao aluno confirmar se a sua 

conjetura é verdadeira. Ao deslocar o curso “circunferências que passam por A e B” os 

alunos podem verificar que o valor do comprimento do arco varia até ser mínimo na 

posição 0, onde o centro C da circunferência coincide com o centro O da esfera. Ao 

clicar na caixa “Círculo máximo” os alunos poderão confirmar que a circunferência que 

nos dá o menor comprimento de arco AB é realmente coincidente com o círculo 

máximo que passa pelos dois pontos. 
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3. Na Geometria Euclidiana, o caminho mais curto entre dois pontos é dado por um 

segmento de reta. E na Geometria Esférica? Faz uma conjetura. 

_____________________________________________________________________ 

4. O que te leva a crer que a tua conjetura é verdadeira? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Figura 50:Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

Tendo em conta as conclusões tiradas nos pontos anteriores, sabemos que sempre 

que um corpo se movimenta na superfície esférica, tentando percorrer o caminho mais 

curto, este o faz descrevendo arcos de circunferências coincidentes com círculos 

máximos. Será então de esperar que os alunos no ponto 3, ao formularem uma 

conjetura acerca de qual é o caminho mais curto entre dois pontos na superfície 

esférica, afirmem que este deverá coincidir com o menor arco de círculo máximo que 

passa pelos dois pontos. 

 

5. Dada uma esfera de raio r, uma forma de calcular a distância entre dois pontos A e B 

na superfície esférica é através da relação 𝒍 =
𝜶𝝅𝒓

𝟏𝟖𝟎
 , onde 𝑙 é o comprimento do arco AB, 

𝛼 o ângulo AÔB e 𝑟 o raio da esfera (e da circunferência que passa por A e B e nos dá 

o menor comprimento do arco) 

Sabe-se que, se 𝛼 for 360º o comprimento do arco é o perímetro da circunferência e 

que 𝑙 é diretamente proporcional ao ângulo 𝛼. Mostra como se chega a relação dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

Espera-se que os alunos sigam o seguinte raciocínio ou semelhante: 
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𝑠𝑒 𝛼 = 360° 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝐴�̂� = 2𝜋𝑟 

𝑠𝑒 𝛼 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝐴�̂� = 𝑙 =? 

Vamos recorrer a uma proporção: 

360° → 2𝜋𝑟 

𝛼 → 𝑙 

𝑙 =
𝛼 × 2𝜋𝑟

360
=

𝛼𝜋𝑟

180
 , 𝑐. 𝑞. 𝑑. 

 

Na última pergunta da parte A os alunos são questionados acerca da cor do Urso que 

deverá ser branca como já foi explicado anteriormente. 

 

6. E agora, já sabes qual é a cor do urso? 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Figura 52: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

PARTE B 

 

 Abre o ficheiro soma_dos_ângulos_de_um_triângulo.cdf . 

 Nesse ficheiro, encontras uma aplicação interativa que contém uma esfera de raio 

unitário com um triângulo esférico assinalado cujos vértices são pontos móveis: A, B e 

C. 

 

 Clica na caixa Interior do triângulo e move os pontos através dos cursores A, B e C 

que estão à direita de forma a obteres diferentes triângulos. 
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 Escolhe uma posição para A, B e C e clica na caixa Amplitude dos ângulos.  

 

Figura 53:Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

Com estes quatros primeiros pontos pretende-se que o aluno se adapte ao novo 

ambiente de trabalho, outro applet desenvolvido pela Atractor para esta atividade. 

Neste ambiente os alunos tem acesso à representação da superfície esférica (que é 

possível mover), podem variar as posições dos pontos A, B e C, dispõem de um gráfico 

que relaciona a razão entre a área do triângulo e da superfície esférica com a soma 

das amplitudes dos ângulos internos do triângulo e podem ainda, através de um menu 

lateral, selecionar a visualização da linha do equador, círculos máximos e amplitudes 

dos ângulos, selecionar a pintura do interior dos triângulos e regular a opacidade do 

desenho. 

A parte B da atividade começa pedindo aos alunos que movimentem os pontos 

escolhendo um triângulo, selecionando de seguida a opção “amplitude dos ângulos” 

por forma a poder averiguar os seus valores. Com esta seleção os alunos poderão 

verificar que o valor da soma das amplitudes dos ângulos internos do triângulo 

escolhido é igual ou superior a 180º e, se por ventura voltarem a mudar os pontos de 

sítio, poderão confirmar o que já tinham visto podendo então responder à questão 

seguinte. 

