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RESUMO 
 

A pesquisa que esta dissertação relata, foi motivada pela constatação de dificuldades 

vivenciadas por estudantes na falta de aprendizagem em conteúdos da Matemática, em 

especial as funções trigonométricas. Diante desse quadro, foram escolhidas 

investigações matemáticas (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006), como 

atividades em sala de aula promissoras para melhorar a compreensão matemática dos 

estudantes em um ambiente de inquirição. A presente pesquisa qualitativa teve por 

objetivo pesquisar quais as contribuições que a utilização de investigações matemáticas, 

mediadas pelo pensamento reflexivo (DEWEY, 1959), com alunos do 2º ano do Ensino 

Médio, pode trazer para o ensino e aprendizagem das funções seno e cosseno, bem 

como para o desenvolvimento de habilidades dos alunos. A pesquisa de campo foi 

realizada em duas instituições, em Itabirito, Minas Gerais: uma escola particular e um 

instituto federal. Na atividade investigativa utilizamos por ferramenta o software 

GeoGebra. Dados formam coletados por meio de gravação de áudio no laboratório de 

informática, arquivos de trabalhos usando o software, trabalhos escritos, um 

questionário e o caderno de campo da pesquisadora. Para a organização e interpretação 

dos dados, utilizamos métodos e procedimentos da análise de conteúdo (GRANEHEIM; 

LUNDMAN, 2003) e da análise de pesquisa qualitativa (CHARMAZ, 2009). A análise 

nos forneceu elementos para concluir que houve compreensão, por parte dos alunos, dos 

conteúdos referentes às funções seno e cosseno. Adicionalmente, houve uma evolução 

quanto as habilidades dos estudantes como: motivação, autoconfiança, autonomia, 

trabalho colaborativo, argumentação e criatividade. A atividade investigativa revelou 

ser um contexto rico de mobilização e desenvolvimento do pensamento reflexivo.  

 

Palavras-Chave: Investigações matemáticas; Pensamento reflexivo; Ensino e 
aprendizagem; Funções seno e cosseno. 
 
 
 
 

 
 



 

 
ABSTRACT 

 

The research described in this dissertation was motivated by difficulties students 

experienced in the learning of mathematical content, particularly trigonometric 

functions. Given this situation, mathematical investigations (PONTE; BROCARDO; 

OLIVEIRA, 2006) were selected as promising classroom activities for the improvement 

of students' mathematical understanding in an environment of inquiry. This qualitative 

study aimed to investigate contributions that the use of mathematical investigations, 

mediated by reflective thinking (DEWEY, 1959), with second-year high school 

students, can bring to the teaching and learning of the sine and cosine functions, as well 

as for the development of students' skills. The field research was conducted in two 

institutions in Itabirito, Minas Gerais: a private school and a federal institute. In the 

investigative activity we used the software GeoGebra as an instrument. Data was 

collected by means of audio recording in the computer laboratory, software job files of 

student work, written assignments, a questionnaire administered to the students and the 

researcher’s field notebook. For the organization and interpretation of the data, we used 

methods and procedures of content analysis (GRANEHEIM; LUNDMAN, 2003) and 

analysis of qualitative research (CHARMAZ, 2009). The analysis provided us with 

elements to conclude that there was understanding, on the part of students, of content 

related to the sine and cosine functions. Additionally, there was an evolution as the 

skills of the students as in: motivation, self-confidence, autonomy, collaborative work, 

argumentation and creativity. The mathematical investigative activity proved to be a 

rich context for the mobilization and development of reflective thinking. 

 

Keywords: Mathematical investigations; Reflective thinking; Teaching and learning; 

Sine and cosine functions. 
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INTRODUÇÃO

 
APRESENTAÇÃO: TRAJETÓRIA PESSOAL E MOTIVAÇÕES 

 

Meu interesse em pesquisar sobre o ensino e aprendizagem de trigonometria 

surgiu a partir de duas motivações específicas: a primeira, como estudante, devido à 

dificuldade de aprendizagem que apresentei e, a segunda, como professora, pela falta de 

compreensão de meus alunos em alguns tópicos da trigonometria.  

O aprendizado tardio dos primeiros conceitos trigonométricos, que aconteceu 

apenas no Ensino Médio e não no Ensino Fundamental, bem como um ensino voltado 

para a memorização e aplicação de técnicas, contribuíram para minhas dificuldades na 

compreensão do conteúdo em questão.  Partes das dúvidas foram esclarecidas somente 

no curso de graduação. Nesse curso, tive condições de refletir sobre minha 

aprendizagem, o que levou à consciência e crítica de minha vida escolar. A partir da 

reflexão sobre a minha aprendizagem nesse conteúdo, despertou-se a preocupação, 

enquanto profissional, de aprender para ensinar bem.  

Tais constatações e a minha constante busca por respostas abriram espaço para 

uma reflexão pessoal sobre o ensino e a aprendizagem da trigonometria, tanto como 

aluna quanto como docente. Acredito, assim como Darsie e Carvalho (1998, p. 57) que: 

“[...] a reflexão sobre a própria aprendizagem leva à tomada de consciência e à 

reelaboração desta, tendo, portanto, como resultado a construção de novos 

conhecimentos profissionais-pessoais”. 

Segundo as autoras, a reflexão sobre nossos conhecimentos adquiridos nos 

permite repensar a nossa própria aprendizagem, possibilitando-nos a crítica sobre a 

maneira como os conteúdos nos foram ensinados e, como consequência, a reflexão 

sobre a nossa maneira de ensinar, ou seja, contribui para a tomada de consciência de 

nossa prática profissional, favorecendo para a superação de traumas e/ou inseguranças 

em relação a determinados conteúdos matemáticos. No meu caso, tais reflexões me 

conduziram para pensar acerca da minha própria aprendizagem sobre a trigonometria. 

No ano de 2006, concluí o curso de Licenciatura em Matemática pela 

Universidade Federal de Ouro Preto e, durante três anos, após conclusão da graduação, 

atuei em cursinhos pré-técnicos e ministrei aulas particulares. Por meio dessa 

experiência profissional, pude observar várias dúvidas apresentadas pelos estudantes 
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nos conteúdos de trigonometria. Nesse período, continuei a minha formação 

profissional, participando de seminários, encontros de escolas parceiras, minicursos e 

discutindo com colegas de profissão a respeito de metodologias capazes de permitir que 

os alunos compreendessem melhor diversos tópicos da Matemática, em especial a 

trigonometria.  

Em 2007, iniciei minha Especialização, também na Universidade Federal de Ouro 

Preto, e minha monografia teve por título “O ensino e a aprendizagem em trigonometria 

no Ensino Médio: um enfoque na utilização dos livros didáticos por professores e 

alunos”. Esse trabalho despertou em mim um interesse ainda maior pelo assunto. A 

pesquisa bibliográfica desenvolvida teve por objetivo identificar e analisar as 

influências e consequências dos livros didáticos no processo de ensino e aprendizagem 

da trigonometria no Ensino Médio, discutindo as possíveis implicações de um estudo 

dessa natureza para a melhoria do ensino desse conteúdo da Matemática. Analisando os 

trabalhos e as contribuições para a orientação e desenvolvimento dessa pesquisa, foi 

possível detectar algumas causas das dificuldades em trigonometria, com destaque, 

principalmente, para a didática do professor, sendo essa considerada na literatura como 

elemento de grande influência para o aprendizado do aluno.  

Em 2009, lecionei para o Ensino Fundamental em uma Escola Municipal de 

Itabirito e para o Ensino Médio em turmas do primeiro ao terceiro ano Técnico 

Integrado do Instituto Federal de Minas Gerais – campus Ouro Preto (IFMG-OP). Ao 

trabalhar com duas turmas do primeiro ano do Ensino Médio do curso de Mineração, 

pude constatar várias dificuldades apresentadas por grande parte dos alunos no estudo 

da trigonometria, em especial o das funções trigonométricas. 

A experiência em sala de aula me levou a observar que o interesse por esse 

assunto não tem sido demonstrado pelos alunos. O que pôde ser confirmado pelos 

relatos, em conversas informais, com docentes de Matemática que lecionavam 

trigonometria. Isso ocorre, talvez, porque os alunos acham esse tópico da Matemática 

complicado, tendo dificuldades em realizar associações entre os conteúdos ensinados e 

tarefas propostas em sala. Devido à falta de entendimento do assunto, os alunos sentem 

um “desconforto” ao tratar de questões que envolvam trigonometria ou quando são 

abordados problemas a ela relacionados, ou mesmo problemas da física que usam algum 

conceito trigonométrico básico. Notei que, em consequência disso, os estudantes, de 

modo geral, desenvolveram o hábito de aplicar fórmulas mecanicamente para resolver 
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exercícios. A situação relativa ao comportamento dos alunos sobre a trigonometria 

exige cuidado e dedicação por parte dos professores que ensinam esse conteúdo. 

 A constatação, mais de perto, das dificuldades vivenciadas pelos estudantes 

trouxe-me uma constante inquietação no sentido de procurar estratégias de ensino que 

obtivessem êxito, ou seja, que garantissem aos meus alunos uma real compreensão, já 

que minha experiência – tanto como estudante quanto professora – bem como alguns 

questionamentos de alunos, dentre outros indicadores, levam-me a concluir que o ensino 

(em particular, o ensino de Matemática) carece de metodologias de ensino que 

permitam ao aluno compreender a Matemática como ciência e como disciplina, 

possibilitando a melhoria do desempenho dos estudantes.   

De acordo com o meu estudo realizado na monografia de especialização, relativo 

a trabalhos de pesquisa que tiveram, em sua maioria, a didática como foco 

(SIDERICOUDES, 1999; CARNEIRO, PARDIM, 2001; MENDES 2001, 

SKOVSMOSE, 2001; PONTE, BROCARDO, OLIVEIRA, 2006); foi possível perceber 

que há um grande número de docentes que conduzem suas aulas apresentando 

definições seguidas de listas de exercícios, treinando os alunos para reprodução do 

conteúdo, muitas vezes apenas decorado e não compreendido. Ainda conforme 

Fiorentini (1995), Miorim (1998), D`Ambrósio (1993), essa prática não é propícia à 

aprendizagem por não possibilitar a compreensão e a construção do conhecimento pelo 

aluno.  Penso que os professores precisam de atividades de ensino e aprendizagem e de 

uma postura diferenciada para trabalhar os conteúdos de trigonometria, de maneira 

significativa em sala de aula em que os estudantes passam a ser os protagonistas e o 

professor o orientador/mediador. 

Nesse sentido, gostaria de saber como se dá uma possível aprendizagem 

utilizando certa metodologia que pudesse estimular o envolvimento do aluno, visando a 

proporcionar o aprendizado. 

 

SOBRE A PESQUISA  

 

Nesta dissertação, levando-se em consideração a diversidade de recursos que 

podem ser utilizados pelo professor para proporcionar o entendimento das noções de 
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trigonometria pelo aluno e, mobilizados pelo desejo de romper com a abordagem 

tradicional de ensino1, destacamos as investigações matemáticas.  

A ideia de utilizar as investigações matemáticas como forma de ensinar 

Matemática – em especial o estudo das funções trigonométricas seno e cosseno – deu-se 

a partir de um estudo da literatura acerca desse assunto, motivados por uma experiência 

com atividade investigativa vivenciada durante as aulas de uma disciplina do Mestrado: 

“Ambientes Educacionais Informatizados”.  

Por meio do levantamento bibliográfico realizado e posterior leitura de alguns 

trabalhos sobre investigação matemática (PINHEIRO, 2008; LOPES, 2010; 

TRINDADE, 2008; CASTRO, 2004; FROTA, 2004; BERTINI, 2009; PONTE, 

BROCARDO, OLIVEIRA, 2006) vimos a possibilidade nas investigações de uma 

atividade promissora a ser incluída no ensino de trigonometria para que os alunos 

pudessem atribuir significados aos conceitos matemáticos.  

Por investigação matemática entendemos, simplificadamente, segundo (PONTE, 

2003)2, o aprender matemática através do fazer matemática, constituindo um meio 

privilegiado de proporcionar aos alunos uma experiência matemática autêntica, por 

facilitar o envolvimento num tipo de trabalho que se encontra muito próximo da 

atividade do matemático. Dessa maneira, pensamos que os alunos terão uma maior 

possibilidade de encontrar sentido para a Matemática, já que, ao mesmo tempo em que 

estão fazendo Matemática, significando-a, estão também desenvolvendo a compreensão 

dessa matéria. 

Acreditamos que nossos alunos devem aprender conceitos matemáticos no 

contexto de atividades que desenvolvam capacidades múltiplas, como a criatividade, a 

interpretação, a reflexão, a argumentação, a sistematização e a autonomia que são 

características das investigações.  Assim, o enfoque principal deste trabalho recai sobre 

as investigações matemáticas, por ser uma atividade de ensino-aprendizagem3 com 

várias potencialidades no ensino da Matemática.  

                                                 
1 Entendemos aulas tradicionais como aquelas em que o foco está na exposição do professor. Ele é tido 
como o “controlador” dos processos de ensino e aprendizagem. Primeiro o professor apresenta algumas 
ideias ou técnicas matemáticas, depois os alunos trabalham com exercícios selecionados pelo docente. 
 
2 Professor no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e 
coordenador científico do Centro de Investigações em Educação (CIE) da faculdade. Trabalha na 
formação inicial e continuada de professores de Matemática, coordena diversos projetos de investigação, 
alguns dos quais nas áreas das tecnologias de informação e comunicação. 
 
3 As investigações matemáticas são tidas como atividades de ensino-aprendizagem conforme Ponte, 
Brocardo e Oliveira (2006, p. 23). 
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Entendemos que a maneira de pensar que caracteriza essa atividade seja o 

pensamento reflexivo cujas ideias adotadas por nós se apoiaram nas concepções de John 

Dewey. Percebemos que esse tipo de pensamento é propício para realização de 

atividades investigativas, pois é um processo onde são levados em consideração e 

analisados os diversos pontos observados em um problema provocando um fluxo de 

sugestões favorecendo a consecutividade no ciclo de ideias. O pensamento reflexivo 

parte da curiosidade, da sugestão e se ampara em pesquisa e investigação com vista à 

solução do problema de forma evolutiva e acumulativa. 

Assim, nesta pesquisa analisamos as contribuições resultantes de uma proposta na 

qual os conceitos da trigonometria voltados para as funções seno e cosseno foram 

trabalhados em um ambiente investigativo desenvolvido com alunos do segundo ano do 

Ensino Médio, em Itabirito Minas Gerais. 

Para tanto, a proposta foi levar para a sala de aula um conjunto de atividades 

preliminares à atividade investigativa, bem como a investigação. As atividades 

preliminares se justificam pelo intuito de rever ou até mesmo aprender conceitos 

matemáticos (como domínio, imagem, paridade, translação) e mais especificamente 

conceitos voltados para as funções trigonométricas seno e cosseno (definição, 

amplitude, período), também para o conhecimento do software de geometria dinâmica 

(GeoGebra) que foi utilizado como ferramenta para dar suporte à atividade 

investigativa. As atividades preliminares também tiveram o propósito da “inversão de 

papéis”, colocando o aluno como ator principal do processo, como aquele que construirá 

seu conhecimento, devido a um envolvimento contínuo. Além disso, a finalidade era 

desenvolver um ambiente e postura que promoveriam aos estudantes o desenvolvimento 

de algumas características do pensamento reflexivo e das investigações matemáticas 

(curiosidade, sugestão, observação, costumes de pesquisar e consecutividade no ciclo de 

ideias, interações, argumentação, questionamento, testes) com a finalidade de subsidiar 

a atividade investigativa.  Dessa forma, as atividades preliminares tiveram por intuito 

um preparo para outra atividade realizada, na perspectiva da investigação matemática, 

na qual os alunos eram mobilizados a investigar por meio da reflexão, busca de padrões, 

comunicação de forma oral e/ou escrita, e justificativa para resultados. As atividades 

tiveram por intuito despertar a criatividade dos alunos e lhes levar a recorrer a seus 

conhecimentos prévios para alcançar os objetivos propostos, colaborando, dessa forma, 

para uma visão mais geral da Matemática.  
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A escolha das funções trigonométricas advém da nossa experiência, que nos 

demonstrou que, dentre os conteúdos gerais da trigonometria ensinados, as funções 

trigonométricas ficaram entre as que mais os alunos apresentavam dificuldades. A 

delimitação da pesquisa, no estudo das funções seno e cosseno, se justifica devido o 

nosso objetivo de utilizar as investigações matemáticas no ensino e aprendizagem da 

Matemática, além do que, um estudo contendo todas as funções trigonométricas tornaria 

a pesquisa mais abrangente  

Partindo da nossa experiência com o ensino e aprendizagem de trigonometria, da 

nossa leitura sobre investigações matemáticas e pensamento reflexivo, formulamos a 

seguinte questão para nortear a pesquisa: Quais são as contribuições que a realização 

de investigações matemáticas mediadas pelo pensamento reflexivo podem trazer para 

o ensino e a aprendizagem das funções trigonométricas seno e cosseno, bem como 

para o desenvolvimento de habilidades dos alunos? 

Em consequência, nossa pesquisa teve como objetivo geral pesquisar quais as 

contribuições que a utilização de investigações matemáticas mediadas pelo pensamento 

reflexivo com alunos do 2º ano do Ensino Médio pode trazer para o ensino e 

aprendizagem das funções seno e cosseno, bem como para o desenvolvimento de  

habilidades dos alunos. 

Elencamos também os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar e caracterizar as ações de expressão e comunicação dos alunos quando 

atuando em um ambiente investigativo (envolvendo as funções seno e cosseno) que 

desencadeou o pensamento reflexivo nos estudantes conduzindo-os à intelectualização 

de ideias por meio de novas experiências que pudessem deixar significação, 

proporcionando uma melhor compreensão dessas funções.  

- Identificar e descrever possíveis envolvimentos e habilidades dos alunos no 

levantamento e teste de conjecturas, na troca de experiências com os colegas do grupo e 

na defesa de suas argumentações;  

- Oferecer, a partir do desenvolvimento, realização e análise, um exemplo de um 

caminho que possa ser trilhado ou adaptado para que estudantes aprendam a Matemática 

em um ambiente investigativo, ou seja, no fazer da Matemática e também considerações 

para professores que desejem realizar esse tipo de atividade em suas aulas. 

A presente dissertação traz a introdução, na qual está exposta a motivação da 

pesquisa, a escolha das investigações matemáticas como estratégia de ensino-

aprendizagem adotada, a proposta de atividades, a questão de investigação e o objetivo.  
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No capítulo 1, descrevemos a fundamentação metodológica e teórica que serviu 

de base para a pesquisa. Nesse capítulo, destacamos o pensamento de autores sobre as 

investigações matemáticas e damos enfoque aos conceitos sobre essa atividade, 

baseados em João Pedro da Ponte, que foi nosso aporte principal para elaboração das 

atividades e desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, apresentamos as ideias do 

pensamento reflexivo de Dewey para desenvolver uma compreensão do pensamento que 

caracteriza, segundo nosso entendimento, as atividades investigativas e, assim, fornecer 

subsídios para a realização dessa atividade.  

O capítulo 2 trata do percurso da pesquisa. Relatamos os métodos e procedimentos 

dos dados coletados bem como os métodos e procedimentos da análise.  

No capítulo 3, construímos um ensaio de articulação entre o pensamento reflexivo 

e as investigações matemáticas, apresentamos o desenvolvimento da atividade 

investigativa e realizamos uma discussão em torno dos resultados encontrados. 

Na parte final do trabalho, apresentamos nossas considerações finais, as 

referências bibliográficas e os apêndices. 



 
 

 

 



 
 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

 
 

O estudo teórico-metodológica apresentada neste capítulo forneceu amparo para 

elaboração e realização das atividades preliminares e investigativa, para conhecimento 

do papel e postura do professor na condução da atividade investigativa e também para 

analisar as influências e contribuições dessa atividade. 

Este capítulo é dividido em duas seções. A primeira trata das investigações 

matemáticas como atividades de ensino-aprendizagem ancoradas nos trabalhos de João 

Pedro da Ponte. A segunda diz respeito à ideia de pensamento reflexivo sustentada 

teoricamente por John Dewey.  

Na elaboração das atividades, bem como em seu desenvolvimento, tivemos 

como aporte principal João Pedro da Ponte (PONTE, 1992, 2003; PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2006; PONTE; FERREIRA; VARANDAS; BRUNHEIRA; 

OLIVEIRA, 1998; PONTE; OLIVEIRA; CUNHA; SEGURADO, 1998; PONTE; 

ROCHA, 2006; PONTE; SOUZA, 2010; FONSECA; BRUNHEIRA; PONTE, 1999; 

CUNHA; OLIVEIRA; PONTE, 1995), no concernente às suas concepções de atividades 

investigativas. E no que diz respeito ao pensamento que caracteriza essas atividades nos 

apoiamos nas ideias do pensamento reflexivo de John Dewey.  

Na primeira seção, é descrita a relevância e o entendimento de alguns autores 

sobre investigações matemáticas; o que é essa estratégia de ensino-aprendizagem 

segundo João Pedro da Ponte, o desenvolvimento e realização de atividades 

investigativas, bem como o papel do professor. Apresentamos também uma discussão e 

análise da distinção das investigações matemáticas e outras tarefas matemáticas e 

fazemos um relato sobre os possíveis obstáculos a superar na realização de tarefas 

investigativas, ao construir um ambiente investigativo, em sala de aula. 

Tratamos, na segunda seção, do que é pensar reflexivamente, apresentando 

alguns tipos de pensamento em paralelo com algumas características do pensamento 

reflexivo; o pensar como ocorrência formal e real, descrevendo o processo e o produto 

da atividade reflexiva; as considerações sobre o que é inferência e suas características, 

ilustrando sua função; as fases do pensamento reflexivo e uma síntese do que são os 

juízos; a importância do método científico na realização da atividade reflexiva; o nosso 

entendimento do que é compreensão, de acordo com Dewey; o processo de 

intelectualização e medidas que podem ser utilizadas para obtenção de bons hábitos de 
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pensamento e, por fim, sobre a importância educacional atribuída ao pensamento 

reflexivo e o papel do professor.   

1.1 Investigações matemáticas  
 

Os estudos em educação matemática, realizados em diversos países, mostram 

que as concepções e atitudes dos alunos sobre Matemática e sua aprendizagem 

constituem um fator que interfere – de forma positiva ou negativa – no modo como eles 

se envolvem em sala de aula. Modificar a visão negativa dos alunos sobre a Matemática 

constitui em um desafio pedagógico que deve ser enfrentado pelos professores. As 

orientações curriculares para o ensino da Matemática apontam a necessidade de haver 

uma renovação na matemática escolar, mudando a natureza das atividades propostas. 

Dentre os objetivos educacionais estabelecidos para os alunos nessas orientações, estão 

o aprender a comunicar e raciocinar matematicamente. Esse último está relacionado a 

oportunidades de observar, explorar, formular e justificar, sendo estas capacidades 

apontadas dentre os objetivos de orientações metodológicas esperadas para programas 

de Matemática. (PONTE; SOUSA, 2010).  

Diante desse contexto, julgamos que tais requisitos estão amplamente 

contemplados nas investigações matemáticas, já que a investigação sobre questões 

matemáticas, por parte dos alunos, concretiza tais objetivos, a partir do momento que 

leva os educandos a procurar respostas para aquilo que não sabem, por meio da 

inquirição, utilizando um conjunto de processos característicos da atividade matemática. 

Os trabalhos sobre investigações matemáticas têm mostrado as potencialidades 

dessa atividade em sala de aula. Considerando o valor educacional das investigações 

matemáticas, procuramos evidenciar neste capítulo algumas concepções, alguns 

aspectos e considerações que nos pareceram importantes em relação às atividades 

investigativas como potencialidade e suporte para o desenvolvimento de diversos 

objetivos curriculares. Ainda, trazemos o conceito adotado por nós de atividade 

investigativa conforme concepção de João Pedro da Ponte e colaboradores. 

Segundo vários estudiosos, no Brasil: Castro (2004), Frota (2004), Trindade 

(2008), e Grupos como o de Sábado4 tendo por coordenador geral o professor Dario 

                                                 
4 Constituído por professores da rede pública e particular da região de Campinas/SP, por alunos da 
licenciatura em Matemática e da pós-graduação em Educação Matemática da FE/ Unicamp e por 
professores universitários (CASTRO, 2004). 
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Fiorentini, Grupos de professores da PUC Minas5 e em Portugal: Fonseca (2000), 

Oliveira (1998), Perez (2003), Rocha (2003), Brunheiras (2000), Amaral (2003), 

Brocardo (2001) e Varandas (2000), as aulas investigativas proporcionam um novo 

olhar de professores e alunos, tanto no ensino quanto na aprendizagem. Seu processo 

gera mudança de postura, modificando as aulas de matemática, contribui para prática 

dos professores a partir de sua reflexão e análise, amplia a visão do aluno sobre a 

Matemática o envolvendo e estimulando a construir o conhecimento. As pesquisas que 

vêm sendo realizadas indicam que a atividade de natureza investigativa tem ganhado 

uma viabilidade crescente nos currículos escolares, em particular na disciplina de 

Matemática. A integração das atividades de investigação, no currículo de matemática, 

justifica-se por levar os alunos a desenvolver capacidades por meio de experiências 

matemáticas como o desenvolvimento do pensamento matemático, capacidade do 

estudante de trabalhar de forma autônoma ao atribuir novos significados aos 

conhecimentos. Essa ideia é sustentada por Braumann (2002) e Ramos (1997) citados 

por Ponte (2003, p.6). De acordo com Ponte, esses autores defendem o envolvimento do 

aluno na realização de atividades matemáticas de investigação por ser uma tarefa que 

permite a construção do conhecimento. 

Para Ponte (2003, p.2):  
 

[...] investigar não significa necessariamente lidar com problemas na 
fronteira do conhecimento nem com problemas de grande dificuldade. 
Significa, apenas, trabalhar a partir de questões que nos interessam e 
que apresentam inicialmente confusas, mas que conseguimos clarificar 
e estudar de modo organizado.  

 

Ainda segundo Ponte (2003), investigar é descobrir relações, padrões, 

procurando identificar e comprovar as propriedades levantadas pelo investigador. Ele 

destaca a importância dessa atividade por levar o aluno a intuir, experimentar, provar, 

avaliar, e apresentar o(s) resultado(s) encontrado(s), reforçando atitudes de autonomia, 

cooperação e capacidade de comunicação oral e escrita.  Nessa atividade, o aluno 

aprende Matemática por desenvolver alguns atributos dos matemáticos, à medida que 

procura compreender uma dada situação com um nível de desafio que o convida à 

                                                 
5 As pesquisas que predominam no grupo são as atividades investigativas, abordando conteúdos 
matemáticos diversificados, envolve alunos da Educação Básica e do Ensino Superior. Registrado no 
CNPQ com o nome “Práticas investigativas” – PINEM. Disponível em: <dgp.cnpq.br/buscaoperacional>.  
Último acesso em: jun. 2013.  
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reflexão, tornando o trabalho envolvente. Uma investigação pode envolver questões 

mais abertas, com um grau de dificuldade maior ou até questões relativamente simples 

que surgem na sala de aula. As atitudes desenvolvidas pelos alunos nessas atividades 

contribuem para envolver e concretizar seus conhecimentos matemáticos, para 

desenvolverem capacidades de se comunicar, estabelecer conexões entre os tópicos da 

matemática, perseverança, curiosidade e interesse. 
 

Investigar em Matemática assume características muito próprias, 
conduzindo rapidamente à formulação de conjecturas que se procuram 
testar e provar, se for o caso. As investigações matemáticas envolvem, 
naturalmente, conceitos, procedimentos e representações matemáticas, 
mas o que mais fortemente as caracteriza é este estilo de conjectura-
teste-demonstração. (PONTE, BROCARDO e OLIVEIRA, 2006, p. 
10). 

 

Diante das considerações expostas, entendemos as expectativas das 

investigações matemáticas como explicita Ponte, Brocardo e Oliveira (2006, p.23): 

 

Ajuda a trazer para sala de aula o espírito da atividade genuína, 
constituindo, por isso, uma poderosa metáfora educativa. O aluno é 
chamado a agir como um matemático, não só na formulação de 
questões e conjecturas e na realização de provas e refutações, mas 
também na apresentação de resultados e na discussão e argumentação 
com os colegas e o professor.  

 

Segundo Castro (2004, p. 34), “as aulas investigativas supõem o envolvimento 

dos alunos com tarefas investigativas que permita a eles realizar atividade matemática”. 

Em consonância com Castro, os autores Abrantes, Ferreira e Oliveira (1995, p. 243) 

apontam que investigar é “desenvolver e usar um conjunto de processos característicos 

da atividade matemática”. 

Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 29), as aulas investigativas são 

 

Aquelas que mobilizam e desencadeiam, em sala de aula, tarefas e 
atividades abertas, exploratórias e não diretivas do pensamento do 
aluno e que apresentam múltiplas possibilidades de alternativa de 
tratamento e significação. [...] Dependendo da forma como essas 
aulas são desenvolvidas, a atividade pode restringir-se apenas à fase 
de explorações e problematizações. Porém, se ocorrer, durante a 
atividade, formulação de questões ou conjecturas que desencadeiam 
um processo de realização de testes e de tentativas de demonstração 
ou prova dessas conjecturas, teremos, então, uma situação de 
investigação matemática. 
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Love (1998) citado por Ponte (1998) caracteriza as investigações matemáticas 

implicitamente, ao afirmar que os alunos devem ter oportunidade de expressar e 

defender suas ideias, identificar problemas e, ao resolvê-los, os resultados devem ser 

sujeitados à crítica ponderada. 

Para Skovsmose (2000), uma tarefa investigativa se faz em um ambiente 

chamado por ele de cenário para investigação que dê suporte à atividade. Para ele, é 

importante que esse espaço criado convide os alunos a formular questões e procurar 

explicações e, quando os alunos assumem o processo de busca e esclarecimentos, o 

cenário para investigação passa a constituir um novo ambiente de aprendizagem, no 

qual os alunos são responsáveis pelo processo. Neste processo, Skovsmose enfatiza que 

o incentivo ao dialogo é essencial para o sucesso da investigação.  Segundo Ponte, 

Brocardo e Oliveira (2006) um ambiente investigativo pode ser criado, em sala de aula, 

quando se oportuniza aos alunos o envolver-se com a Matemática, ativamente, mediante 

a formulação de problemas. Sobre a natureza das atividades de investigação, Skovsmose 

(2000) defende a coexistência de três tipos de situações que ele chama de referência: 

Matemática pura (situações contextualizadas na Matemática); semi-realidade (situações 

problema estruturadas e simplificadas que aproximam situações da vida) e realidade 

(vida real). Essas três referências podem ocorrer em dois paradigmas da sala de aula: os 

exercícios e os cenários para investigação, e sugere que a Educação Matemática deve se 

mover entre os diferentes ambientes. Entendemos, de acordo com nossa proposta para 

pesquisa, que as investigações matemáticas como atividades de ensino-aprendizagem 

ocorrem na referência da própria matemática. Sobre os seis diferentes tipos de 

ambientes de aprendizagem, tanto Skovsmose quanto Ponte, Brocardo e Oliveira (2006) 

afirmam que o professor não deve limitar sua metodologia. Para eles, é importante que o 

professor e os alunos tenham autonomias para articular diferentes tipos de tarefas de 

maneira motivadora para que possam desenvolver o raciocínio matemático em 

diferentes níveis.  

Skovsmose (2008) aponta duas práticas da sala de aula: 

a) Prática dos exercícios; 

b) Abordagem de investigação.  

Para ele, o exercício oferece uma fundamentação baseada na “tradição” e apresenta as 

seguintes características: 

• Os alunos usam, basicamente, papel e lápis na resolução de exercícios; 

• Os exercícios são formulados por autoridade exterior à sala de aula; 
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• A premissa central é que existe apenas uma resposta certa; 

• A justificativa da relevância dos exercícios não é contemplada. 

Já o cenário para investigação, apresenta como características:  

• Os alunos são convidados pelo professor a formularem questões e a procurarem 

justificativas para suas afirmações; 

• Os alunos são co-responsáveis pelo processo de aprendizagem; 

• Os alunos usam materiais manipuláveis e novas tecnologias nas atividades de 

aprendizagem; 

• Os alunos envolvem-se em projetos que poderão servir de base a investigações. 

Conforme apresentada as concepções sobre investigação matemática, de um 

modo geral, investigar não é mais do que procurar conhecer, compreender e encontrar 

soluções para os problemas com os quais nos deparamos, não há reprodução de técnicas 

já estabelecidas, o trabalho do aluno é aberto, criativo e independente. Em se tratando 

de ensino e aprendizagem, significa trabalhar, a partir de perguntas que nos interessam, 

e que, a princípio, apresentam-se de forma confusa, mas que é possível clarear para 

posterior análise, permitindo a elaboração de estratégias, sistematização de ideias e 

resultados. Trata-se de uma capacidade de grande importância e que deveria permear 

todo o trabalho da escola, tanto dos professores quanto dos alunos.  

Em meio às exposições apresentadas sobre investigações Matemáticas optamos, 

nesse trabalho, pela descrição de investigação de João Pedro da Ponte, com 

colaboradores (PONTE, 2003; PONTE; FONSECA; BRUNHEIRAS, 1999; PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2006; PONTE; OLIVEIRA; CUNHA; SEGURADO, 1998; 

PONTE; ROCHA, 2006), os quais descrevem investigações matemáticas no âmbito 

educacional como sendo uma atividade de ensino-aprendizagem correspondente a 

realização de descobertas, recorrendo a processos matemáticos, como formular 

problemas, explorar hipóteses, fazer e testar conjecturas, generalizar e construir 

argumentos. Em uma investigação matemática, o aluno parte de uma situação aberta, 

pouco estruturada, e tenta formular uma questão sobre o seu interesse na situação e 

sobre ela produzir conjecturas que devem ser testadas para que, em caso de refutações, 

elas sejam revistas, reformuladas ou novas conjecturas sejam avaliadas até ganharem 

credibilidade. Além disso, o ponto de partida e as conclusões dos resultados podem se 

dar de vários modos. De acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira (2006) a investigação 
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matemática tem sido interpretada como sendo uma atividade matemática que envolve 

quatro momentos principais: 

1- Exploração e formulação de questões; 

2- Conjecturas; 

3- Testes e reformulações; 

4- Justificação e avaliação.  

 

1.1.1 Relevância das investigações matemáticas 

 

A relevância dessa atividade se deve ao desenvolvimento dos trabalhos, em que 

a utilização da argumentação, da comunicação matemática e da elaboração de relatórios 

oportunizam aos alunos a produção de significados para a Matemática. Por meio de 

situações-problema desafiadoras, possibilitam ao aluno o desenvolvimento de 

autonomia na busca de meios para investigação. Destacamos considerações de vários 

autores a respeito da atividade investigativa.  

De acordo com Rocha e Ponte (2006), a realização de investigações matemáticas 

proporciona aos alunos, em diferentes níveis de desempenho, o estímulo à capacidade 

de raciocínio, destreza para lidar com tarefas matemáticas de natureza aberta e de alterar 

suas concepções dessa disciplina, já que passam a perceber a Matemática de modo mais 

dinâmico na medida em que assumem papel mais ativo na exploração das questões 

levantadas. As investigações desenvolvem a capacidade de comunicação e trabalho em 

grupo, além de contribuir para a aprendizagem dos alunos.  

Em conformidade com as opiniões de Rocha e Ponte (2006), Cunha, Oliveira, 

Ponte (1995) afirmam que as atividades investigativas estimulam o envolvimento dos 

alunos e elas podem ser trabalhadas por alunos com nível de desenvolvimento diferente. 

Essas atividades potencializam o raciocínio matemático, uma vez que envolvem vários 

tópicos, proporcionando oportunidades de explorar conceitos matemáticos e 

estimulando professores a repensar aspectos de sua prática docente. 

Para Trindade (2008), a Matemática deve envolver sua faceta lógica e 

demonstrativa e outros aspectos que é o fazer Matemático que se traduz nas atividades 

investigativas. As duas facetas se completam sendo importantes para a criação, a 

organização e a solidez do conhecimento.  

Fonseca, Brunheira e Ponte (1999) defendem a utilização das investigações 

matemáticas, por entenderem que, para se compreender a Matemática, é importante 
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analisá-la, procurando entender sua construção. Para eles, é possível estabelecer um 

paralelo entre a atividade do matemático e a atividade do aluno na aula de matemática, 

já que a atividade desempenhada por ambos, na busca por respostas, pode ser 

equivalente quanto à sua natureza. Nesse sentido, a realização de investigações 

matemáticas constitui uma experiência fundamental e poderosa para a aprendizagem 

matemática do aluno, constituindo também uma vivência importante para o 

desenvolvimento profissional do professor. 

Para Mendes (1997, p. 221), as atividades de investigação ajudam a desenvolver 

capacidades como a criação de “soluções pessoais para problemas novos, o 

desenvolvimento do espírito crítico e um sentido de uma maior cooperação”. Esse autor 

considera que o trabalho com atividades de investigação na aula de Matemática leva os 

alunos a uma participação e envolvimento ativos, e isso que ajuda a criar um ambiente 

de trabalho estimulante e até a promover novas aprendizagens.  

Para Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998), as investigações matemáticas 

permitem ao aluno envolver-se na atividade desde o primeiro momento (com a criação 

da questão a investigar), com a elaboração de estratégias, na generalização de 

resultados, no estabelecimento de relações entre conceitos e áreas da Matemática, na 

sistematização de ideias e resultados. E, para eles, são múltiplas as oportunidades para o 

trabalho criativo, significativo para quem o empreende. 

Segundo Brocardo (2002), a realização de investigação na sala de aula pode 

ajudar a estabelecer um ambiente em que os alunos participam ativamente. Facilita a 

compreensão dos processos e ideias matemáticas e da atividade matemática.  

Amaral (2003) afirma que as atividades investigativas alteram as relações de 

domínio da turma, colocando o aluno como participante ativo do processo.  

Segundo Fonseca (2000), as investigações matemáticas permitem que o aluno se 

envolva no pensamento matemático e não só o aceite sem nenhuma reflexão. Isso faz 

com que o aluno simpatize com a Matemática, desenvolva sua autoconfiança, perceba a 

valorização de suas ideias, contribuindo, assim, para a compreensão do conteúdo 

ensinado. 

São significativos os argumentos que justificam trabalhos com investigações 

matemáticas. Sabemos que investigações não resolvem todos os problemas da 

Educação, especialmente da Educação Matemática, pois mesmo sendo uma atividade de 

ensino-aprendizagem eficaz, possui limitações. Ainda assim, é de suma importância, já 

que de tais atividades podem emergir a motivação e o envolvimento dos alunos e, 
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principalmente, a capacidade de pensar, pois requer criatividade da parte deles,  

aproximando-os do tipo de trabalho realizado pelos matemáticos, possibilitando a 

produção de conhecimento do aluno e do professor. 

Um dos objetivos da Educação é possibilitar que os alunos compreendam como 

os conhecimentos e os métodos estão sendo construídos (DEWEY, 1959). Esses 

objetivos podem ser destacados nas atividades de investigação se considerarmos que 

essas atividades são caracterizadas por situações ou processos em que os alunos tentam 

compreender, descobrir padrões, relações, semelhanças e diferenças de forma a 

conseguir chegar a generalizações. A justificativa das generalizações, por sua vez, é um 

componente importante do trabalho desenvolvido e o grau de formalização dessa 

justificação depende do nível de desenvolvimento matemático do aluno.  