 

2.1. Qual é a soma das amplitudes dos ângulos internos desse triângulo esférico? Podes 

clicar na caixa Soma dos ângulos para confirmar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Figura 54:Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

Clicando na opção “soma dos Ângulos” os alunos podem verificar o valor encontrado. 
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 Na Geometria Euclidiana, a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo 

é 180º.  

 

2.2. Será que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo esférico 

também é constante? Faz uma conjetura. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2.3. Move os pontos de modo a obteres triângulos esféricos diferentes. O que concluis? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

Figura 55: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

De seguida é pedido aos alunos então que formulem uma conjetura acerca do valor da 

soma dos ângulos internos de um triângulo esférico. Apoiados nas conclusões 

anteriores, os alunos poderão verificar que a soma dos ângulos internos de um 

triângulo esférico não é um valor fixo mas sim um valor variável. Se variarmos a 

posição dos pontos A, B e C, os alunos poderão confirmar esse facto. 

 

2.4. É possível ter um triângulo esférico com dois ângulos retos? E três ângulos retos? E 

três ângulos rasos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Figura 56: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

Movimentando os pontos A, B e C os alunos poderão verificar que os três casos são 

possíveis, vejamos: 
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À direita: triângulo [ABC] com dois ângulos retos. 

No meio: triângulo [ABC] com três ângulos retos.  

À direita: triângulo [ABC] com três ângulos rasos cujos vértices são colineares. 

 

A quando da formulação e verificação da veracidade da conjetura anterior os 

alunos poderão já ter-se apercebido de que a soma dos ângulos internos será no 

máximo 900º, pelo que poderiam verificar a existência destes três triângulos 

através do cálculo. Vejamos: 

Se tivermos dois ângulos retos e um terceiro com qualquer valor temos:  

soma = 90° + 90° + α ≥ 180° (Teoricamente possível) 

Se tivermos três  ângulos retos  temos:  

soma = 90° + 90° + 90° = 270° (Teoricamente possível) 

Se tivermos três  ângulos razos  temos:  

soma = 180° + 180° + 180° = 540° (Teoricamente possível) 

  

 

Entre que valores varia a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo 

esférico? Faz uma conjetura. 

_________________________________________________________________________ 

 

 Clica na caixa Gráfico e observa o gráfico da função que relaciona a soma das 

amplitudes dos ângulos internos de um triângulo com a razão entre a área do triângulo 

e a área da esfera.  
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O que concluis? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Figura 57: Enunciado da tarefa realizada com o 10ºano (continuação) 

 

Apoiados nas conclusões anteriores e no gráfico disponível ao lado os alunos poderão 

ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico poderá variar entre 180º 

e 900º.Fazendo ainda variar a posição dos pontos A, B e C, os alunos poderão verificar 

para que posições dos três pontos se verificam os ditos valores. 

Com base no gráfico os alunos poderão ainda verificar que quando a soma é perto de 

180º a razão entre as áreas é quase nula, o que indica que a área do triângulo é 

também quase nula e que quando a soma é 900º a razão entre as áreas é de 100%, o 

que nos indica que o triângulo ocupa toda a superfície esférica.  

 

2. Elaboração e prova de conjeturas 

Como já havia sido mencionado, estas tarefas foram adaptadas para que os alunos 

tivessem de formular conjeturas e averiguar e justificar as suas conclusões acerca da 

veracidade das mesmas. 

Neste sentido optei por duas abordagens diferentes para levar os alunos à realização 

deste processo de formulação e prova. No primeiro, começo por lançar a questão 

pedindo diretamente aos alunos que formulem uma conjetura. De seguida dou um 

instrução que poderá auxilia-los na verificação da veracidade da conjetura que 

formularam. Por fim pergunto qual foi a conclusão a que chegaram acerca da 

veracidade da sua conjetura e que justifiquem os resultados obtidos. 

 

Figura 58: Exemplo 1 de resolução de conjetura 
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Figura 59: Exemplo 2 de resolução de conjetura 

 

A segunda abordagem consiste em lançar a questão ao aluno e, sem lhe fornecer 

instruções que possam ajuda-lo, pedir-lhe que justifique a sua conjetura. Desta forma, 

o aluno terá de selecionar, de entre as conclusões anteriores tiradas e processos 

realizados, quais os aspetos a ter em conta para dar a resposta à questão e respetiva 

justificação. Nestas atividades prevê-se que as justificações sejam de tipo empírico pois 

não é intensão deste projeto a realização de uma prova rigorosa. 