 

1.1.2 Desenvolvimento e realização de tarefas investigativas 

 

  Oliveira (1998) descreve uma sequência de procedimentos que pode ser 

realizada no desenvolvimento de uma atividade  de  investigação,  referindo-se  a  um  

ciclo: a  indagação a respeito de uma  situação, formulando uma questão, a observação 

na procura de regularidades (exploração) 6, levantamento de conjecturas sujeitas a 

testes, e posterior argumentos que justifiquem/validem a conjectura. O autor explica 

que, no caso da invalidação das conjecturas por meio de teste, estas deverão ser 

reformuladas ou criadas novamente. Essa dinâmica 
 

[...] trata-se de um processo gerador de novas questões o que altera o 
foco da atividade. De fato, embora uma investigação se possa iniciar a  
partir  de  uma  questão  ou  situação  matemática,  o  objeto  da 
inquirição  é  alterado  por  quem  conduz  a  investigação  ao  
formular  novas questões que exigem análise e exploração.  (ERNEST 
1996 apud TRINDADE, 2008, p. 70) 

 

A preparação das aulas de investigação propriamente dita constitui uma etapa 

importante. Deve-se selecionar, adaptar ou mesmo construir a tarefa definindo 

claramente os objetivos para atingir o desenvolvimento matemático dos alunos. Isso não 

é simples. Como afirmam Oliveira, Ponte, Santos e Brunheira (1999, p. 100), “é um 

trabalho criativo (para o qual não há receitas)”. Para selecionar, adaptar ou mesmo 

                                                 
6 Em nossa interpretação, as observações realizadas tanto na atividade investigativa como reflexiva tem o 
sentido de exploração de determinada situação para coleta de dados. Para Dewey e em concordância 
Ponte, são as observações que levam a percepção de fatos que regulam a formação de ideias. 
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construir atividades investigativas, tem que se levar em consideração algumas questões 

como a maior ou menor familiaridade dos alunos com esse tipo de atividade.  Nesse 

sentido, essa escolha dependente dos alunos que a irão trabalhar, devendo o professor 

levar em consideração o nível etário, o desenvolvimento matemático, os interesses e o 

conhecimento prévio de tais alunos.  

Ao mesmo tempo, ser ciente de que alguns fatores podem influenciar em sua 

elaboração como o cumprimento do programa. Assim, mais do que uma pesquisa, o 

professor precisará recorrer à criatividade para dar forma à tarefa, adaptando as 

situações, reconstruindo as questões da maneira que melhor servir aos seus objetivos.  

De acordo com vários autores, a exemplo (VARANDAS, 2000; BRUNHEIRA, 

2000), a capacidade de criar tarefas de investigação para uso em sala de aula é uma 

habilidade demorada, por isso existe a necessidade de se fazer uma preparação 

cuidadosa desse tipo de aula. Além de organizar a tarefa, é preciso pensar na estrutura 

das aulas, por exemplo, o modo de trabalho com os alunos (organização individual ou 

em grupo) e a opção de materiais a serem utilizados. 

As investigações derivam de uma situação inicial a que alguns autores 

(FONSECA, 2000; AMARAL, 2003) chamam de ponto de partida que servirá de base 

para a investigação. Uma das questões a se dar ênfase na realização da atividade 

investigativa é a apresentação da atividade, a partir da situação inicial, para os alunos. 

Essa apresentação pode ser feita dando pouca ou muita informações, e pode assumir a 

forma escrita, oral ou mista (FONSECA; BRUNHEIRA;  PONTE, 1999). É importante 

observar alguns riscos na escolha dessa apresentação, já que esses autores alertam que 

há o risco de se dar demasiada informação, conduzindo os alunos a um determinado 

sentido. Por outro lado, dando pouca informação, corre-se o risco da tarefa não ficar 

suficientemente clara para os alunos, o que pode comprometer, desde logo, o trabalho a 

ser realizado. Amaral (2003) coloca como sugestão para  o  ponto  de  partida  a  análise  

de  um  caso particular e enfatiza que, a partir do momento em  que  os  alunos  

compreenderem  os  aspectos  envolvidos  na  investigação, torna-se  mais  fácil  

envolverem-se  na  exploração  de  mais  exemplos  e  na procura de padrões. 

 De acordo com Fonseca, Brunheiras e Ponte (1999), na fase inicial do trabalho, os 

alunos podem mostrar dificuldades que os impedem de realizar as suas investigações, 

principalmente os pouco habilitados no trabalho de natureza investigativa e, nesse 

momento de impasse, logo chamam pelo professor. Segundo os autores, isso acontece 

porque não compreendem a natureza da tarefa proposta, sendo necessário ao professor 
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explicar-lhes um pouco do que é o trabalho investigativo, utilizando para isso um ou 

mais exemplos. 

 No caso dos alunos mostrarem dificuldades em organizar os dados e em formular 

questões, e sendo isso determinante para o prosseguimento da investigação, o professor 

deverá apoiá-los.  Para Fonseca, Brunheiras e Ponte (1999), nesse momento, o professor 

deve incentivar a autoconfiança e a reflexão dos estudantes, num ambiente de interação 

entre os colegas, no sentido de descobrir novas relações entre conceitos, além de 

estimular o desenvolvimento do raciocínio e da criatividade. 

Por se tratar de uma experiência nova para muitos alunos, é comum estes 

apresentarem dificuldades na realização da atividade, como a utilização de estratégias 

que empregavam para resolver exercício e também sobre aspectos específicos da 

atividade investigativa. Para Rocha e Ponte (2006, p.33) “tendem a dar pouca atenção à 

colocação de questões, demoram a compreender a necessidade de justificar as 

conjecturas e tornam-nas rapidamente como conclusões.” Para os autores, com o 

prosseguimento de práticas de investigação e apoio do professor, grande parte dos 

alunos apresenta progressos em relação a essas dificuldades, a partir do momento em 

que compreendem o que é uma investigação. A decisão sobre a informação inicial a ser 

fornecida aos alunos para suas investigações e sobre o apoio a proporcionar-lhes quando 

sentem dificuldades tem de ser tomada, em cada caso concreto, em função das 

características dos alunos e da experiência de trabalho que o professor tem com a turma. 

 Nas aulas de investigação matemática, o professor deve dar um retorno aos alunos 

quanto ao desempenho das atividades deles, devida à expectativa do aluno em ver como 

é que o seu trabalho está em relação à avaliação formativa e sumativa realizada pelo 

professor. 

  Na fase final do trabalho, o professor deve promover um diálogo com os alunos 

enquanto estes estão executando a atividade e os encorajar a discutir com outros grupos 

em sala de aula. Essa é uma etapa de suma importância para que o conhecimento 

produzido pelos alunos, individual ou em grupo, possa ser partilhado por toda a turma. 

Para Ponte et al. (1998), além da apresentação de resultados,  é importante que possa 

existir um confronto sério de ideias, justificando as afirmações que se fazem e 

questionando a validade dessas justificações.  Essa fase exige do professor boas 

competências de gestão de discussões bem como boa capacidade de raciocínio 

matemático. Ele deve evitar que os alunos falem todos ao mesmo tempo, já que é de 
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extrema importância que eles ouçam uns aos outros. Cabe a ele estimular a 

comunicação entre os alunos, para que estes possam explicar as ideias e conclusões.  

Para Fonseca, Brunheira, Ponte (1999), a discussão final sobre a atividade dos 

alunos é uma boa ocasião para promover a reflexão sobre o trabalho realizado, devendo 

o professor proporcionar aos alunos momentos em que possam pensar e refletir sobre a 

atividade realizada. Para esses autores a reflexão permite a valorização do processo de 

resolução que cada aluno desenvolve para chegar a um resultado, mesmo não sendo o 

correto, permite ainda estabelecer conexões com outras ideias matemáticas e pode 

constituir um ponto de partida para outras investigações.  

A elaboração de relatórios finais sobre o trabalho desenvolvido em atividades de 

investigação é um dos pontos importantes para o professor, na coleta de informações, 

por ajudar os alunos a refletir sobre o trabalho realizado na sua investigação, 

estruturando ideias, ao mesmo tempo que constituem, para o professor, um meio de 

recolher informação sobre o nível do desenvolvimento da atividade, ajudando a 

entender, muitas vezes, aspectos obscuros. Segundo Ponte (2003),  os relatórios 

possibilitam que os alunos  possam recordar o processo de sua investigação, levando-os 

a aprofundar e clarificar, muitas vezes, aspectos menos compreendidos.  

Para que as atividades investigativas obtenham êxito é importante que todos 

estejam conscientes de seu papel nesse processo de ensino e aprendizagem, dando o 

máximo de atenção, entendendo que, para aprender Matemática, é fundamental a 

colaboração e a cooperação entre professor e aluno. Dessa maneira, os trabalhos 

realizados evidenciam um conjunto de cuidados que o professor deve ter na 

apresentação da tarefa, na sua interação com os alunos no decorrer da realização e na 

fase de discussão e partilha de resultados.  

 

1.1.3 O papel do professor nas investigações matemáticas  

 

Para Fiorentini, Fernandes e Cristóvão (2005), a utilização de tarefas 

investigativas nas aulas de Matemática é uma perspectiva de trabalho pedagógico que o 

professor pode lançar mão para a realização de um ensino dessa disciplina. O uso dessa 

atividade em sala pode colaborar para o ensino, não se perdendo de vista a função do 

professor no processo de investigação.  

Como atores fundamentais do processo educativo, abordaremos a natureza da 

relação que os professores tendem a estabelecer com as investigações matemáticas, 
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como atividade a realizar em sala de aula. Entendemos que as atitudes do professor, 

manifestadas em relação às atividades de investigação matemática, o seu conhecimento 

profissional sobre essa atividade, a importância que atribuem a ela, o estilo e condução 

do trabalho influenciam no sucesso dessa atividade em termos do envolvimento dos 

estudantes.  

Segundo Fonseca, Brunheiras e Ponte (1999), no desenvolvimento do trabalho 

investigativo, pretende-se que os alunos adquiram uma atitude investigativa. Para isso, 

deve ter a preocupação em centrar a aula na atividade dos alunos, nas suas ideias e nas 

suas pesquisas. Para realização dessa atividade, há necessidade de se criar um ambiente 

de envolvimento dos alunos para que eles se sintam estimulados, à vontade para pensar, 

se questionar e questionar seus colegas, o que poderá contribuir para o sucesso da tarefa. 

 Nesse contexto, e comparativamente com outros tipos de aulas mais tradicionais, 

o professor não é considerado o agente centralizador  do  processo de  ensino e 

aprendizagem, mas  passa a  ser  visto  como  um  coordenador e mediador do processo. 

Ele tem um papel determinante no levantamento de propostas de investigação e na 

condução de aulas em que os alunos se empenham nesse tipo de atividade. 

O estudo de Ponte, Ferreira, Brunheira, Oliveira e Varandas (1998) indica que o 

professor é chamado a desempenhar seis papéis fundamentais numa aula em que os 

alunos realizam atividades de investigação. Um deles é pensar matematicamente “em 

frente” aos seus alunos, de modo a mediar a atividade. Dois outros papéis são fornecer 

informação e promover a reflexão. Os três papéis restantes são desafiar os alunos, 

apoiá-los e avaliar o seu progresso.  

O professor exerce papel de orientador da atividade, o decorrer da aula depende, 

em grande parte, das indicações que fornece sobre o modo de trabalhar e do tipo de 

apoio que presta no desenvolvimento das investigações. Diversas são as situações em 

que o professor é chamado a intervir. Muitas vezes, as solicitações feitas pelos alunos ao 

professor vão no sentido de validar suas ideias. Por não terem muita segurança nesse 

tipo de atividade, é comum os alunos pedirem averiguação do professor quanto ao 

andamento de sua investigação como forma de saber se eles estão no caminho “certo” 

ou mesmo com a intenção de obter um auxílio.  Por isso, o professor deve estar sempre 

preparado a incentivar os alunos no desenvolvimento da atividade, dando-lhes 

perspectivas sobre suas atitudes na realização das tarefas investigativas.   

Conforme Ponte (1998), para que isso aconteça durante as atividades 

investigativas, o professor deve ajudar os estudantes a ultrapassar eventuais bloqueios 
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ou até dar pistas para que o aluno perceba alguns erros que o conduz para caminhos 

através dos quais não serão bem sucedidos ou a tornar mais rica a sua investigação. 

Todavia, para que os alunos sintam autenticidade nas propostas de trabalho do 

professor, é necessário que o próprio docente demonstre um espírito investigativo.  

Ao longo de toda fase da atividade, o professor deve evitar emitir opiniões 

concretas, e manter uma atitude questionadora perante as solicitações dos alunos a fim 

de permitir a eles confirmar ou não suas conjecturas. Nesse sentido, o aluno não recebe 

o conteúdo pronto, ele é convidado a descobrir relações entre conceitos, levantar 

hipóteses, testar conjecturas e propor questões. 

Frobisher (1994) citado por Trindade (2008) levanta outra questão que merece 

nossa consideração.  Relata que os professores com intenção de realizar investigações 

matemáticas com seus alunos precisam vivenciar essa tarefa e até mesmo sua própria 

proposta de investigação a fim de experimentar o que acompanha essa experiência. É 

bom realçar aqui que, apesar dessa vivência permitir ao professor saber as frustrações e 

alegrias dessa atividade, ela também possibilita a ele conhecer caminhos da investigação 

que conduzem a resultados bem sucedidos.  Considerando essa possibilidade, há de se 

ter cuidado para que isso não leve o professor, inconscientemente, a sugerir aos alunos o 

caminho totalmente pronto. Concordamos que ele possa dar indícios frente a 

empecilhos que impeçam o aluno de dar prosseguimento à investigação, ou ainda, 

poderá dar sugestões sobre esse caminho já que o docente deve ter em mente que uma 

investigação nunca está completa, pois os alunos podem ter ideias que outros nunca 

tiveram. 

 Segundo Ponte, Fonseca e Brunheira (1999) é importante destacar que as 

atividades investigativas devem desenvolver a capacidade de raciocínio, além de 

possibilitar o emprego de conceitos matemáticos para trabalhar nas atividades 

propostas. Para que isso aconteça, é preciso que haja uma mudança significativa em 

relação à metodologia utilizada pelo professor, a fim de que os alunos se envolvam na 

realização da tarefa, tendo por objetivo favorecer o seu aprendizado.  

Durante o desenvolvimento das atividades, é necessário que o professor estimule 

a comunicação entre os alunos e observe se eles estão trabalhando de modo produtivo, 

formulando questões, analisando, testando e justificando conjecturas. O professor 

precisa desempenhar o seu papel de mediador, na tentativa de que os alunos produzam 

uma síntese de suas ideias, fazendo com que estes apresentem os resultados e 

argumentações dos principais resultados de todo o processo da investigação realizada.  
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No trabalho de Ponte (2003, p. 46), é relatada a questão da confiança do 

professor relativamente às investigações matemáticas. Para ele, esse problema se coloca 

em dois planos: “ao lidar matematicamente com este tipo de atividade e ao gerir a 

situação de ensino-aprendizagem na sala de aula”.  Segundo o autor, esse problema é 

comum tanto para professores principiantes como para professores mais experientes. 

Além de Ponte (2003), outros estudiosos apontam nesse sentido (OLIVEIRA, 1998a, 

1998b; VARANDAS, 2000; BRUNHEIRA, 2000). 

  

1.1.4  Investigações matemáticas entre outras tarefas matemáticas 

 

Na sala de aula, os professores de Matemática podem propor tarefas de natureza 

muito diversas. Os limites que diferenciam uma tarefa de exploração de uma 

investigação ou de uma tarefa de resolução de problemas e uma tarefa investigativa nem 

sempre são claros, são conceitos compreendidos, por vezes, de maneiras diferentes. 

Entendemos que se faz necessário analisar o modo como estas tarefas se distinguem 

uma das outras. Com o intuito de compreender o conceito de tarefas investigativas, 

analisamos as fronteiras entre os diferentes tipos de tarefas matemáticas de acordo com 

alguns autores (PONTE, 2003; MORAIS, 2010; RAMOS, MATEUS, MATIAS, 

CARNEIRO, 2002; SOARES; PINTO 2001; CUNHA, 1998; HÜBNER, 2010; PONTE, 

BROCARDO, OLIVEIRA, 2006; SANTOS, BROCARDO, PIRES, ROSENDO, 2002; 

BROCARDO, 2001; PONTE, 1998). Esclarecemos que todos os tipos de tarefas têm 

seu valor, cabe ao professor manter um equilíbrio destas durante o ano letivo (ver, por 

exemplo, os ambientes de aprendizagem de Skovsmose (2000) na seção 1.1). É 

pertinente lembrar que a metodologia, utilizando qualquer tipo de tarefas, é mais uma 

forma de enriquecer o trabalho do professor no processo ensino e aprendizagem, e, 

portanto, é aconselhável que seja devidamente dosada e intercalada com outras formas 

de trabalho. 

Para iniciar nossa discussão sobre esse assunto, tomaremos a diferença entre 

essas atividades apresentadas por Ponte (2003).  Ele distingue, em um diagrama, quatro 

tipos de atividades matemáticas: exercícios, problemas, explorações e investigações. 

Cada uma destas possui características próprias e finalidades diferentes. 
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Figura 1. Diferenciação entre exercícios, problemas, explorações e investigações. 
Fonte: Ponte (2003). 

 

Segundo Ponte (2003), uma tarefa, pode ser caracterizada a partir de três 

dimensões básicas: 

 

a) O seu grau de dificuldade; 

b) A sua estrutura; 

c) O tempo requerido para a sua resolução. 

 

O grau de dificuldade relaciona-se com a percepção da dificuldade que o aluno 

encontra durante a realização da tarefa e nos remete a uma questão fundamental: saber 

se o aluno dispõe de um processo imediato para resolvê-la. De acordo com Ponte 

(2003), o grau de dificuldade varia entre os extremos “fácil” e “difícil” em relação aos 

conhecimentos e habilidades da pessoa envolvida na tarefa. A estrutura de uma tarefa 

varia entre os pólos “aberto” e “fechado”. Numa tarefa fechada, o que é dado e o que é 

pedido são precisos e claros. Em contrapartida, numa tarefa aberta, existe uma 

indeterminação elevada em relação ao que é dado, ou ao que é pedido ou até mesmo em 

ambos. No que se refere ao tempo requerido para a resolução de uma tarefa, este pode 

variar entre “curto” e “longo”. Nesse sentido, a realização de determinada tarefa pode 

variar. 

Mostraremos características centrais de forma a melhor clarificar os limites que 

diferenciam as tarefas: exploratória da investigativa; resolução de problemas e 

exercícios; resolução de problemas e investigação matemática. 

 

  Fácil 

   Difícil 

     Fechado Aberto 

Exercício Exploração 

Problema Investigação 
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Características das tarefas: exploratória e investigativa 

É importante relembrar que, na investigação, estão presentes as explorações 

(observações), conforme nosso entendimento apresentado na p.33 – subseção 1.1.2, que 

é algo diferente de uma tarefa exploratória de acordo com a explanação que segue. 

Ponte esclarece que as tarefas exploratórias são atividades abertas, porém com 

um grau de dificuldade menor do que investigações. Elas tendem a ser mais livres e 

menos sistemáticas, demandando um tempo relativamente pequeno de trabalho. As 

investigações, por sua vez, comportam uma estrutura aberta, mas com um grau de 

dificuldade maior, uma vez que “depois de definida a ideia central, a concretização do 

objeto requer ainda muito trabalho” (Ponte, 2003, p.6) e um grau de dificuldade 

elevado, principalmente “na procura da metodologia de trabalho, na superação das 

dificuldades, na organização do material recolhido, em tirar conclusões, etc.” (Ponte, 

2003, p. 6).  

Em concordância, Morais (2010) afirma que as tarefas de exploração têm uma 

natureza semelhante à das tarefas de investigação se distinguindo, no entanto, pelo grau 

de dificuldade. A exploração é tida pela autora como uma investigação fácil, já que para 

ela “se o aluno iniciar a realização da tarefa sem muito planejamento então tratar-se-á de 

uma tarefa de exploração, caso contrário tratar-se-á de uma tarefa de investigação” 

(MORAIS, 2010, p. 8). Entendemos que quando o aluno realiza a tarefa sem verificar 

suas conclusões trata-se de uma tarefa de exploração e quando há busca de respostas 

para a questão levantada testando e provando suas conjecturas tratar-se-á de uma tarefa 

investigativa.  

Ainda segundo Morais (2010), as tarefas de investigação são caracterizadas por 

promoverem um envolvimento muito significativo dos alunos e indispensáveis para que 

estes tenham experiências matemáticas, já que eles escolhem qual direção a seguir igual 

a um matemático age quando próximo de descobertas matemáticas. O convite à 

participação dos alunos acontece desde o início com a formulação de um problema mais 

específico a resolver, o que retrata a liberdade dada aos alunos quanto aos seus 

objetivos.  

 
Características das tarefas: resolução de problemas e exercícios  
 

As atividades que envolvem exercícios e problemas, de acordo com a figura 1, 

estão categorizadas por Ponte (2003) como tarefas de estrutura fechada sendo que os 
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exercícios apresentam um grau de dificuldade fácil e os problemas um grau difícil. De 

acordo com a dimensão do tempo, os exercícios precisam, para sua execução, de curta 

duração, enquanto os problemas demandam tempo médio.  

Uma clara distinção entre problema e exercício é que o primeiro trata-se de uma 

questão para a qual o aluno não dispõe de um método imediato de resolução, ao passo 

que um exercício pode ser resolvido usando um método ou algoritmo já conhecido. É o 

que afirmam Ponte, Brocardo e Oliveira (2006). Segundo os autores, “um problema é 

uma questão para a qual o aluno não dispõe de um método que permita a sua resolução 

imediata, enquanto que um exercício é uma questão que pode ser resolvida usando um 

método já conhecido” (2006, p. 23). Segundo Ramos, Mateus, Matias e Carneiro (2002, 

p.4)  

 
O exercício é uma atividade de adestramento no uso de alguma 
habilidade ou conhecimento matemático já conhecido pelo resolvedor, 
como a aplicação de algum algoritmo ou fórmula já conhecida. Ou 
seja, o exercício envolve mera aplicação de resultados teóricos 
enquanto o problema necessariamente envolve invenção e/ou criação 
significativa. 
 
 

Pozo (1998) citado por Soares, Pinto (2001) endossa a ideia de que existem 

diferenças entre exercício e problema. Para ela, não é necessário o aluno decidir o 

procedimento para obtenção da solução ao passo que a resolução de problemas requer 

iniciativa e um raciocínio mais apurado para tomada de decisão. 

 

As tarefas em que precisa aplicar uma fórmula logo depois desta ter 
sido explicada em aula, ou após uma lição na qual ela aparece 
explicitamente [...] servem para consolidar e automatizar certas 
técnicas, habilidades e procedimentos necessários para posterior 
solução de problemas [...]” (POZO apud SOARES; PINTO, 2001, 
p.7).  
 
 

Dante (1988) citado por Soares, Pinto (2001, p.7) também faz essa diferenciação 

entre essas tarefas onde exercício “[...] serve para exercitar, para praticar um 

determinado algoritmo ou processo.” E problema “é a descrição de uma situação onde 

se procura algo desconhecido e não temos previamente nenhum algoritmo que garanta a 

sua solução.” Fica claro que, para esse autor, a resolução de problemas demanda 

empreendimento e criatividade aliada a alguma estratégia. Para tanto, o problema deve 

ser desafiador proporcionando várias táticas para sua solução.  



45 
 

Para Cunha (1998), apesar de muitos confundirem problemas com exercícios, 

essas tarefas são distintas. E ressalta que, de qualquer modo, uma mesma situação 

poderá considerar-se um exercício para alguns alunos e um problema para outros, 

dependendo essa classificação dos seus conhecimentos prévios. 

Em sua dissertação, Hübner (2010) apresenta opiniões semelhantes de alguns autores 

(POZO, 1998; PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006, POLYA, 1995; DANTE, 

2003;  VIANNA, 2008;  MIGUEL, 2010; TOLEDO, 2006) a respeito das diferenças 

existentes entre exercício e resolução de problemas. Mediante contribuição desses 

autores Hübner (2010) expõe seu entendimento sobre exercício e problema 

 
[...] entende-se que a expressão “exercício” pode ser assim 
conceituada por apresentar as características de aplicação/fixação de 
noções já conhecidas, ao passo que a expressão “problema” se 
caracteriza pela busca do desconhecido, não se obtendo a resposta de 
imediato.  (HÜBNER, 2010, p. 31) 
 

A autora apresenta um quadro-resumo com a distinção dessas duas tarefas: 

 

Quadro 1 – Diferenças entre exercícios e problemas. 
  

Conceitos Conhecimentos Caminhos Objetivo central 

Exercícios Focalizam-se nas noções 

já adquiridas 

Reproduzir os já 

aprendidos 

Fixar 

Problemas Impulsionam a aquisição 

de novas noções 

Potencializar os já 

aprendidos e 

desenvolver novos 

Desafiar para ampliar 

Fonte: Hübner (2010, p. 31). 
 

Diferentemente da resolução de problemas e exercícios Ponte (2003) afirma que, 

numa investigação matemática, as situações são abertas, ou seja, a questão não está 

completamente definida, cabendo ao aluno clarificar sua definição, sendo que o ponto 

de partida e as conclusões dos resultados podem se dar de vários modos. 

 
Características das tarefas: resolução de problemas e investigações matemáticas 

 

Um conceito muito próximo de investigação matemática é o de resolução de 

problemas. Por vezes, são utilizados com o mesmo significado por algumas pessoas e de 

forma distinta por outras. Segundo Oliveira, Segurado e Ponte (1998), a resolução de 
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problemas consiste num processo mais convergente, com metas mais bem definidas, se 

comparado à investigação matemática.  

As investigações matemáticas são divergentes, já que o contexto é uma situação 

que conduz a um objetivo que é sanado a partir do resultado da exploração dessa  

situação.  Para, além disto, é o aluno que deve decidir sobre o modo de explorar a 

situação.  O professor pode escolher a situação de partida ou  aprovar  a escolha do 

aluno, mas é a este que cabe a formulação de questões. 

 De acordo com Fonseca, Brunheiras, Ponte (1999, p. 4), 

 

[...] na resolução de problemas o objetivo é encontrar um caminho 
para atingir um ponto não imediatamente acessível. É um processo 
convergente. Numa investigação matemática, o objetivo é explorar 
todos os caminhos que surgem como interessantes a partir de uma 
dada situação. É um processo divergente. Sabe-se qual é o ponto de 
partida, mas ao se sabe qual será o ponto de chegada. 
 
 

Reforçando a opinião dos autores já citados, apresentamos a visão de Santos, 

Brocardo, Pires e Rosendo (2002) acerca desse assunto. Na tentativa de clarificar o 

conceito de investigação matemática esses autores recorrem à abordagem de estudiosos 

em relação à suas análises das diferenças e semelhanças entre a resolução de problemas 

e a atividade de investigação.  Assim, foram considerados como fatores distintivos entre 

essas duas tarefas: a formulação de problemas, os objetivos dessas atividades, o papel 

do professor e do aluno. De acordo com as ideias dos estudiosos apresentados por 

Santos, Brocardo, Pires e Rosendo (2002), na resolução de problemas, as questões já 

estão formuladas, diferentemente das investigações em que esse será o primeiro passo a 

desenvolver. Outra distinção, a investigação é um processo divergente e a resolução de 

problemas um processo convergente, pois o objetivo nas investigações é a própria 

exploração (observações) enquanto num problema procura-se a solução de algo a ser 

determinado. Na resolução de problemas o professore poderá ter o controle do conteúdo 

e do modo de ensinar, já na investigação o professor poderá apresentar à turma a 

situação inicial, mas é o aluno quem formula a questão de acordo com seu interesse na 

situação apresentada. Outra característica que distingue essas tarefas é que durante o 

processo de investigação novas questões podem emergir para investigar. 

Dessa forma, o professor assume o papel de mediador na aula de Matemática 

uma vez que o docente não determina o assunto a investigar tão pouco o caminho a 

seguir, ele orienta os estudantes durante a investigação. Já o aluno tem um papel ativo, a 
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ele cabe escolher o assunto a investigar bem como as estratégias a seguir durante a 

tarefa. 

Ao mesmo tempo em que Ponte (2003) ressalta que tanto a resolução de 

problemas como as investigações apelam à imaginação e à criatividade, envolve 

processos de raciocínio complexos e requer um elevado grau de desempenho, ele afirma 

que tais tarefas possuem diferenças. De acordo com Ponte (2003), as investigações 

matemáticas diferenciam-se das demais atividades por se tratar de situações-problema, 

que podem levar mais tempo para a realização e demandam quatro momentos 

principais:  

• Exploração e formulação de questões investigativas; 

• Organização de dados e construção de conjecturas; 

• Realização de testes, refinamento e sistematização das conjecturas;  

• Construção de justificativas, argumentações ou demonstrações, tendo em vista a 

validação dos resultados.  

Complementando, Brocardo (2001) salienta que a atividade de investigação é 

caracterizada por vários processos matemáticos que não podem ser apenas seguidos de 

uma forma linear e ordenada. Os momentos de uma investigação devem ser percorrido, 

tanto num sentido como noutro, sendo importante verificar a interação entre eles. A 

expressão “não linearidade” é usada por essa autora para resumir essa característica da 

atividade de investigação. 

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2006), para que uma situação possa 

constituir uma investigação é essencial que seja motivadora e desafiadora, não sendo 

imediatamente acessíveis ao aluno, nem o processo de resolução nem a solução da 

questão.  

Na resolução de problemas, procura-se atingir um ponto não imediatamente 

acessível para se chegar à solução. Cabe ao professor colocar o problema enquanto o 

aluno tem a tarefa de encontrar uma forma para achar a solução, ao passo que, numa  

investigação,  o  objetivo  é  a própria exploração, o professor somente escolhe uma 

situação de partida. Ponte (1998, p.1) confirma essa distinção: 
 
O aspecto mais distintivo das atividades de investigação em relação à 
resolução de problemas diz respeito à natureza da questão a estudar. 
Enquanto que na resolução de problemas a questão tende a ser 
apresentada já completamente especificada ao aluno, na atividade de 
investigação as questões iniciais são de um modo geral vagas, 
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necessitando de ser trabalhadas, tornadas mais precisas e 
transformadas em questões concretas pelo aluno.  

 

Além disso, Ponte (1998) afirma que, na resolução de problemas, as tarefas são 

relativas a situações puramente matemáticas como também podem ser referentes a 

situações da vida real, enquanto as investigações matemáticas são referentes a contextos 

variados, porém prevalecendo os contextos exclusivamente matemáticos. 

Como já referida, a realização de atividades investigativas e de resolução de 

problemas como atividades matemáticas estão próximas, contudo, de acordo com a 

posição dos autores apresentados, existem algumas diferenças. Em síntese, podemos 

dizer que, geralmente, uma das principais características da resolução de problemas é ter 

um objetivo bem definido, mas que pode não ser rapidamente alcançável.  

Os problemas podem ser mais estruturados ou mais abertos e se referir a situações 

puramente matemáticas ou contextos da vida real, no entanto, geralmente, as questões 

estão claramente estruturadas desde o início e são apresentadas aos alunos estando já 

formuladas.  

Nas investigações, a formulação de problemas, a colocação de questões e o 

estabelecimento de objetivos por parte dos alunos são um dos seus atributos essenciais. 

Para, além disso, na resolução de um problema, podem ser sugeridos caminhos a trilhar, 

nas investigações é muito difícil apresentar um conjunto de estratégias a seguir, pois as 

possibilidades são imensas. Assim, para que esse processo seja contemplado, a 

investigação deve ter um caráter aberto e um ponto de partida pouco definido.  Além 

disso, nesse tipo de tarefa o direcionamento da atividade pode alterar-se por aquele que 

conduz a investigação. 

 

           1.1.5 Possíveis obstáculos a superar para realização de tarefas investigativas 

 

A discussão das ideias dos autores sobre a relevância, desenvolvimento e 

realização da atividade investigativa nos levou a pensar nas suas implicações, 

importância e empecilhos das inserções.  

Conforme já apresentado, as investigações matemáticas, de um modo geral, 

apontam para a possibilidade de um ensino de matemática capaz de ajudar os alunos e 

professores a usar o raciocínio, abrangendo o desenvolvimento e a utilização de outras 

habilidades, a exemplo disso temos a defesa de ideias por meio de argumentações 
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matemáticas. Essas atividades fornecem um bom contexto para que os alunos percebam 

a necessidade de justificar as suas afirmações ao exprimir o raciocínio junto ao 

professor e os colegas de sala. Apesar de seus benefícios, existem dificuldades e 

limitações referentes à realização em sala de aula.   

Para Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998) as questões apontadas como 

empecilho à diversificação de estratégias na sala de aula são a extensão do programa, as 

dificuldades manifestadas pelo professor ao tentar articular esse tipo de atividades com 

o conteúdo programático frente à questão do tempo, ou de sua visão parcial ou até 

mesmo redutora do que significa investigar. 

Muitas vezes, a insegurança de se desenvolver investigações matemáticas em 

sala de aula se dá pelo desconhecimento do que envolve a condução de aulas  sob  uma  

abordagem investigativa. Segundo Frota (2004), os métodos chamados por Ernest de 

“pedagogia da inquirição” (descoberta guiada, resolução de problemas, abordagem 

investigativa) rompem com certas concepções tradicionais de ensino e aprendizagem da 

Matemática, tais como o papel do professor, da escola e a valores delegados a 

Matemática.  

Dessa forma, a realização de investigações encontra barreiras em instituições 

escolares. Para a autora, a implementação dessa pedagogia não acontece de uma hora 

para outra e sua inauguração pode ser inibida por vários fatores como receios, por parte 

da escola e de professores, perda de poder sobre os alunos e do que acontece em sala de 

aula. 

Segundo Ponte, Oliveira, Cunha e Segurado (1998) na realização desse tipo de 

atividade tem que se levar em consideração algumas reflexões: de que forma as 

investigações como atividades esporádicas chegam a promover atitude investigativa no 

aluno? Sobre o papel do professor no desenvolvimento das aulas, os autores nos levam a 

refletir sobre a organização da turma, apoio dado aos alunos, gestão do tempo 

concedido a eles para realização da tarefa, a condução da discussão final e avaliação dos 

alunos. Esses fatores devem ser levados em consideração, pois, para se obter êxito na 

aprendizagem dos alunos com a realização desse tipo de tarefa, é preciso certa atenção 

do professor e das instituições no sentido de apoiá-lo.  Em relação a isso, Ponte, Cunha 

e Segurado (1998) ressaltam que se torna imprescindível que o professor tenha acesso a 

material diversificado e que sejam criadas condições para que ele possa discutir em 

conjunto com outros colegas sobre essa problemática, e afirmam que a margem deixada 

pelos atuais programas para a integração de investigações matemáticas não é muito 



50 
 

explícita. Exige-se, por isso, engenho do professor para manobrar no espaço deixado ao 

seu cuidado. 

 

1.2  Pensamento reflexivo  de  John Dewey 

 

Utilizamos por aporte teórico as ideias de reflexão elaborada pelo filósofo, 

psicólogo e pedagogo norte-americano John Dewey. Para tanto, realizamos um estudo 

na obra do autor intitulada Como Pensamos: como se relaciona o pensamento reflexivo 

com o processo educativo: uma reexposição (1959) buscando compreender o sentido do 

pensamento reflexivo a fim de melhor entender o pensamento que os alunos 

possivelmente utilizaram na realização da atividade investigativa, gerando subsídio à 

nossa condução. As citações de Dewey nessa seção se referem a sua obra de 1959 e, 

portanto, na redação, restringimo-nos a citar a página. 

Essa seção tem por intuito esclarecer o conceito de reflexão de Dewey, o qual 

mostra que não existe uma capacidade uniforme de pensar e sim modalidades 

diferentes, por meio das quais coisas específicas – como as observadas ou recordadas – 

provocam ideias em relação a um problema, conduzindo a mente a conclusões 

explicáveis, sendo que o desdobramento desse pensamento está ligado ao 

desenvolvimento da curiosidade, da sugestão e aos costumes de pesquisar e investigar.  

Esses aspectos de inquirição servem para aumentar a sensibilidade quando, 

frente a um problema, a partir do problemático aparecem sugestões para sua resolução 

de forma evolutiva e acumulativa e a construção de uma solução se torna o objetivo. 

Dessa forma, pensar reflexivamente não é um processo mental separado e sim um 

processo onde são empregados, levados em consideração e analisados os diversos 

pontos observados no problema, provocando fluxo de sugestões favorecendo a 

“consecutividade” no ciclo de ideias.   

 

1.2.1  O pensar e o pensar reflexivo 

 

Para Dewey os seres humanos possuem várias maneiras de pensar. Quando 

percebemos quais e por que dessas maneiras de pensar, poderemos, caso quisermos, 

mudar nossa forma de pensamento, até que se torne eficiente, ou seja, até que ela possa 

executar melhor a operação mental para tornar uma situação indeterminada em uma 

situação determinada. O autor considera a melhor forma de pensamento, dentre o 
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conhecimento científico, o pensamento reflexivo que, para ele, é “a espécie de 

pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração 

séria e consecutiva” (p. 13). 

Alguns outros processos mentais que recebem o nome de pensamento são 

tratados, na obra, pelo autor, de forma sucinta, contrapondo-se às suas ideias a respeito 

do pensamento reflexivo com intuito de descrever com mais detalhes esse conceito:  

• A “corrente da consciência” 

De acordo com Dewey, trata-se do curso desordenado de ideias que passam por 

nossas cabeças de forma automática e que é chamado “pensar”. Já o pensamento 

reflexivo consiste em uma sucessão regular de coisas pensadas, é uma sequência de 

ideias de modo que uma gera a outra, naturalmente, sustentando umas às outras. Cada 

passo deixa depósitos que são utilizados pelo termo seguinte e esse fluxo torna-se uma 

cadeia com um propósito comum.   

• Pensar em relação ao que não é diretamente percebido 

Nesse segundo sentido, o ato de pensar, segundo Dewey, é a representação mental 

de algo não presente (coisas não percebidas pelo sentido) e pensar é a sucessão dessas 

representações. Por exemplo, histórias imaginárias contadas por crianças, algumas 

desconexas e outras articuladas. Essas últimas aparentam-se ao pensamento reflexivo.  

Entretanto, contrastando com esse tipo de pensamento, o reflexivo aspira a chegar a 

uma conclusão além das representações mentais. Por exemplo, a história de um gigante 

poderá, talvez, satisfazer sentimentos em relação a uma fantasia, mas não satisfaria a 

indagações do tipo, época e lugar em que o gigante vivia. São necessárias justificativas 

para aceitar as ideias apresentadas. Isso sugere “[...] algo obscuro a ser esclarecido 

mediante a aplicação do pensamento. Existe um alvo a ser atingido, que determina uma 

tarefa controladora da sequência de ideias” (p. 16). 

• Pensar como sinônimo de crer 

O sentido desse pensamento é mais restrito e corresponde praticamente ao de 

crença. A crença: 

 
abrange todas as matérias de que não temos conhecimento seguro, 
mas em que confiamos o bastante para nelas basear a nossa ação; e, 
igualmente, as matérias aceitas como verdadeiras, como 
conhecimento, suscetíveis, todavia, de futuras indagações. (p.16).  
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Esse tipo de pensamento envolve realização intelectual e prática, mas, mais cedo 

ou mais tarde requer, em algum momento, a investigação a fim de se desvendar sua 

origem. Nesse sentido, segundo o autor, o pensar como sinônimo de crer não traduz a 

verdade, apoia-se em evidências que não são examinadas e comprovadas com outra 

evidência. Não envolve questionamento e investigação.  