 

Figura 60: Exemplo 3 de resolução de conjetura 

 

Figura 61: Exemplo 4 e 5 de resolução de uma conjetura 
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3.Enunciado da tarefa A 8ºano 

 

Tarefa A 

Para resolveres esta tarefa deves seguir cuidadosamente as seguintes indicações. 

A01. Abre o Geogebra. 

A02. Clica em Exibir e remove os eixos, para ficares com uma folha em branco. 

A03.  Marca dois pontos A e B. 

A04.  Traça o segmento de reta [AB]. Regista a medida do seu comprimento que aparece 

na folha algébrica. 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = ________ 

A05.  Marca o ponto médio de [AB] - ponto C; calcula e regista a medida do comprimento 

de [AC] que aparece na folha algébrica. 

 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ = _______ 

A06.  Com centro no ponto C, traça a circunferência que passa em A, essa circunferência 

passa também em B? Justifica. 

_____________________________________________________________________________ 

A07. Quando traçamos uma circunferência, um arco de circunferência corresponde a parte da 

circunferência que une dois pontos. 

   

 

 Traça o arco 𝐴�̂� e regista a medida do comprimento do mesmo que aparece na folha 

algébrica na zona das cónicas. 

Comprimento de 𝐴�̂�: ______ 

A08.  Traça a mediatriz de [AB]. 

A09.  Marca um ponto qualquer D sobre a mediatriz.  
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A10.  Se com centro no ponto D, traçarmos a circunferência que passa em A, essa 

circunferência passará também em B? Faz uma conjetura1. 

_____________________________________________________________________________ 

A11. O que te leva a crer que a tua conjetura é verdadeira? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

A12. Move o ponto D. O que observas? 

____________________________________________________________________________ 

A13.  Traça [AD] e regista a medida do seu comprimento que aparece na folha algébrica. 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = _______ 

A14.  Determina a amplitude do ângulo ADB.                  �̂�𝐵=______ 

A15.  Para a circunferência de centro em D, regista a medida do comprimento do arco 

menor 𝐴�̂�. 

Comprimento de 𝐴�̂�: ______ 

A15. Com base nos teus conhecimentos anteriores e no trabalho que realizaste responde às 

seguintes questões: 

Quantos segmentos de reta passam por dois pontos do plano? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Quantas circunferências passam por dois pontos do plano? Fundamenta a tua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Qual o caminho mais curto entre dois pontos do plano? Justifica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

                                                
1 Conjetura: é uma ideia que ainda não foi provada ser verdadeira, baseada em suposições ou ideias 
com fundamento não verificado. 
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4. Enunciado da tarefa B 8ºano 

 

Tarefa B 

B01. Abre o ficheiro esfera_azul-2ciclo.cdf .  

B02. A imagem representa o planeta Terra. Observa com atenção.  

 

B03. Completa: 

A terra está representada por uma esfera de centro _____. 

Na superfície da Terra estão marcados dois pontos A e B. O caminho entre A e B assinalado 

(linha branca a cheio) é um _________________________________. 

A linha branca a (cheio e a tracejado) representa uma ____________________que passa nos 

pontos A e B, com centro em _______. 

B04. Quantas circunferências passam na superfície da esfera, pelos pontos A e B? Elabora uma 

conjetura. 

_____________________________________________________________________________ 

Desloca o cursor  

O que concluis? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Se escolhermos circunferências diferentes, o que pensas que acontecerá ao comprimento do 

arco AB? Faz uma conjetura. 

_____________________________________________________________________________ 

Escolhe seis circunferências diferentes e regista os comprimentos do arco AB correspondente a 

cada uma delas. O que concluis? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



106 
 

B05. Desloca o cursor anterior para que o comprimento do arco AB seja cerca de 8000km e 

assinala a opção Circulo máximo. 

 

B06. Desloca novamente o cursor Circunferências que passam por A e B até conseguires 

fazer coincidir a circunferência branca com o círculo máximo. 

Observa os pontos O e C. O que verificas? 

_____________________________________________________________________________ 

Qual o comprimento do arco AB? 

_____________________________________________________________________________ 

Compara o valor anterior com os valores registados na questão B04, alínea c). Que verificas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

B07. O ponto A está fixo, mas o cursor   permite deslocar o ponto B. Usa-o 

para escolher diferentes posições para B. Se repetires os passos B04 e B06, o que concluis? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

B08. Com base no que realizaste, responde às seguintes questões: 

Nesta tarefa, a que figura geométrica correspondem os caminhos entre dois pontos 

representados na superfície da esfera? 

_____________________________________________________________________________ 

Quantas circunferências passam por dois pontos na esfera? Justifica a tua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Qual o caminho mais curto entre dois pontos na esfera? Em que te baseaste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. Enunciado completo da tarefa 1 do 10ºano 

 

O Urso 

Um urso, partindo da sua toca, andou 10 Km para Sul. Depois, mudou de direção e caminhou 

10 Km sempre em direção a Este. Em seguida, voltou a mudar de direção e andou 10 Km para 

Norte, chegando novamente à sua toca. Qual é a cor do urso? 

 

Adaptado do livro “How to solve it” do matemático G. Pólya. 

 

 

Como podes verificar o percurso do urso não é possível no plano, ou seja, o urso não pode 

estar a caminhar numa superfície plana. E se ele estiver a caminhar numa superfície esférica 

como, por exemplo, a superfície terrestre? 

 

 

Tarefa 1: Na superfície esférica, qual é o caminho mais curto entre dois 

pontos? 

 

 Abre o ficheiro caminho_mais_curto.cdf  

 Nesse ficheiro, encontras uma aplicação interativa de uma esfera de centro O e raio 

unitário, estando assinalados os pontos na superfície esférica A (fixo) e B (móvel).  

 Na superfície esférica, há uma infinidade de circunferências que passam pelos pontos 

A e B. 

 O cursor Circunferências que passam por A e B permite variar o centro C dessas 

circunferências.  

 Para cada circunferência, o gráfico à direita mostra a medida do comprimento do 

menor arco de circunferência AB. 
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 Move o cursor B móvel para escolheres uma posição de B na superfície esférica. 

 

Qual será a circunferência que passa em A e B, que originará o menor valor para o 

comprimento do arco AB? Faz uma conjetura2. 

________________________________________________________________________ 

 

 Desloca o cursor Circunferências que passam por A e B e observa, no gráfico, o 

que acontece ao comprimento do arco AB. 

  Considera agora a circunferência em que o comprimento do arco AB é mínimo. 

 

Responde às seguintes questões: 

7. Onde se situa o centro C da circunferência?  

_____________________________________________________________________ 

 

8. Clica na caixa Círculo máximo. O que podes concluir? 
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Na Geometria Euclidiana, o caminho mais curto entre dois pontos é dado por um 

segmento de reta. E na Geometria Esférica? Faz uma conjetura. 

_____________________________________________________________________ 

 

10. O que te leva a crer que a tua conjetura é verdadeira? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

                                                
2 Conjetura: é uma ideia que ainda não foi provada ser verdadeira, baseada em suposições ou ideias 
com fundamento não verificado. 
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11. Dada uma esfera de raio r, uma forma de calcular a distância entre dois pontos A e B 

na superfície esférica é através da relação 𝒍 =
𝜶𝝅𝒓

𝟏𝟖𝟎
 , onde 𝑙 é o comprimento do arco AB, 

𝛼 o ângulo AÔB e 𝑟 o raio da esfera (e da circunferência que passa por A e B e nos dá 

o menor comprimento do arco) 

Sabe-se que, se 𝛼 for 360º o comprimento do arco é o perímetro da circunferência e 

que 𝑙 é diretamente proporcional ao ângulo 𝛼. Mostra como se chega a relação dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. E agora, já sabes qual é a cor do urso? 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Enunciado completo da tarefa 2 do 10ºano 

Tarefa 2: Qual é a soma das amplitudes dos ângulos internos de um 

triângulo esférico? 

 

 Abre o ficheiro soma_dos_ângulos_de_um_triângulo.cdf . 

 Nesse ficheiro, encontras uma aplicação interativa que contém uma esfera de raio 

unitário com um triângulo esférico assinalado cujos vértices são pontos móveis: A, B e 

C. 