Em contraposição, no pensamento reflexivo é feito um estudo prolongado e 

minucioso com vistas à ampliação da área de observação, no raciocínio das conclusões 

para verificação da adoção de determinada crença, há que se ter uma corrente ordenada 

de ideias, um propósito e fim controlador, um exame pessoal, pesquisa e investigação. 

Dewey também faz uma crítica a respeito de que o ensino em torno de “crenças” é 

muito presente e o “pensamento reflexivo” pouco presente em várias salas de aula. 

• Pensamento reflexivo 

Após contrapor os três tipos de pensamento explicitados ao pensamento reflexivo, 

Dewey afirma que o fator central do ato de pensar é a observação seguida da sugestão. 

Para ele, uma coisa lembra outra, isso nos leva a dar significado aos fatos, ou seja, a 

constatar até que ponto determinado fato é verdade para darmos crédito em outro fato. 

A reflexão começa quando iniciamos a investigar afirmações de coisas particulares, 

verificando dados existentes na luz de ideia sugerida com pretensão de justificá-la. 

Tendo em mente a investigação, temos um processo em que fatos presentes sugerem 

outros fatos tornando-se um elo em que uma coisa passa a ser fundamento da outra.  

Dewey expõe que pensar não é um processo mental separado, os inúmeros 

objetos observados e sugeridos caminham juntos, também afirma que não adianta criar 

métodos para o exercício da faculdade de pensar se não estabelecermos condições que 

despertem a curiosidade.  

 
[...] O problema de método na formação de hábitos de pensamento 
reflexivo é o problema de estabelecer condições que despertem e 
guiem a curiosidade; de preparar, nas coisas experimentadas, as 
conexões que, ulteriormente, promovam o luxo de sugestões, criem 
problemas e propósitos que favoreçam a consecutividade na sucessão 
de ideias. (p. 63). 

 

Na primeira parte da obra de Dewey, em que são expostas algumas 

considerações sobre o pensar reflexivamente, entre outros tipos de pensamento, o autor 

evidencia que o pensamento reflexivo se traduz em se chegar a uma conclusão mediante 

indagações. Temos que desvendar algo obscuro, a ser esclarecido por meio da aplicação 
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do pensamento. Ainda segundo o autor, o pensamento reflexivo se baseia em um estudo 

cuidadoso e extenso, na observação, no raciocínio sobre as conclusões, a fim de 

verificar as hipóteses levantadas. O pensamento reflexivo “faz um ativo, prolongado e 

cuidadoso exame de toda crença ou espécie hipotética de conhecimento, exame efetuado 

à luz dos argumentos que a apóiam e das conclusões a que chega” (p. 18). 

A necessidade da solução de uma dúvida é o fator básico e orientador da 

reflexão, devendo-se considerar que a natureza do problema a resolver determina o 

objetivo do pensamento e esse objetivo orienta o ato de pensar. Como reflexivo, um 

processo de pensamento segue um curso ordenado. É cuidadoso, lógico e determina 

com exatidão um resultado que, por sua vez, é procedido de uma vistoria. Já o 

pensamento solto deixa o resultado com um sentido vago em relação àquilo que foi 

conseguido com sua investigação (o resultado).   

Desse modo, o pensamento reflexivo não é simplesmente uma sequência, mas 

também uma consequência, ou seja, é uma operação em que uma ideia completa e/ou 

sustenta a outra em uma sequência, tornando-se um fluxo, uma cadeia para um fim 

comum, de tal modo que nos induzam a crer. Faz com que sejamos induzidos a acreditar 

no que é sugerido. Por isso, é uma operação em que os atos e significados são 

alcançados por meio de constantes interações entre eles. Cada novo fato descoberto 

desenvolve, verifica e modifica uma ideia; e cada nova ideia conduz a nova 

investigação, revelando fatos novos que podem modificar a compreensão dos fatos 

anteriormente observados criando-se assim “[...] uma nova situação em que a 

dificuldade se ache resolvida, a confusão, esclarecida, a perturbação, aliviada, a questão 

proposta, respondida” (p.105). 

O pensamento reflexivo também é considerado uma referência ao passado, a 

sugestão depende da experiência passada, já que, quando verificamos seu valor 

recorremos a experiências passadas. Para Dewey (p. 121), “O exame do passado pode 

ser o fator principal e decisivo no pensamento. Todavia, é provável que a referência 

mais valiosa ao passado apareça quando da conclusão.”  

Uma grande vantagem, segundo o autor, da posse do hábito de atividade reflexiva é 

que o engano ou erro não é simples engano. A pessoa pode aprender tanto com seus 

erros quanto acertos, já que um erro serve como toque para a capacidade do pensamento 

apontando quais as alterações que devem ser realizadas na hipótese levantada, ou 

levantando um novo problema, ou ainda ajudando a esclarecer o problema em questão. 
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Podemos resumir as funções do pensamento reflexivo da seguinte forma: “[...] 

transformar uma situação de obscuridade, dúvida, conflito, distúrbio de algum gênero, 

numa situação clara, coerente, assentada, harmoniosa” (p. 105). 

 
1.2.2  Inferência 

 
Em todos os casos de atividade reflexiva, defrontamo-nos com dada 
situação presente, da qual temos de conseguir ou concluir alguma 
outra coisa não presente. Esse processo de se chegar a uma ideia do 
que está ausente na base do que está presente é inferência (DEWEY, 
1959, p. 100, grifo do autor). 

 

Na nossa interpretação da obra de Dewey a inferência contém em si uma 

transposição do que é dado para até o desconhecido por meio das sugestões (ideia – 

pensamentos) a qual é despertada pelo que é visto e lembrado e dependem da 

experiência pessoal, preferências, desejos, interesses ou estado emotivo, sendo 

necessário o controle das sugestões que são base de uma inferência a ser aceita pela 

verificação (prova) a fim de determinar sua conformidade com exigências da situação.  

E complementando, a função da inferência “ é o núcleo de toda ação 

inteligente; e em segundo, como o fim e o resultado do ato de pensar, é a 

transformação de uma situação dúbia e embaraçosa numa situação assentada ou 

determinada” (DEWEY, 1959, p. 100, grifo do autor). 

O autor exemplifica três casos do ato de pensar e, por meio deles, ilustra a 

função da inferência. Dewey considera que existem situações externas e internas que 

despertam e orientam o pensamento reflexivo até certo ponto. Essa conjuntura é 

acentuada no primeiro caso. O segundo caso mostra a curiosidade como impulso do 

pensamento, e o terceiro caso relata problemas intelectuais, despertando a vontade para 

a investigação, considerando-se experiências já vivenciadas. A escolha desses casos 

mostra uma cadeia, da reflexão mais simples à mais complexa. 

 Mediante os casos apresentados por Dewey, vamos indicar a situação presente, 

e o desconhecido para explicitar a inferência relativa à atividade reflexiva em cada um. 

A inferência estará sendo representada pela transição da situação presente para a 

situação determinada.  

Caso 1- Caso da deliberação prática: Para o autor, necessidades práticas, em conexão 

com as condições existentes naturais e sociais, despertam e dirigem o pensamento. O 

primeiro caso se trata de uma pessoa que, ao observar um relógio que lhe chamou a 

atenção no centro da cidade, lembrou-se que tinha um encontro marcado, para o qual já 
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estava atrasada. A partir disso, começou a refletir sobre as vantagens em relação ao 

tempo que poderia ganhar ao ir de trem de ferro subterrâneo, um veículo da superfície 

do solo, ou trem aéreo.   

Inferência:  

Situação presente – lugar e hora no contexto do compromisso. 

Desconhecido – O melhor meio de transporte para cumprimento de um 

compromisso. Isso não quer dizer que o meio selecionado seja o melhor. Ainda 

permanece uma incerteza. 

Situação determinada – Escolha do trem subterrâneo, por ser mais rápido do que o 

aéreo e por chegar mais perto do destino. 

 Caso 2- A curiosidade, reflexão motivada pela observação: Uma pessoa observa, na 

barca em que atravessa um rio diariamente, uma longa vara. Mediante observação, 

começa sua curiosidade em descobrir qual seria a função daquela vara na barca. A partir 

daí, foram cogitadas várias hipóteses do que seria sua função. Pela reflexão, algumas 

das hipóteses levantadas foram afastadas. 

Inferência:  

Situação presente – Fatos observados e lembrados no contexto de possíveis 

utilidades da vara. 

Desconhecido – Uso provável de uma longa vara. 

Situação determinada  –  A vara tinha por utilidade mostrar ao piloto a direção em 

que a barca se movia, habilitando-o a guiá-la convenientemente. 

Caso 3- Desejo de investigação, caso de reflexo implicando uma experiência: Trata-

se da observação de bolhas do lado de fora da boca de copos, as quais passam logo 

depois para o lado de dentro quando se coloca de boca para baixo em um prato copos 

com água quente e sabão. A partir das observações, foram levantadas indagações, 

hipóteses e conclusões (o copo esfria-se e também o ar que contém. Diminui a tensão 

deste e por isso entram as bolhas no copo). É realizada também a verificação da 

conclusão – são colocados pedaços de gelos em cima do copo, na ocasião da formação 

de bolhas do lado de fora.  

Inferência:  

Situação presente – Presença, em certas condições, de bolhas de ar, e do 

conhecimento de fatos e princípio solidamente estabelecidos em relação à mudança em 

temperatura. 
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Desconhecido – Explicação ou causa de um fenômeno particular desconhecido, o 

movimento da água em forma de bolhas do exterior para o interior de um copo. 

Situação determinada –  O aumento do calor no ar, naturalmente, entrou ar frio no 

copo ao colocá-lo no prato. 

Segundo o autor não há pensamento sem inferência, pois em toda atividade 

reflexiva confrontamos com dada situação presente da qual temos que conseguir ou 

concluir alguma outra coisa não presente; esse processo constitui a inferência que é um 

“salto” além do que é dado e já estabelecido.  

Nos três exemplos, está presente um trabalho de verificação (prova) que tem a 

finalidade de transformar um pensamento difuso em atividade reflexiva. As inferências 

sugeridas são verificadas em pensamento e depois de adotada uma delas é verificada sua 

validade.  

 

O importante é que toda inferência seja uma inferência verificada; ou 
(desde que, muitas vezes, isso não é possível) que discriminemos entre 
as crenças baseadas em evidência verificada e as que não o são, 
ficando, assim, prevenidos quanto à espécie e grau de aceitação ou 
crença que se justifica. (DEWEY, 1959, p.102, grifo do autor) 

 

Assim, essa verificação pode acontecer de duas formas: em pensamento e pela 

ação. O primeiro caso, que trata da escolha de um meio de transporte, é um exemplo de 

verificação por ação. A pessoa pôde verificar que o trem subterrâneo satisfez, ou não, 

em tempo seu compromisso por andar nele. No segundo caso, a verificação se realiza na 

coerência ou consistência, as sugestões levantadas foram abandonadas por deixarem de 

combinar com esses elementos, e não se deu por ação já que a pessoa não estava no 

lugar do piloto que usava a vara para direção.  E no terceiro caso, são empregadas 

ambas as espécies de verificação. Depois da conclusão, fez-se sobre ela outro 

experimento realizado, não por pensamento, mas por ação, justificando e verificando a 

inferência.  

Sobre as formas de verificação Dewey afirma: 

 
Sem dúvida, empregar ambos os métodos de provar a inferência 
proposta é melhor do que usar um só. Entretanto, em espécie¸ os dois 
métodos não diferem. Verificar em pensamento a consistência é agir 
em imaginação. O outro método leva o ato imaginado à ação exterior. 
(p.103, grifo do autor) 
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Para o autor, o pensamento é despertado de uma situação diretamente 

experimentada. Nos três casos, a natureza da situação instiga a investigação e faz nascer 

a reflexão, cuja função é criar uma nova situação em que a questão proposta seja 

respondida. Segundo o autor, o processo de pensar é finalizado quando a dificuldade 

defrontada por nós esteja clara, e é essa a função do pensamento reflexivo. 

Segundo Dewey, existem dois fatores indispensáveis a toda atividade reflexiva: 

os dados, nome técnico dos fatos observados e que é o material a ser tratado e utilizado, 

e as ideias, sugestões ou soluções possíveis. Ambos são providos pela observação e 

inferência. Sobre a inferência, mais uma vez, o autor relata que ela ultrapassa o que é 

realmente percebido: 

 
O que é inferido requer uma dupla verificação: em primeiro lugar, o 
processo de formar a ideia ou a suposta solução é constantemente 
confrontado com as condições observadas como realmente presentes; 
em segundo lugar, depois de formada, a ideia é verificada pela ação 
por ela ditada¸ exterior quando possível, em imaginação, quando não o 
é. As conseqüências da ação confirmam, modificam ou refutam a 
ideia. (p.109). 
 

A reflexão inclui sugestões, para Dewey, ao mesmo tempo em que os fatos a 

serem tratados são observados, também nos são sugeridos cursos de ações e os fatos 

recém-observados podem causar o aparecimento de novas sugestões.  Estas servirão de 

base de orientação para outras pesquisas sobre as condições observadas, sendo que o 

resultado dessa inspeção verifica e corrige a inferência indicada, sugerindo outras.  

No momento em que pensamos numa possível solução e refletimos sobre ela, 

podemos retroceder e ser levados a novas observações ou reconsiderações de 

observações já feitas, com o objetivo de verificar o caminho sugerido. O autor também 

explica que o verdadeiro pensamento reflexivo pode se frustrar se no lugar da suspensão 

do julgamento existir a aprovação da primeira sugestão. 

 

1.2.3  Fases do pensamento reflexivo 

 

Dewey expõe a importância da incerteza e da investigação, para ele um estado 

de confusão suspende nossa convicção, surge um problema uma questão, a origem do 

pensamento, de tal modo que nossas verdades ou crenças tornam-se incertezas e, em 

meio às nossas perplexidades/dilema passamos a observar e a investigar. A partir daí, 

passam a surgir as ideias que podem explicar particularidades em questão, passamos a 
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examinar soluções para o problema e, assim, passamos também a ser capazes de 

alcançar conclusões por meio de evidências. Segundo Dewey (p. 23):  

 

[...] Não existe reflexão, quando sentimos que nossa atividade mental 
passe insensivelmente de um assunto para outro, ou que nossa 
imaginação se entregue livremente a seus caprichos. Caso se entregue 
porém a uma dificuldade, um obstáculo, no processo de alcançar uma 
conclusão, precisamos deternos. Na suspensão de incerteza, trepamos 
metaforicamente em uma árvore; procuramos atingir um lugar donde 
possamos inspecionar outros fatos e, por um descortino mais completo 
da situação, compreender a relação desses fatos entre si. 

 
 

Para Dewey, quando uma pessoa encontra uma situação que contenha 

determinada dificuldade, ela pode tomar diversos caminhos e um deles é o de enfrentar 

essa dificuldade. Nesse momento, a pessoa começa a refletir e, consequentemente, a 

observar determinado fato. A partir disso, vão surgindo sugestões de ações para que, 

após compará-las, possamos escolher a que mais fornece uma solução satisfatória. Esse 

procedimento se traduz em algumas etapas do pensamento reflexivo. 

Segundo o autor, o pensamento reflexivo possui fases que podem ser 

consideradas, em síntese, em duas sequências: 

 
(1) um estado de dúvida, hesitação, perplexidade, dificuldade mental, 
o qual origina o ato de pensar; e (2) um ato de pesquisa, procura, 
inquirição, para encontrar material que resolva a dúvida, assente e 
esclareça a perplexidade. (DEWEY, 1959, p. 22). 

 
 

Para Dewey, existem dois limites na atividade reflexiva: a parte pré-reflexiva, na 

qual se encontram situações embaraçosas, confusas, ou seja, origem da questão a ser 

resolvida; e a parte pós-reflexiva, que se caracteriza por uma situação resolvida. Dentre 

esses limites, existem (cinco) fases/aspectos do pensamento reflexivo:  

• Sugestões 

De acordo com Dewey, são as experiências passadas e conhecimentos prévios 

que servem como fontes para as sugestões ou ideias que surgem frente às dificuldades 

ou dúvidas, com o intuito de superá-las ou resolvê-las. Mas, quando não há experiências 

análogas, a confusão vai permanecer, já que não existe experiência própria, aproximada 

àquela situação presente, e ainda, mesmo tendo experiências prévias que promovam 

sugestões, é possível que não haja pensamento reflexivo, já que pode não acontecer 

críticas das ideias que aparecem, precipitação quanto às conclusões, renúncia à busca 
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por resposta ou abreviação das investigações, adotando a primeira solução, por preguiça 

ou impaciência. A respeito disso, Dewey afirma: 

 
Para pensar verdadeiramente bem, cumpre-nos estar dispostos a 
manter e prolongar esse estado de dúvida, que é o estímulo para uma 
investigação perfeita, na qual nenhuma ideia se aceite, nenhuma 
crença se afirme positivamente, sem que se lhes tenham descoberto as 
razões justificativas. (DEWEY, 1959, p.25). 
 

Para Dewey, quando nos vem à mente uma única ideia ou sugestão, com certeza 

a adotaríamos, porém, se surgir mais de uma, as ideias podem confrontar-se, surgindo a 

necessidades de novas investigações. 

• Intelectualização da dificuldade ou perplexidade 

Dewey afirma que, em se tratando do pensamento, não devemos começar com 

problemas postos que, de fato, são tarefas e não problemas. Ao invés disso, deve existir 

uma situação perturbadora, embaraçosa de forma que certa dificuldade possa estar 

presente. A intelectualização da sugestão em problema, cuja resposta deve ser 

procurada, consiste, para o autor, no momento que conseguimos entender de forma clara 

a dificuldade a ser encontrada, traduzida em um problema mais fácil, a partir do qual é 

produzida uma reflexão e, consequentemente, a solução do problema e, até esse ponto, 

as tentativas para o alcance do problema são mais ou menos vagas. 

  
A palavra “problema” parece, por vezes, muito preciosa e solene para 
indicar o que acontece em casos menos importantes de reflexão. Em 
todos os casos, entretanto, de que, a princípio, é somente uma 
qualidade emocional da situação em sua totalidade. Efetua-se essa 
conversão pelo registro mais definido das condições que constituem o 
embaraço e causam a cessação da atividade. (p. 113, grifo do autor). 

 

A partir das duas primeiras operações, sugestão e intelectualização, “o sentido 

do problema torna-se mais adequado e apurado e a sugestão deixa de ser mera 

possibilidade, para tornar-se uma probabilidade verificada e, se possível, medida” 

(p.115). 

• Hipótese (ideia-guia)  

A primeira ideia vem espontaneamente sem que possamos controlá-la e sem 

elemento intelectual já que esse consistirá no que fazemos com a ideia, de como a 

usamos. O controle das ideias se dará no momento em que se define a dificuldade, 

momento em que adquirimos mais claramente uma noção da solução necessária.  
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Segundo Dewey (p. 114), “Os fatos ou dados põem-nos à frente do problema; o 

exame deste corrige, modifica, expande a sugestão original, que passa a constituir, 

destarte, uma suposição definida ou, dito mais tecnicamente, uma hipótese”. 

A hipótese (ideia-guia) inicia e guia a observação e outras operações durante a 

coleta de dados. A ideia-guia será uma hipótese de tratamento, que nos orienta para 

mais observações, mais fatos. As ideias constituem partes necessárias da inferência, já 

que são indispensáveis a ela, porque dirigem as observações e regulam a coleta e 

inspeção de dados. 

Para o autor, a observação guiada por hipótese tem valor mediante orientação – 

uma possível sugestão para encontrar algum fato que aponte uma explicação para o 

“problema” a ser solucionado – pois, ao contrário, poderão surgir vários fatos sem 

conexão, tornando o caso mais difícil de ser analisado. Além disso, o autor afirma que a 

observação e o pensamento estão inter-relacionados, ela não se opõe nem é 

independente do pensamento. Em relação a isso, Dewey esclarece: 

 
[...] A observação reflexiva é, pelo menos, metade do pensamento, 
sendo a outra metade destinada à admissão e elaboração de múltiplas 
hipóteses. Aspectos notoriamente visíveis precisam¸ muitas vezes¸ ser 
ignorados; traços ocultos precisam ser trazidos à luz; característicos 
obscuros precisam ser realçados e esclarecidos. (p.170). 
 

• A elaboração mental da ideia ou suposição (raciocínio) 

Segundo Dewey, as observações estabelecem os fatos que regulam a formação de 

ideias e que deve ser verificado seu valor, em se tratando de soluções. Se uma pessoa 

tem certa experiência ou um conhecimento de determinado assunto em estudo, a ideia 

pode ser trabalhada, resultando em uma sugestão diferente da ideia inicial.  E como já 

tratado nesse texto, em alguns casos, uma ideia leva a outra e a segurança dos elos entre 

as ideias, através do raciocínio, depende do conhecimento que cada pessoa possui. Esse 

conhecimento é obtido “[...] da experiência anterior e educação especial do indivíduo 

que procede à investigação, como também do estado científico da época e do lugar” 

(p.116); sendo que o raciocínio ajuda a ampliar o conhecimento prévio. 

Sobre o raciocínio, Dewey afirma que esse ajuda a ampliar o conhecimento, já que 

ele tem o mesmo efeito sobre uma solução sugerida que uma observação aprofundada 

teria sobre um problema inicial. O raciocínio permite também um exame mais completo 

da sugestão, a fim de verificar sua validade antes de aceitá-la. Nesse sentido, o autor 

explica: 
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Conjunturas aparentemente plausíveis, à primeira vista, muitas vezes 
se revelam impróprias, ou mesmo absurdas, quando esboçadas todas 
as suas conseqüências. Mesmo quando o raciocínio sobre as 
circunstâncias de uma suposição não nos induza a rejeitá-la, ao menos 
desenvolverá a ideia, numa forma mais afim ao problema. (p.116) 

 
 
 O desenvolvimento de uma ideia mediante raciocínio permite utilizar sugestões 

que, a princípio, pareciam irrelevantes, mas que, durante o processo, sofrem 

transformações dentro das possíveis consequências, tornando-se proveitosas na solução 

do problema. A respeito disso, Dewey afirma: 

 
Quando a hipótese indicada por uma série de observações e 
experiências científicas pode ser expressa em forma matemática, é 
quase infinita a sua possibilidade de transformação, até que assuma 
uma forma em que o problema possa ser tratado o mais rápida e 
eficazmente possível. (p.117) 

 

• Verificação da hipótese pela ação 

Essa fase é uma espécie de prova, verificação da conjectura. Para Dewey, ao 

adotarmos determinada ideia, resultarão certas consequências e, até então, essa 

conclusão é condicional, mas se ao testarmos essa conclusão encontrarmos todas as 

condições contidas na teoria será quase impossível não acreditar, aceitar a conclusão a 

que chegamos, pelo menos até que fatos novos apareçam, tendo a necessidade de 

revisão dos fatos concluídos. A importância de uma vistoria final para obtenção de um 

resultado é relatada pelo autor como não só uma parte importante no processo de 

verificar, mas como uma parte necessária para formação de bons hábitos de organizar o 

conhecimento, revendo fatos e ideias anteriores, relacionando-as a novos dados.  

Ele ressalta, ainda, que podemos ter confirmações mediante a observação, como 

por exemplo o caso sobre a pessoa que observava na barca uma vara longa (caso 2- A 

curiosidade, reflexão motivada por observação), ou em outros acontecimentos é 

necessária a ação – o experimento, para averiguar se os resultados experimentados 

concordam com os deduzidos racionalmente sendo que, existindo a confirmação dos 

resultados obtidos, haverá uma conclusão até que novos fatos requeiram uma revisão. 

Isso é retratado no caso 3 da observação de bolhas do lado de fora da boca de copos. Há 

casos, porém, que a verificação não se realiza, é quando as consequências deixam de 

confirmar a ideia que, por isso, é refutada. 
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Além do exposto, compete à prova constatar o que foi adquirido. É importante 

verificar:  

 
a) o progresso na compreensão da matéria; b) a capacidade de usar o 
aprendido como instrumento de ulterior estudo e aprendizagem; c)  
melhoria dos hábitos e atitudes gerais do pensamento: curiosidade, 
ordem, aptidão para rever, resumir, definir, franqueza e honestidade 
de espírito, e outros. (p. 264). 

 

Em relação à sequência das cinco fases do pensamento, Dewey esclarece que elas 

representam um esboço das condições necessárias do pensamento reflexivo e que não 

seguem uma a outra, ou seja, não tem uma ordem estabelecida. Cada passo contribui, de 

algum modo, para definir o problema, uma vez que o aperfeiçoamento da ideia conduz a 

novas observações, fornecendo novos dados que poderão auxiliar no julgamento dos 

fatos já obtidos. 

 

1.2.4  A utilização do método sistemático na atividade reflexiva 

 

O autor esclarece que o controle dos dados e das provas se dá por meio do 

método sistemático. Ele afirma que é preciso um método sistemático para controle das 

operações que fazemos relativas à transformação de fato em ideias e, a partir de novas 

ideias, procurar novos fatos. Nesse sentido, deve haver um método adequado para não 

se incorrer em erros como falta de verificação da legitimidade de um fato, por exemplo, 

precipitação na aceitação de uma primeira solução ocorrida, sem qualquer exame ou 

sem estudar possibilidades de diferenças que impeçam tais generalizações.  

O autor discute duas operações que acompanham uma à outra. A primeira 

operação refere-se a dois métodos: o método em função na colheita e verificação dos 

dados, fatores que constituem uma inferência bem fundamentada; e o método de 

controle da observação e da memória, responsáveis pelos fatos que justificam as 

inferências. A segunda operação é concernente ao desenvolvimento do método utilizado 

para se obter as ideias utilizadas na interpretação de dados, na resolução de problemas, 

elaboração e aplicação de conceitos. 

Dewey defende a utilização de um método científico na realização da atividade 

reflexiva, por apresentar características reguladoras que têm por objetivo selecionar 

fatos precisos, para formação de ideias ou sugestões. Essa determinação abrange três 

atos:  
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(1) eliminação por análise de significados sem importância: Devemos eliminar, 

dentre os fatos observados, aquelas inferências que favorecem o erro.  

(2) realce do importante através da coleta: É importante um número suficiente 

de casos ou exemplos, aumentando-se as observações, antes de se chegar à conclusão 

baseada na análise de um ou em alguns poucos casos; a fim de dar mais garantia à 

inferência. “O objetivo de submeter-se a exame uma multidão de casos é facilitar a 

seleção dos traços que constituam evidência ou tenham significação, para neles 

basearmos a inferência¸ em algum caso particular” (p.174). 

(3) comparação de casos e elaboração de dados através da variação 

experimental: É de grande valor a comparação dos contrastes entre os casos observados 

(dessemelhanças e semelhanças) e de igual importância a variação experimental, cujo 

objetivo é elaborar dados intencionalmente. Essa experimentação esclarece dificuldades 

em questão, regula melhor a observação e a memória.  

Para o autor, o uso do método experimental permite-nos pensar eficazmente, já 

que a experimentação se caracteriza pelas observações realizadas, partindo-se de uma 

ideia ou teoria e é o principal recurso do raciocínio, por ajudar a separar elementos 

significativos. Assim, a experimentação abrange tanto a análise (dá mais certeza) quanto 

à síntese (capacidade de tratar o que é novo). 

Realçada a importância do pensamento científico, o autor relata as desvantagens 

do pensamento puramente empírico (inferências comuns, não reguladas por um método 

científico) com o objetivo de nos alertar para possíveis conclusões baseadas em 

conjunções ou coincidências repetidas de fatos separados. Ele expõe como prejuízos do 

pensamento empírico as tendências para falsas crenças. O método empírico não nos 

fornece o meio de discriminar entre conclusões certas e erradas, como: a incapacidade 

de lidar com que é novo –  na utilização do método empírico, a pessoa se torna capaz de 

agir em situações idênticas às que já passaram no pensamento científico; o homem se 

torna capaz de agir em situações que nunca se deparou. E a tendência para gerar inércia 

mental e dogmatismo: Essa desvantagem se caracteriza pela preguiça, acompanhada por  

explicações fantasiosas, para unir fatos e causas, dando lugar às doutrinas que podem se 

converter em dogmas, reprimindo a investigação e a reflexão. 
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1.2.5  Unidades do pensamento na atividade reflexiva 
 

Dewey trata, na segunda parte da obra, das unidades subordinadas ao processo 

de reflexão, de cujo caráter depende a eficiência do processo como um todo. Sobre essas 

unidades, o autor informa que o processo total de pensamento consiste numa série de 

juízos (unidades que constituem o pensamento) que surgem de uma dúvida ou 

controvérsia. O juízo possui duas funções: análise – esclarecimento de dados confusos; 

e síntese – reunião dos dados. Os juízos se formulam em comum com a solução de um 

problema, esclarecimento de algum ponto obscuro, ou seja, formulam-se como unidades 

da ação reflexiva.  

Além de corretos, os juízos devem ser relevantes para determinado fim. Um bom 

hábito de pensamento, segundo o autor, reside em emitir juízos apropriadamente. 

“Julgar é o ato de selecionar e pesar as consequências dos fatos e das sugestões como se 

apresentam, bem como de decidir se os fatos alegados são realmente fatos e se a ideia 

em uso é uma ideia boa ou simplesmente uma fantasia” (p. 123). 

O juízo define seleção de fatos e princípios apropriados. Segundo Dewey, pensar 

é avaliar, continuadamente, dados e ideias. Nesse sentido, a determinação de dados é 

importante no controle da formação da interpretação. Para isso, o juízo é necessário, no 

sentido de rejeitar, selecionar ou descobrir fatos por meio de tentativas, até se chegar a 

uma conclusão. O juízo também define a seleção de dados, à medida que se evoluem as 

concepções, ou à medida que novas significações sucedem às anteriores por meio de um 

confronto com os dados que se assemelham e, dessa forma, as concepções vão sendo 

rejeitadas ou aceitas. 

O juízo termina com uma conclusão. A decisão é um juízo formado, concluindo a 

questão a ser solucionada, fixando-se um método para resolver situações análogas. O 

juízo, a compreensão, constitui o processo reflexivo que transforma situações confusas 

em outra coerente, clara. 

 
1.2.6  A compreensão: ideias e significados 

 
Para Dewey, compreender é aprender a significação e, enquanto não 

aprendemos, ficamos inquietos e inclinados a investigar e, durante a investigação, a 

significação é sugerida, tida como possibilidade, ou seja, ela é aceita condicionalmente. 

Nessa fase, a significação é uma ideia que tem que ser provada, no momento em que a 

significação é provada, o objeto em estudo passa a ser compreendido.  
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Ainda segundo o autor, todo juízo, toda inferência reflexiva pressupõe alguma 

falta de compreensão e que, para aprender a significação de uma coisa, acontecimento 

ou situação é necessário perceber sua relação com outra coisa como: funcionamento, 

consequências, aplicações. Pensamos para apossarmos de um conhecimento/significado, 

sendo que, cada vez que se amplia nosso saber, começamos a perceber pontos obscuros, 

em aspectos que, em se tratando de conhecimentos anteriores, pareciam-nos claros, 

evidentes, ou seja, o aumento de nossos significados nos torna conscientes de novos 

problemas, o que o autor chama de “contínuo movimento em espiral do conhecimento”. 

“Tudo o que, em uma situação duvidosa ou circunstância indecisa, nos ajuda a formar 

um juízo e, antecipando uma possível solução, a trazer a inferência a uma conclusão, é 

uma ideia e nada mais o é” (p. 139). 

Para Dewey, normalmente, uma ideia termina outorgando a compreensão pela 

qual um acontecimento ou coisa adquire significado e o progresso intelectual obedece a 

um ritmo de entendimento: o direto e o indireto. Segundo o autor, o entendimento direto 

– apreensão – é aquilo que entendemos, imediatamente, o que significam, sem reflexão; 

e de o entendimento indireto – compreensão – é aquele cujo entendimento surge 

mediante reflexão tida a partir de algum problema. Sobre o processo intelectual, Dewey 

relata:  

 
Progredir verdadeiramente no saber consiste sempre, em parte, na 
descoberta de alguma coisa, não compreendida no conjunto 
previamente tido como patente, óbvio, natural; e, em parte, no 
emprego dos significados diretamente apreendidos, como 
instrumentos de domínio dos significados obscuros e duvidosos. (p. 
142). 
 

Para o autor, as coisas adquirem sentido quando a definição daquilo que antes 

era vago se torna consistente, sendo que, para se adquirir um significado definido e 

consistente é preciso, como fonte primeira, a atividade prática. Dessa maneira, presumi-

se com demasiada frequência, que a matéria ficou compreendida quando se gravou na 

memória, podendo ser reproduzida a qualquer momento, e o resultado líquido disso é 

que nada é verdadeiramente conhecido senão quando compreendido.  

Após discutir os dois aspectos da significação: significação como suposição a ser 

verificada; significação como qualidade de coisas e acontecimentos, Dewey apresenta o 

terceiro aspecto da significação que são as concepções, as quais nos habilitam a 

generalizar, a estender e a levar a nossa compreensão de uma coisa a outra. 
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Para o autor, uma concepção é uma ideia depois de ter sido tomada para guia de 

observação e a ação pode ser confirmada, podendo ser aplicada posteriormente com 

segurança como instrumento de compreensão e explicação de coisas incertas, e esses 

significados tidos como garantidos são as concepções que se constituem como padrões 

de referência. Dessa forma, a concepção “não começa com uma porção de coisas, já 

preparadas, das quais extraia uma significação comum; procura aplicar a cada nova 

experiência todo resultado da anterior que a auxilie a entendê-la e tratá-la” (p.157). 

São as concepções/conceitos ou significados estabelecidos que nos possibilitam 

generalizar levando nossa compreensão a outras coisas, sendo aplicáveis a uma grande 

variedade de casos. Elas padronizam os nossos conhecimentos, permitindo que 

determinado sentido permaneça o mesmo em diferentes contextos; são instrumentos de 

identificação, complementando e localizando um objeto num sistema, ou seja, os 

conceitos trazem à luz experiências anteriores. 

Dewey expressa a importância educacional dos conceitos. Para ele, é de grande 

valor o processo de se chegar às concepções: 

 
[...] Toda fase de desenvolvimento, cada lição, para ser educativa, 
deveria conduzir a uma certa dose de conceptualização de impressões 
e ideias. Sem essa conceptualização ou intelectualização, nada se 
ganha que possa contribuir para uma melhor compreensão de novas 
experiências. (p. 155). 

 

Para o autor, em se tratando do ensino, não existe ponto mais importante do que 

a questão da maneira pela qual os conceitos/significados são formados. Dewey nos leva 

a refletir no que vale uma experiência se não deixar uma ideia, que possa admitir uma 

significação ampliada de forma a compreender melhor alguma coisa, em suma, o aluno 

deve observar as condições essenciais à formação de concepções. Essas começam a 

surgir por meio das experiências e, durante todo o processo, por meio do uso da 

experimentação, adaptando as ideias, os conceitos se tornam mais definidos e gerais, 

pois, no momento em que é conseguida uma concepção, esta serve de instrumento de 

trabalho para a compreensão de novos casos. 

 
1.2.7  O exercício do pensamento 

 
O processo intelectual de um indivíduo passa por período de desenvolvimento 

que alterna de concreto para abstrato. De acordo com Dewey, a fase concreta é indicada 

por uma significação nítida de outras significações, daquilo que já é familiar. O 
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entendimento é de fácil compreensão, é um pensamento voltado para uma ação a fim de 

resolver dificuldades práticas. Já a abstrata só é compreendida mediante a evocação, 

primeiramente, de coisas familiares para depois procurar relações entre elas e coisas que 

não entendemos. “Quando o pensamento é empregado como meio para um fim, uma 

utilidade prática ou um valor independente dele próprio, é concreto; e quando é 

empregado apenas como meio para facilitar outros pensamentos ulteriores, é abstrato” 

(p.220). 

Dewey relata que a educação deve dirigir-se para o abstrato, para o interesse nas 

questões intelectuais, o interesse pelo ato de pensar, a fim de que os homens saiam da 

rotina e do habitual, para que a vida possa se tornar bem-sucedida. O autor defende que 

a escola deve desenvolver o prazer nos alunos pelas questões intelectuais. Os estudantes 

devem, espontânea e continuamente, examinar reflexivamente o que estão interessados 

em descobrir, aumentando-se assim o hábito de pensar e, para que isso ocorra, o 

professor deve estimular o lado intelectual da atividade do aluno.  

O autor ainda ressalta que o pensamento teórico ou abstrato não é elevado ao 

prático e vice-versa, mas afirma que a pessoa que possui os dois pensamentos é superior 

àquela que possui somente um. Dessa forma, o educador deve estimular uma interação 

equilibrada dos dois modos de pensar. 

Por fim, é tratada a observação e a informação no treino mental. Para o autor, 

pensar é por em ordem um assunto, com a finalidade de descobrir o que significa ou 

indica e, para que isso ocorra, é fundamental o modo de apresentação e assimilação da 

matéria. Ele afirma que a observação tem um peso forte nos processos reflexivos, na 

medida em que ela fornece a matéria-prima que se aplicará mais adiante, nesse 

processo.   

A observação é um processo ativo, consiste em exploração, pesquisa com vista a 

descobrir o desconhecido. O ato de observar exige que a mente esteja buscando e 

provando. Essa observação começa da necessidade de se resolver problemas teóricos, 

tendo por desenvolvimento intelectual a reflexão teórica. Ela tem por objetivo 

conjecturar, levantar hipóteses que expliquem os aspectos problemáticos apresentados 

pela observação e verificar as ideias sugeridas. 

O autor pondera sobre os recursos precisos para o exercício do pensamento. 

Nesse sentido, Dewey relata que existem tendências que agem em todos os indivíduos e 

que devem ser desenvolvidas para se obterem bons hábitos de pensamento: Curiosidade, 

sugestão, ordem e considerações educacionais. 
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• Curiosidade  

Está relacionada à aquisição de materiais para o pensamento. São as tendências 

de se explorar, de sair para estabelecer novos contatos, de buscar novos objetos que 

servem de ampliação da experiência e se desenvolverá em ato de pensar reflexivo. 

Dewey destaca três níveis de curiosidade:  

a) Curiosidade longe do ato de pensar. O autor cita como exemplo observações 

casuais realizadas por uma criança nova. Esse nível se revela em uma contínua 

atividade de exploração e de verificação. Tal atividade pouco tem de intelectual, 

porém são importantes para as atividades intelectuais, por fornecer pré-requisitos 

à sua operação.  

b) Espécie superior de curiosidade sob o influxo de estímulos sociais. O exemplo 

dado pelo o autor são as perguntas das crianças como “Que é isto?”, “Por quê?” 

revelando a vontade da criança de se familiarizar com o mundo desconhecido 

em que se encontra, despertando a curiosidade intelectual. 

c) Curiosidade acima do plano orgânico e social e se converte em intelectual. 

Interesse de descobrir respostas e interrogações nascidas do contato com pessoas 

e coisas. “A curiosidade assume um caráter definidamente intelectual quando, e 

somente quando, um alvo distante controla uma seqüência de investigações e 

observações, ligando-as umas às outras como meios para um fim” (p. 47). Ela 

terá um fim intelectual quando ligada a objetivos que demandem a busca de 

objetos e ideias intermediárias. 