 

 

 Clica na caixa Interior do triângulo e move os pontos através dos cursores A, B e C 

que estão à direita de forma a obteres diferentes triângulos. 

 

 

 

 Escolhe uma posição para A, B e C e clica na caixa Amplitude dos ângulos.  

 

Qual é a soma das amplitudes dos ângulos internos desse triângulo esférico? Podes clicar 

na caixa Soma dos ângulos para confirmar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 Na Geometria Euclidiana, a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo 

é 180º.  

 

Será que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo esférico também é 

constante? Faz uma conjetura. 

_________________________________________________________________________ 

  

Move os pontos de modo a obteres triângulos esféricos diferentes. O que concluis? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

É possível ter um triângulo esférico com dois ângulos retos? E três ângulos retos? E três 

ângulos rasos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Entre que valores varia a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo 

esférico? Faz uma conjetura. 

_________________________________________________________________________ 

 

 Clica na caixa Gráfico e observa o gráfico da função que relaciona a soma das 

amplitudes dos ângulos internos de um triângulo com a razão entre a área do triângulo 

e a área da esfera.  

 

O que concluis? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Bom trabalho!!! 
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7. Questionário Final 

 

Questionário 

Nome:________________________________________________________________________ 

Ano/turma:________ 

Caro aluno, 

Este questionário insere-se no âmbito do meu projeto de estágio cujo tema é o “Raciocínio e a 

Argumentação Matemática” e está relacionado com as tarefas por ti realizadas nas aulas de Matemática, 

relacionadas com a Geometria Esférica. 

Apenas peço que coloques o teu nome para que eu possa ligar as tuas respostas a este questionário às 

respostas que o teu grupo deu nas tarefas realizadas. O teu nome não será depois divulgado, servirá 

apenas para facilitar a minha análise do vosso trabalho. 

Desde já agradeço imenso a tua participação. 

Filipa Santana 

Sê sincero nas tuas respostas. Não há respostas certas ou erradas, apenas a tua 

opinião e ela é muito importante. 

1. Gostaste das tarefas realizadas? (coloca uma cruz na tua resposta) 

Gostei:____  

Gostei mais ou menos:____ 

Não gostei, nem desgostei:____ 

Não gostei:____ 

  

2. Achaste interessante realizar atividades que não estão no teu programa mas 

que estão também relacionadas com a Matemática? Porquê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________  
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3.  Já conhecias algo acerca da geometria esférica ou foi um assunto novo para 

ti? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Ao longo das tarefas foi-te pedido que fizesses conjeturas e foi-te dito o 

significado da palavra. Neste momento, que é para ti conjeturar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Tivestes dificuldades em mostrar que as tuas conjeturas eram verdadeiras? 

Se sim, quais? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Ao longo das tarefas foi-te pedido que justificasses as tuas respostas. 

Tivestes dificuldades em fazê-lo? Se sim, quais foram? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Achas que a utilização das tecnologias facilitou a tua aprendizagem? Porquê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Tendo em conta as duas tarefas realizadas, indica: 

Aspetos positivos:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Aspetos negativos: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado pela tua participação! 

Abraço, 

Filipa Santana 
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8. Grelhas de classificação das justificações produzidas por grupo 

(8ºano) 

 

Grupo 1 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empíricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 1   X   

A11 1   X   

A15 b) 1   X   

A15 c) 1 X     

B04 a) 1 X     

B04 c) 2 X     

B08 b) 2 X     

B08 c) 1   X   

 

Grupo 2 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 1   X   

A11 1   X   

A15 b) n.j       

A15 c) n.j       

B04 a) 1 X     

B04 c) 1 X     

B08 b) 1 X     

B08 c) 1 X     
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Grupo 3 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 1   X   

A11 1 X     

A15 b) 1   X   

A15 c) n.j       

B04 a) n.j       

B04 c) n.j       

B08 b) n.j       

B08 c) n.j       

O aluno chegou atrasado à aula 
  

      
 
 
Grupo 4 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empíricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 3   X   

A11 3   X   

A15 b) 1 X     

A15 c) n.j.       

B04 a) n.j.       

B04 c) 1 X     

B08 b) 1 X     

B08 c) n.j.       