 

Observando as diversas colocações de Dewey sobre curiosidade em sua obra, 

verificamos que ela é o elemento básico para se aumentar o conhecimento, é o fator 

fundamental para se desenvolver o ato de pensar reflexivo. 

• Sugestão 

Está relacionada à maleabilidade do pensamento. Segundo o autor, as sugestões 

que nos ocorrem vêm como funções de nossas experiências passadas. As sugestões têm 

uma diversidade de aspectos ou dimensões: facilidade ou prontidão, extensão ou 

variedade, altura ou profundidade. 

 

a) Facilidade ou prontidão: está relacionada à rapidez de reação intelectual, ou 

seja, às diferenças pessoais quanto à facilidade ou prontidão de resposta aos 

fatos. Para Dewey o professor não deve diagnosticar a ininteligência pela 
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falta de reação às matérias escolares, pois esses alunos podem “reagir” 

quando lhes é apresentado algo que desperte seu interesse. 

b) Extensão ou variedade: Está relacionada à variedade de reação intelectual, 

diferença relativa ao número ou extensão das sugestões que se produzem. 

Para o autor: 

 
Uma conclusão obtida depois de pensarmos umas poucas alternativas, 
poderá ser formalmente correta, mas não possuirá a plenitude e a 
riqueza de sentido da que conseguimos através da comparação de 
grande variedade de sugestões alternativas. (DEWEY, 1959, p. 51). 

 

Ainda para o autor, as sugestões correm um risco contrário, em se tratando de  

variedade de informação, pois essa variedade pode prejudicar a disciplina e o 

desenvolvimento do hábito mental. Assim, o melhor hábito mental é aquele que se 

obtém do equilíbrio da extensão e variedade de informações. 

c) Altura e profundidade: está relacionado à qualidade das reações intelectuais. 

Dos pensamentos para exemplificar, o autor cita o pensamento de alguns 

homens, que é superficial, enquanto de outros é mais profundo. O autor fala 

sobre a profundidade e lentidão por se associarem intimamente, já que para 

compreender situações e traduzi-las requer tempo. Segundo Dewey, “As 

pessoas ‘lentas, mas seguras’, sejam homens ou crianças, são aquelas em 

quem as impressões caem e se acumulam, de modo que o pensamento se 

forja em mais profundo plano de valor, o que não sucederia se fosse menos 

rico o seu lastro” (p. 42). 

 

Sobre isso, cita como exemplo crianças que são repreendidas pela lentidão em 

suas respostas, mas pode ser que elas estejam analisando a situação para responder 

eficientemente o problema proposto. Dewey expõe que o professor deve reconhecer que 

“pensar” significa os diversos modos pelos quais as coisas adquirem significação para o 

indivíduo, levando em consideração a diferença entre cada indivíduo, pois pensar é um 

ato específico. 

• Ordem 

Segundo Dewey, a conversão de sugestão para o pensamento reflexivo exige a 

propriedade de ordem e de consecutividade.  Para termos um pensamento reflexivo, 
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além da associação de ideias, ou cadeia de sugestões, temos que ter uma sequência 

ordenada, rumo a uma conclusão. 

 
Um simples perpassar de ideias ou sugestões é pensar, mas não 
pensar reflexivo, não observação e pensamento dirigidos para uma 
conclusão aceitável isto é, para uma conclusão em que seja  razoável 
crer, graças às bases em que se apóia e à evidência que a fundamenta. 
(DEWEY, 1959, p. 54). 
 

• Considerações educacionais 

Segundo Dewey, os fatores impeditivos para aguçar a curiosidade, são a 

monotonia externa e a rotina externa e as condições escolares, frequentemente, 

aproximam-se desses dois fatores, principalmente as escolas que têm por finalidade a 

formação de hábitos mecânicos, os quais ficam aquém da habilidade de reflexão. 

Destaca ainda que os professores que tiveram em sua prática docente uma postura 

diferente da tradicional, capaz de manter a continuidade de pensamento por meio de 

atividades diversas, deixaram impressão intelectual nos alunos.  

O autor discorre sobre as condições da escola e o treino do pensamento. Ele 

aponta algumas das condições mais genéricas da sala de aula que têm ação sobre o 

desenvolvimento de hábitos mentais eficientes. A primeira influência é a personalidade 

do professor: muitas das vezes, o aluno é encorajado a se adaptar àquilo que o professor 

dele espera; a segunda influência é a natureza dos estudos: o estudo direcionado para a 

lógica corre o risco de se isolar dos fatos da vida comum, já com aqueles que dão ênfase 

às habilidades técnicas, ocorre o contrário, o ensino torna-se mecânico, reduzindo a 

parte intelectual. Por fim, apresenta como influência algumas tendências que levam a 

julgar a educação pelos seus resultados exteriores, em vez de estimá-la pelo 

desenvolvimento dos hábitos e atitudes pessoais. Isso pode ser confirmado nas seguintes 

situações: 

 

• Na instrução: Muitos professores desviam sua atenção na questão de exercitar a 

mente do aluno para a de conseguir que o aluno exponha exatamente as lições. É 

esse resultado exterior que leva a mecanicidade do regime escolar. 

• Quanto ao comportamento: É a conformidade de certos professores quanto a 

seus procedimentos em relação a certas normas. Poucos são os professores que 

estimulam o hábito da investigação, reflexão; influenciando, dessa forma, o 

plano da atitude mental de um indivíduo.  
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Em se tratando do exercício do pensamento, Dewey também faz a seguinte 

consideração, não necessariamente a capacidade de pensar, adquirida no tratamento de 

certa situação se mostra igualmente suficiente no tratamento de outro assunto, a 

transferência acontecerá para elementos comuns: “[...] a passagem da habilidade e 

compreensão, de uma experiência a outra, é dependente da existência de elementos 

semelhantes em ambas as experiências” (p. 74). 

Segundo o exposto, Dewey afirma que a educação está relacionada ao incentivo 

do pensar reflexivo, já que sem ele a atividade prática pode tornar-se mecânica, 

rotineira, pode gerar a falta de aprendizado ou a falta de compreensão de determinadas 

informações. O entendimento e a compreensão significam que “as várias partes da 

informação adquirida são apreendidas em suas relações mútuas – resultado esse que é 

obtido apenas quando a aquisição se faz acompanhar de constante reflexão sobre o 

sentido do que é estudado” (p. 86). Dewey afirma que não é exagerada a importância 

educacional atribuída ao processo de se chegar a concepções, uma vez que o ponto mais 

importante é a questão pela qual os conceitos são formados. 

 
1.2.8  Pensamento reflexivo como fim educacional  
 
É defendido por Dewey o ato de pensar reflexivamente como propósito 

educacional, já que toda fase de desenvolvimento deveria conduzir a certa dose de 

intelectualização de impressões e ideias para compreensão de novas experiências que 

deixem significação ampliada tendo-se uma melhor compreensão de alguma coisa.  

Para o autor, o ato de pensar possui valores como possibilitar a ação de 

finalidade consciente, uma vez que liberta o ser humano de sua ação rotineira, 

transforma um ato impulsivo em ato perspicaz, sendo o ser humano capaz de planejar 

seus propósitos e de agir com vista a objetivos futuros; possibilitar o preparo e a 

invenção sistemática, já que permite ao ser humano o aprimoramento por meio de seus 

pensamentos, a fim de anular as consequências desfavoráveis, amenizando seus efeitos 

ou evitando tais consequências ou, no caso de consequências favoráveis, procurar torná-

las mais seguras ou duradouras.  

Outro aspecto do ato de pensar destacado por Dewey é o enriquecimento das 

coisas com um sentido, segundo o autor “o pensamento confere aos objetos e 

fenômenos físicos um estado, um valor mui diverso dos que possui para um ser que não 

reflete” (p. 28). O controle como enriquecedor do valor também se faz presente no ato 
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de pensar, pois não há limite para se transmitir a coisas e acontecimentos significações 

dados por meio de exame meditado e que essas significações são contínuas em nossas 

vidas. A todo o tempo, temos a necessidade de interpretar fatos não observados 

diretamente por nós, de acordo com a importância desses fatos nos nossos interesses. 

Segundo o autor, os três valores descritos não se realizam automaticamente, 

existe um limite para que isso ocorra e que é reforçado pelas necessidades da vida. Para 

que esses valores se realizem adequadamente, é necessário que o pensamento receba 

orientação educacional cuidadosa e atenta. Para ele, o pensamento nos liberta da 

submissão e da rotina e, por outro lado, traz a possibilidade de cometermos erros e 

enganos.   

Dessa forma, além de apresentar alguns valores do ato de pensar, o autor destaca 

algumas atitudes favoráveis ao uso dos bons métodos de investigação e verificação, 

atitudes essas importantes para o desenvolvimento do hábito de pensar de maneira 

reflexiva. As atitudes apresentadas são o espírito aberto – cultivo da curiosidade, cuja 

essência é a procura espontânea do que é novo, é estar envolvido, de todo o coração. 

Para o autor, “quando alguém está absorvido, o assunto transporta. Perguntas 

espontâneas lhe ocorrem; uma torrente de sugestões o inunda; depara e segue outras 

pesquisas e leituras” (p. 40).   

Quando o aluno não “prende seu espírito” ao assunto, a atividade proposta pelo 

professor pode ficar comprometida, pois pode criar na classe um estado de ânimo 

dividido. Por isso, despertar tal entusiasmo nos alunos é de fundamental importância 

para se obter sucesso na condução de certa atividade proposta. Nesse sentido, Dewey 

defende que se devem cultivar atitudes favoráveis à utilização da investigação e 

verificação. Para ele, além dos conhecimentos dos métodos para se desenvolver um 

pensamento reflexivo, deve-se haver o desejo de aplicá-lo, e essa vontade está 

relacionada à disposição pessoal. E, por último, destaca por atitude a responsabilidade, 

pois, segundo o autor, ser intelectualmente responsável é examinar as consequências de 

um passo projetado. É a consistência e harmonia da crença, “é, contudo uma atitude 

necessária para uma base adequada ao desejo  de novos pontos de vista e novas ideias, e 

também para a conquista do entusiasmo pela matéria, da capacidade de absorvê-la” (p. 

40). 

Outro ponto realçado pelo autor é a questão das observações como aspecto 

pouco trabalhado nas escolas. Para ele, tomamos por verdade o que vai de encontro com 

nossas esperanças e aspirações, sendo dessa forma, impedidos por nossas atitudes 
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pessoais de examinar e verificar nossas ideias, ou seja, de um ou poucos fatos fazemos 

generalizações que abrangem um vasto campo. Nesse sentido, as observações revelam 

um ponto positivo no pensamento reflexivo. 

 O autor ainda discorre acerca de se trabalhar menos matéria e priorizar mais o 

pensamento reflexivo tendo dessa maneira melhores resultados. Entendemos isso como 

referencia para a necessidade de se deixar oportunidade de pensar e não somente o 

acúmulo de conteúdos. 

 

1.2.9  Papel do Professor no pensamento reflexivo 

 

Dewey explica que a Educação interessa em saber como se dá o pensar nos seres 

humanos. “Interessa-lhe criar atitudes favoráveis ao pensamento efetivo e, para isso, 

cabe-lhe selecionar e dispor a matéria e as atividades que a irão tratar” (p. 81). Segundo 

o autor, o único meio de fazer com que os alunos tenham uma boa aprendizagem é 

ensinar mais e melhor, no sentido de estimular neles os métodos para bons costumes de 

pensamento, incentivando-os para que aprendam por si próprios.  

Nesse sentido, Dewey compara o professor a um guia de uma embarcação e os 

alunos à energia propulsora. É preciso aprender como adquirir o hábito geral de refletir, 

porém, como esse hábito é uma característica de cada pessoa, cabe ao professor 

procurar saber algo da natureza do aluno, suas experiências passadas, seus desejos, para 

melhor saber as ações a serem utilizadas para a formação de hábitos de reflexão.  

Em matéria de curiosidade, Dewey afirma que, geralmente, o professor tem mais 

a aprender do que a ensinar, sendo sua função prover as condições para dirigir a 

curiosidade nos alunos, rumo à investigação, podendo produzir resultados positivos em 

seu conhecimento, evitando o desinteresse do aluno e a prática de instruções/ repetições.  

É dever do professor não deixar “morrer” essa curiosidade nos alunos, sabendo 

ministrar essa situação em dois casos: o primeiro, no sentido da curiosidade, fazer 

nascer uma disposição que quer ser satisfeita e o segundo, no sentido de falta de 

atividade indagadora, resultando no fardo e falta de espírito questionador. 

Para Dewey quanto mais o professor conhece o aluno, melhor compreenderá as 

ações a serem utilizadas para formar hábitos de reflexão. Como variam de pessoas para 

pessoas as experiências vividas, não tem como o professor trabalhar esses hábitos 

levando-se em consideração as experiências de cada aluno, mas poderá criar ações que 

possam envolver, alcançar todos eles. 
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Segundo Dewey, há liberdade quando a capacidade exercitada por determinada 

disciplina se identifica com o conceito de liberdade concebida como o “poder de agir e 

executar, independentemente de tutela exterior” (p.93). Nesse sentido, quando o 

educador identifica a espontaneidade na participação de suas tarefas, ele tende a 

apresentar estímulos a fim de manter a atividade espontânea.   

Segundo Dewey, toda atividade vital apresenta dificuldades no percurso de sua 

realização tornando-se desnecessária a busca de problemas externos, porém as 

dificuldades surgidas no desenvolvimento de uma experiência merecem atenção por 

parte do educador, pois são os estímulos naturais da investigação reflexiva. Nesse 

sentido, a liberdade é um êxito espontâneo, conseguido por meio da conquista, pela 

reflexão pessoal, sobre dificuldades que impedem uma ação imediata. 

 
A verdadeira liberdade é intelectual, reside no poder do pensamento 
exercitado, na capacidade de “virar as coisas ao avesso”, de examiná-
las deliberadamente, de julgar se o volume e espécie de provas em 
mão são suficientes para uma conclusão e, em caso negativo, de saber 
onde e como encontrar tais evidências. (DEWEY, 1959, p.96). 
 

O autor expõe a importância das atividades e o papel do professor na sua 

condução. Para ele, é durante as atividades que se estreita o contato entre professor e 

aluno, é nesse momento que há possibilidade de guiar a atividade dos alunos, de 

despertar desejo de informação, exercitar nos alunos a comunicação/diálogo e orientar-

lhes a observação. O modo como se conduz a atividade é fator decisivo da habilidade do 

professor em diagnosticar o intelectual do aluno, podendo criar situações que 

oportunizem reações intelectuais nos discentes. Desse modo, os professores deveriam, 

em geral, em suas atividades:  

• Estimular a atividade intelectual, já que o ímpeto para o estudo vem do próprio 

indivíduo, devendo haver o interesse do aluno em aprender. 

• Guiar o interesse apresentado pela atividade, fazendo perguntas/indagações para 

levantar questões a serem discutidas, de modo a orientar as indagações dos 

próprios alunos. É a arte de guiar a aprendizagem. Os estudantes precisam de 

direção em seu estudo. “Pode afirmar-se, mais praticamente, que a maneira de 

estimular, de despertar o espírito para a atividade em dado caso particular, é 

obter que cada argüição deixe uma vontade de seguir avante, como lastro de 

discussões posteriores” (p.264). 
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• Auxiliar a organização dos dados obtidos, a fim de verificar a qualidade e a 

quantidade.  

Nessa perspectiva, segundo Dewey, o professor é concebido como agente de 

formação – tanto da formação dele mesmo como da formação dos alunos. Ou seja, o 

professor cria para si uma auto-formação, que poderá emergir da sua própria prática, 

uma prática reflexiva. As formulações de Dewey sobre o pensamento reflexivo, 

resultante da distinção entre o pensar como rotina e o pensar reflexivo, fundamentam a 

visão de formação de professores reflexivos. O ensino reflexivo exige do professor 

algumas atitudes que são; mentalidade aberta, responsabilidade e entusiasmo. Essas 

atitudes conduzem-no à aquisição de um pensamento e de uma prática reflexiva, 

assumindo a postura de “prático reflexivo” (RODRIGUES, 2004)7 . 

O autor comenta sobre como deve ser conduzida a prova (verificação). Segundo 

ele, o professor deve conduzir a fase preparatória. Primeiro, é preciso que os alunos 

estejam preparados, ou seja, é necessário que neles tenha sido despertado o interesse por 

algo que deve ser explicado. Quando o aluno se encontra nesse estado, que é chamado 

pelo autor de “ardor intelectual”, ele se torna vigilante, indagador, pois existe algo que o 

estimula, permitindo que, a partir de uma pergunta, ele possa ir até onde pode para 

encontrar respostas. “É o senso de um problema a dominar, de um propósito a realizar, 

que obriga o espírito a inspecionar e rever o passado, a fim de descobrir o que quer dizer 

a questão e como abordá-la” (p. 265). O autor também alerta que essa parte preparatória 

não pode ser longa demais, pois o aluno pode perder o interesse.  

Outro aspecto tratado pelo autor é o grau de participação do professor, que 

encontra, por problema prático, o meio termo para demonstração e explicação, que não 

deve ser nem tão insuficiente que deixe de estimular a reflexão, nem tão abundante que 

sufoque o aluno. O professor deverá intervir, especialmente em momentos difíceis que  

impeçam os alunos de prosseguir com a experiência.  

Dewey ressalta a importância dos alunos acompanharem e justificarem suas 

próprias sugestões. Para ele, é preciso que os alunos façam um reexame de suas 

considerações no processo para que, nesse momento, haja comparações e apareçam 

sugestões alternativas. Nesse momento, o professor deve estimular uma pausa para 

reflexão. A falta dessa pausa para meditar compromete a formação de um hábito mental 

reflexivo. Assim, quanto à atitude do professor, ele deve promover em seu aluno pausas 

                                                 
7 A afirmação da postura do professor  como “pratico reflexivo” é de Rodrigues. (O pensar reflexivo: uma 
análise à luz de John Dewey. RODRIGUES, Disnah Barroso. 2004 ).  
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para organização do pensamento, pois “para chegarmos a conclusões coerentes e 

sólidas, é indispensável um silencioso e ininterrupto reexame das considerações, 

durante o qual se comparem e pesem as sugestões” (p. 268). 

Dewey destaca também o papel do professor como líder intelectual de um grupo 

social. Essa condição depende de pontos importantes como seu preparo intelectual 

quanto à matéria, cujo conhecimento deve ser profundo e acompanhado de grande 

entusiasmo, contagiando os alunos. O professor deve observar as reações mentais dos 

estudantes; precisa ter conhecimento técnico para expor aos seus alunos as aplicações 

do conteúdo ensinado nos vários campos e, por último, preparar bem cada atividade 

visando às várias possibilidades, já que a bagagem de conhecimento do aluno ajuda para 

que ele faça conexões, aplicações para que o assunto seja mais bem esclarecido. 

Em Dewey é realizada a análise do pensamento reflexivo, trazendo consigo o 

aprimoramento da prática docente, uma vez que, ao desenvolver a capacidade reflexiva 

dos educandos, o professor desenvolve também a capacidade de refletir, e a partir daí, 

supera as condições de mero aplicador de soluções definidas pela ciência para 

encontrar, por meio da reflexão da prática, a superação de situações de impasse tão 

presentes no cotidiano escolar. Além disso, Dewey valoriza os saberes da experiência, 

aos quais recorremos durante a atividade reflexiva, que é um processo de pesquisa e de 

experimentação. 

No capítulo 3, construímos um ensaio de articulação entre o pensamento 

reflexivo e as investigações matemáticas. Estudando o referencial teórico, 

vislumbramos que alguns aspectos entre as atividades reflexivas e investigativas se 

relacionavam e a análise dos dados coletados reforçou nossas impressões nesse sentido. 

Dessa forma, na seção 3.1 as conexões que fizemos entre essas atividades abordarão: 

• Seus aspectos gerais: problemas pouco definidos, método científico, ciclo de 

ideias, fatos gerando novas ideias;  

• Realização da atividade investigativa e reflexiva: observação, sugestão, 

elaboração do problema, conjecturas, verificação; 

• Importância educacional: função da escola de levar o aluno a atribuir 

significados aos conceitos matemáticos; 

• Papel do professor: promover nos alunos o hábito de reflexão; mediador; 

orientador; motivador, devendo centralizar as atividades nos alunos. 

 



 
 

CAPÍTULO II: PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

 
 

Levando em consideração a questão de investigação e nossos objetivos, 

delineamos neste capítulo o percurso da pesquisa segundo as fontes utilizadas na coleta 

de dados, que se constituíram em duas fases, caracterizadas como levantamento 

bibliográfico e pesquisa de campo e também segundo os métodos e procedimentos 

adotados para a análise dos dados.  

Com a finalidade de alcançar nossos objetivos, foi realizado um levantamento 

bibliográfico para conhecer as concepções de autores/pesquisadores acerca das 

investigações matemáticas, com destaque para as ideias de João Pedro da Ponte, nas 

quais nos baseamos para elaboração das atividades preliminares e investigativa.  

Complementando as ideias de Ponte (PONTE, 2003, PONTE; FONSECA; 

BRUNHEIRAS, 1999; PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006; PONTE; 

OLIVEIRA; CUNHA; SEGURADO, 1998; PONTE; ROCHA, 2006), realizamos um 

estudo da obra Como pensamos de Dewey (1959) a qual tomamos por suporte no 

desenvolvimento e na condução da investigação, desde a determinação do problema a se 

investigar até a sua conclusão. Também realizamos um teste piloto das atividades com 

alunos do segundo ano do Ensino Médio, a fim de avaliar a proposta antes da pesquisa 

de campo. Os dados coletados na pesquisa de campo foram estudados por meio da 

análise de conteúdo (GRANEHEIM; LUNDMAN, 2003), (CHARMAZ, 2009). 

Adotamos a abordagem qualitativa por entender que tal método é coerente com o 

objetivo de interpretar elementos e particularidades acerca de aspectos relacionados à 

subjetividade nas interações entre os estudantes e entre eles e a pesquisadora.  De 

acordo com Strauss e Corbin (2008), a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador obter 

subsídios sobre os processos de pensamentos, sentimentos e emoções dos sujeitos 

pesquisados. Adicionalmente, essa abordagem possibilita a captura de nuances do 

processo, permitindo uma análise mais densa das complexidades inerentes às relações 

estabelecidas.  

Para especificar a trajetória desse trabalho, iremos descrever o levantamento 

bibliográfico, detalhar como ocorreu o desenvolvimento na elaboração das atividades, 

os instrumentos para a coleta de dados, bem como a pesquisa de campo. Após, 

mostraremos o caminho adotado para a análise dos dados.  
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2.1  Levantamento bibliográfico 

 

 A pesquisa foi iniciada com um levantamento teórico-bibliográfico. No mês de 

julho de 2011, realizamos uma consulta ao Banco de Teses da CAPES para saber como 

nosso estudo se situava no campo das pesquisas brasileiras, como também para mapear 

aspectos dos trabalhos encontrados, como os referenciais teóricos, a metodologia, a 

questão de investigação e os resultados.  

A partir do levantamento, fizemos uma triagem dos teóricos que serviram de 

fundamentação dos trabalhos que tiveram a investigação matemática como foco para 

nos fornecer ideias gerais das escolhas de leituras iniciais sobre o assunto. Encontramos 

como base para tarefas investigativas: Ponte, Brocardo e Oliveira (2006); estudiosos da 

Universidade de Lisboa: Varandas (2000), Rocha (2003), Brocardo (2002), Fonseca 

(2000); Frota (2004). Estes nos deram direcionamento para outras leituras. 

Inicialmente, a consulta foi feita com as seguintes palavras/expressões 

“atividades investigativas no ensino da Matemática” (57 trabalhos); “atividades 

investigativas aprendizagem da Matemática” (10 trabalhos); “atividades investigativas 

e trigonometria” (2 trabalhos).  

Após a leitura dos resumos das produções disponíveis no banco da CAPES, por 

meio das palavras-chave utilizadas nessa busca, encontramos poucos trabalhos 

(dissertações e teses) que abordassem o tema acerca do ensino da trigonometria, 

mediante a utilização da investigação matemática. Isso reforçou mais ainda o interesse 

por esse tema, a fim de colaborar no processo de ensino e aprendizagem, visando à 

construção de um produto educacional do mestrado profissional. 

Utilizando a triagem feita dos teóricos relacionados nos resumos encontrados na 

busca na CAPES, selecionamos algumas leituras sobre investigação matemática para 

conhecer o que está sendo feito e as abordagens prático-teóricas para a sala de aula a 

fim de subsidiar nosso conhecimento inicial sobre esse assunto. Em nossas leituras, 

percebemos que João Pedro da Ponte é muito citado como um dos teóricos concernente 

ao estudo das investigações matemáticas.  

Essa constante menção a Ponte despertou em nós o interesse de estudar suas 

ideias a respeito dessa atividade. Nesse sentido, realizamos leituras de seus artigos 

(PONTE, 1992, 1998, 2003), algumas dissertações de seus orientandos (AMARAL, 

2003; BRUNHEIRA, 2000; OLIVEIRA, 1998; FONSECA, 2000) e de trabalhos que 

seguiram a mesma linha (FONSECA, 2000;  BROCARDO, 2000;  OLIVEIRA, 1998; 
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AMARAL, 2003; ROCHA, 2003), dentre outros entendimentos de investigações 

matemáticas (atividades exploratórias e resolução de problemas)8 adotamos para esse 

trabalho a concepção desse autor.  

2.2  Primeira versão das atividades propostas e seu estudo-piloto 

 

A formulação da primeira proposta de atividades foi um desafio. Damos 

destaque principalmente para nossas dificuldades na elaboração do ponto inicial da 

atividade investigativa, ou seja, da situação a ser problematizada para os alunos 

formularem suas próprias questões a serem exploradas, na perspectiva da investigação 

matemática. (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006). 

À medida que desenvolvíamos nosso estudo sobre investigações matemáticas, 

analisamos exemplos de atividades investigativas e encontramos uma variedade de 

concepções a respeito do que é essa atividade. Nesse sentido, nossas impressões foram 

identificadas com as de Trindade (2008) que descreve como “situação enevoada” seu 

estudo à respeito da formulação de questões na atividade investigativa. Ela cita alguns 

exemplos de atividades cujo problema já estava direcionado por meio da questão já 

pronta. Assim como essa autora, observamos também na literatura, que em um grande 

número dos exemplos relativos a esse tipo de atividade, as questões já estavam prontas, 

bastando o aluno encontrar um meio para chegar à resposta. Isso contradizia a 

concepção de Ponte (PONTE, 2003, PONTE; FONSECA; BRUNHEIRAS, 1999; 

PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006; PONTE; OLIVEIRA; CUNHA; 

SEGURADO, 1998, PONTE; ROCHA, 2006) que adotamos, na qual, em suma, o aluno 

deve formular questões que os interessam, para as quais procuram respostas. Dessa 

forma, voltamos à elaboração de uma situação com base em nossa interpretação de 

investigações matemáticas, segundo Ponte e, ao mesmo tempo, preparamos um 

conjunto de atividades que chamamos de preliminar, ou seja, atividades a serem 

realizadas anteriormente à atividade investigativa.  

A versão de atividades preliminares teve por objetivos:  

1. Sondar e retomar conceitos básicos sobre as funções seno e cosseno; 

2. Aprender utilizar um software de geometria dinâmica (GeoGebra) no 

contexto das funções seno e cosseno;  

                                                 
8 Ver diferenciação de cada tarefa no capítulo 1 seção 1.1.4 
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3. Dinâmica (condução) de aula em que a professora pesquisadora era 

mediadora e alunos investigadores mais independentes. Em geral, essa não 

é a dinâmica do dia-a-dia da sala de aula de matemática e, por isso, 

antecipamos que precisava ser efetuada uma transformação nos costumes 

da professora pesquisadora e alunos, frente às posturas costumeiras, nas 

aulas de matemática.  

Os dois primeiros objetivos relativos às atividades preliminares implicavam 

aulas mais expositivas e diretivas, enquanto no terceiro, o professor assumia a postura 

de mediador e os alunos trabalhavam em grupos, de forma mais autônoma. 

A proposta era trabalhar com os alunos atividades que lhes proporcionassem 

rever ou mesmo aprender conceitos referentes às funções seno e cosseno, para subsidiar 

a atividade investigativa no tocante aos seus conhecimentos prévios e, depois, propor a 

atividade investigativa propriamente dita, buscando, por meio de atividades 

preliminares e da investigação, contribuir para o aprendizado do aluno.  

Ressaltamos que atividades preliminares não é um pré-requisito para se trabalhar 

com atividades investigativas, não encontrando fundamentação nas ideias de João Pedro 

da Ponte quanto a esse tipo de tarefa. Nossa intenção de trabalhar com atividades 

preliminares sucedeu da realidade apresentada pelos participantes da pesquisa no 

tocante a dificuldades matemáticas apresentadas por eles e devida a falta de vivência 

dos mesmos quanto as atividades investigativas.  

Após a construção da proposta de atividades e antes de iniciarmos a pesquisa de 

campo, realizamos, em abril de 2012, com quatro alunos voluntários do terceiro ano de 

informática do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – campus 

Itabirito, um piloto com a versão dessas atividades.  

A experiência obtida, durante esse estudo-piloto, proporcionou-nos ajustar 

alguns pontos na proposta de atividades iniciais, conforme nossas observações, quanto 

ao desempenho na resolução das atividades por esses estudantes. Outro fator relevante 

para os ajustes dessa primeira proposta de atividades foram os comentários e sugestões 

dos alunos, na medida em que eles apontavam os itens dos exercícios que tiveram 

dificuldades na interpretação das questões. Principais modificações: 

 

• Reestruturação nos enunciados e questões de forma a possibilitar o 

entendimento de propriedades de função (paridade, crescimento e 

decrescimento), conceito das funções seno e cosseno e permitir ao aluno 
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atribuir significados para os valores dos parâmetros A, B, C, D 

0,; ≠ℜ∈ BA  em relação aos gráficos de funções senoidais, tipo 

y=AsenB(x-C)+D; y=AcosB(x-C)+D; 

• Ensinar aos alunos configurar o eixo das abcissas no GeoGebra para 

radiano para melhor auxílio na determinação do período. 

 

As mudanças sugeridas no piloto foram executadas. Reelaboramos uma 

sequência de quatro atividades.  As três primeiras atividades foram as atividades 

preliminares (exploratória, problemas, exercícios) com o intuito de abordar as 

propriedades das funções como: crescimento, decrescimento, sinal, paridade, imagem, 

domínio – conceito, periodicidade e consequências das variações dos parâmetros 

(A,B,C,D) das senoides   f(x)= A.senB(x-C)+D e f(x)= A.cosB(x-C)+D; e a última 

atividade, de natureza aberta, tipo investigativo na concepção de Ponte, Brocardo e 

Oliveira (2006).  

Na atividade investigativa, os alunos deveriam refletir, tendo por intuito 

compartilhar seus conhecimentos e descobertas, fazer conjecturas e argumentar, 

construindo o saber matemático. Teriam por auxílio o GeoGebra com a finalidade de 

levantamento de conjecturas, a partir de observações, procurando encontrar padrões e 

formular generalizações justificadas.  Relacionadas a conhecimentos prévios, essas 

conjecturas deveriam ser testadas para se chegar a conclusões a serem argumentadas 

pelos grupos.  

Tais alterações na proposta inicial constituem o conjunto de atividades que está 

presente no Apêndice A. Essas atividades sofreram reformulações no andamento da 

pesquisa, conforme relatamos na subseção 2.3.4 a seguir.  

 

2.3 Pesquisas de campo: métodos, procedimentos e desenvolvimento das atividades 

 

Nosso trabalho consiste em uma pesquisa de campo, realizada no CEFET/MG – 

campus Itabirito e no Instituto Santo Antônio de Pádua – ISAP e teve como 

participantes alguns estudantes do 2º ano do Ensino Médio. Julgamos importante 

apresentar algumas informações sobre essa pesquisa, a qual ocorreu nas duas escolas, 

nos meses de maio, junho e primeira quinzena de julho de 2012, apontando fatores 

como: a escolha da data e horário dos encontros, local de realização da pesquisa, 
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material adotado, cronograma de atividades e os ajustes nas atividades ao longo dos 

encontros.  

 

2.3.1   Acesso às Instituições e local da pesquisa de campo 

 

O município de Itabirito-Minas Gerais possui quatro escolas de Ensino Médio. O 

critério principal para a escolha da escola que iríamos ministrar a pesquisa foi o fato 

dela possuir um laboratório de informática, pois adotaríamos por ferramenta auxiliar na 

condução das atividades o software GeoGebra. Tendo esse critério em vista, fomos 

inicialmente a duas escolas estaduais de Itabirito conversar com a Direção.  

Apesar da receptividade, essas escolas não possuíam laboratório de informática, o 

que inviabilizaria a pesquisa naqueles locais. Ao visitar o CEFET/MG – Campus 

Itabirito e o Instituto Santo Antônio de Pádua – ISAP, verificamos que ambas as escolas 

tinham o laboratório de informática e a Direção das duas havia concordado com a 

realização da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa voluntária, a princípio extraclasse, 

julgamos prudente realizá-la em ambas as escolas, já que ficamos receosos do número 

de participantes reduzir significativamente até o final da pesquisa. Outro fator relevante 

na escolha dessas instituições era que os professores mostraram-se interessados, por já 

terem experiência com pesquisa, sendo que um deles é mestre em Educação Matemática 

pela UFOP e o outro estava fazendo o mestrado em Educação Matemática também na 

UFOP.  

Assim, a pesquisa foi realizada no CEFET/MG – Centro Federal de Ensino 

Técnico de Minas Gerais – campus Itabirito e no Instituto Santo Antônio de Pádua – 

ISAP.  As instituições foram escolhidas, além dos fatores já mencionados, por já 

conhecê-las. No caso do CEFET/MG – campus Itabirito, o interesse se deu ainda devido 

à minha experiência profissional como professora no Instituto Federal de Minas Gerais 

– campus Ouro Preto, em cursos técnicos. Além disso, foi relevante para a escolha das 

Instituições a proximidade com a residência da professora pesquisadora.  

 

2.3.2 As escolas e a organização das atividades 

CEFET/MG – campus Itabirito 

Os participantes da pesquisa, nessa escola, foram os alunos do segundo ano do 

curso técnico de mecânica junto ao professor da turma e a professora pesquisadora.  
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A pesquisa ocorreu com a colaboração do professor do CEFET/MG – campus 

Itabirito em alguns encontros, atuando de forma conjunta com a pesquisadora na 

condução de algumas atividades. Nos primeiros encontros,  não tivemos a presença do 

professor da turma, mas devido constante contato, já que no período da pesquisa 

estávamos na mesma turma do mestrado, sempre trocávamos sugestões e 

conversávamos sobre a proposta das atividades e dos aportes teóricos adotados na 

pesquisa. Essa troca de informação ajudou em alguns posicionamentos do professor em 

relação a algumas mediações feitas por ele, durante algumas atividades.  

Realizamos oito encontros em 2h/aulas cada, perfazendo um total de 16h/aulas. Os 

dois primeiros encontros aconteceram nas sextas-feiras de manhã, no horário das aulas 

de Educação Física, com a aprovação do professor e da Direção. Depois, passaram 

acontecer nas segundas e sextas-feiras, à tarde. A mudança ocorreu devido a um acordo 

feito entre a professora pesquisadora, a Direção da Escola e o professor de Matemática 

da turma, já que pretendíamos finalizar a pesquisa de campo antes das férias escolares 

de julho.  

No CEFET, tivemos vinte e seis alunos participantes. Como o laboratório 

possuía nove computadores, dividimos a turma em oito trios de trabalho e uma dupla. 

Essa divisão deveu-se à adequação ao ambiente e, ao mesmo tempo, foi coerente com a 

valorização de trabalho em grupo, para que os alunos pudessem interagir, como por 

exemplo, colocando sua opinião ao discutir com os colegas suas ideias –  e trabalhar no 

seu ritmo próprio, levantando conjecturas e as testando.  

A escolha dos componentes dos grupos foi realizada pelos próprios alunos. 

Também foi combinado e programado com os alunos que os grupos, depois da atividade 

investigativa, apresentariam suas descobertas e conclusões à turma. Esse foi um 

momento importante nas atividades investigativas, já que a etapa de discussão final do 

trabalho constitui uma oportunidade de retomar as ideias principais, levantadas durante 

o desenvolvimento da tarefa.  Dessa maneira, além de propiciar a socialização entre os 

grupos, as apresentações promoveram discussões, validações e refutações de resultados.  

Os grupos ficaram assim distribuídos: grupo 1 – alunos 1A, 1B, 1C; grupo 2 – 

alunos 2A, 2B; grupo 3 – alunos 3A, 3B, 3C; grupo 4 – alunos 4A, 4B, 4C; grupo 5 – 

alunos 5A, 5B, 5C; grupo 6 – alunos 6A, 6B, 6C; grupo 7 – alunos 7A, 7B, 7C; grupo 8 

– alunos 8A, 8B, 8C; grupo 9 – alunos 9A, 9B, 9C.  

Por sugestão do professor da turma, ficou acordada a distribuição de quatro pontos 

(em trinta pontos distribuídos no 2º bimestre) para a participação dos alunos na 
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pesquisa. Essa proposta surgiu da necessidade do professor ter que distribuir essa 

pontuação no segundo bimestre em atividades extraclasse. Nesse sentido, o professor 

achou pertinente valorizarmos a participação dos alunos, visto que estavam finalizando 

o conteúdo de trigonometria no período da pesquisa e esta, a seu ver, seria de grande 

valia para acrescentar ao aprendizado dos alunos.  

Segundo conversa com o professor da turma, os alunos tinham visto quase todo o 

conteúdo de trigonometria e, no período da pesquisa, estava finalizando o ensino de 

equações e inequações trigonométricas. Disse ainda que não trabalhou os  parâmetros 

das senoides, tipo y = A sen B( x – C) + D, separadamente, somente fez alguns 

exemplos de funções envolvendo esses parâmetros. Sobre o GeoGebra, os alunos 

relataram que o tinham utilizado poucas vezes com o professor da turma no ano anterior 

(2011) e não lembravam seus aplicativos. 

Apresentamos o cronograma de atividades executadas nessa escola. 

 

 

Quadro 2 – Cronograma de atividades no CEFET/MG – campus Itabirito 
Encontro /data Horário Tema Objetivos 

1º) 18.05.12 
9h e 50min – 

11h e 20min 
Propriedades das funções seno e 
cosseno 

Rever conceitos/propriedades funções seno e 
cosseno 

2º) 01.06.12 
9h e 50min – 

11h e 30min 
Atividade no GeoGebra – Imagem de 
Funções 

Conhecer alguns aplicativos do GeoGebra e 
determinar a imagem de funções para um 
intervalo do domínio por meio de atitudes em 
que os alunos construam exercícios para que os 
colegas possam resolver. 

3º) 18.06.12 
14h e 10min – 

16h e 50min 

Atividade no GeoGebra – Parâmetros 
A e D ( relacionados respectivamente 
à amplitude e ao deslocamento 
vertical) das senoides  
y=AsenB(x-C)+D; y=AcosB(x-C)+D;  

Motivar e, ao mesmo tempo, deixar o aluno mais 
habituado com algumas práticas a fim de 
prepará-lo para a atividade investigativa, além 
de poder proporcionar a ele um contato maior 
com o software GeoGebra  

4º) 22.06.12 
9h e 50min e 

– 11h e 30min 

Atividade no GeoGebra – Parâmetros 
B (relacionado ao período) das 
senoides 
y=AsenB(x-C)+D; y=AcosB(x-C)+D 

Motivar e, ao mesmo tempo, deixar o aluno mais 
habituado com algumas práticas a fim de 
prepará-lo para a atividade investigativa, além 
de poder proporcionar a ele um contato maior 
com o software GeoGebra 

5º) 25.06.12 
14h e 10min – 

17h 

Atividade no GeoGebra – Parâmetros 
C (relacionado ao deslocamento 
horizontal) das senoides 
y=AsenB(x-C)+D; y=AcosB(x-C)+D 

Motivar e, ao mesmo tempo, deixar o aluno mais 
habituado com algumas práticas a fim de 
prepará-lo para a atividade investigativa, além 
de poder proporcionar a ele um contato maior 
com o software GeoGebra 

6º) 02.07.12 
14h e 10min – 

16h e 30min 
Atividade investigativa 

Oportunizar aos alunos a realização desse tipo 
de atividade a fim de verificar os possíveis 
benefícios e dificuldades que sua utilização pode 
trazer tanto para o professor quanto para os 
estudantes do segundo ano do Ensino Médio. 

7º) 11.07.12 
14h e 10min – 

16h e 30min 
Atividade investigativa 

Oportunizar aos alunos a realização desse tipo 
de atividade a fim de verificar os possíveis 
benefícios e dificuldades que sua utilização pode 
trazer tanto para o professor quanto para os 
estudantes do segundo ano do Ensino Médio. 

8º) 12.07.12 
14h e 10min – 

17h e 15min 
Socialização dos grupos – atividade 
investigativa 

Possibilitar a troca de informações e 
contribuições entre os grupos e permitir a 
justificação dos resultados encontrados. 
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ISAP 

No ISAP, tivemos sete encontros com duração de aproximadamente 2 horas 

cada  que aconteciam nas sextas-feiras, às 15h, no horário extraclasse (parte da tarde). 

As datas eram marcadas por intermédio da professora da turma, conforme 

disponibilidade dos alunos, sendo o horário dos encontros agendado diretamente com os 

participantes. 

Apesar de contar com o apoio da professora regente de turma, na realização da 

pesquisa, os encontros eram realizados sem a presença dela, devido à carga horária de 

seu trabalho. A professora possui vinte anos de profissão docente, é mestre em 

Educação Matemática e atua em duas escolas particulares de Itabirito, uma de Ensino 

Fundamental e Médio, e outra de Ensino Fundamental, também leciona em cursos 

superiores, na UNIPAC, em Itabirito. A troca de informações com a professora sobre o 

andamento da pesquisa era feito por telefone, uma vez por semana.  

Em relação aos participantes da pesquisa dessa escola, inicialmente, quarenta e 

três alunos manifestaram vontade em participar, entre eles alunos do segundo e terceiro 

ano, mas o número de participantes foi bem menor, devido a fatores adversos como: 

horários dos encontros, que eram extraclasses, a não presença da professora da turma, 

cobrança por resultados (notas), tanto dos pais como da escola, falta de um incentivo 

expressivo da Escola quanto à participação dos alunos na pesquisa, dentre outros 

fatores. Iniciamos com seis alunos, mas já no segundo encontro foram dezoito alunos. 

Depois desse encontro em que vários alunos manifestaram pouco interesse, 

principalmente os do 3º ano, e após conversarmos com a professora do ISAP, decidimos 

realizar a pesquisa somente com os alunos do 2º ano que manifestassem interesse em 

participar da pesquisa.  

Essa escolha se deu devido a alguns motivos que poderiam, por suposição, 

impossibilitar ou desestimular a participação dos alunos do 3º ano, como o término das 

aulas (eles tinham aula até às 13h e os encontros eram às 15h, devido ao funcionamento 

do laboratório de informática), preparação para a formatura e o vestibular. Depois da 

conversa da professora com a turma do 2º ano, sobre a importância da pesquisa e de 

esclarecer a participação voluntária de cada um, treze alunos se comprometeram.  

Porém, dos treze, somente dois alunos frequentaram os cinco primeiros 

encontros e no sexto e sétimo encontros (relativos à atividade investigativa) 

permanecemos com somente um aluno que não havia faltado em nenhum dos encontros, 
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tendo uma participação ativa em todos eles. Embora tenha prejudicado aspectos de 

diálogo entre grupos de alunos, essa situação tornou-se uma oportunidade ímpar para 

que a professora pesquisadora  e o aluno formassem uma dupla para uma atividade de 

investigação. 

Dessa maneira, a participação final na pesquisa de campo se reduziu à dupla 

formada por um aluno e a professora pesquisadora. Contudo, nós nos envolvemos na 

atividade investigativa como parceiros, visto que, durante o processo, dentro do 

contexto que foi se formando nas atividades de investigação, percebemos algumas 

oportunidades para explorar determinados caminhos para inquirição e, a partir daí, 

trocávamos sugestões e comentários, engajando-nos para chegar a uma generalização.   

Ressaltamos que esse aluno era um estudante diferenciado, tinha certa 

autonomia no sentido de não ser dependente das diretrizes oferecidas pelo professor. Ele 

propunha sugestões e levantava suas hipóteses sem a necessidade de muitas 

intervenções da docente.  

Observamos que, desde as atividades preliminares, ele ajudava, quando 

solicitado, os outros grupos, a resolver as atividades, participava dando sugestões, 

demonstrando interesse em aprender vários recursos do GeoGebra, além dos ensinados 

pela professora pesquisadora e, principalmente, mostrou facilidade de aprendizado. 

Além disso, segundo relatos da professora da turma e de seus colegas, ele era um aluno 

que se destacava em sala de aula, por sua participação, desempenho e interesse. Nos 

recortes dos dados obtidos na pesquisa, utilizaremos o nome Pedro como pseudônimo 

referente a esse aluno.   

Segundo relato feito pelos alunos que participaram dos primeiros encontros, eles 

já tinham terminado de estudar a trigonometria e lhes foram ensinados os conteúdos 

referentes ao estudo no ciclo trigonométrico, as funções, relações trigonométricas, 

equações e inequações e não estudaram os parâmetros das senoides separadamente, 

somente fizeram alguns exemplos de funções envolvendo esses parâmetros. Já em 

relação ao GeoGebra, muitos deles não conheciam esse programa e alguns poucos o 

tinham acessado algumas vezes no Ensino Fundamental com o auxílio do professor.  

 Apresentamos o cronograma de atividades executado nessa escola. 
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Quadro 3 – Cronograma de atividades no ISAP 
Encontro /data Horário Tema Objetivos 

1º) 11.05.12 
15h e 20min – 

17h e 15min 
Propriedades das funções seno e 
cosseno 

Rever conceitos/propriedades funções seno e 
cosseno 

2º) 18.05.12 15h e 15min – 
16h e 30min Imagens de funções 

Auxiliar e dar um melhor suporte para a 
compreensão de conceitos/propriedades funções 
seno e cosseno 

3º) 01.06.12 15h e 10min – 
16h e 50min 

Atividade no GeoGebra – Imagem de 
Funções 

Conhecer alguns aplicativos do GeoGebra e 
determinar a imagem de funções para um 
intervalo do domínio por meio de atitudes em 
que os alunos construam exercícios para que os 
colegas possam resolver. 

4º) 15.06.12 15h – 17h e 
15 

Atividade no GeoGebra – Parâmetros 
A e D ( relacionados respectivamente 
à amplitude e ao deslocamento 
vertical) das senoides 
y=AsenB(x-C)+D; y=AcosB(x-C)+D 

Motivar e, ao mesmo tempo, deixar os alunos 
mais habituado com algumas práticas a fim de 
prepará-lo para a atividade investigativa, além 
de poder proporcionar a ele um contato maior 
com o software GeoGebra 

5º) 22.06.12 15h – 17h e 
15min 

Atividade no GeoGebra – Parâmetros 
B e C ( relacionados respectivamente 
ao período e ao deslocamento 
horizontal) das senóides 
y=AsenB(x-C)+D; y=AcosB(x-C)+D 

Motivar e, ao mesmo tempo, deixar o aluno mais 
habituado com algumas práticas a fim de 
prepará-lo para a atividade investigativa, além 
de poder proporcionar a ele um contato maior 
com o software GeoGebra 

6º) 29.06.12 15h – 17h Atividade investigativa 

Oportunizar aos alunos a realização desse tipo 
de atividade a fim de verificar os possíveis 
benefícios e dificuldades que sua utilização pode 
trazer tanto para o professor quanto para os 
estudantes do segundo ano do Ensino Médio. 

7º) 13.07.12 15h – 17h e 
35min 

Atividade investigativa 

Oportunizar aos alunos a realização desse tipo 
de atividade a fim de verificar os  possíveis 
benefícios e dificuldades que sua utilização pode 
trazer tanto para o professor quanto para os 
estudantes do segundo ano do Ensino Médio. 

 

2.3.3 Instrumentos utilizados na coleta de dados 

 

Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos gravações de áudio, caderno de 

campo, registro escrito dos alunos e um questionário (Ver apêndice B) administrado no 

final das atividades para conhecer o que os alunos acharam  quanto à pesquisa como um 

todo. Alguns procedimentos de coleta de dados – como o bloco de papel (relato escrito 

dos alunos) e o questionário – foram sendo construídos, articulados, de acordo com as 

necessidades  apresentadas  no andamento  da  pesquisa. 

Os seguintes elementos fazem parte dos dados coletados: discussão em aula, 

relatórios realizados pelos alunos sobre o andamento das atividades, conversas 

(programadas ou não) individuais e em grupo, gravações em áudio, gravações de 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos no GeoGebra. À medida que aconteciam os 

encontros, íamos fazendo as transcrições das gravações de áudio e descrevendo as 

impressões da pesquisadora (C.P– comentário da pesquisadora) durante esses encontros. 

Isso serviu de subsídios para reformular algumas atividades e adequar melhor a 

proposta aos objetivos, levando em consideração o contexto. Essas gravações eram 
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realizadas utilizando três MP39 que ficavam em grupos, escolhidos de forma aleatória, 

tendo um revezamento a cada encontro, e com o andamento da pesquisa, os próprios 

alunos solicitavam o MP3.   

 

2.3.4 Propostas de atividades: encaminhamento da atividade a partir do 

desenvolvimento da pesquisa de campo.  

 

No decorrer da pesquisa de campo, por meio de nossas observações relativas às 

dificuldades matemáticas apresentadas pelos participantes da pesquisa e atitudes dos 

mesmos, fomos reformulando nossas propostas e formulando outras tarefas com o 

objetivo de propiciar a inserção de características das investigações matemáticas e 

promover o pensamento reflexivo, além de permitir ao aluno rever e até mesmo 

aprender alguns conteúdos matemáticos como funções (domínio, imagem, paridade) em 

especial as funções seno e cosseno (propriedades, aspectos relevantes entre as funções, 

interpretação de suas alterações gráficas como período e amplitude em relação a 

alterações nos parâmetros de sua forma analítica).   

Detalhamos esse trajeto durante a pesquisa apresentando a reformulação e em 

alguns casos elaboração de um conjunto de atividades que serviram de preparo para a 

atividade final – a investigação. Nesse conjunto de tarefas propostas, levamos em 

consideração:  

 

a) Os conhecimentos matemáticos dos estudantes; 

 b) A utilização do software de geometria dinâmica – GeoGebra – para 

visualizar as alterações nos gráficos dessas funções a partir de mudanças nos seus 

parâmetros, o que não seria factível sem um recurso computacional; 

 c) Estreitamento das interações professor/aluno e aluno/aluno. 

 

No primeiro encontro, tanto do CEFET quanto do ISAP, ministramos somente a 

primeira parte da atividade preliminar da sequência apresentada no (apêndice A 

atividade 1 – exercício). No início da pesquisa de campo, em ambas das escolas, 

                                                 
9 A sigla MP3 vem de MPEG Audio Layer-3 
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reparamos que as interações professora pesquisadora – alunos e alunos – alunos 

incidiam em ensino expositivo e na resolução de exercícios propostos. Embora 

contemplássemos revisão de conceitos e de propriedades matemáticas com os alunos, 

grande parte do conjunto de exercícios solicitou respostas únicas e sem justificativas.   

Isso propiciou uma dinâmica na qual os alunos – alguns sem muito interesse em 

participar da pesquisa – procuravam responder e confirmar suas respostas com a 

professora pesquisadora. Além disso, houve alguns itens cujo nível de dificuldade não 

correspondia aos conhecimentos dos alunos. E ainda, alguns dos enunciados não foram 

bem claros (mesmo após revisões realizadas depois do estudo-piloto).  

Mediante as diversas dúvidas apresentadas pelos alunos, tivemos a oportunidade 

de fazer uma sondagem do perfil dos participantes da pesquisa, mesmo a princípio não 

sendo nossa intenção, mas que serviu de base para identificar melhor as dificuldades 

apresentadas por eles em conteúdos da Matemática como funções (paridade, domínio, 

imagem), conceitos/propriedades das funções seno e cosseno e falta de conhecimento do 

GeoGebra. 

 A partir da exploração dos aspectos detectados, adicionada às reflexões das 

transcrições desse encontro, decidimos reformular a primeira atividade preliminar, com 

o intuito de ajustar enunciados de alguns exercícios para minimizar dúvidas dos alunos 

na interpretação e, ao mesmo tempo, tivemos por propósito incluir alguns outros 

exercícios que pudessem auxiliar na aprendizagem dos alunos. Essa reformulação 

consta no apêndice C. 

No ISAP, ministramos a primeira parte dessa proposta. Por meio de nossas 

observações e analisando os relatos no caderno de campo, verificamos que o montante 

de exercícios foi grande e pouco motivador. Percebemos ainda que a proposta não 

desenvolvia nos alunos atitudes importantes para a atividade investigativa como, por 

exemplo, autonomia, inquirição e criatividade e também não permitia um contato maior 

deles com o software GeoGebra.  

Dessa forma, decidimos reformular o que era, então, folhas de 

exercícios/problemas, passando a explorar mais o software nos encontros seguintes e 

elaborando exercícios que dessem aos alunos a oportunidade de vivenciar algumas 

características da investigação. Para exemplificar a reformulação final, apresentamos 

uma das atividades preliminares realizadas: 
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ATIVIDADES -  PARÂMETROS  
 

Exercício1: Tendo por base o estudo dos parâmetros das senoides, preencha a tabela 

 para itens a - e. 

 
 f(x) Imagem Período 

a sen( )   

b cos(πx)   

c 3sen(4x)   

d 2sen(x)+3   

e 6cos(7x)+1   

    

 
Exercício2: Utilize a última linha em branco da tabela para criar sua senoide  

f(x) = Asen B(x – C) + D ou f(x) = Acos B(x – C) + D; encontre sua imagem e período. Você deverá 

trocar com outro grupo a sua imagem e período encontrados, tendo por base sua função criada e o outro 

grupo deverá encontrar essa função, sendo  A, B, C, D 0,; ≠ℜ∈ BA  

 

Além disso, nos propusemos a mudar nossa postura quanto à condução dos 

encontros referente às atividades preliminares. Os exercícios reformulados constam nos 

relatos escritos pelos alunos e no apêndice D.  

Após a realização das atividades preliminares, introduzimos a atividade 

investigativa. Levando-se em consideração o tempo destinado à execução dessa 

atividade devido a suas próprias características (atividade pouco estruturada, reflexão, 

testes, reformulação das conjecturas, diálogos) concordamos com a orientação de 

AMARAL (2003). Esse autor coloca como uma boa sugestão para o ponto de partida de 

uma investigação a análise de um caso particular, enfatizando que, a partir do momento 

que os alunos compreendem os aspectos envolvidos na investigação, torna-se mais fácil 

se envolverem na exploração de mais exemplos à procura de padrões. Foi o que 

fizemos: apresentamos aos alunos uma situação inicial, a função 







+=

3
2cos)2()( xxsenxf , que foi o nosso ponto de partida para que os alunos 

iniciassem o processo de inquirição.  
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2.4  Métodos e procedimentos da análise dos dados 

Para a organização e interpretação dos dados, utilizamos os métodos e 

procedimentos da análise de conteúdo, (GRANEHEIM; LUNDMAN, 2003), e da 

análise de pesquisa qualitativa (CHARMAZ, 2009). Tivemos categorias a priori, 

relacionadas aos dados do estudo em relação à existência de aspectos da investigação 

matemática e do pensamento reflexivo. Porém, estávamos abertos a possíveis categorias 

emergentes. 

De acordo com Graneheim e Lundman (2003) a análise de conteúdo tem por 

objetivo a descrição sistemática dos dados. Ela pode ser utilizada tanto para a 

abordagem quantitativa quanto para a abordagem qualitativa ao ser aplicada em 

contextos com uma variedade de dados que necessitem de uma profundidade de 

interpretação. 

Nosso estudo baseou-se na análise de conteúdo qualitativa. Com o intuito de 

elaborar uma compreensão analítica do material, utilizamos a codificação dos dados, 

(CHARMAZ, 2009), pois, por meio dessa estratégia, conseguimos ganhar distância de 

nossas pré-concepções e suposições em relação ao material coletado para vê-lo sob nova 

perspectiva. 

Com a utilização da codificação qualitativa, a ser explicada na subseção 2.4.2, 

compreendemos nossos dados. Por meio da lógica da codificação, criamos nossos 

códigos ao definirmos aquilo que observamos, a partir de uma apreciação minuciosa de 

nossos dados. Desses códigos surgiram categorias que, posteriormente, puderam ser 

agrupadas em temas mais globais. 

Durante a apreciação do material coletado, (questionários, transcrições das 

gravações em áudio, dos encontros referentes às atividades preliminares, e a atividade 

investigativa, caderno de campo, material escrito pelos alunos) realizamos um trajeto 

em que passamos por uma fase de entrelaçamentos, e por vezes, idas e vindas as quais 

puderam ser separadas em três etapas gerais, com intenções e ações: 

 

• 1ª etapa – Pré-análise; 

• 2ª etapa – Exploração do material: codificação; 

• 3ª etapa – Tratamento dos dados e interpretação. 
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Nessas etapas estão descritos os métodos e procedimentos utilizados em nossa 

análise.  

 
2.4.1   Primeira etapa: Pré-análise  

 

Nessa fase, retomamos o objeto e o objetivo da pesquisa. Tivemos o primeiro 

contato com o material coletado, de modo geral, com o intuito de captar o conteúdo, 

genericamente, por meio de uma leitura, sem preocupação com técnicas. 

 

2.4.2  Segunda etapa: Exploração do material – codificação 

 

A codificação nos orientou a definir a estrutura analítica para nossa 

interpretação. Para Charmaz (2009, p.69) codificar/codificação significa “categorizar 

segmentos de dados com uma denominação concisa que, simultaneamente¸ resume e 

representa cada parte dos dados”. Assim, a codificação nos deu uma maneira focada de 

observar os dados e, por meio dela, pudemos adquirir uma compreensão mais profunda 

do ambiente em estudo. Ela nos ofereceu um conjunto preliminar de sugestões, as quais 

puderam ser exploradas e examinadas de forma flexível e, quando necessário, tivemos a 

liberdade de voltar aos dados e explorá-los novamente.  

Charmaz (2009) afirma que a codificação gera os ossos da análise. “A integração 

teórica agregará esses ossos para formar um esqueleto de trabalho. Assim, a codificação 

representa mais do que um começo; ela defini a estrutura analítica a partir da qual você 

constrói a análise.” (CHARMAZ, 2009, p. 70).  Nesse sentido, utilizamos a codificação 

para construirmos uma interpretação das situações estudadas.  

De acordo Charmaz (2009), uma codificação realizada de forma cautelosa, 

permite uma análise contextual das ações e dos eventos que compreende pelo menos 

duas fases principais: a codificação inicial (fase em que estudamos rigorosamente os 

dados) e a codificação focalizada e seletiva (empregada para detectar e desenvolver 

categorias que mais se destacaram em grande quantidade de códigos).   

Ao definir nossas categorias emergentes e compará-las, verificamos que 

existiam categorias mais abrangentes (concebidas como temas10) que poderiam conter o 

conjunto de categorias já existentes. Com isso, utilizamos um terceiro tipo de 

                                                 
10 Utilizamos o termo categorias ao invés de subcategorias (CHARMAZ, 2009) e temas ao invés de 
categorias (CHARMAZ, 2009). Embora denominados termos diferentes de CHARMAZ, eles são tidos no 
mesmo sentido dos apresentados pela autora. 
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codificação, a codificação axial, para relacionar os temas às categorias. Assim, 

desenvolvemos os códigos, categorias e temas e suas conexões refletiram o modo como 

compreendemos os dados.  

A estratégia de codificação traçada para desenvolver nossa estrutura analítica 

pode ser sintetizada pelo esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Esquema sobre método de codificação 

 

O esquema (figura 2) mostra o fluxo geral da análise. Da direita para a esquerda, 

em se tratando de categorias a priori, pois já tínhamos os temas e categorias pré-

definidos com intuito de analisar sua manifestação na atividade e se existiam códigos 

que se adequariam a eles. Conforme relato que se segue, no caso das categorias 

emergentes, o esquema aconteceu da esquerda para direita, embora estivéssemos abertos 

a ambas as direções, durante o processo.   

Primeiramente, realizamos a codificação inicial, momento em que desdobramos 

os dados em busca de ideias analíticas. Isso requereu uma leitura atenta das 

informações, ficando aberto a todas as direções possíveis reveladas na leitura da 

transcrição do áudio dos encontros, do caderno de campo e relato escrito dos alunos.  

Separamos os segmentos de dados indicados por contextos de situações mostradas nas 

falas dos alunos e da professora pesquisadora. Denominamos esses segmentos de dados 

de códigos e os representamos por palavras que refletiam ação, ou seja, na medida do 

possível, codificamos os dados como ações com o uso da forma nominal do verbo no 

gerúndio.  

Em relação a práticas da codificação inicial, Glaser (1978) citado por Charmaz 

(2009) demonstra que a utilização de gerúndios na codificação, o auxilia a detectar 

processos e a se fixar aos dados. Para ele, é possível transmitir uma forte sensação de 

ação e sequência com o uso dos gerúndios, pois a utilização de substantivos converte 

CODIFICAÇÃO 

Inicial Focalizada Axial 

Códigos Categorias Temas 
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essas ações em tópicos. É o que fizemos, representamos cada contexto analisado 

(códigos) em forma de gerúndio para expressar uma ação: 

 

Quadro 4 – Códigos expressos em gerúndios  

 

Código Exemplo CEFET 

Realizando testes 

 
5A:  Dita a função aí de novo. 
5C:  f(x) = sen (2x) + cos (2x/3).  
5B:  O período é aqui, 3π. 
5A:  Vamos ver o período de cada uma separado. 
5C:  Mas aqui π [período de y = sen (2x)] mais 3π [período de  
        y = cos (2x/3)] dá 4π não dá 3π [período de   
        f(x) = sen (2x) + cos (2x/3)]. 
 

 

Segundo Charmaz (2009), os códigos condensam e classificam os dados, 

conforme nossa interpretação inicial e, em princípio, eles são curtos, simples, ativos e 

analíticos. A autora afirma que as duas primeiras destas características refletem nossa 

postura em relação à codificação e as duas características restantes indicam como 

realizar a codificação. Ainda sobre a codificação inicial, Charmaz (2009, p.74) afirma 

que “esse passo inicial da codificação orienta-nos para as decisões posteriores relativas 

à definição das nossas principais categorias conceituais.” 

Observando os códigos formulados, em alguns casos, elaboramos outros códigos 

que melhor se adequassem aos dados à luz de nossos objetivos: 

 

Quadro 5 – Códigos revistos 

 

Código Exemplo ISAP 

Anterior: 
 Iniciando a atividade 

 
Aluno: Eu já tava pensando mais ou menos naquela questão 
do período. Como não é mais só um (referindo-se que havia 
na função dois parâmetros B: 2 e 2/3), aquela regra da gente 
colocar 2π/|B|, não daria certo. 

Posterior:  
Reconhecendo uma situação 
problemática/estado de dúvida 

 

Nessa fase, buscamos ideias para prosseguir com a análise dos dados, 

prevalecendo a observação de ações em cada segmento de dados, ao invés de aplicar 

categorias preexistentes.  
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Nesse sentido, os códigos iniciais são provisórios, pois procuramos nos manter 

abertos a outras possibilidades analíticas e à elaboração de códigos que melhor se 

adaptassem aos dados de que dispúnhamos. Durante esse tipo de codificação, 

procuramos nos abster de imputar nossos motivos e questões pessoais aos dados 

coletados. Embora adotássemos categorias a priori, os códigos iniciais fizeram com que 

refletíssemos sobre o material, evitando o forçamento das informações obtidas nessas 

categorias pré-concebidas.  

Para um estudo comparativo de nossos códigos, tomamos por base a codificação 

inicial, incidente por incidente, que em nossa interpretação é o mesmo que dizer 

contexto por contexto. Depois de definidos os códigos, passamos a agrupar aqueles que 

representavam assuntos similares e depois comparamos os códigos semelhantes, já 

agrupados, nas duas escolas, para estabelecer distinções analíticas:  

 

Quadro 6 – Agrupamento códigos semelhantes 

 

Código Exemplo 

Levantando 
hipóteses 

(Conjectura) 

CEFET - 4C: E o que agente ta observando já pra duas funções aqui é 
que o valor do período da função soma é sempre o valor daquela fórmula 
geral 2π/|B| só que esse B é um valor de fração sabe. 
4B: É se tiver soma de duas funções com um B inteiro e outro sendo 
uma fração, o período da função toda vai ser 2π sobre o B fração. 
ISAP - Pedro: Eu apliquei mais ou menos aquela fórmula. Igual, eu 
peguei essa parte e essa parte (falava dos arcos: 2x e 2x/3, considerando 
o valor do parâmetro B da função y=sen(2x)+cos(2x/3)), eu verifiquei 
que o período é 4π (utilizou a fórmula2π/|B| encontrou o período das 
funções y=sen(2x) e y=cos(2x/3) e somou) e o período ali (mostrou sua 
análise no gráfico da função y=sen(2x)+cos(2x/3)) é 3π.  
Aluno: O que eu penso é que nesse problema (referia-se a função 
analisada: y=sen(2x)+cos(2x/3)) você estaria desconsiderando uma 
função. O que eu penso é que o período da soma pode ser baseado em 
uma [função]. 
C.P: Pensou nisso devido o período da função f(x)=cos(2x/3) ser 3π e o 
período da função f(x)=sen(2x)+cos(2x/3) também ser 3π. 

 

A escolha por esse tipo de codificação inicial se justifica pelo fato da codificação 

de incidentes nos auxiliar no descobrimento de padrões e contrastes, além disso, os 

métodos comparativos nos ajudaram a perceber e a compreender as observações de 

maneiras novas, indutivas.  Segundo Charmaz (2009, p.80), a codificação inicial 

incidente por incidente: 
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Trata de um estudo comparativo dos incidentes. Aqui, você compara 
incidente com incidente e, então, conforme as suas ideias se afirmam, 
comparamos os incidentes com as sua conceitualização dos incidentes 
codificados anteriormente. Dessa maneira, conseguimos identificar as 
propriedades do seu conceito emergente.   
 

 

Acreditamos que, por se tratar de um processo emergente, na codificação, ideias 

inesperadas podem surgir, então, é preciso que, após codificar um corpo de dados, 

comparemos os seus códigos e dados uns com os outros, pois “um código revelador 

elaborado para encaixar em um incidente ou enunciado pode esclarecer outro. Um 

incidente anterior pode alertá-lo para observar outro posterior com maior incisividade.” 

(CHARMAZ, 2009, p. 88). 

Depois de definidos e separados os códigos, prosseguimos para a segunda fase 

principal da codificação – a codificação focalizada, na qual sintetizamos para melhor 

explicar os segmentos maiores de dados (categorias). Nesse passo da codificação, 

detectamos e desenvolvemos os códigos que mais se destacaram em grandes 

quantidades de dados, definindo categorias tendo por base a parte teórica – capítulo I de 

nossa pesquisa. Embora fossem adotadas categorias a priori, a análise foi realizada para 

estar aberta às novas categorias que chamamos de emergentes.   

 
A codificação focalizada significa utilizar os códigos anteriores mais 
significativos e/ou frequentes para analisar minuciosamente grandes 
montantes de dados. A codificação focalizada exige a tomada de 
decisão sobre quais os códigos iniciais permitem uma compreensão 
analítica melhor para categorizar os seus dados de forma incisiva e 
completa. (CHARMAZ, 2009, p.87) 
 

Nesse sentido, a codificação focalizada constata nossas percepções sobre os 

incidentes. Procuramos reagrupar códigos que retratassem determinada situação, o que 

nos orientou na classificação de categorias a priori, e visamos à adequação de códigos 

mais significativos ou frequentes, que geraram as categorias emergentes.  

De acordo com Charmaz (2009), os códigos sugerem a construção de categorias, 

já que, ao nos dedicarmos rigorosamente aos dados, sugestões de categorias podem ser 

reveladas. Para Graneheim, Lundman (2003), a criação de categorias é a característica 

central da análise de conteúdo qualitativa, ela se refere, principalmente, a um nível 

descritivo de conteúdo e pode, assim, ser vista como uma expressão das informações 

manifestadas nos dados e podem incluir certo número de categorias.  
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Formadas nossas categorias na codificação focalizada, realizamos uma 

integração entre elas e as bases teórico-metodológicas (capítulo I) o que nos 

proporcionou visualizar a possibilidade de categorias maiores, ou seja, os temas.  

Nesse momento, buscamos na codificação axial, o embasamento para definir 

temas relacionados/integrados às categorias. Esse terceiro tipo de codificação, 

apresentado por Strauss e Corbin (1990 e 1998; Strauss, 1987) citados por Charmaz 

(2009), segue o desenvolvimento de uma categoria principal, ou tema, e tem por 

objetivos classificar, sintetizar e organizar grande montante de dados.  

Ela sintetiza os dados em valores separados e códigos distintos para recompor 

novamente os dados em um todo coerente, ou é responsável pela vinculação das 

relações entre as categorias, especificando as dimensões de uma categoria mais ampla 

(que chamamos de tema).  

Para Charmaz (2009), a codificação axial relaciona as categorias aos temas, 

especificando as dimensões da categoria por meio dos códigos, reagrupando os dados 

fragmentados para dar coerência à análise. A autora vê a codificação axial como a 

elaboração de um tema que integra as categorias relevantes, sendo que os temas, as 

categorias e as conexões subsequentes refletem o modo como compreendemos os 

dados. Para ela, esse tipo de codificação também ajuda a esclarecer e a ampliar a 

capacidade analítica de nossas ideias emergentes.  

Depois de pronta a codificação, analisamos as respostas do questionário para sua 

inserção nas categorias que melhor se enquadravam, uma vez que demos preferência 

inicialmente para análise da transcrição de áudio. Por fim, separamos os dados em dois 

quadros, destacando as informações contidas na codificação.  

Baseamos-nos na codificação do material analisado para tratar e interpretar os 

dados. Assim, em um dos quadros relacionamos as informações em comuns das duas 

escolas, CEFET/MG – campus Itabirito e ISAP, após separamos em outro quadro a 

parte do material estudado que mostrou detalhes do pensamento reflexivo durante a 

investigação matemática.  

 

2.4.3 Terceira etapa: tratamento dos dados e interpretação 

 

Sintetizamos, no quadro 8 – quadro-resumo, os resultados que a codificação nos 

forneceu, apresentando os códigos, categorias, temas e a distinção entre as categorias 

escolhidas a priori e as categorias emergentes na pesquisa.  
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Esse quadro foi construído para uma melhor adequação à realidade apresentada 

na codificação. Após realizar uma leitura dos dois quadros codificados, percebemos que 

nossas categorias a priori se relacionavam, conforme ensaio feito na seção 3.1, também 

visualizamos que algumas respostas dos questionários se enquadravam em algumas 

categorias. Desse modo, para obter os resultados da análise, apoiamo-nos no ensaio de 

conexões entre aspectos das investigações matemáticas e do pensamento reflexivo e no 

quadro-resumo da codificação para estabelecer uma discussão da interpretação dos 

dados avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III: DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS DA 
ANÁLISE 

 
 

Após realizar uma leitura da codificação, percebemos que nossas categorias a 

priori se relacionavam. Essa constatação nos possibilitou a ter uma visão mais clara 

sobre pontos convergentes entre as características das atividades investigativas e 

reflexivas, o que fortaleceu nossas interpretações do referencial teórico, quanto a 

possíveis relações nesse sentido. Assim, elaboramos um ensaio de tais conexões. 

 

3.1 Construindo conexões entre o pensamento reflexivo e as investigações 

matemáticas 

   

Conforme apresentado no capítulo teórico, o pensamento reflexivo, segundo 

Dewey (1959), é um processo em que são levados em consideração e analisados os 

diversos pontos observados em um problema, provocando um fluxo de sugestões, 

favorecendo a consecutividade no ciclo de ideias.  

Nesse sentido, a partir da percepção do fator problemático, surgem ideias que 

conduzem a mente a conclusões plausíveis, cujas explicações são alvos da reflexão. O 

pensamento reflexivo parte da curiosidade, da sugestão e se apoia em pesquisa e 

investigação, com vista na solução do problema, de forma evolutiva e acumulativa. 

Segundo Dewey, o processo de pensar é finalizado quando a dificuldade defrontada 

deixa de ser um problema, sendo essa a função do pensamento reflexivo.  

Em consonância com essas ideias de Dewey, João Pedro da Ponte, com 

colaboradores, descreve investigação matemática no âmbito educacional como sendo 

uma atividade de ensino-aprendizagem correspondente a realização de descobertas, 

recorrendo a processos matemáticos, como formular problemas, explorar hipóteses, 

fazer e testar conjecturas, generalizar e construir argumentos.  

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2006), em uma investigação matemática, o 

aluno parte de uma situação aberta, pouco estruturada, e tenta formular uma questão 

sobre o seu interesse na situação e sobre ela produzir conjecturas que devem ser testadas 

para que, em caso de refutações, elas sejam revistas, reformuladas ou novas conjecturas 

sejam avaliadas até ganharem credibilidade. Ele destaca a importância dessa atividade 

por contribuir para a construção do conhecimento, levando o aluno a intuir, conjecturar, 
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experimentar, provar, avaliar, e apresentar o(s) resultado(s) encontrado(s) reforçando 

atitudes de autonomia e cooperação.  

Como resultado de uma análise sobre as ideias a respeito do pensamento 

reflexivo de Dewey e as investigações matemáticas de Ponte¸ confrontando com os 

dados da pesquisa de campo, vários pontos convergentes entre as ideias desses 

estudiosos foram determinados. Pontos de convergência relevantes que nos ampararam 

na realização da pesquisa de campo e, posteriormente, na análise dos dados. Assim, 

apreciamos fatores concernentes: 

 

a) Aos seus aspectos gerais; 

b) Realização da atividade investigativa e reflexiva;  

c) Importância educacional e o papel do professor.  

 

Aspectos Gerais 

 

Em uma atividade reflexiva, não se deve começar com problemas bem definidos. 

Ao invés disso, deve existir uma situação perturbadora de forma que certa dificuldade 

possa estar presente. Isso é condizente à investigação, pois, para que uma situação possa 

se constituir numa investigação, é essencial que esta seja motivadora e desafiadora. Isso 

ocorre por se tratarem de atividades mais abertas, em comparação com outras tarefas 

que, frequentemente, são usadas no ensino e aprendizagem da Matemática, permitindo 

que o aluno coloque as suas próprias questões e estabeleça o caminho a seguir. 

Dewey entende a atividade reflexiva como um método científico por apresentar 

características reguladoras que têm por objetivo selecionar fatos precisos, para formação 

de ideias ou sugestões. Para ele, deve haver um método adequado para não se incorrer 

em erros, como a falta de verificação da legitimidade de um fato: generalizações de 

determinada ideia; precipitação na aceitação de uma primeira solução ocorrida, sem 

qualquer exame ou sem estudar possibilidades de diferenças que impeçam tais 

generalizações.   

Esse método também está presente nas investigações, já que o aluno é chamado 

a agir como um matemático, ele parte de uma questão geral pouco estruturada, explora e 

formula uma questão mais específica. A partir disso, organiza os dados e produz várias 

conjecturas que devem ser testadas  para o refinamento e a sistematização para que, em 

caso de refutações, as questões possam ser revistas ou novas questões sejam avaliadas 
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até ganharem credibilidade. O aluno constrói justificativas, argumentações ou 

demonstrações, tendo em vista a validação dos resultados. Ele também justifica com os 

colegas e o professor o processo desenvolvido para obtenção desses resultados. 

O pensamento reflexivo é tido como uma cadeia de fatos e ideias ordenados 

visando a determinado fim. Ele se traduz em se chegar a uma conclusão, mediante 

indagações. Há que se desvendar algo obscuro a ser esclarecido por meio da aplicação 

do pensamento.  

Esse processo é evidenciado nas atividades investigativas, o qual se traduz em 

um ciclo que consiste em uma interrogação a respeito de determinada situação, 

formulando uma questão, fazendo observações à procura de regularidades, levantando 

conjecturas sujeitas a testes, e posterior argumentos que justifiquem/validem estas 

conjecturas.  

Para isso, os alunos são convidados pelo professor a formularem questões e a 

procurarem justificativas, provocando, assim, a capacidade de raciocínio. Os estudantes 

trabalham a partir de perguntas que os interessam, e que a princípio se apresentam de 

forma confusa, mas que é possível tornar-se clara para posterior análise, permitindo a 

elaboração de estratégias, sistematização de ideias e resultados.  

Uma grande vantagem, segundo Dewey, da posse do costume de refletir, é que 

um erro serve como toque para a capacidade do pensamento, apontando quais as 

alterações devem ser realizadas na hipótese criada, ou levantando um novo problema, 

ou ainda, ajudando a esclarecer o problema em questão. Ao mesmo tempo em que os 

fatos a serem tratados são observados, são sugeridos cursos de ações e os fatos recém-

observados podem causar o aparecimento de novas sugestões que servirão de base de 

orientação para outras pesquisas sobre as condições observadas.  

No momento em que pensamos numa possível solução e refletimos sobre ela, 

podemos retroceder e ser levados a novas observações ou reconsiderações de 

observações já feitas, com o objetivo de verificar o caminho sugerido. Essa 

característica é um dos pontos fortes da investigação. Ponte explica que, no caso da 

invalidação das conjecturas por meio de teste, estas deverão ser reformuladas ou criadas 

novamente. Embora uma atividade investigativa possa iniciar a partir de uma questão ou 

situação matemática dada, as investigações matemáticas permitem gerar novas questões 

a partir de fatos observados. O objeto a ser investigado pode ser alterado, formulando 

outras questões que exigirão análise e exploração.  
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Realização da atividade investigativa e reflexiva 

 

Relacionamos aspectos dos quatro momentos de uma investigação matemática 

(exploração e formulação de questões; organização de dados e construção de 

conjecturas; realização de testes, refinamento e sistematização das conjecturas; 

construção de justificativas) com as cinco fases do pensamento reflexivo (sugestões, 

intelectualização da dificuldade, hipótese, raciocínio, verificação).  