 

  



117 
 

Grupo 5 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 3     X 

A15 b) 3 X     

A15 c) 2 X     

B04 a) 1 X     

B04 c) 1 X     

B08 b) 1 X     

B08 c) n.j       

      
 
 
 
Grupo 6 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 n.j       

A15 b) 1 X     

A15 c) n.j       

B04 a) 1 X     

B04 c) n.j       

B08 b) 2 X     

B08 c) n.j       
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Grupo 7 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 2   X   

A15 b) n.j       

A15 c) n.j       

B04 a) 2 X     

B04 c) n.j       

B08 b) n.j       

B08 c) n.j       

      
 
 
     

Grupo 8 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 3   X   

A11 2   X   

A15 b) n.j       

A15 c) n.j       

B04 a) 2 X     

B04 c) 2 X     

B08 b) 2 X     

B08 c) 1 X     
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Grupo 9 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 2   X   

A15 b) n.j       

A15 c) 2 X     

B04 a) 2 X     

B04 c) 2 X     

B08 b) n.j       

B08 c) n.j       

      
 
 
 
 
Grupo 10 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 n.j       

A11 n.j       

A15 b) n.j       

A15 c) n.j       

B04 a) n.j       

B04 c) 1   X   

B08 b) 2 X     

B08 c) n.j       
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Grupo 11 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 2   X   

A15 b) n.j       

A15 c) 2 X     

B04 a) n.j       

B04 c) 1 X     

B08 b) 2 X     

B08 c) 1 X     

      
 
 
 
 
Grupo 12 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 3   X   

A15 b) n.j       

A15 c) n.j       

B04 a) n.j       

B04 c) n.j       

B08 b) n.j       

B08 c) 1 X     
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Grupo 13 

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 n.j       

A15 b) n.j       

A15 c) n.j       

B04 a) 1 X     

B04 c) 2 X     

B08 b) n.j       

B08 c) n.j       

      
 
 
 
 
Grupo 14  

    

     

Questão 

Nível de 
Raciocínio 

de Van 
Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 Empiricas 

Empirismo 
simples 

Experimentação 
crucial 

Exemplo 
genérico 

A06 2   X   

A11 n.j       

A15 b) 2 X     

A15 c) n.j       

B04 a) 2 X     

B04 c) n.j       

B08 b) 2 X     

B08 c) n.j       
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9. Grelhas de classificação das justificações produzidas por grupo 

(10ºano) 

 

Grupo 1 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 n.j       

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 3 x     

       
 
      

Grupo 2 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 1 x     

 
1.4 n.j       

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 2 x     

       
 
      

Grupo 3 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 2 x     

 
2.3 1 x     

 
2.4 2 x     

 
2.6 2 x     
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Grupo 4 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 1 x     

 
2.3 2 x     

 
2.4 3 x     

 
2.6 2 x     

       
 
 
      

Grupo 5 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 1 x     

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 2 x     

 
 
 
 
 

     Grupo 6 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 2 x     

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 2 x     
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Grupo 7 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 n.j       

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 n.j       

     

 
 
 
 
 

Grupo 8 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 1 x     

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 2 x     

       
 
 
      

Grupo 9 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 n.j       

 
2.3 1 x     

 
2.4 n.j x     

 
2.6 2 ou 3 x     
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Grupo 
10 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 2 x     

 
2.3 2 x     

 
2.4 1 x     

 
2.6 3   x   

       
 
 
      

Grupo 
11 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 n.j       

 
1.4 3 x     

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 n.j       

       
 
 
      

Grupo 
12 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 2 x     

 
2.3 1 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 n.j       
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Grupo 
13 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 1 x     

 
2.3 2 x     

 
2.4 1 x     

 
2.6 n.j       

       
 
 
      

Grupo 
14 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empiricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 2 x     

 
1.4 n.j       

 
2.3 2 x     

 
2.4 n.j       

 
2.6 1 x     

       
 
 
      

Grupo 
15 

Questão 
Nível de Raciocínio 

de Van Hiele 

Tipo de justificação segundo Gutiérrez 

 

 Empíricas 

 
Empirismo 

simples 
Experimentação 

crucial 
Exemplo 
genérico 

 

 
1.2 3 X     

 
1.4 2 X     

 
2.3 2 X     

 
2.4 n.j       

 
2.6 2 ou 3 x     
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ANEXOS 
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Anexo I: Planificação anual escolar da disciplina de matemática  
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Anexo II: Tarefa Original 8ºano 
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Anexo III: Tarefa Original 10ºano 
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