Ao estabelecer vínculos entre as ideias de Dewey e Ponte, relações entre a 

atividade investigativa e a reflexiva se tornaram mais compreensíveis, proporcionando 

uma fundamentação mais sólida para a análise dos dados.  A justaposição dos aspectos 

de pensamento reflexivo e investigações matemáticas no quadro 7 ilustra aproximações 

entre as ideias de Dewey e Ponte.  
 

Quadro 7: Aspectos de pensamento reflexivo e investigações matemáticas  

Desenvolvimento do pensamento reflexivo Desenvolvimento da investigação matemática 

Observação 

Exploração e formulação da questão investigativa Sugestão/ideia inicial 

Intelectualização da ideia em problema 

Os fatos (dados) expandem a sugestão inicial 
Organização de dados e construção de conjecturas 

Hipótese 

Raciocínio – reelaboração da hipótese  Realização de testes, refinamento e sistematização 
das conjecturas 

Verificação Construção de justificativas, argumentações ou 
demonstrações tendo em vista a validação dos 
resultados. 

Fonte: A autora. Quadro elaborado a partir da percepção da pesquisadora de dados convergentes entre o 
pensamento reflexivo e a investigação matemática. 

 

No pensamento reflexivo, a convicção que a pessoa tem de determinado assunto 

é suspensa, quando se depara diante de um dilema a ser esclarecido. Perante esse estado 

de dúvida, hesitação, perplexidade é originado o ato de pensar e a pessoa começa a 

observar, a explorar os fatos (dados). Ao mesmo tempo em que a pessoa observa as 

condições que constituem os fatos a serem tratados, são sugeridos os cursos possíveis de 

ação, sendo espontâneas as primeiras ideias que vêm à mente.  

Essas ideias iniciais são tidas como um palpite, uma possibilidade para a 

solução, não existindo nessas sugestões um controle das condições que determinam sua 
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ocorrência. Isso é pensar, mas não o pensar reflexivo, já que não existe uma observação 

e um pensamento dirigidos para uma conclusão aceitável, com base em evidências que a 

fundamentam, para se tornar reflexivo, é preciso que existam ordem e consecutividade 

no ato de pensar.  Por meio de novas observações, a sugestão inicial é bloqueada, o que 

leva a reconsiderar os dados com que se defrontam, mantendo o estado de dúvida e 

provocando investigação ulterior.  

Até esse momento, a inquietação, provocada pela situação problema 

embaraçosa, passa a ser expressa até certo ponto como condições. Quando conseguir 

entender, de forma clara, a dificuldade, ou seja, quando localizar e definir a dificuldade 

traduzida em um problema mais fácil e mais apurado, é possível transformar em um 

verdadeiro problema, algo intelectual.  

Essa conversão acontece pelo registro mais definido das condições que 

constituem o embaraço. Nesse momento, transformamos a sugestão, a princípio nossa 

possibilidade, em uma probabilidade a ser verificada. Essa intelectualização da sugestão 

em problema está presente na atividade investigativa, na etapa de exploração e 

formulação de questões, que é representada pelo reconhecimento e exploração de uma 

situação duvidosa.  

No início dessa etapa, as tentativas para o alcance do problema são mais ou 

menos vagas. A exploração inicial é identificada pela familiarização com os dados e 

apropriação mais plenamente do sentido da tarefa. Não se trata apenas da opção por 

algo a se investigar, mediante observações dos dados. A pessoa parte de uma questão 

geral pouco estruturada para, logo após, formular uma questão mais específica de 

acordo com seu interesse a investigar. 

Depois de definido o problema, adquirimos ideia mais clara da espécie de 

solução necessária. Os dados põem-se à frente do problema e seu exame corrige, 

modifica ou mesmo expande a sugestão original, traduzida pela questão de investigação 

e passa a constituir uma suposição definida ou uma hipótese. Essa será uma ideia, que 

iniciará e guiará a mais observações e outras operações, durante a coleta de dados para 

saber se o novo material atende a condições presentes na hipótese.  

Dessa forma, de acordo com Dewey, a primeira operação (sugestão) e a segunda 

(sua intelectualização em problema) são postas sob controle; o sentido do problema se 

torna mais adequado e apurado e a sugestão deixa de ser mera probabilidade para se 

tornar uma suposição a ser verificada. Essas características são condizentes às 

conjecturas nas investigações. Essas conjecturas refinam as sugestões iniciais, elas 
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podem surgir, para o aluno, de diversas formas, por exemplo, por observação direta dos 

dados, por manipulação dos dados ou por analogia a outras conjecturas.  

A(s) hipótese(s) levantada(s) dirige(m) a observação, regula(m) a coleta e 

inspeção de dados. As observações ou explorações, guiadas pela hipótese, constituem os 

fatos que regulam a formação de ideias que são trabalhadas mediante certa experiência 

ou conhecimento de determinado assunto (conhecimentos prévios) resultando em uma 

sugestão diferente da hipótese, ajudando a ampliar o conhecimento existente.  

A segurança dos elos entre as ideias, ou seja, da passagem de uma a outra se dá 

mediante o raciocínio que formará uma hipótese mais elaborada, requintada e que 

depende do conhecimento precedente à investigação de cada indivíduo. Na atividade 

investigativa, o raciocínio está relacionado ao refinamento e sistematização das 

conjecturas. Ele permite um exame mais completo da conjectura, a fim de verificar sua 

validade antes de aceitá-la. No processo de testes, as conjecturas, inicialmente 

promissoras, podem se revelar inadequadas, o que poderá nos levar à rejeição. Às vezes, 

o entendimento sobre as circunstâncias de uma conjectura pode não nos levar não à 

refutação destas, mas a sua reformulação.  

Assim entendemos que o sentido de hipótese, para Dewey, é o que Ponte 

denomina conjectura e, em nossa discussão dos resultados, adotaremos o termo 

conjectura, por ser um termo usual na nomenclatura da Matemática.  

Por fim, ao encontrarmos uma solução possível, mas até o momento condicional, 

procedemos à vistoria final da conclusão a que chegamos para que esta possa ser aceita. 

Essa fase é uma espécie de prova, que para Dewey, resulta em uma parte necessária à 

formação de boas práticas, de organizar o conhecimento, revendo fatos e ideias 

anteriores, relacionando-as a novos dados.  

Se, no exame feito, encontrarmos todas as condições requeridas em nosso 

raciocínio, registrando a ausência de fatos que comprovem o contrário, será quase 

impossível não crer na solução encontrada, a menos que surjam dados contrários que 

possam indicar uma revisão dessa conclusão. Essa relevância dada à verificação é 

notada também nas investigações matemáticas. Uma vez que os resultados encontrados 

são confrontados, eles são procedidos de uma vistoria, a fim de determinar sua 

conformidade com as exigências da situação. Com o objetivo de validar resultados, 

podem ocorrer, no final da investigação, a construção de justificativas, argumentações 

ou demonstrações.  
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Tanto para Ponte quanto para Dewey, a sequência dessas fases não é fixa, não 

seguem uma à outra, em ordem estabelecida. Cada passo contribui, de algum modo, 

para localizar e definir os passos seguintes. No desenvolvimento do pensamento, 

podemos retomar as fases iniciais, já que cada aperfeiçoamento de uma ideia conduz a 

novas observações que favorecem novos fatos e auxilia no julgamento mais acurado 

sobre a relevância desses dados.   

 

Importância educacional e o papel do professor 

 

O valor educacional das investigações matemáticas se encontra em sintonia com 

o fim educacional defendido por Dewey no ato de pensar reflexivamente. E ambos, 

Ponte e Dewey, destacam a importância da função do professor em atividades 

investigativa e reflexiva.   

Dewey defende que a escola deve desenvolver o prazer nos alunos pelas 

questões intelectuais, a fim de que pessoas saiam da rotina e do habitual e tenham a 

consciência da importância do ato de pensar. Os estudantes devem, espontânea e 

continuamente, examinar, reflexivamente, o que estão interessados em descobrir, 

aumentando-se assim o hábito de pensar.  

Para ele, em se tratando do ensino, não existe ponto mais importante do que a 

questão da maneira pela qual os conceitos e significados são formados, sendo 

importante que exista uma significação ampliada, de forma a melhor compreender um 

conceito. As atividades investigativas contemplam esses requisitos, ao permitir que os 

alunos atribuam significados aos conceitos matemáticos, além de propiciar a eles a 

reflexão, a autonomia, a criação do espírito de pesquisa, a argumentação, a descoberta e, 

por fim, a avaliação.  

Em relação às atitudes do professor frente à condução e orientação das 

atividades, ambos os autores dão destaque às funções que devem ser desempenhadas 

por esse profissional. Segundo Dewey, o professor é comparado a um guia de uma 

embarcação e os alunos à energia propulsora. Nessa situação, o professor é concebido 

como agente de sua própria formação e da formação dos alunos.  

Para ele, a função do professor é prover as condições para dirigir a curiosidade 

rumo à investigação, não a deixando “morrer”.  Outros aspectos importantes mostrados, 

em relação ao professor, é que ele deve conhecer o aluno, para saber as ações para 

formação de hábitos de reflexão; deve dar devida atenção às dificuldades apresentadas 
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no percurso da realização das atividades, intervindo, especialmente em momentos 

difíceis, que empeçam o aluno de prosseguir a experiência; deve ser motivador, 

despertando o desejo de informação e exercitando nos alunos o hábito de observação.  

O professor deve, portanto, conduzir a atividade, tendo a oportunidade de avaliar 

o progresso dos alunos. Pode criar situações que oportunizem reações intelectuais dos 

alunos, por meio de indagações para levantar questões a serem discutidas, de modo a 

orientar as dúvidas e auxiliar a organização dos dados obtidos.  

Dewey afirma também que o professor deve preparar os alunos antes da 

atividade, ou seja, é necessário que neles tenha sido despertado o interesse por algo que 

deve ser explicado. Alerta que essa parte preparatória (as explicações) não pode ser 

longa demais para que o aluno não perca o interesse e nem tão insuficiente que deixe de 

estimular a reflexão. 

Todos esses aspectos relacionados ao professor são defendidos no tocante a 

realização de atividades investigativas. Ponte esclarece que é preciso ter a preocupação 

em centrar a aula na atividade nos alunos, nas suas ideias e nas suas pesquisas. Para 

isso, o professor deve criar um ambiente de envolvimento dos alunos para que eles se 

sintam estimulados, à vontade para pensar, auto-questionar e questionar seus colegas. O 

professor deve pensar, matematicamente, “frente” aos seus alunos, fornecendo 

informação, promovendo a reflexão, a fim de desafiá-los, apoiá-los e avaliar o seu 

progresso.  

O autor afirma que o professor exerce papel de orientador e mediador da 

atividade, ele deve estar sempre preparado a incentivar os alunos no desenvolvimento 

da tarefa, dando-lhes o seu ponto de vista sobre as iniciativas na realização das tarefas 

investigativas, e precisa ajudar os estudantes a ultrapassar eventuais bloqueios.  

Também é imprescindível que o professor estimule a comunicação entre os 

alunos e observe se eles estão trabalhando de modo produtivo; deve ter cautela na 

apresentação da atividade investigativa, a fim de não conduzir os alunos num 

determinado sentido (se fornecer demasiada informação), ou tornar a tarefa pouco clara 

(na falta de informação).  

No caso de dificuldades dos alunos em organizar os dados e em formular 

questões, os professores devem apoiá-los com a finalidade de não comprometer o 

prosseguimento da investigação. Ele deve incentivar a autoconfiança e a reflexão dos 

estudantes, além do desenvolvimento do raciocínio e da criatividade. Deve promover 
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um diálogo com os alunos, enquanto estes estão executando a atividade, encorajando-os 

a discutir com outros grupos, em sala de aula.   

Na etapa de discussão, é preciso que o professor tenha boa capacidade de 

raciocínio matemático, bem como boas competências de gestão de discussões, a fim de 

evitar que os alunos falem todos ao mesmo tempo. Deve incentivar os alunos a ouvir 

uns aos outros, tendo a função de moderador e orientador, estimulando a comunicação 

entre os alunos, a respeito das ideias e das conclusões alcançadas. 

 
3.2  Sintetizando para melhor esclarecer os dados obtidos 

 

Tendo por base a construção de conexões entre aspectos do pensamento 

reflexivo e da investigação matemática e a percepção de que respostas do questionário 

corroboraram com os dados em algumas categorias, preparamos um quadro resumo que 

une os aspectos do pensamento reflexivo e da investigação matemática, bem como 

incorpora nos códigos existentes resultados da análise das respostas dos alunos aos itens 

do questionário. 

Adotamos por referência esse quadro para discussão dos resultados da análise. A 

partir de uma observação minuciosa dos dados contidos nesse quadro, obtivemos uma 

visão mais ampla da codificação, o que nos revelou informações que responderam aos 

objetivos dessa pesquisa bem como demonstraram aspectos mais específicos de nosso 

referencial teórico. Assim, para tratar os dados interpretados utilizamos recortes das 

informações da codificação a fim de exemplificar nossas interpretações que tiveram por 

fundamento e amparo as ideias de Ponte e Dewey. 

 

Quadro 8: Códigos, categorias e temas estabelecidos na codificação.   
CÓDIGOS CATEGORIAS TEMAS 

Reconhecendo uma situação 
problemática/ estado de 

dúvida 
Exploração e formulação de 

questões 

A
 
p
r
i
o
r
i
 
–
 
a
s
p
e
c
t
o
s
 

c
o
m
u
n
s
 
e
n
t
r
e
 
a
 

i
n
v
e
s
t
i
g
a
ç
ã
o
 
m
a
t
e
m
á
t
i
c
a
 

e
 
o
 
p
e
n
s
a
m
e
n
t
o
 

r
e
f
l
e
x
i
v
o 

Observando/explorando a 
situação 

Surgindo ideias para uma 
possível solução  

Elaborando o 
problema/formulando a 

questão  
Sugerindo (sugestão) Organização de dados e 

construção de conjecturas Levantando hipótese 
(Conjectura) 
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Realizando testes 
Refinamento e sistematização 
das conjecturas (raciocínio) 

Contestando as 
hipóteses/refutações 

Reformulando as conjecturas 
Justificando as conjecturas 

Construção de justificativas, 
argumentações, tendo em 
vista a validação dos 
resultados. (verificação) 

Verificando os resultados 
obtidos/ avaliando o 

raciocínio 

Comentando sobre a 
socialização dos grupos 

Pesquisadora auxiliando na 
observação das características 

do gráfico por meio do 
software GeoGebra. 

Papel do professor 

Apoiando/auxiliando o aluno 
a resolver a atividade 

Pesquisadora demonstrando 
um espírito investigativo 

Pesquisadora vivenciando a 
tarefa investigativa. 

Professora 
mediando/orientando 

atividade frente obstáculo 
apresentado pelo aluno 

Professora apresentando 
dificuldades na realização da 

atividade, e sua visão quanto à 
investigação 

Pesquisadora relatando 
experiência com atividade 

investigativa 
Pontos relacionados pelos 

alunos que mais os agradaram 
na condução das atividades 

pela professora-pesquisadora 
Atividades preliminares 

ajudando na realização da 
investigação 

Fase inicial do trabalho 

E
m
e
r
g
e
n
t
e
-
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
ç
ã
o
 

m
a
t
e
m
á
t
i
c
a
:
  

A
s
p
e
c
t
o
s
 
d
e
 
s
u
a
 
r
e
a
l
i
z
a
ç
ã
o
 

e
 
C
a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s
  

Apresentando a atividade 
investigativa: Explicando a 
proposta e mostrando um 

ponto de partida- AMARAL 
(2003) 

Alunos apresentando dúvidas 
na atividade investigativa 

Interações aluno-professora 
pesquisadora 

Troca de informações/ 
comunicação; trabalho em 

grupo Interações entre os grupos 
Utilizando conhecimentos 

prévios na atividade 
Habilidades desenvolvidas 
e/ou utilizadas pelos alunos 
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Motivação/interesse dos 
alunos 

durante a investigação 

Cada aluno trabalhando ao 
seu tempo sem regras dadas 

pelo professor 
Aluno mais autônomo 

Argumentando/justificando.  

Situação presente 

Inferência 

E
m
e
r
g
e
n
t
e
:
 
C
a
r
a
c
t
e
r
í
s
t
i
c
a
s
 
d
o
 
p
e
n
s
a
m
e
n
t
o
 

r
e
f
l
e
x
i
v
o 

Conhecimento prévio, 
sugestões 

verificação 
Desconhecido 

Inquietude. Participantes 
incentivados a investigar 

diante falta de significados. 
Compreensão: ideias e 

significados 
Significação tida como 

possibilidade. 
Significação sendo provada 

Objeto em estudo sendo 
compreendido 
Curiosidade 

Exercitando o pensamento. 

Sugestão 
Ordem, consecutividade de 

ideias 
Instruindo o aluno a refletir. 

Estimulando o hábito da 
investigação/reflexão. 

Fonte: A autora. Quadro elaborado conforme os resultados da análise dos dados realizada pela 
pesquisadora  
 

Nas seções seguintes, relatamos os resultados da análise cuja discussão está 

apresentada nas seguintes subseções:  

 

3.3  Construindo as bases para a atividade investigativa; 

3.4   Desenvolvimento da tarefa investigativa mediada pelo pensamento 

reflexivo; 

3.5   Características do pensamento reflexivo; 

3.6   Considerações sobre as atividades.  
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Nas seções 3.4 e 3.5 nos baseamos nas categorias descritas no quadro 8 a fim de 

melhor revelar nossos temas a priori e emergente. 

 

3.3 Construindo as bases para a atividade investigativa 

 

No decorrer das atividades preliminares, tivemos por intuito para os estudantes 

reverem e, na maioria dos casos, aprenderem alguns conteúdos das funções 

trigonométricas seno e cosseno (suas propriedades gerais; significado de alguns 

parâmetros das senóides  f(x) = A1 sen B1(x – C1) + D1  e  g(x) = A2 cos B2(x – C2) + D2  

e de funções em geral (domínio, imagem, paridade, crescimento e decrescimento). 

Também procuramos desenvolver um ambiente e postura que promoveriam aos 

estudantes o desenvolvimento de algumas características do pensamento reflexivo e das 

investigações matemáticas (curiosidade, sugestão, observação, costumes de pesquisar e 

consecutividade no ciclo de idéias, interações, argumentação, questionamento, testes) 

com a finalidade de subsidiar a atividade investigativa.  

Além disso, proporcionamos práticas com o software GeoGebra utilizado como 

ferramenta que os ajudariam no desenvolvimento dessa atividade. Essas intenções 

obtiveram êxito conforme nossas observações em relação ao desempenho dos alunos 

nas atividades preliminares e opiniões expressas por eles, em suas respostas ao 

questionário. Utilizamos o depoimento de um aluno do grupo 6 para exemplificar a 

resposta do questionário, quanto aos pontos que agradaram ou desagradaram os alunos 

em relação à condução das atividades pela professora-pesquisadora: 

 

Os pontos destacados e explicados antes da atividade investigativa foram 
realmente de grande ajuda durante a atividade investigativa. 
 

O propósito de que os alunos começassem a desenvolver o hábito de pensar 

reflexivamente foi concretizado mediante estímulos que puderam aguçar neles 

características desse tipo de pensamento. Essa meta estava de acordo com os 

ensinamentos de Dewey, ao afirmar que cabe à escola desencadear no aluno o hábito de 

pensar para que ele verifique, de forma contínua e reflexiva, o que possa vir a ter 

interesse em descobrir.  

Nesse sentido, e tendo como apoio os dados coletados, podemos afirmar que os 

participantes da pesquisa ora adquiriram, ora aumentaram os “treinos para o 
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pensamento” na medida em que as tendências de se explorar, observar, envolver, 

recorrer às experiências passadas, fazer associações e fluxo de ideias rumo a uma 

conclusão estavam presentes na atividade investigativa. Nos recortes que 

apresentaremos tais constatações serão evidenciadas.  

Na aula investigativa, considerando as funções: f f(x) = A1 sen B1(x – C1) + D1  e  

g(x) = A2 cos B2(x – C2) + D2,  solicitamos aos alunos que definissem funções de sua 

autoria, formadas em termos das funções seno e cosseno e que contivessem uma das 

operações (f(x).g(x); f(x)+g(x); f(x)-g(x); f(x)/g(x) dentre outras); a fim de investigar 

algo de seu interesse tendo por base  um exemplo que fornecemos como ponto de 

partida: 





+=

3
2cos)2()( xxsenxf .  

Na análise dos dados, a escolha pela investigação do período para esse tipo de 

função mereceu destaque, visto que, no CEFET, vários grupos (grupos 1, 4, 5, 6, 9) 

decidiram por investigar o período, sendo que os demais grupos optaram por investigar 

a imagem. No ISAP não foi diferente, a investigação iniciou com a tentativa de uma 

possível generalização para o período, com o andamento, foi investigada a imagem que 

levou à paridade dessas funções. Acreditamos que tal interesse aconteceu pela 

construção de um entendimento da fórmula geral 
B
π2  para o período de funções do tipo 

y = sen B(x) e y = cos B(x) durante uma das atividades preliminares. Por ser relevante 

para o entendimento do processo desenvolvido na investigação, mostraremos 

sucintamente como ocorreu essa construção no CEFET, uma vez que ela foi similar no 

ISAP: 

 

Registro de campo – Quarto encontro CEFET – Itabirito 22.06.12 
 

Atividade no GeoGebra – Parâmetros B das senoides  
y=AsenB(x-C)+D; y=AcosB(x-C)+D 

 

Começamos a abordar o estudo da variação do parâmetro B, em relação às 

funções seno e cosseno, utilizando o data show para que os alunos acompanhassem a 

explicação no GeoGebra. Solicitamos a eles que utilizassem o controle deslizante11, 

                                                 
11 O controle deslizante é um recurso do GeoGebra que permite atribuir um conjunto de números [a1, an] 
a ser definido pelo usuário para um parâmetro, “deslizando” um número por outro em incremento, ou 
passos que o usuário define. Isso permite uma forma mais dinâmica para comparar o efeito dos diferentes 
valores do parâmetro, no intervalo estabelecido. 
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pois ele estaria representando o parâmetro B a ser estudado, logo ao movimentar o 

controle deslizante estariam variando os valores do parâmetro B. Inicialmente, tomamos 

por referência a função seno depois estudamos com a função cosseno. 

 
P: [...] Eu quero que vocês movimentem o controle deslizante e verifique o 

que está ocorrendo com o gráfico da nova função em relação a função 
f(x)=sen(x) quando modificamos o valor do parâmetro B. Tente fazer 
uma observação do tipo quando B for tanto está ocorrendo tal coisa, 
mudem o controle devagar para maiores observações. 

 
Após alguns minutos aguardados para que os alunos pudessem fazer suas 

observações, retomamos a explicação: 

 
P:  Beleza pessoal! Podemos prosseguir? Todos visualizaram um 

pouquinho? 
Alunos:  sim. 
P:   Quem descobriu com o que o parâmetro B está relacionado? 
Vários alunos: Ao período. 
P: Então, acho que temos que entender primeiro o que é período. Quem 

sabe me falar o que é período, podem falar para mim do jeito que vocês 
entendem, ou se não entende nada sobre pode expressar também, não 
tem problemas. 

5C:   É o ponto máximo de um até o máximo de outro. 
P:   Ahn, o que mais? 
4B:   É de um pico ao outro. 
P:  Alguém está falando que é a distância de um pico a outro. É… o 

professor disse que explicou dessa forma né? 
Alunos:  É. 

 
Conversamos com o professor da turma no final do terceiro encontro, sobre a 

maneira como ele explicou a definição de período, já que alguns alunos apresentaram 

dificuldades em entender esse conceito. O professor disse que explicou que período era 

a distância entre dois picos e que, pelo fato das funções seno e cosseno serem 

periódicas, bastava encontrar essa distância que o restante do gráfico era como se 

copiasse e colasse à direita e à esquerda do gráfico, já que repetia.  
 
P:  Antes de dar a definição, vamos analisar os gráficos das funções y=sen(x), 

y=sen(2x) 
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Figura 3: Slide da apresentação em Power Point para explicação do parâmetro B 

 

Procurava fornecer subsídios para desenvolver uma compreensão a respeito do  

que é o período em termos do comportamento de uma função periódica.    
 

P:  Nesse gráfico preto [f(x)=sen(x)] vamos analisar o que está ocorrendo 
de  0 até 2π. 

 
Apontava ao longo do formato do gráfico para enfatizar que, ao analisar o 

gráfico, tem que levar em consideração tanto o comportamento crescente/decrescente 

quanto o sinal da função. 

 
P: A função está crescendo, decresce, decresce e cresce, a partir daqui [2π] 

esse comportamento começa a se repetir, ela começa a crescer para 
valores positivos da função, decrescer para valores positivos, decrescer 
para valores negativos da função e crescer para valores negativos. 
Lembram que expliquei a diferença de crescimento e de sinal. Então, esse 
é o comportamento da função. Considerando a função seno e como diz o 
professor de vocês se eu encontro o período é como se copiasse e colasse 
várias vezes à esquerda e à direita esse mesmo formato do gráfico. O 
período se repete já que as funções seno e cosseno são periódicas. Então, 
vamos tomar por referência outro ponto diferente da origem. Vamos 
pegar, por exemplo, aqui [2π], começando daqui o que está ocorrendo 
com a função. 

 
Mais uma vez, apontando ao longo do gráfico para valores no domínio de 2π a 

4π 
 
Alunos:  Cresce, decresce, decresce e cresce. 
P:  A partir daqui seu comportamento não começa a repetir? Então quem 

será o período considerando esse ponto de referência? Quem é o 
período? É a distância. A distância não é o ponto final menos o inicial? 

Alunos:  Isso. 
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P:  Então eu pego um ponto final, subtraio desse aqui e tenho que encontrar 
2π também. E a distância é sempre positiva, por isso que é dada em 
módulo. Todos analisaram o que é período? 

P:  Dessa forma, o período será a distância mínima em que o 
comportamento da função começa a se repetir independente do ponto de 
referência. 

P:  Agora vamos voltar e analisar nossa g(x)=sen(2x) [ver figura2]. A partir 
do momento que eu vario os valores de B, o colega falou que eu vario o 
período. Vamos verificar isso? Nesse caso aqui, estou colocando meu B 
igual a quanto? [movimentei o controle deslizante] 

 

Analisamos o período para g(x)=sen(2x) e depois para 
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Entreguei a eles uma tabela com a explicação numérica do parâmetro B para ambas as 

funções. 

 
P: [...] Manipulem, movimentem o controle deslizante para outros valores 

de B façam suas observações para que possamos descobrir uma fórmula 
geral para encontrar qualquer período. [Muito barulho nessa hora. Os 
alunos estavam focalizados na tarefa] 

4C:   Eu achei, Daiana. 
 
Observei que os grupos trocavam informações, estavam envolvidos.  
 
P:  Não fala ainda não, espera um pouco até os outros analisarem. Podemos 

retomar pessoal? Essa tabela é a parte algébrica [numérica] do que 
estava explicando.  

P: Vocês disseram que o B está relacionado com o período e vimos que 
período...  

5B: A ta! Eu descobri um negócio na função, você divide período [associando 
2π  ao período] pelo B pelo valor de B aí quando for fração [fração x tal 
que |x| < 1] divide pela fração aí vai aumentar o B [período]. Alguma 
coisa assim. 

  

Na transcrição, ouvi essa fala do aluno com os outros componentes do grupo, durante 

minha explicação a respeito dos valores numéricos da tabela. Após explicar a tabela: 

 

P:  Vocês conseguiram determinar uma maneira de encontrar para qualquer 
valor de B real quem será meu período? 

5B, 4B, 6A:  
B
π2 . 

P:  Todos chegaram nisso? [Outros grupos ficaram em silêncio]. Porque 
isso, vejam bem nessa função [g(x) do gráfico na figura 2] o período não 
é π , se considerarmos o intervalo do domínio de 0 a 2π, dentro desse 
intervalo eu vou completar um período [para função g(x)] aqui no π, 
então tenho quantos comportamento dentro desse intervalo? 

Alunos:  Dois 
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P:  Dois. Então em 2π tenho dois comportamentos e B=2 [anotei no quadro  

B
π2  e B=2]. Agora vejamos a m(x) 
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)( xsenxm  o período é 4π e no 

intervalo de 0 a 2π não tinha completado um período somente metade 
dele. Então em 2π tenho metade do comportamento da função e B=

2
1  

[anotei no quadro  2π/B e B=
2
1 ]. E na f(x)=sen(x) cujo período é 2π nesse 

intervalo haverá somente um comportamento da função. Em 2π tenho um 
comportamento e B=1 [anotei no quadro  2π/B e B=1]. Alguma dúvida 
quanto a isso? Como o período é a distância e a distância não é 
negativa, vamos considerar sempre o módulo de B. Assim, para 
determinar o período teremos que P=

B
π2  [escrevi no quadro.]  

 
Percebemos que o ensino para que os estudantes atribuíssem um significado de 

período por meio da noção de comportamento de função foi significativo, uma vez que 

os estudantes utilizaram essa noção para determinar a fórmula geral para o período 

considerando B pertence aos números racionais e também utilizaram a concepção de 

comportamento e a fórmula geral em suas investigações.  

 

3.4  Desenvolvimento da tarefa investigativa mediada pelo pensamento reflexivo 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados de nossa análise referente ao 

desenvolvimento da tarefa investigativa no sexto, sétimo e oitavo encontro no CEFET e 

no sexto e sétimo encontros no ISAP, na ordem cronológica que sucederam, não 

explicitando situações que sejam análogas nas duas escolas. Utilizaremos tópicos 

representados por assuntos para relatar a ordem dos fatos como ocorreram. 

Os resultados da nossa análise, relativa ao desenvolvimento da tarefa 

investigativa foram separados em dois momentos: 

 

1) Fases da investigação matemática e do pensamento reflexivo, antes da 

elaboração do problema; 

2) Fases da investigação matemática e do pensamento reflexivo, depois da 

elaboração do problema.  

 

Os dois momentos foram separados levando-se em consideração nossas 

observações sobre o desenvolvimento acentuado da atividade após a formulação do 

problema. Dando respaldo a essa observação, Dewey sintetiza em duas sequências as 
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fases do pensamento reflexivo que tem como divisor a formulação do problema a ser 

investigado. Pensamos que essa opinião de Dewey apresenta-se nas fases da 

investigação matemática uma vez que seus aspectos se comungam com as do 

pensamento reflexivo, conforme seção 3.1. Dewey apresenta a seguinte divisão: 

 
(1) um estado de dúvida, hesitação, perplexidade, dificuldade mental, 
o qual origina o ato de pensar; e (2) um ato de pesquisa, procura 
inquirição, para encontrar material que resolva a dúvida, assente e 
esclareça a perplexidade. (DEWEY, 1959, p. 22). 

 

3.4.1 Fases da investigação matemática e do pensamento reflexivo (antes 
da elaboração do problema) 
 
Relatando experiência com atividade investigativa. 

 

Por não ser uma prática comum, no início do sexto encontro do dia 29/06/2012 

no ISAP, houve certa apreensão quanto à condução da aula e das intermediações por 

parte da pesquisadora. Havia, no entanto, a constante preocupação de incentivar o aluno 

na proposta e, ao mesmo tempo, não guiar a escolha do problema a ser investigado.  

No CEFET, a expectativa também era grande para o sexto encontro, 02/07/2012. 

Em princípio, a proposta era iniciar uma prévia da atividade investigativa, e a apreensão 

era justificável, já que tanto os alunos como a professora-pesquisadora iriam vivenciar 

essa experiência pela primeira vez. Possivelmente, a expectativa maior foi na condução 

da atividade. Como não sabia o que poderia ocorrer, houve a preocupação da 

pesquisadora em ficar atenta na direção que a atividade poderia tomar, dependendo das 

mediações.  

Portanto, as discussões do grupo foram bem observadas, os exemplos foram 

adequados a cada pergunta, de forma a não influenciar nas resoluções. O que ocorreu foi 

que, em alguns momentos, alguns grupos não se desenvolviam, não progrediam e veio a 

necessidade de uma intervenção mais direta por parte da pesquisadora. 

A aula no CEFET iniciou-se com o objetivo de rever a função de cada parâmetro 

(A, B, C, D) por meio da explanação do último exercício do quinto encontro. Nesse 

exercício, os alunos deveriam encontrar a imagem e o período de cinco funções contidas 

na tabela (ver tabela na página 85) tendo por base o estudo dos parâmetros das senoides 

e depois, conferir o resultado no GeoGebra.  
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Outro objetivo presente nessa explanação, foi auxiliar os estudantes na 

exploração dos gráficos, em relação a aspectos das funções. No início desse encontro, os 

alunos estavam impacientes, ansiosos para começar a atividade investigativa. Talvez 

essa reação dos alunos tenha sido por curiosidade em conhecer a atividade, já que no 

decorrer dos encontros sempre era comentado sobre a investigação como proposta para 

pesquisa. Assim, demos início à atividade investigativa explicando a proposta e 

fornecendo um ponto de partida (AMARAL, 2003). 

  
P: É...eu gostaria que vocês observassem essa função aqui 
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2cos)2()( xxsenxf  que eu criei e procurem fazer algumas 

observações sobre as características dessa função, que seja no próprio 
gráfico, ou através de cálculos. Observem as propriedades que já vimos 
nesses encontros direcionadas para essa função e a partir de suas 
observações vamos tentar chegar a generalizações. Na Matemática para 
generalizar algo tenho que fazer testes, porque se eu encontrar nos meus 
testes algo que contradiz aquilo que eu acredito ser verdade aí o que eu 
achava ser o correto não será válido para todos os casos. Então, vocês 
vão observar essa função e vão tentar lembrar tudo que vocês 
aprenderam comigo ou que relembraram comigo desde o primeiro 
encontro e vão tentar achar alguma generalização. Suponhamos que eu 
queira estudar alguma coisa específica que a Daiana explicou nessa 
função, então terei que primeiro levantar conjecturas, testar essas 
conjecturas para ver se são válidas para todas as funções que eu criar, 
que eu for testar, aí se isso ocorrer eu posso generalizar a ideia que tive, 
senão tenho que ajustá-la para fazer novos testes. Essa função aqui é 
uma base, se o aluno quiser criar outra função para testar essa  pode 
criar, estão entendendo o exemplo?     

 

Em princípio, pensamos em fazer uma prévia da atividade investigativa para 

que, depois de possíveis ajustes, pudéssemos propor a atividade propriamente dita. O 

que era para ser uma prévia tornou-se a própria investigação. Assim, apresentamos uma 

situação inicial, a função 
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tendo a condição de ser formada pelas funções seno e cosseno e um número reduzido de 

parâmetros (A, B, C e D) por ter poucas transformações em relação a y = sen (x) e y = 

cos (x). Nesse sentido, o aluno não recebeu o problema a ser investigado pronto, ele foi 

convidado a construir suas próprias questões, a partir da função apresentada.  

 
Alunos apresentando dúvidas na atividade investigativa 
 

No início, houve dúvidas de como começar e o que fazer. Tivemos que, aos 

poucos, dar informações na medida em que os alunos mostravam dificuldades: 
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6B:  Explica só mais um pouco, como eu devo começar a analisar porque 

agora temos duas funções.  
 

Apresentei mais explicações sobre a proposta.    

 

P:  Suponhamos que estejamos estudando essa função aqui y=sen(x)+10, 
ah! A Daiana pediu para que eu analisasse essa função aqui, eu posso 
analisar isso [g(x)=sen(x)]   e depois eu posso verificar isso [h(x)=10], 
eu posso verificar, por exemplo, separadamente e depois analisar a soma 
dessas funções. Deu para entender a ideia? 

Aluno:  Ranran. 
 
 
Reconhecendo uma situação problemática / estado de dúvida. Observando/explorando a 
situação 
 

 
No ISAP, Pedro não demonstrou dúvidas na apresentação da atividade. Por não 

ter certeza do possível entendimento do aluno, continuamos fornecendo mais 

explicações sobre a proposta:  

 
P:  Você pode fazer algebricamente ou no GeoGebra, do jeito que você 

achar melhor. Até eu vou fazer também.  
 

Estávamos observando o gráfico da função 
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tela do GeoGebra, quando, após algum tempo, Pedro manifestou certa inquietude a 

respeito do período: 

 
Pedro:  Eu já tava pensando mais ou menos naquela questão do período. Como 

não é mais só um [referindo-se que havia na função dois parâmetros B: 2 
e 

3
2 ], aquela regra da gente colocar 

B
π2 , não daria certo. 

 
 

No CEFET, após apresentada a proposta da atividade e o ponto de partida, o 

grupo três examinava a situação. Verificamos que o período também é uma 

característica da função que chama a atenção desse grupo ao ver o gráfico: 
 

3C: 
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2cos)2()( xxsenxf , isso dá enter. [digita a função na linha de 

comando e aperta a tecla enter para o gráfico aparecer] 
Grupo 3:  Nossa! [muita conversa ao mesmo tempo] 
3C:   O período está indo até 

2
π ? 

3B:   Acho que não. 
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Depois das diversas explicações sobre o que tratava essa tarefa, às vezes 

utilizando exemplos, outras não, os alunos apresentaram progresso em relação à 

proposta da atividade e iniciaram um estado de dúvida provocado pelas observações de 

aspectos da representação gráfica da função. Esse estado para Dewey consiste em algo 

obscuro a ser esclarecido por meio da aplicação do pensamento.  

Para esse autor, quando uma pessoa encontra uma situação que contenha 

determinada dificuldade, ela pode tomar diversos caminhos e um deles é o enfrentar 

essa dificuldade. Nesse momento, a pessoa começa a refletir. A tentativa de reconhecer 

a situação problemática deu início à atividade reflexiva. Dewey ressalta que é possível 

não pensarmos reflexivamente, mesmo quando haja um estado de perplexidade.  

Pode acontecer a falta de crítica das ideias que nos ocorrem, precipitando nossas 

conclusões; ou a abreviação dessas indevidamente pela adoção do primeiro resultado 

por preguiça ou impaciência. Para ele, só estaremos aptos a pensar reflexivamente 

quando nos dispomos a suportar a suspensão do pensamento e a vencer o cansaço da 

pesquisa. É preciso prolongar esse estado de dúvida que é o estimulo para uma 

investigação.  

De acordo com Dewey, ao se deparar com uma situação embaraçosa, é 

importante que o aluno, em seu estado de confusão, suspenda sua convicção, surgindo 

uma dúvida que dá origem ao pensamento. Reconhecida a situação problemática, no 

caso referente ao período, os participantes da pesquisa passaram a realizar observações 

da situação. Os recortes revelam essa etapa de exploração, reconhecimento da situação 

problemática. Nesse momento, as tentativas para alcance de um problema mais bem 

elaborado são mais ou menos vagas. Para Ponte, a exploração inicial é identificada pela 

familiarização dos dados e apropriação do sentido da tarefa.  

 

Apresentando uma falta de entendimento quanto à proposta de atividade 

 

Ainda no sexto encontro no CEFET, mesmo após alguns esclarecimentos quanto 

à proposta, alguns alunos mostravam dificuldades em termos de não entender a ideia de 

conjecturas a partir de uma questão e de generalização. Dessa forma, procuramos dar 

mais informações no sentido de exemplificar como seria o processo: 
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6B:  Ô Daiana, quem achou a imagem e o período, por exemplo, é para 
acabar?   

 
P:  Não. Mas aqui...Ô gente vocês entenderam que além de verificar na 

função, por exemplo, nessa função soma 
aqui
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período, etc, etc, e outras propriedade, o objetivo é que você faça 
generalizações. Vamos supor que eu achei ali, vamos supor que a 
imagem deu de -1,86 a 1,86 por que que a imagem deu isso? Por quê? 
Eu sei que a imagem das funções seno e cosseno variam de -1 a 1 e 
porque a imagem da função f(x) está dando esse valor? Se eu mudar ali o 
valor de B e/ou outros parâmetros a imagem continua a mesma? Porque 
que não é a mesma? Se eu acho que eu achei respostas para minhas 
perguntas, aí eu tenho que testar, deixa eu ver se isso que estou achando 
vale para uma outra função, e para essa outra aqui, até eu poder fazer 
uma afirmação. É isso que eu quero que vocês façam ta bom? (todos os 
grupos discutiam ao mesmo tempo). 

P:  Entenderam? entenderam? (passava nos grupos) tudo bem aí? (perguntei 
ao grupo 8) 

8A:   Explica um pouco mais pra gente. 
 

Na medida em que foram aparecendo dúvidas em relação à proposta, íamos 

fornecendo mais informações para que os alunos pudessem compreender a proposta 

envolvida na investigação.     

Os recortes da transcrição de áudio apresentados mostram que parte das dúvidas 

deveu-se à falta de experiência nesse tipo de atividade, o que levou, no início, os alunos 

a quererem utilizar estratégias que empregavam para resolver outros tipos de tarefas 

(como exemplo, exercícios) e também pela falta de compreensão quanto à natureza da 

tarefa investigativa (busca de padrões, condições, ideia de conjectura, generalizações). 

Sobre as dificuldades apresentadas pelos alunos na realização da atividade, Rocha e 

Ponte (2006, p. 33) afirmam que os alunos “tendem a dar pouca atenção à colocação de 

questões, demoram a compreender a necessidade de justificar as conjecturas e tornam-

nas rapidamente como conclusões.” Em relação à opinião desses autores, realçamos a 

fala do aluno 6B:  

 
Ô Daiana, quem achou a imagem e o período, por exemplo, é para acabar? 

 

Sugestão (uma ideia inicial ou possibilidade) 

Em princípio, frente à dúvida que se formou, a partir do contato com a função 

apresentada, o pensamento reflexivo começa com uma sugestão imediata que deveria 

ser apreciada mediante os fatos. Pedro, no ISAP, confirma sua desconfiança a respeito 
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do uso da fórmula 
B
π2 para encontrar o período de 
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cujo gráfico encontra-se na figura 4: 
 

 
 
Figura 4: Gráfico de  

 

Ele explica que utilizou a fórmula 
B
π2  para encontrar o período das funções 

y=sen(2x) e 
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2cos xy  separadamente e os somou P=4π, após mostra sua análise em 

termos de comportamento da função, no gráfico de 
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Pedro:  Eu apliquei mais ou menos aquela fórmula. Igual, eu peguei essa parte e 

essa parte [falava dos arcos: 2x e 
3

2x , considerando o valor do 

parâmetro B], eu verifiquei que o período é 4π  e o período ali é 3π. 
 
P:   É, o período ali é 3π. Por essa análise, seu raciocínio é válido? 
Pedro:  Não. Quando tem mais de um, igual aqui tem um seno somado com um 

cosseno não vai ser válido. Vai ser válido somente quando tivermos só a 
função seno ou cosseno. 

 
Três dias depois do encontro do ISAP no CEFET, o grupo quatro levanta uma 

sugestão inicial: 
 
4C:  Daiana, olha o que pensamos. O período da função dá 4π, porque eu vou 

somar as funções seno e a cosseno e cada uma o período é 2π. 
P:  Será? E se vocês testassem para mais umas três a quatro funções para 

ver se isso está acontecendo mesmo. Tenta fazer assim... faz os gráficos 
das funções separadas, acha o período e depois faz da função toda e 
acha o período, veja se é isso que vocês pensaram, e tente chegar em 
uma relação. [saí, fui aos outros grupos]. 
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4A:  Não sô, aqui tem o parâmetro B tá vendo, por isso que o período dessas 
funções não é 2π. 

4B:  Vamos fazer o que ela falou. Digita aí as funções. 
4C:   Ô meu filho, é só calcular pela aquela fórmula geral. 
4A:   Mas faz o gráfico também pra ajudar. 

 

Para Dewey, as observações e o pensamento estão inter-relacionados, elas 

constituem os fatos que regulam a formação de ideias (sugestões) que a princípio são 

tidas como mera possibilidade, que é caracterizada por um curso desordenado de ideias 

que surgem de forma automática. Isso foi evidenciado no diálogo de Pedro com a 

professora pesquisadora, o qual expressa uma possibilidade para determinar o período 

da f(x) por meio da soma dos períodos de y=sen(2x) com 
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com a utilização da fórmula 
B
π2 .  A sugestão tida como possibilidade também pôde 

ser notada na fala do aluno 4C: 

 

Daiana olha o que pensamos. O período da função dá 4π, porque eu vou somar 
as funções seno e a cosseno e cada uma o período é 2π. 

 

Vimos que apresentada a função 
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sentiram desafiados a tal ponto que a crença se fez incerteza. A função apresentada 

produziu perplexidade, eles mantiveram o estado de dúvida e começaram a se 

questionar.  Nesse momento, o pensamento abrangeu a observação ou percepção de um 

fato, seguida de mais alguma coisa não observada, mas trazida à mente, uma sugestão 

inicial do objeto visto. Dessa maneira, foi considerada uma possibilidade como natureza 

da conexão entre o objeto visto (função apresentada) e a primeira sugestão vinda à 

mente. 

 

Professora pesquisadora demonstrando um espírito investigativo mediando/orientando 

atividade frente a obstáculo apresentado pelo aluno 

 

No CEFET, durante a investigação, a pesquisadora procurou exemplificar para 

os alunos atitudes questionadoras, além de realizar mediações e orientações para 

auxiliá-los em sua investigação: 
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P:   Vocês querem investigar a imagem, o período, os dois... 
1A:  Vamos analisando os dois, com o andamento qual ficar mais 

interessante. Mas ô Daiana, Daiana, nós encontramos os dois a imagem 
e o período dessa função, a gente não ta sabendo como fazer para 
continuar. 

P:  Observem que naquela função está presente o parâmetro B, será que ele 
está influenciando nesse resultado que você achou para o período, ou 
para o que vocês acharam para a imagem? Qual seria a lógica? Vocês 
encontraram 3π como sendo o período, a função é composta da soma das 
funções seno e cosseno, qual é a lógica para ter dado 3π. Procurem criar 
outras funções e analisar, observar padrões, até chegar a uma hipótese 
para depois testá-la. 

 

Esse trecho mostra que a professora, procurando despertar a curiosidade rumo à 

investigação, motiva o aluno com o intuito de gerar o desejo de informação e 

exercitando nele a prática de observação. Houve, portanto, a oportunidade de criar 

situações que oportunizaram reações intelectuais nos alunos através de perguntas, 

indagações para levantar questões a serem discutidas, de modo a auxiliar na organização 

dos dados.  

Outra atitude percebida nesse recorte é a postura investigativa demonstrada pela 

professora pesquisadora. Ponte (1998) relata que, para que o aluno sinta autenticidade 

nas propostas de trabalho do professor, é necessário que o próprio docente demonstre 

um espírito investigativo. Para o autor, ao longo de toda a atividade, o professor não 

deve emitir opiniões concretas, e sim deve manter uma atitude questionadora perante as 

solicitações dos alunos a fim de permitir a eles confirmar ou não suas conjecturas. 

Nesse sentido, percebemos no trecho que a professora modela tipos de questões 

que os alunos devem perguntar para si, além de levantar a possibilidade do emprego de 

conceitos matemáticos para trabalhar a investigação, quando suscitou a ligação do 

significado do parâmetro B com o propósito daquela investigação.  É observada 

também uma postura bem diferente da utilizada no ensino tradicional, haja vista que a 

professora pesquisadora tenta envolver os alunos na tarefa com o objetivo de favorecer 

o aprendizado. 

 

Elaborando o problema/formulando a questão 

 
No ISAP, a pesquisadora falava com Pedro que deveria testar também outras 

funções, além da apresentada como ponto de partida. Logo em seguida, ele apresenta 

sua questão de investigação:  
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Pedro:  É porque, o que eu penso é que nesse problema [referia-se à função 
analisada: 
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desconsiderando uma função. O que eu penso é que o período da soma 
pode ser baseado em uma [das duas funções]. 

 

 Da transcrição, interpretamos que ele pensou nisso devido ao período da função 







=

3
2cos xy  ser 3π e o período da função 
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3π. 

 

No CEFET, durante parte do intervalo do sexto encontro, a professora 

pesquisadora e os grupos nove, quatro e seis ficaram na sala trocando ideias formuladas 

por meio de interpretações de informações obtidas das observações dos gráficos 

plotados no GeoGebra relativos à função dada como ponto de partida. O grupo nove 

formula uma questão a ser investigada: 

 
9C:   Olha aqui [gráfico] o período dessa [h(x)=sen(2x)] foi π, dessa 
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2cos)( xxg  foi 3π e da função (f(x))  foi 3π daí a gente ta achando que o 

período para essas funções que somam, igual essa, 















+=

3
2cos)2()( xxsenxf  pode ser sempre o período de uma 

das duas, ou esse (h(x)) ou esse(g(x)).  
P:  Será? Será? E se vocês testassem para mais umas três a quatro funções 

para ver se isso ta acontecendo mesmo? 
Grupo 4 e 6:  O nosso também ta dando isso. 
P:  Mas será que vale sempre? E se eu trocar os valores desses parâmetros 

B? (ficaram pensando) 
P: Aí ta vendo? [confirmando a incerteza dos alunos, conforme suas 

expressões faciais, em relação a afirmação feita por eles] 
 

No momento em que os alunos conseguiram entender de forma clara a 

dificuldade encontrada, eles intelectualizaram a sugestão em um problema mais bem 

definido, esclarecido. Até esse momento, o curso das sugestões fluía ao acaso, mas com 

um perguntar e responder é possível estabelecer um objetivo a nossa reflexão e 

canalizar a correnteza das ideias. A partir de então, damos prosseguimento ao 

pensamento reflexivo, conforme revelam as falas de Pedro e da aluna 9C. 

 A questão elaborada por Pedro e pela aluna 9C foi que o período para funções 

soma poderia ser dado pelo período ou da função seno ou da função cosseno. No 
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momento em que elaboram a questão a ser investigada, os estudantes passaram a ter 

uma noção da solução necessária e a sugestão inicial, que era uma possibilidade, passou 

a ser uma probabilidade, uma espécie de expectativa a ser verificada. Esse trajeto é 

concebido por Ponte como a fase da exploração e formulação da questão investigativa, o 

que para Dewey se traduz na intelectualização da dificuldade ou perplexidade. 

 
3.4.2 Fases e características da investigação matemática e do pensamento 

reflexivo (depois de elaborado o problema) 
 

Levantando hipóteses (Conjectura). Realizando testes  
 

No ISAP, após formulação do problema a respeito do período da função, 

passamos a verificar o caso abordado para outras funções. Na fase de teste, a 

pesquisadora mostrou um contra-exemplo para o problema elaborado. A partir disso, o 

aluno elabora uma conjectura:  

 

P:   Então, podemos fazer testes com outros [casos] para poder verificar.  
 

Ficamos um tempo fazendo nossas observações. O aluno analisava a função 

( )xxseny 4cos
2

+





=  criada por ele, e a professora pesquisadora, a 

função 





+=

3
4cos)3( xxseny  criada por ela. 

  
P:   Oh! A minha já caiu por terra.  
 

Falava de minha procura por um contra-exemplo por meio de tentativas de 

verificar se o período de funções do tipo f(x)=sen(B1x)+cos(B2x), coincidia com o 

período de uma das funções que a formava. Investigava a função 







+=

3
4cos)3()( xxsenxf . 

 

Pedro:  O segundo que eu fiz deu também. Acabou que um deles deu o período 
separado. 

 
 



   126 
 

O período da função criada por Pedro )4cos(
2

)( xxsenxf +





=  é 4π, mesmo 

período de 





=

2
xseny . 

Nesse momento, foi solicitada a verificação no GeoGebra do que Pedro havia 

dito e ele mostrou o comportamento da função. Então, mostramos a função analisada 

por nós, um contra-exemplo, já que o período de y=sen (3x) tinha dado 
3

2π  e o período 

de 





=

3
4cos xy  dava 

2
3

3
4

2 ππ
= . Isso contradizia sua questão em relação ao problema 

uma vez que o período da função 





+=

3
4cos)3( xxseny  é 6π, analisado  pela 

visualização gráfica, não sendo o período da função seno ou da cosseno: 

 

 
 
Figura 5: Gráfico de 






+=

3
4cos)3()( xxsenxg  

 
Pedro:  Nem somando os dois vai dá... 
P:  Nem se somar. Somando os dois vai dar 13π/6. Então não é uma coisa 

que eu possa generalizar.  
Pedro:  Eu pensei em uma coisa, igual nenhum dos dois aqui (nem 3x nem 4x/3) 

o número da frente [B] é menor que um. 
 

O aluno referia-se ao parâmetro B da função 





+=

3
4cos)3()( xxsenxf . 

 
P:   Ah...tá! 
Pedro: E aqui você percebeu o que deu exatamente ele [referindo-se ao período 

da função 





=

2
xseny  relativa a função que testou: 
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)4cos(
2

xxseny +





=  e ao período da função 






=

3
2cos xy  relativa à 

função que havia passado no início do encontro: 







+=

3
2cos)2( xxseny ] e ele [valor de B de 






=

2
xseny ] é menor 

que um,  e aqui 













+=

3
2cos)2( xxseny o que deu [valor de B de 







=

3
2cos xy ] é menor que um. 

P: Ah! Um número fracionário [número fracionário x tal que numerador é 
menor que o denominador]. Então, deixa eu pegar uma outra. 

Pedro: Então eu peguei assim, tanto que a terceira que eu fiz os dois aqui 
[parâmetro B] são menores que um.  

P:   Então vamos pensar assim. 
Pedro:  E eu reparei isso. Aqui deu e foi exatamente do cosseno 















+=

3
2cos)2( xxseny  e aqui deu e foi exatamente do seno 









+






= )4cos(

2
xxseny . 

P:  Entendi! 
Pedro:  Aí eu falei, tem que ter alguma coisa... 
 

Nesse momento, a professora pesquisadora disse ao aluno que iria testar o que 

ele havia dito, considerando valores do parâmetro B inteiro e outro sendo uma fração 

própria. 

Voltando ao CEFET, ainda no intervalo do dia 02/07/12, sexto encontro, 

continuavam as discussões entre os grupos 4, 6 e 9. Após o grupo 9 ter apresentado uma 

probabilidade (questão já elaborada) para se chegar a uma generalização para o período, 

intervimos fazendo algumas colocações como: “E se testassem para outras funções?”, 

“E se variassem os valores do parâmetro B?”. Dessa forma, novas observações foram 

realizadas até o grupo 4 apresentar uma questão que foi compartilhada com o grupo 9, 

grupo 6 e a professora pesquisadora:   

 
4C:  E o que a gente está observando já pra duas funções aqui é que o valor 

do período da função soma é sempre o valor daquela fórmula geral 
B
π2

 

só que esse B é um valor de fração sabe. 
4B:    É... se tiver soma de duas funções com um B inteiro e outro 

sendo uma   fração, o período da função toda vai 
ser 2π sobre o B fração. 
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Os grupos 6 e o 9 conferiram se o período da função era formado pelo seno ou 

cosseno. Calcularam o período utilizando a fórmula 
B
π2  para o B fracionário a fim de  

comparar com o período visualizado no GeoGebra com o intuito de constatar o que o 

grupo 4 relatou.  

 
Grupo6 e 9:    Ah é! É mesmo.  
P:  Deixa eu dar uma dica, teste para uma função com dois valores de B 

inteiros para ver se o período da função toda, como disseram, será igual 
ao período de uma das duas funções, ou se isso ocorre para quando 
tivermos somente um valor de B inteiro e outro fração, Ah! E se tivermos 
dois valores de B sendo frações? (todos falavam ao mesmo tempo, 
ajeitando as coisas para sair para o intervalo). Vão para o intervalo e 
continuamos depois. 

 
Pudemos constatar que houve um progresso em relação às ideias iniciais. Cada 

fato ou dado observado que se colocava à frente do problema era examinado, 

modificando e expandindo a sugestão original (probabilidade) que passou a constituir 

uma suposição definida ou hipótese (DEWEY, 1959):  

 

4B:  É... Se tiver soma de duas funções com um B inteiro e outro sendo uma 
fração, o período da função toda vai ser 2π sobre o B fração.   

 

Interpretamos que Ponte, Brocardo, Oliveira (2006) entendem esse mesmo 

processo como sendo as conjecturas, uma vez que, para eles, elas são ideias ou 

suposições com fundamento não verificado sendo que, após sua definição, uma série de 

testes são feitos no intuito de confirmá-la ou rejeitá-la. No ISAP, Pedro elabora uma 

conjectura da seguinte forma:  

O período de funções do tipo f(x)=sen (B1x) + cos (B2x), sendo B1 e B2 números 

inteiros e frações, estaria relacionado ao período da função que contivesse o valor de B 

fracionário. 

Embora vários testes tenham se mostrado bem sucedidos, um contra-exemplo, como 







+=

3
2cos)()( xxsenxf  no qual o período é 6π refuta a conjectura. A seguir, retomamos 

a conjectura inicial, enunciamos e explicitamos como ocorreu a reformulação dessa 

conjectura: 

 
Reformulando conjecturas 
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Depois de definida a conjectura, os alunos realizaram testes na tentativa de uma 

constatação. Nesse processo de testes, algumas conjecturas foram reformuladas e via 

observações adicionadas, a experiências ou ao conhecimento de determinado assunto 

em estudo, no caso conhecimentos prévios dos alunos e aprendizado durante as 

atividades preliminares, uma ideia levou a outra e, por meio do raciocínio, houve um 

exame mais completo da conjectura existente, a fim de verificar sua validade.  

A reformulação de uma conjetura no CEFET: 
 
Conjectura inicial do sexto encontro:  

O período de funções do tipo f(x)=sen (B1x) + cos (B2x), com os valores do parâmetros 

B sendo uma fração e o outro um número inteiro, seria igual a 
B
π2 , sendo B a fração. 

Conjectura reformulada:  

Grupos 1, 4, 5, 6 – com interferência da professora pesquisadora: O período de funções 

do tipo f(x)=sen (B1x) + cos (B2x) será dado pelo menor múltiplo comum dos períodos 

das funções seno e cosseno.  

Grupo 6 –  Visando a um novo contexto (produto de funções seno e cosseno): O período 

de funções do tipo f(x)=sen (B1x). cos (B2x)será dado pela fórmula           , sendo           e 

             , ou seja, o valor de     deveria ser igual ao valor do numerador da fração do 

parâmetro. 

Grupo 9 – reformulação parte numérica para gráfica: O período de funções do tipo 

f(x)=sen (B1x) + cos (B2x) e  g(x)=sen (B1x) . cos (B2x) será encontrado pela diferença 

dos valores do domínio, onde os gráficos da função criada e daquelas que a compõe se 

encontrarem. 

 

No início do sétimo encontro, depois de observar as discussões dos grupos que 

investigavam o período e ver que os alunos não estavam prosseguindo na atividade, 

resolvemos intervir. Ajudamos os alunos na elaboração de uma nova conjectura e 

mostramos um contra-exemplo para a conjectura inicial formulada no sexto encontro 

pelos grupos 4, 6 e 9.   

 
P:  O que vocês pensaram? [grupos investigando o período] deixa eu dar 

uma ajuda para vocês começarem a pensar sobre isso, só uma linha. Na 
aula passada vocês estavam observando funções com valores do 
parâmetro B inteiro e outro fracionário, não foi isso? 

21

2
BB
π aB =1

b
aB =2 1B



   130 
 

4B:  É. 

P:  E vocês tinham descoberto que o período para soma de funções era 
B
π2

, 

só que o B seria o valor dado pela fração, correto? 
Alunos:  Correto. 
P: Mas... eu vou criar uma agora [usando o GeoGebra] vou explicar essa 

aqui e vou dar outra para vocês pensarem. Essa aqui 

[f(x)=sen(3x)+cos(x/2)] no caso o período seria 

2
1

2π
, o período seria 4π, 

correto? Se eu tiver falando alguma coisa errada sobre o que vocês 
encontraram na aula passada, vocês me corrijam. Vamos no 4π, aqui 
acaba [comportamento da função] e a partir daqui vai começar a outra 
etapa, se eu tomar como referência a origem, vai repetir a partir daqui, 
não vai? 

Alunos: Vai. 
 

 
 
Figura 6: Gráfico das funções 







+=

2
cos)3()( xxsenxf  , )3()( xsenxg =   e  







=

2
cos)( xxh  

 
P:  Se a gente fizer separadamente as funções...vou chamar essa de g(x) 

[fazia no GeoGebra] e aqui eu tenho a h(x), olha só a preta [f(x)] é a 
soma das duas vamos lá no período dessa função 4π no 4π se eu calcular 
o período separado da rosa ali 















=

2
cos)( xxh o período separado vai 

dar realmente 4π e o período da outra função separada, da verde 

[g(x)=sen(3x)], vai dar 
3

2π , não é isso? A cada quatro vezes a malha 

[configurada para π/6] a verde começa a repetir de novo, estão vendo?  
Só que no 4π observem vocês que coincide [período] o verde com a rosa, 
não está coincidindo? 

 
Alunos: certo. 
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P:  Por que será que o período das funções coincidem logo nesse valor? será 

que tem alguma relação? Outra coisa, testei lá em casa também a função 







+=

2
7cos)3()( xxsenxf  [escrevi a função na folha] para verificar se 

realmente o que vocês disseram na aula passada valia para qualquer 

caso, queria verificar se o período dessa função seria 
B
π2

; e esse B 

deveria ser a fração 
2
7 , mas o período não foi 

7
4π  ...ao testar essa 

função eu vi que o período que eu encontrei não coincidia com aquele 
que estava visualizando na tela, quer ver [fazia no GeoGebra] o período 
foi ...4π 

 

 
 
Figura 7: Gráfico da função 







+=

2
7cos)3()( xxsenxf  

 
A professora pesquisadora realçou a necessidade de testes para as conjecturas. 

Explicou que, na Matemática, para fazemos afirmações sobre determinada situação, 

devemos testar para vários casos e, se não encontrarmos um exemplo que negue a 

conjectura, poderemos acreditar nela, mas que sua generalização dependerá de uma 

demonstração.  

Ao analisarmos as transcrições, percebemos a notória atenção dada pela 

professora pesquisadora diante das dificuldades apresentadas pelos alunos no percurso 

da realização da atividade, intervindo, especialmente em momentos difíceis que os 

impediam de prosseguir. Isso confirma as ideias de Dewey e Ponte em relação ao papel 

determinante do professor, na condução da atividade.  
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Conforme mostrado no recorte, a professora pesquisadora avalia o progresso do 

aluno que, como mostrado, já se encontrava empenhado nesse tipo de tarefa e em meio 

a possíveis entraves, promove a reflexão e fornece informação. Fica evidente, no trecho 

aqui selecionado, que o decorrer da aula dependeu, em partes, das indicações e apoio no 

desenvolvimento das investigações no momento em que apresenta um contra-exemplo e 

fornece caminhos para a reflexão acerca de uma outra conjectura. 

O grupo quatro havia nos relatado, o que não foi gravado, sobre uma sugestão da 

professora pesquisadora a respeito do menor múltiplo comum entre os períodos das 

funções seno e cosseno para determinação do período da função formada por essas 

funções Percebendo a falta de prosseguimento na atividade pelos grupos, resolvemos 

compartilhar o que tínhamos descoberto. Iniciamos o relato mostrando o número de 

vezes em que o comportamento de cada função separada 















==






+=

2
cos)(),3()(,

2
cos)3()( xxhxsenxgxxsenxf  iria se repetir para que os 

gráficos se encontrassem. 

 
P: [...] Quando chegou no 4π tanto a cosseno quanto a seno estavam juntas, 

o período vai repetir de novo, por isso que o período da soma era 4π, aí 
voltando um pouco o que significa lá na quinta série o menor múltiplo 
em comum? Vamos supor que eu queira saber o menor múltiplo comum 
entre três e dois eu pego três vezes um é três, três vezes dois é seis, três 
vezes três e assim vai. Depois eu pego os múltiplos de dois, um vezes dois 
é dois, dois vezes dois  é quatro, dois vezes três é seis opa! Então o 
menor múltiplo em comum é seis. É mais ou menos esse raciocínio  que 
eu fiz, eu peguei os períodos separados de cada uma e encontrei o menor 
múltiplo em comum para saber qual seria o período da soma que é onde 

eles vão coincidir. Qual o número que eu multiplico por 
3

2π  que vai dar 

4π. Eu tenho que repetir esse período 






3
2π   algumas vezes para dar 4π. 

Porém não testei para outros casos. Depois de pensado isso eu disse, se 
nesse número fracionário eu colocar um número misto, uma fração 
imprópria. Pensei vou trocar isso aqui 






3
2  por 






2
7  [escrevia no quadro] 

na hora que eu fiz isso eu olhei lá [no gráfico] quanto dava o período na 
hora  eu pensei no que os meninos falaram, eu peguei 2π e dividi pelo B 
fracionário não é isso que vocês tinham falado? Mas quando eu fiz isso o 
período não coincidiu com aquele que eu analisei na tela [...] tentem 
analisar. Porque eu estou falando isso [o que tinha observado] para 
ajudar no raciocínio para que vocês vejam que devem visualizar, testar, 
criar outras funções, ta bom?  Então, tentem ver aí o grupo do período e 
o da imagem. (muito barulho). Ô gente, não fiquem presos nisso que eu 
falei, tentem outros raciocínios, tentem outras coisas.  

 



   133 
 

Após o relato da professora pesquisadora, os grupos 1, 5 e 6 seguiram a mesma 

conjectura levantada pelo grupo 4 para seus testes; porém, o grupo 6 encontrou uma 

conjectura para a multiplicação. Considerando que, no CEFET, houve somente três 

reformulações diferentes no caso do período, tomamos para exemplo o relato escrito do 

grupo 4, do grupo 6 e do grupo 9 para ilustrar manifestações do pensamento desses 

alunos na investigação. Não obtivemos nas gravações em áudio as discussões dos 

grupos para chegar às reformulações, mas na socialização dos grupos, pudemos 

entender o caminho trilhado na construção da nova conjectura.  

 

 Reprodução do relato escrito pelo grupo 4: 
Foram feitos vários testes matemáticos “geogebricamente” falando, e concluímos que 
o período da soma de duas funções é a distância coincidente a partir do ponto que o 
gráfico de ambas as funções se repete, ou seja, o período que coincide ambas as 
funções. 

 
- Elementos de testes: 

 

 





+=

2
9cos)3()( xxsenxF , 

3
4π

=P  

3
42.

3
2)3( ππ

=== Pxsen  

3
4

9
123.

9
4

2
9cos πππ

====





 Px

 

 

O grupo encontrou o período da função 
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2
9cos)3()( xxsenxF , que é 

3
4π , de 







=

2
5)( xsenxm , que é  

3
2π  e de 






=

2
9cos)( xxn que é 

9
4π . Embora a escrita 

matemática não seja a correta, de acordo com o relato desse grupo em sua apresentação 

no oitavo encontro, calcularam o menor múltiplo comum entre os períodos de m(x) e 

n(x) para determinar o período da F(x). Após descrição do raciocínio do grupo 4 em sua 

apresentação pudemos entender sua escrita: 
3

42.
3

2)3( ππ
=== Pxsen  e 

3
4

9
123.

9
4

2
9cos πππ

====





 Px . Os alunos utilizaram o conceito de menor múltiplo 

comum após encontrar por período de m(x) = sen (3x) o valor 
3

2π   e perceber que o 

comportamento dessa função repetia-se duas vezes até o seu gráfico encontrar com o de 
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F(x) e o mesmo acontecia com a 





=

2
9cos)( xxn cujo período é 

9
4π ,  verificaram que o 

seu comportamento repetia três vezes até seu gráfico se encontrar com o de F(x).  O 

raciocínio para as outras funções testadas foi o mesmo, conforme anotações do grupo: 

 
 F(x)=sen(4x)+cos(2x)= P= π 
Raciocínio 

ππ
=






== 2.

2
)4( Pxsen  

 
ππ === 1.)2cos( Px   

 

 π4;
2

6cos
2

)( =





+






= PxxsenxF  

 Raciocínio 

    ππ 41).4(
2

===





 Pxsen   

      

ππ 46.
3

2
2

6cos =





==






 Px  

 
 

Reprodução do relato escrito grupo 9: 
  

Podemos concluir que o período da função será o ponto de encontro das funções seno 
e cosseno que a compõe, independente do valor de (B). 
 
 

Funções analisadas pelo grupo: 
 

)5cos()2()( xxsenxC = ; 







+






=

5
3cos

5
2)( xxsenxJ ; 







+






=

3
5cos

5
2)( xxsenxM ; 

)2cos(
)13()(

x
xsenxP = ; 

)7cos()3()( xxsenxU = ; 

)3cos(
)10()(

x
xsenxw = . 

 
Reprodução do relato escrito pelo grupo 6: 
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Na subtração ou na soma de f(x)=sen(x)±cos(x) para se descobrir o período, acha-se 
o período de cada uma e do outro e se acha o mínimo múltiplo comum, este será o 
período. Ex: 






+=

3
2cos)2()( xxsenxf , P= 3π. 

 Caso específico: Na multiplicação para se achar o período deve-se multiplicar 
o parâmetro B do seno com o cosseno que formam a função e jogar na fórmula 

B
π2  

Ex: 
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3
2cos).2()( xxsenxf  

 2. 
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3
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3

4
6
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Ex2: 
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 4. 
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3
16

3
4   

8
3

16
6

3
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2 πππ
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Período 







8
3π  

 

Algumas considerações sobre o relato escrito desse grupo serão feitas no item 

referente à socialização dos grupos. Entretanto, analisando a conjectura estabelecida 

pelo grupo 6  para a função 
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3
cos).2()( xxsenxk : 

2. 





=








3
2

3
1   

πππ 3
2

6

3
2

2
==

















   

 
Verificamos que 3π não é o período da função k(x). 

 

No ISAP, embora a conjetura inicial tenha sido a mesma como no CEFET, a 

reformulação foi de forma diferente. 

 

Conjectura inicial: O período de funções do tipo f(x)=sen (B1x) + cos (B2x), sendo B1 e 

B2 números inteiros e frações [própria], estaria relacionado ao período da função que 

contivesse o valor de B fracionário. 

Nova Conjectura: O período de funções do tipo f(x)=sen(B1x).cos(B2x), sendo os 

valores de B inteiro e o outro uma fração [própria], é a distância mínima dos valores do 
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domínio em que os períodos da f(x) e das funções que a formam se encontram 

independente do ponto de referência.  

No sexto encontro no ISAP, voltamos para a fase de testes, após a formulação da 

conjectura. Apresentamos para o aluno um contra-exemplo para a conjectura, a função  







+=

7
5cos)4()( xxsenxf . Analisando o Gráfico, nessa função o período de 

)4( xseny =  é 
2
π  e de 






=

7
5cos xy  é  

5
14π  enquanto o período da função f(x) é 14π 

contrariando a conjectura, já que o período de f(x) deveria ser 
5

14π . Pedro concordou 

mas ainda ficou observando a sua construção no GeoGebra. 

 
P:  Na próxima aula, se você quiser continuar verificando o período, a fim 

de chegar a uma generalização ou continuar verificando a questão da 
imagem para função, utilizando produto ao invés da soma. Entendeu? 
Legal, né! 

Pedro:  É! Quando o aluno ta fazendo, ele percebe algumas semelhanças em 
alguns casos. Ele percebe que... Ah! Eu não posso fazer isso, mas 
descobre outro jeito. 

P:  Na verdade, eu tô descobrindo junto com vocês sobre atividade 
investigativa. 

 
No sétimo encontro no ISAP, quinze dias depois do último encontro, demos 

seguimento à investigação. Estávamos observando a função 





=

2
cos3.)3(2)( xxsenxf ; 







=

2
cos3)( xxh ; )3(2)( xsenxg = .  
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Figura 8: Gráfico da função







=

2
cos3)3(2)( xxsenxf

, )3(2)( xsenxg = e 







=

2
cos3)( xxh

 

 

Com a finalidade de auxiliar Pedro na elaboração de uma nova conjectura, 

solicitamos a ele que verificasse para quais valores do domínio os três gráficos 

coincidiam, perguntamos o que poderia haver de especial naquilo. Pedro ficou 

analisando por um tempo e, em seguida, apresenta uma nova conjectura: 

 
Pedro:  Eu já achei o período. O comportamento da função [f(x)] começa a 

repetir aqui [mostrava o 4π] onde as três funções se encontram[onde o 
comportamento das três funções se encontram]. Eu vou anotar aqui 
[bloco] o que eu encontrei sobre a imagem e o período. 

 
O aluno anotou no bloco da seguinte maneira: 

 







=

2
cos3)3(2)( xxsenxf     π4=P   [indicando que o período de f(x) é 4π] 

)3(2)( xsenxg =               





=

2
cos3)( xxh  

6
4π

=P                            π4=P  

 

Pedro visualiza no gráfico o valor do domínio aonde o comportamento das três 

funções analisadas iriam se encontrar. Ao escrever que o período da função 
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)3(2)( xsenxg =  é 
6

4π , acreditamos que ele tenha deduzido que no intervalo de 0 a 4π 

essa função repete em seis vezes seu período.  

Em meio a algumas indagações da professora pesquisadora, Pedro analisa outra 

função: )5cos(3.
3

5)( xxsenxf 





= :  

 
Pedro:  Eu observei aqui o período e vi que o período da função [f(x)] é igual o 

de cá. 
P:   Qual? 
Pedro:  O de cá o 3cos(x/2) 
P:  Isso mesmo que eu achei (sobre o período da f(x)), e por que são iguais? 

Alguma relação? (Ficou pensando) Será que sempre, como você falou, 
quando eu tiver um parâmetro B inteiro e outro com valor fracionário, o 
período da função tem que ser igual a um dos dois períodos que você 
encontrou separado? Esse caso é aquele que você falou no último 
encontro. Vamos testar para outros, para verificar se todos os casos isso 
vai ocorrer?  

Pedro:  Trocar o valor de B. Colocar o menor aqui... 
P:  Pode ser. É, temos que buscar padrões, ver se achamos uma 

generalização, o que você acha? 
Pedro:  Ótimo. Deixa eu pensar. 
 

A professora pesquisadora procurava conduzir o aluno a refletir, estimulando a 

prática da investigação. Procuramos, durante toda a atividade, conduzi-la e orientá-la 

para deixar impressões intelectuais nos alunos.  Buscamos manter neles a continuidade 

de pensamentos já que, no instante em que eles faziam uma pergunta, em princípio, 

respondíamos com outra na tentativa de levá-los a pensar.  

No questionário final, o aluno Pedro revelou que recebeu ajuda da professora 

pesquisadora durante a investigação, especificando em que sentido foi esse auxílio. 
 

Sim. Mais na questão de apoio nas ideias e com perguntas para refletir. 

 

Embora entendamos que o “refletir” na fala do aluno não necessariamente 

possua o mesmo sentido de reflexão de Dewey, ele está adquirindo uma compreensão 

nesse sentido.  

A nova função que estava sendo analisada pelo aluno era 

)5cos(3.
3

5)( xxsenxf 





= .  
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Pedro:  Eu achei diferente. Aqui [f(x)] deu período de 3π, aqui o, começa aqui 
vai aí chega aqui e a outra que é a que tem fracionário 















=

3
5)( xsenxg deu 6π. 

 

 
Figura 9: Gráfico da função )5cos(3.

3
5)( xxsenxF 






=  

 
O aluno escreveu da seguinte forma em seu bloco: 

)5cos(3.
3

5)( xxsenxF 





=     π3=P  







=

3
5)( xsenxG       )5cos(3)( xxH =  

 π6=P                         
12
5π

=P        

O aluno visualizou o período graficamente, não utilizando a fórmula 
B
π2 . Ele 

deve ter configurado a malha para 
12
π . 

   
Pedro:  Essa aqui foi a que eu criei e eu criei essa daqui para analisar a 

fracionária. Seria o da fracionária 













=

3
5)( xsenxG  o dobro do 

período da normal 













= )5cos(3.

3
5)( xxsenxF  

P:  Nesse caso, o período da função [F(x)] deveria dar um dos dois períodos 
já que esse caso é o mesmo do outro um parâmetro B inteiro e outro 
dado por uma fração [própria]. É o mesmo caso que você havia falado, 
deveria dar o período desse ou desse. Não deu nenhum dos dois. 

Pedro:  É. Vou dar mais uma olhada. 
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Pedro:  O período desse [ ])5cos(3)( xxH = deu aproximadamente 
12
5π

 [que é 

aproximadamente 1.3]  

P:   É, um valor aproximado, o período seria 
5

2π
(1.26). 

 
 

Essa abertura serviu para a professora pesquisadora relatar o que ela havia 

analisado em casa e sobre os resultados encontrados no CEFET. Mostrávamos para ele 

o valor do domínio (4π) em que o gráfico das três funções; 





=

2
cos3).3(2)( xxsenxf , 

)3(2)( xsenxm =  e 





=

2
cos3)( xxn , se encontravam. Explicamos o que tínhamos 

visualizado em relação a quantas vezes o comportamento das funções m(x) e n(x) se 

repetiam até chegar em 4π. Dissemos que daí surgiu a ideia do menor múltiplo em 

comum como sugestão para generalização para o período desse tipo de função. Embora 

tenhamos verificado que esse raciocínio não era matematicamente correto para o 

problema em que existe a multiplicação no lugar de adição. O próprio aluno fornece um 

contra-exemplo, )5cos(3.
3

5)( xxsenxF 





= , em relação à conjectura elaborada no 

CEFET, a ideia de se utilizar o menor múltiplo comum para determinação do período 

para soma (f(x)=sen(B1x)+cos(B2x)). Assim, essa conjectura não é válida para a 

multiplicação (f(x)=sen(B1x).cos(B2x).  

Dissemos ainda que alguns alunos do CEFET analisaram da seguinte forma, 

observaram o valor do domínio onde os três gráficos [Tipo f(x)=sen(B1x)+cos(B2x) - 

gráficos: f(x)=sen(B1x)+cos(B2x), g(x)=sen(B1x), h(x)=cos(B2x). Tipo 

f(x)=sen(B1x).cos(B2x) – gráficos: f(x)=sen(B1x).cos(B2x), g(x)=sen(B1x), 

h(x)=cos(B2x)]  estavam se encontrando e observaram o próximo valor do domínio 

onde isso ocorria e pela subtração encontravam o período. Pedro completa meu relato 

expondo sua consideração a respeito:  

 

Pedro:  E eles [gráficos] também têm que encontrar da mesma forma [formato] 
que observamos o encontro da primeira vez, porque em 5π os três 
gráficos se encontram, mas de forma diferente daquela em que se 
encontram em 3π. 
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Figura 10: Gráfico da função 





=

2
cos3).3(2)( xxsenxf , 

)3(2)( xsenxm =  e 





=

2
cos3)( xxn   

 

Podemos observar que os gráficos se encontram no mesmo formato em π e 5π 

cujo período é a diferença desses valores, 4π.  

O recorte do ISAP mostra que se revelando imprópria a conjectura, ela deve ser 

revista e reformulada numa forma mais afim ao problema, no caso, a ideia de se utilizar 

o menor múltiplo em comum para determinação do período seria válida para funções 

desse tipo (f(x)=sen(B1x)+cos(B2x)) e não para esse tipo de função 

(f(x)=sen(B1x).cos(B2x)). Averiguamos também que, durante o processo, existiu a 

alteração do foco da atividade, no caso a conjectura, pois, apesar da investigação iniciar 

a partir de uma questão, o objeto da inquirição pôde ser mudado por aquele que conduz 

a investigação. 

 

Professora apresentando dificuldades na realização da atividade, e sua visão quanto à 

investigação 

 

Retornando ao CEFET, no sétimo encontro, durante a realização da atividade, 

foi notado que alguns componentes dos grupos estavam bem envolvidos, já outros não o 

bastante, ainda mais por ter um agravante: no dia seguinte aconteceria uma festa típica 

na cidade o “Julifest” e muitos alunos já se sentiam envolvidos com o clima de 

preparação para o evento. Na tentativa de encorajá-los, a professora pesquisadora expôs 

algumas de suas impressões sobre a atividade: 
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P:  Não sei se vocês estão achando isso, mas eu acho que, nessa atividade, 
quando trabalho com turma cheia como essa, acredito que talvez não 
consiga 100% da turma se envolvendo totalmente com essa atividade, é... 
por exemplo, na aula passada tive a impressão que tinham três grupos 
interessados, três grupos ficaram durante o intervalo, perguntaram..., 
eles me pareceram estar interessados, envolvidos, sabe. Na atividade 
investigativa, primeiro o aluno tem que querer, ele tem que ter uma 
inquietação para começar a trilhar caminhos para a descoberta dessas 
inquietações, deixa eu ver isso..., na medida que ele for descobrindo, ele 
vai querer testar mais, não deu certo, deixa eu testar de novo[...] 

 
A professora pesquisadora explica que, para que se tenha êxito em uma atividade 

investigativa, o aluno tem que se envolver e a missão de motivá-los não é algo fácil. 

Mediante a vivência profissional, podemos afirmar que o sucesso do propósito de criar 

um ambiente de envolvimento dos alunos deve-se ao estilo e condução do trabalho, dar 

várias explicações sobre a natureza da atividade e, principalmente, ter o desejo de 

centralizar a atividade nos alunos.  

Essas funções atribuídas ao docente, durante a tarefa investigativa, não são 

simples, principalmente quando se trabalha com um número expressivo de alunos que 

não possuem o costume de investigar e também quando essa não é uma tarefa habitual 

para a professora. Tal consideração pode ser expressa na seguinte situação em que 

fomos até os outros grupos para participar um pouco do trabalho desenvolvido em cada 

um deles. Essa participação não foi fácil já que a professora pesquisadora estava sozinha 

em uma turma de 26 alunos para orientar, mediar e tentar fazer observações quanto ao 

desenvolvimento de cada grupo.  

  Como já apontado, um dos aspectos que se destacou nos dados analisados foi o 

papel do professor.  Durante todo o procedimento de se adquirir o costume de refletir, a 

posição da professora pesquisadora foi relevante. As opiniões dos alunos expressas no 

questionário respondido pelos grupos, no final da atividade, confirmam essa 

interpretação. Ao responder a questão: Recebeu ajuda da professora pesquisadora 

durante a investigação? Se sim, especifique em qual (quais) sentido(s). 

 
Grupo 1: Sim.  A Daiana ajudou muito o grupo, sempre que as dúvidas surgiam 

ela estava disposta a ajudar. 
 
Grupo 3:  Sim. Muitas vezes, em relação às vezes que não conseguimos iniciar 

alguma atividade e você nos dava a “luz”. 
 
Grupo 4:  Sim, em “alinhar” nosso pensamento. 
Grupo 5:  Sim. Em descobrir a generalização do período. 
  Sim, no sentido de me orientar sobre a investigação. 
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Grupo 6:  Sim. Algumas orientações sobre como começar a investigação. 
 
Grupo 7:  Sim, pois ela nos orientou o tempo todo. 
 
Grupo 8:  Sim. Ela sempre nos orientava em nossas dificuldades. 
 
Grupo 9: Sim. Em relação às funções seu auxílio foi essencial. 
 
Pedro:  Sim. Mais na questão de apoio nas ideias e com perguntas para refletir. 
 

 Embora não fossem apontados fatores negativos, a ausência do grupo 2 se deveu 

ao fato de seus membros terem desistido da atividade antes que o questionário fosse 

aplicado. 

 

Alunos demonstrando interesse e motivação. Pesquisadora vivenciando a tarefa 

investigativa, incentivando os alunos 

 
No sétimo encontro, no CEFET, fomos aos grupos para orientar e mediar a 

atividade. Resolvemos tecer alguns comentários, procurando incentivar a turma diante 

das expressões de desânimo de alguns alunos por não conseguirem chegar a 

generalizações para aquilo que investigavam:  

 
P:  [...] essa atividade é diferenciada mesmo, olha só, o aluno tem que bolar 

o problema a ser investigado, ele tem que testar, observar, elaborar, tem 
que ser mais autônomo. É diferenciado. E isso é fácil? Nem para mim é 
fácil. Estou aprendendo com vocês também. 

 
Durante essa fala, o aluno 7B estava com a mão levantada, solicitando a palavra: 

 

P:  Fala querido (aluno 7B) 
7B:  Não...Eu ia falar que isso [a pesquisa] podia cair na prova podia fazer 

em grupo para ajudar  a pensar também.[todos alunos se exaltaram, 
todos falavam ao mesmo tempo]. 

5B:  [...] valeu a pena.  
5C:  Eu também acho. 
 

Começaram a falar da prova somativa. Por meio de uma conversa com o 

professor da turma, foi possível verificar que, no CEFET, todo semestre tem uma prova 

com o nome “somativa”, na qual é cobrado o conteúdo do semestre e, na prova de 

Matemática, havia questões de trigonometria. Os alunos falavam que a pesquisa os tinha 

ajudado na resolução dessas questões, principalmente nas de período. 
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1A:  A questão do período lá eu consegui... 
3B:  Verdade 7B, eu também concordo. 
1A:  Ô Daiana, ô Daiana, na prova sabe a questão de período lá eu tentei 

pela fórmula que a gente descobriu. 
P:  É mesmo? Que bom! E você está gostando dessa atividade? 
1A:  Estou.  
 

A maioria dos alunos contava um pouco, ao mesmo tempo, de como os 

encontros ajudaram nas questões de trigonometria, depois voltaram a investigar. No 

contexto das manifestações positivas, nas quais houve uma concordância com a fala do 

aluno 7B: “Eu ia falar que isso [a pesquisa] podia cair na prova, podia fazer em grupo 

para ajudar a pensar também” percebemos que os estudantes gostariam que práticas da 

investigação como interações e descobertas pudessem ser  algo presente em seu meio 

escolar. 
 
P: Olha, na atividade investigativa também estou aprendendo com vocês, 

isso aqui...eu fiquei hoje lá em casa um tempão quando é uma 
coisa...pelo menos para mim né, é uma coisa... quando você começa a 
descobri, você se envolve e parece que você fica preso naquilo que está 
analisando sabe, assim, isso aconteceu comigo, e sei que sou suspeita 
pra falar, mas... [risos. Saí para observar os outros grupos]. 

 

Pensamos que o importante de experimentar a tarefa proposta antes de ministrá-

la, é que pudemos vivenciar aspectos descritos na teoria que foram confirmados na 

prática como o entusiasmo, envolvimento, e as fases do pensamento reflexivo e da 

investigação matemática. Além disso, acertamos detalhes antes de propor a tarefa, como 

o caso de expor  um caso particular no início da atividade, já que esse tipo de tarefa 

requer um tempo considerável em sua execução. Outro ponto positivo foi que essa 

experimentação nos proporcionou pensar “frente” a nossos alunos para melhor propor 

sugestões e conduzir os encontros.  

 

Compartilhando os resultados  
 

A socialização dos resultados pelos grupos no CEFET aconteceu no oitavo 

encontro dia 12/07/12. Chegamos mais cedo e encontramos o grupo nove no laboratório 

acessando o GeoGebra. Aos poucos, os componentes dos grupos iam chegando e cada 

grupo repassava sua apresentação e novamente confirmavam os resultados encontrados 

com a exploração dos gráfico no software.  
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Conforme relatamos, os grupos (1, 4, 5) encontraram os mesmos resultados 

para o período das funções que se dispuseram a analisar, já os grupos 6 e 9 obtiveram 

outro raciocínio. Dessa forma, apresentamos os resultados dos grupos 4, 6 e 9. A opção 

pelo grupo 4 ao invés dos grupos 1 e 5 se justifica pelo fato desse grupo ter elaborado a 

conjectura que serviu de aporte para a conclusão, sendo essa conjectura compartilhada 

com  os demais grupos que investigavam o período.  

Percebemos que, na exposição da investigação, os alunos não relataram a parte 

das reformulações e refutações, somente mostraram o processo que, para eles, era o 

correto para se chegar aos seus resultados. Em algumas apresentações, pedíamos para 

que os alunos abordassem suas reformulações. 

 
Grupo 4: 

 
O grupo quatro fez a apresentação, tomando por base as três funções que 

constavam no seu relato escrito. Selecionamos a explicação do grupo 4 referente à  

função 





+






=

2
6cos

2
)( xxsenxf : 

 
4B: [...] Nós calculamos o período separado de cada uma com aquela 

fórmula que nós achamos 












B
π2

, e encontramos o menor múltiplo em 

comum desses períodos para saber o período da função.  
 

O aluno escrevia no quadro olhando para seu relato escrito, relativo ao sexto e 

sétimo encontros e explicava, ao escrever as funções analisadas. Disse que o grupo 

multiplicou o período de 





=

2
xseny que é 4π por um  para achar o menor múltiplo 

comum  de 4π e multiplicou o período de  





=

2
6cos xy que é 

3
2π por um valor, que no 

quadro ele chamou de x,  que desse também 4π. Multiplicaram 2π por x valor  e 

dividimos por 3, o resultado foi 4π que era onde o comportamento dessas funções se 

encontrava. O aluno 4B resolveu no quadro a equação e achou x=6. 

4π . 1 = 4π 

3
2π . x = 4π 
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x = 6
2

12
=

π
π  

 

4B:  Isso quer dizer que o período dessa função aqui é 4π e em todos os três 
exemplos a função geral, a função da soma, vai ser igual a um dos 
períodos das funções que a compõem. 

P:  Aí vocês foram conferindo as funções no GeoGebra para ver se batia 
com seus cálculos? 

Grupo 4: Sim. Estão todas as verificações aí nesse arquivo, até testamos outras 
funções também. É isso. 

 

 
 
Figura 11: Gráfico da função 






+






=

2
6cos

2
)( xxsenxf , 






=

2
xseny  , 






=

2
6cos xy   

 

Pelo relato escrito (ver p. 128 subseção 3.4.2) apresentação e acompanhamento 

do desenvolvimento da atividade com esse grupo, houve indícios de que os alunos 

entenderam que os gráficos das três funções se encontravam em 4π. Observaram que o 

comportamento do gráfico de 





=

2
6cos xy cujo período é igual a 

3
2π

 repetia seis vezes 

para “encontrar” com os gráficos de 





=

2
xseny e 






+






=

2
6cos

2
)( xxsenxf  igual a 4π. 

Em relação à fala do aluno 4B:  

 

Isso quer dizer que o período dessa função aqui é 4π e em todos os três 
exemplos a função geral, a função da soma, vai ser igual a um dos períodos das 
funções que a compõem. 

 

Ressaltamos que a afirmação de que o período da função soma será igual a um 

dos períodos das funções que a compõem não é válida, pois esse grupo testou casos 
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específicos. No caso da função analisada 





+






=

2
6cos

2
)( xxsenxf  temos que o 

período de 





=

2
xseny  é um múltiplo do período de 






=

2
6cos xy . Se considerarmos, 

por exemplo, a função 





+=

3
2cos)()( xxsenxf  temos que o período de )(xseny =  é 

π2 e o período de 





=

3
2cos xy  é π3 e esses períodos não são múltiplos um do outro. O 

período da função 





+=

3
2cos)()( xxsenxf conforme figura 12 será 6π de acordo com a 

ideia de se utilizar o conceito de menor múltiplo comum para determinação do período 

de funções do tipo (f(x)=sen(B1x)+cos(B2x)). 

 
Figura 12: Gráfico das funções 






+=

3
2cos)()( xxsenxf , )()( xsenxg =  e 






=

3
2cos)( xxh  

Grupo 6:  
Como os outros grupos, a gente também achou que, através do mínimo [mínimo 
múltiplo comum] a gente pudesse achar o período só que a gente achou outra coisa 
que acabou sendo um caso específico. A gente testou para duas funções e deu a 
mesma coisa só que quando fomos testar em outras [funções] diferentes não deu e 
depois a gente ficou pensando por que  essas duas deram iguais e achamos uma coisa 
que fazia com que as duas fossem iguais. O que a gente fez? a gente pegou essa 
função 






=

3
2cos).2()( xxsenxf .  A gente multiplicou os dois parâmetros B; 2 

vezes 
3
2

 que é igual a
3
4  e jogamos esse

3
4 na fórmula 

B
π2

 então ficou (explicava e 
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escrevia no quadro)  

3
4

2π
que é igual 

4
6π

a que é igual a 
2

3π
. E esse realmente foi o 

período da função que visualizamos no GeoGebra. 
 

A malha estava configurada para 
8

3π
.  

 
Figura 13: Gráfico da função 







=

3
2cos).2()( xxsenxf  

 
6A:  Fizemos com outra função 






=

3
4cos).4()( xxsenxg . Fizemos a mesma coisa 

4 vezes 
3
4

que deu
3

16
, 

3
16
2π

 que vai ser igual a 
8

3π
. E esse realmente foi o 

período da função. 
 

Ao verificarmos a transcrição e o relato escrito do grupo, observamos que o 

período dessa segunda função seria 
4

3π
e não 

8
3π

como a aluna disse. Não houve uma 

apresentação explícita da justificativa gráfica para esse exemplo, mas à luz da dinâmica 

da aula, não foi solicitada maiores esclarecimentos na hora.  

 

6A:  Só que ao testar para outras como essa )5cos().2()( xxsenxh =  não 
deu a mesma coisa, se a gente fizesse o mesmo processo 2 vezes 5 igual a 

10 então seria 
10
2π

igual a 
5
π

 não daria a mesma coisa [o período de 

h(x)]. Então, por que não daria? Aí a gente pensou o que essas duas 















=














=

3
4cos).4()(

3
2cos).2()( xxsenxgexxsenxf  tem de igual 
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que ao jogar nessas duas funções,nesse processo elas foram iguais. O 
parâmetro B tinha número inteiro igual nos dois, esse aqui tinha o dois 
multiplicando e aqui também tinha o dois multiplicando [multiplicando o 
arco x] aqui tinha o 4 multiplicando e o 4 multiplicando aí a gente achou 
específico que quando houvesse, em uma função houvesse o mesmo 
número multiplicando os dois a gente poderia multiplicar os parâmetros 
B e jogar na fórmula para encontrar o período de uma função produto. 

 
 

O que a aluna quis dizer foi que a ideia de multiplicar os parâmetros B1  e B2 de 

funções do tipo (f(x)=sen(B1x).cos(B2x) para o resultado ser atribuído à fórmula 
B
π2

 

daria certo para valores de B1= a   e B2= b
a

. Ou seja, o valor do B1 deveria ser igual ao 

valor do numerador da fração do parâmetro B2. 
21

2
BB
π

 

 

P:  Deixa eu fazer uma colocação que eu observei também, ali o 
denominador da primeira função é três... [Antes que eu finalizasse minha 
colocação, todos alunos falavam ao mesmo tempo nesse momento 
dizendo que também tinham observado que os dois denominadores das 
funções analisadas pelo grupo 6 era três]. 

5B:   Pode ter alguma coisa a ver. 
6A:   Eu não analisei, eu percebi agora quando estava apresentando (risos). 
8B:   O Daiana, se não fosse inteiro daria? 
P:   Oi? 
8B:   É independente de...  

8B:  No caso do daqui ao invés de ser 
3
2

se eu tivesse um número que não 

fosse igual ao outro B tipo 
3
4

 aí...[Disse isso pois nos exemplos 

analisados pelo grupo 6 o numerador da fração coincidia com o valor 
inteiro de B]   

 
Professor da turma:  Ali ela já testou e não dá certo. [todos alunos falavam ao 

mesmo tempo]. Ou eu não entendi o que você quis dizer. 
 
P:  Não, ela não testou para esse caso. Ela quis dizer se o grupo testou para 

casos do tipo 





=

2
cos).4( xxseny  aí o segundo B, mesmo não sendo 

inteiro, não possui nem no numerador ou no denominador, o número 
relativo ao primeiro B [falava com o professor]. Alguém testou para algo 
parecido? 

4B:  Acho que o pessoal pode ter testado para casos de B desse tipo, mas não 
analisando igual a  6A de multiplicar os parâmetro B [os alunos 
concordaram]. 
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P:  Pena que não dá tempo de testar agora. Alguém mais quer fazer alguma 
colocação? E você 6C?  

6C:   Não é isso.  
 

Apesar de não termos notado a falha no segundo exemplo do grupo 6, achamos 

que o processo foi rico, considerando a curiosidade em descobrir o porquê daquilo que 

observavam, as sugestões e os testes. Além disso, o compartilhamento do raciocínio do 

grupo 6 envolveu o restante da turma nas discussões.  
 

Grupo 9: 
 

9A:  Nós testamos para valores de B inteiros e fracionários, dois inteiros, e 
dois fracionários. Vou começar falar para números inteiros. Para 
acharmos o período da função agente pensou da seguinte maneira, 
agente fez no GeoGebra a função )2( xseny =  e )5cos( xy = . A 
função é essa aqui [estavam analisando a função 

)5cos()2()( xxsenxc = ]. Aí a gente analisou separado, a gente fez essa 
[ ])2( xseny =  e depois a gente fez a outra [ ])5cos( xy =  em cima dessa 
[gráficos]. E a gente viu que tinham pontos, tipo esses daqui que estavam 
se encontrando aí a gente analisou e viu que no ponto que encontrava até 
no outro ponto que encontrava também, era o período da função, dessa 
função aqui [ ])5cos()2()( xxsenxc =   

[...] 
P:  Vocês fizeram algum cálculo para encontrar esse período? Ou só pela 

visualização do gráfico? Como foi isso, como aconteceu? 
9C:  Não. Primeiramente começamos a verificar para valores de B 

fracionários, depois para fracionários e inteiros e depois dois inteiros, 
começamos a visualizar igual o 9A falou os pontos que os gráficos se 

encontravam nesse caso[c(x)] no 
2
π

 e no 
2

5π
 e quando colocamos a 

função [c(x)] em cima (digitaram a função no GeoGebra), percebemos 
que os períodos estavam batendo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Gráfico da função )5cos()2()( xxsenxc =  

 
P:  Coloca a função aí para mim, por favor 9B, a função é aquela que está 

no quadro gente. Mostra para nós onde está batendo 9C 
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9C e 9A:  Aqui no 
2
π

 e no 
2

5π
 

 P:  E vocês calcularam a distância, então? 
9C:  Sim, o período deu 2π. 
P:  E qual a relação que você achou desse período com o parâmetro B, ou 

não tem relação nenhuma? 
9C: Não. Não tentamos fazer essa relação, tentamos encontrar o período 

através da visualização dos pontos de interseção dos períodos das 
funções. 

Nós não calculamos os períodos das funções separadamente e nem achamos o menor 
múltiplo em comum igual os outros grupos, nós só verificamos dois 
pontos em que os gráficos vão coincidir e subtraímos para encontrar o 
período da função produto.  

P:  Fazendo para soma de funções também dá esse raciocínio? 
9C:  Sim, nós verificamos e deu certo. Veja essa função aqui 















+=

2
cos)3()( xxsenxf  se você observar elas (f(x) com o gráfico 

da g(x) e h(x)) estão se encontrando em π 
 

 
Figura 15: Gráfico da função 







+=

2
cos)3()( xxsenxf

, )3()( xsenxg =  e 







=

2
cos)( xxh   

 
9A:  E o outro ponto que vão se encontrar [dessa mesma forma] é em 5π. 

Então, o período seria 4π, entendeu? 
P:   Entendi. 

9B:  Essa aqui 













+






=

5
3cos

5
2)( xxsenxj  as duas são frações 

[parâmetro B nas funções seno e cosseno] e se for olhar o valor onde os 

gráficos coincidem é no 
2

5π
e lá no

2
25π

 a lá e o período seria 5π . É 

isso. 
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Figura 16: Gráfico da função 






+






=

5
3cos

5
2)( xxsenxj

, 






=

5
2)( xsenxk

, 







=

5
3cos)( xxl

 

 

O período da j(x) não é 5π, mas ππππ 10
2

20
2

5
2

25
==− . Acreditamos que o 

grupo se enganou ao determinar o valor do período. Percebemos que, dentre as funções 

analisadas pelos alunos, a conjectura da interseção dos gráficos foi mais abrangente, 

pois inclui casos de soma e produto das funções seno e cosseno. 

Conforme socialização dos resultados apresentados, verificações foram 

realizadas mediantes testes para se chegar a conclusões aceitáveis para os casos 

examinados. Os alunos não chegaram à demonstração de resultados, o que talvez 

pudesse revelar inadequações nos resultados a que chegaram. Eles testaram a conjectura 

para alguns casos os quais encontraram todas as condições contidas nas hipóteses 

levantadas.   

 

Opinião dos alunos quanto à socialização dos grupos 

 

Questionário (pergunta 5): Sobre o último encontro – socialização dos grupos após 

atividade investigativa, o que você pode destacar. 

 
Aluno grupo 9 Foi o melhor encontro também para nós, pois pudemos 

compreender o pensamento e a forma com que todos os colegas 
chegaram à conclusão e entendemos tudo juntos com eles.   
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Aluno grupo 1 A apresentação dos outros grupos trouxe muita aprendizagem, 
pois vimos o raciocínio de alguns grupos que produziu ideias para mim 
de agora em diante. 

 
Aluno grupo 4 Também foi muito proveitosos, pois além de expor nossos 

pensamentos, pudemos entender também o raciocínio de outros grupos. 
 
Aluno grupo 5 Foi muito produtivo, pois entendi melhor toda a matéria de 

trigonometria, o matéria a qual eu tinha e tenho muita dificuldade. 
 

A fase final do trabalho é acentuada por Ponte como o momento em que os 

alunos se dispõem para apresentar e discutir com os demais grupos os resultados. É 

nesse instante que existe um compartilhamento de ideias, ao se apresentar por 

justificativas/argumentações o trajeto que cada grupo trilhou para chegar a soluções do 

problema. Temos por interpretação que a construção de uma argumentação para 

evidenciar o alcance do trabalho feito possibilitou o compartilhamento de ideias e 

estimulou o aluno no prazer da reflexão.  

 

3.5 Características do pensamento reflexivo  

 

Analisando a parte do desenvolvimento da investigação no ISAP, referente à 

paridade de funções, constatamos a presença de características do pensamento reflexivo 

de Dewey (1959) como inferência, curiosidade, ordem, sugestão, juízo e método 

científico. Selecionamos alguns dados que ilustram essas características e sua exposição 

nessa seção revela a existência de um fluxo de ideias, uma cadeia de pensamentos 

destinada a um estudo cuidadoso na observação, no raciocínio sobre a conclusão, a fim 

de verificar as conjecturas levantadas.  

Dewey (1959) concebe que o pensamento reflexivo não é simplesmente uma 

sequência, mas também uma consequência, uma operação em que uma ideia completa 

e/ou sustenta a outra em um encadeamento, tornando-se um fluxo visando a um fim. É 

esse propósito que temos com a disposição dos dados que apresentaremos.  

Na atividade investigativa no ISAP, no sexto encontro, Pedro investigava o 

período e depois passou a analisar a imagem. Ao iniciar o sétimo encontro, explicamos 

a Pedro que daríamos continuidade à atividade investigativa da aula anterior, de forma 

que ele poderia continuar na linha de raciocínio, analisando a imagem ou mesmo o 

período, que eram duas investigações deixadas sem resultado concreto em termos de 

conjectura no sexto encontro. Explicamos também que ele poderia criar outra função 
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utilizando uma operação como produto, divisão, potência com as funções seno e 

cosseno para investigar o que lhe interessasse e não necessariamente a soma dessas 

funções, conforme exemplo fornecido no início da investigação. Enfatizamos que, 

dentre tudo que havíamos estudado nos encontros passados, ele poderia escolher algum 

dos assuntos trabalhados para poder investigar, tendo por base a função criada.  

Dadas as recomendações, no início do sétimo encontro, Pedro começou com a 

investigação da imagem, deu prosseguimento à investigação do período, ocasião em que 

visualizou a inversão no formato do gráfico sugerindo a existência de simetria o que 

resultou no estudo da paridade. Assim, o que ,em princípio, no sexto encontro era uma 

prévia para a investigação, prosseguiu no sétimo encontro se tornando em uma atividade 

investigativa. 

 
Da investigação da imagem à percepção de simetria 
  

Iniciamos o sétimo encontro, analisando possíveis generalizações para a imagem 

da função  





=

2
cos3)3(2)( xxsenxf . 

Pedro:  Eu tava vendo em função de pontos aqui, tava olhando o ponto na preta 















=

2
cos3)3(2)( xxsenxf  que é a grande e estão variando ponto 

máximo vai ser a multiplicação, igual zero vírgula... o ponto nessa aqui 
o,  vai ser o resultado da multiplicação dessa aqui que é esse pedaço 
aqui pelo valor nesse pedaço aqui o, que é esse valor aqui. 

 

 
Figura 17: Gráficos das funções 






=

2
cos3)3(2)( xxsenxf , )3(2)( xsenxg =  e 







=

2
cos3)( xxh   
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Pedro referia-se ao ponto B= (0.5, 5.8) pertencente ao gráfico da função 







=

2
cos3)3(2)( xxsenxf , ao ponto A=(0.5, 2.91) pertencente ao gráfico 

da função 





=

2
cos3)( xxh , e ao ponto C=(0.5, 1.99) pertencente ao gráfico 

da função )3(2)( xsenxg = . Ele afirmava que para o valor do domínio de 0.5, ou 

aproximadamente 
6
π , o máximo da função f(x) seria o produto das imagens de h(0.5) 

com g(0.5). 

 
P:  Entendi, a imagem da função com uma multiplicação, tem que ser 

verificada pela multiplicação das imagens “ponto a ponto”. 
Pedro:  Isso. Tem que ser ponto a ponto, mas se você definir os pontos tem como 

você usar como base cada uma delas separadas.   
 

Encontrada uma sugestão para a imagem (Imagem de f(x)=g(x).h(x)) e, após seu 

teste, realizamos algumas discussões a respeito de uma ideia inicial para uma possível 

generalização. Considerando a função  )3(2)( xsenxg = cujo valor do parâmetro A é 2 , e 

considerando a função 





=

2
cos3)( xxh  cujo valor do parâmetro A é 3 foi cogitada a 

hipótese da imagem de  





=

2
cos3)3(2)( xxsenxf ser a multiplicação de 2 vezes 3. 

Porém, essa ideia foi descartada por Pedro, que justificou que não tem um valor no 

domínio para qual g(x) e h(x) ambas assumem seus valores máximos, 2 e 3, 

respectivamente. No valor do domínio 
6
π  o máximo da f(x) não seria 6, mas 

aproximadamente 5,8 conforme mostrado no GeoGebra. Por não definirmos uma 

generalização para a imagem, decidimos retomar a investigação do período:  

  
P:  Tem algum valor do domínio que a função azul [h(x) = 3] coincide com a 

vermelha [g(x) = 0] e a preta [f(x) = 0], igual aqui o [origem], tem algum 
outro valor que isso está acontecendo? 

Pedro:  Aqui o [4π]. 
P:   Então o que tem de especial aí?  

 

Pedro iniciou a investigação do período de acordo com nossa descrição na seção 

3.5, após continuamos a observar os gráficos das funções que criamos. Pedro observou 

o formato do gráfico, revelando a inversão de seu formato e posteriormente a simetria, o 
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que fez a professora pesquisadora recorrer à abordagem de paridade de funções das 

atividades preliminares e a subsequente elaboração de conjecturas: 

 
Pedro:  Espera aí dois minutos, estou olhando outra coisa também, deixa eu 

pegar a minha primeira de novo rapidinho. 













=

2
cos3)3(2)( xxsenxf   

P:   Pode fazer suas observações, e eu vou fazer as minhas aqui. 

Pedro:  Olha, eu observei que f(x) 













=

2
cos3)3(2)( xxsenxf  segue a g(x) 

[ ])3(2)( xsenxg = , o ponto mínimo e o ponto máximo segue a 2sen(3x). 
Aonde ela alcança o máximo dela essa outra [f(x)] alcançou o mínimo e 
onde essa [g(x)] alcança o mínimo essa [f(x)] alcançou o máximo. Pelo 
menos no meu caso uma seguiu a outra. 

 
 

 
Figura 18: Relação entre os mínimos e máximos locais entre as funções )3(2)( xsenxg =  
e







=

2
cos3)3(2)( xxsenxf . 

 
P:   Mas temos que tentar visualizar um padrão... 
Pedro:  É, essa teve o padrão que o máximo dessa de cá está estipulando o 

mínimo. 
P:  Mas, temos que verificar se isso dá certo para outras funções, daí pode 

ser que possamos generalizar. 
Pedro: Ranran. Espera aí, deixa eu observar um pouco mais. 
   
Algum minutos depois: 
 
Pedro:  Acho que entendi o que está dando nessa de cá. 
Pedro:  Nessa de cá eu observei só uma questão. Estou observando que nesse 

tipo [multiplicação de funções] ele [gráfico] está dando um formato 
diferente, olha só se você percebeu. A primeira parte...o período aqui, 
daqui até aqui. 

P:   4π 
Pedro:  Nele está acontecendo o seguinte primeiro ele vem aqui repete, chegando 

nesse canto aqui que é a metade do período o formato aqui o, ele 
inverteu. Aqui você percebe claramente que estão batendo os pontos ao 
inverso. 
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Figura 19: Inversão formato do gráfico da função 







=

2
cos3)3(2)( xxsenxf . Destaque em estilo 

nosso. 
 

Pedro observou o mesmo caso de inversão para a função 





=

2
cos3)( xxh . 

 

 
 
Figura 20: Inversão formato do gráfico da função 






=

2
cos3)( xxh . Destaque em estilo 

nosso. 
 
 

No contexto apresentado, notamos que a curiosidade foi a responsável pela 

tendência de se explorar o desconhecido. A curiosidade se tornou o fator básico para se 

desenvolver o ato de pensar reflexivo. Segundo Dewey (1959), o ato de reflexão como 

um todo consiste numa série de juízos, numa seriação de pensamentos que surgem de 

uma dúvida ou controvérsia e se apóiam rumo a uma conclusão.  

Os trechos mostram que os juízos começam a aparecer, ou melhor, o pensar 

reflexivamente se constituiu no momento em que o aluno procurou razões para o 
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formato “invertido” do gráfico das funções analisadas. Esse formato constituiu-se como 

um alvo distante, algo a ser desvendado e que controlou uma sequência de observações.  

Também conforme Dewey, compreender é aprender significações, e enquanto 

não aprendemos, ficamos inquietos e inclinados a investigar, isso se existir interesse em 

desvendar o significado de determinada coisa. Para Dewey, todo juízo pressupõe 

alguma falta de compreensão e, para que possamos aprender a significação de alguma 

coisa, acontecimento ou situação, é preciso perceber sua relação com outra coisa como 

funcionamento, consequências ou aplicações. Nesse sentido, percebemos uma 

inquietude nas falas do Pedro. Ele voltava a investigar diante da falta de significados do 

porquê da inversão no formato dos gráficos.  

 
P:   E aí Pedro... 
Pedro:  Por isso que ta dando aquela semelhança, sabe, do máximo e do mínimo 

coincidir com essa de cá. 
P:   O formato começa a inverter a partir do 2π Pedro. 
Pedro:  Eu entendo assim nesses casos [multiplicação de funções], o máximo 

você encontra na primeira parte do período até ele começar a se 
inverter. Aqui o que eu percebi chegou no máximo não tem o mínimo 
aqui chegou no máximo de novo. Aqui vem mínimo não tem máximo, 
mínimo... eu tô percebendo isso. 

P:  Veja se é isso que você quer dizer, você disse que para funções como essa 
[multiplicação das funções seno e cosseno] pode ser que isso ocorra: na 
metade do período eu encontro o máximo. 

Pedro:  Ou o mínimo. 
P:  Sim! E na outra metade, que o gráfico da função vai inverter, eu 

encontro o mínimo ou o máximo. 
Pedro:  Isso. 
P:  Ta bem. Vamos verificar para outras para ver se isso ocorre. Você testou 

para amplitudes e parâmetro diferentes, tipo 






=

3
cos7)6(5)( xxsenxj  

... 
Pedro:  Nesse caso [j(x)] ocorreu uma inversão, mas não foi só inversão foi 

também uma simetria. Se você pegar o ponto do meio ele repetiu e 
inverteu. Porque aqui ele subiu e desceu esse aqui 
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Figura 21: Gráfico da função 






=

3
cos7)6(5)( xxsenxj . 

 

Nesse instante percebemos a oportunidade de investigarmos a paridade de 

funções, formadas pela seno e a cosseno. Então, resolvemos fazer mediações nesse 

sentido:  

 
P: Você não acha que aí podemos verificar a questão da paridade de 

funções? A paridade está relacionada com a simetria lembra? Lembra 
que aprendemos aquele dia. 

Pedro:  Lembro um pouco, acho que lembro sim. 
 

A questão que se destaca nesse recorte é a sugestão. Mediante a exploração dos 

gráficos das funções analisadas foi mencionado por Pedro a inversão do formato dos 

gráficos e, posteriormente, a questão da simetria, oportunidade para a professora 

pesquisadora sugerir a paridade de funções como relação com a simetria observada. 

Para Dewey, as sugestões nos ocorrem como função de nossas experiências passadas. 

Isso pode ser ilustrado na utilização do conhecimento prévio, paridade de funções, por 

parte da professora pesquisadora para fazer sua mediação. 

Destacamos o fato de que, durante a atividade no ISAP, a professora 

pesquisadora obteve a oportunidade de vivenciar uma experiência proporcionada pela 

investigação, já que passou a ser a dupla do aluno. Essa experiência foi marcada por 

constantes interações entre professora – aluno, havendo um engajamento acentuado em 

prol da solução da questão levantada, sobre qual seria o sentido da simetria observada 

nos gráfico da função 





=

3
cos7)6(5)( xxsenxj . 
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Relembrando paridade de funções – Dando continuidade às sugestões 
 

 
P:  Deixa eu relembrar com você o que vimos naquela aula [paridade de 

funções – quarto encontro], espera um pouco só.  
 

Nesse momento, recorremos a arquivos gravados no notebook como a 

apresentação em Power Point de paridade de funções e construção no GeoGebra de 

funções pares e ímpares,  para relembrar com Pedro esses conceitos. 

 
P:  Deixa eu fazer uma rapidinha com você [aproveitamos a construção que 

já tinha salva no notebook para explicar. Utilizamos para explicação no 
GeoGebra a função: f(x)=x2].  

 

 
 
Figura 22: Gráfico explicação de função pares utilizando f(x)= x2  
 
P:  Olha aqui Pedro, essa aqui é simétrica em relação ao eixo y, eixo das 

ordenadas, para dois valores simétricos do meu domínio se eu pegar, 
vamos supor, 

2
π  e 

2
π

−  a imagem vai ser igual, olha aqui o, está vendo 

o, o, o [estava movimentando o controle deslizante ponto a ponto]. E 
temos a função ímpar [Também aproveitamos a construção salva no 
notebook para explicação no GeoGebra a função: f(x)=x3]. 
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Figura 23: Gráfico explicação de funções ímpares, utilizando f(x)= x3 

 
Nesse caso, a simetria é em relação ao ponto, a origem, pois a simetria 
pode ser em relação a um ponto ou a uma reta. A função par e ímpar são 
particularidades da simetria. Veja que, se eu pegar valores simétricos do 
domínio, a imagem será simétrica também. Vamos continuar 
considerando x=

2
π  e x=

2
π

− , veja aqui as imagens para esses valores. 

Veja que são simétricas em relação à origem. Está lembrando? 
Pedro:  Esse aqui [gráfico figura 24] está caindo exatamente nesse tipo de caso 

[função ímpar], ele repete aqui depois inverte aqui. [mostrava em seu 
computador o gráfico da função que analisava no GeoGebra] 

 

 
 
Figura 24: Gráfico de )5cos(3

3
5)( xxsenxr 






=
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P:   Em relação a uma reta ou em relação a um ponto? 
Pedro:  O período, se eu pegar o período e esquecer o resto você vai ver que a 

partir da metade do período seria como você tivesse pegado aqui... 
P:   Me mostra aí [no GeoGebra]. 
Pedro:  Aqui... 
P:   Qual a função que você está analisando? 

Pedro:  A verde a )5cos(3
3

5)( xxsenxr 





=    

Pedro:  Ela começa subindo aqui até, desce meio por aí, vou pegar o período, ele 
desce meio aí ele decresce até um pouco mais que -3 aqui ele sobe até um 
pouco mais de 3 aqui ele sobe de novo até 6 aqui ele desce até um pouco 
mais de 6. [aluno analisando o formato do gráfico a partir da origem]. 

 
No primeiro momento, achávamos que houve uma simetria em relação a uma 

reta vertical  x=
2

3π , que visualmente aparecia como a metade do período (3π), a partir 

da origem. Essa sugestão inicial é tida por Dewey como as primeiras ideia que nos vêm 

à cabeça de forma automática. A simetria correta desse gráfico seria em relação a um 

ponto, no caso a origem.  
Pedro:  [...] ele [gráfico] começa aqui  de cabeça para baixo, ele está fazendo 

exatamente de cabeça para baixo, está fazendo ...  ele não está só 
repetindo o que está aqui ao contrário, dentro de cá ele está repetindo... 

[...] 
Pedro:  Através disso dá para analisar a paridade da função e através disso 

talvez dá para chegar em um lugar que dá para analisar o máximo e o 
mínimo.  

 

Constatamos o que Dewey nos relata sobre a reflexão ser uma operação em que, 

de um lado, os fatos, de outro o significado são extraídos através de uma constante 

interação de uns com os outros.  Essa relação foi observada nesse contexto em que a 

ideia de inversão do aspecto do gráfico deu origem ao fato descoberto, no caso a 

simetria, sendo que essa ideia conduziu a uma nova investigação, em se tratando da 

paridade de funções formadas por seno e cosseno. 

 

P:  Ranran. Você testou para funções do tipo um B [parâmetro] inteiro e 
outro fracionário, a amplitude não importa... Deixa eu testar também. 

P:  E você está lembrado da construção que fizemos para função par e 
ímpar?[concordou], para verificar a paridade, vamos alterar os pontos A 
e B e colocá-los em função dos valores simétricos utilizando o controle 
deslizante a, assim olha a função é a s(x) daí você digita para o ponto A; 
A=(a,s(a));  e para o ponto B o valor simétrico B=(-a,s(-a)). 
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Mesmo relembrando Pedro dessa técnica, ele não a utilizou. Agora Pedro analisava a 

função )5(cos3
3

5)( xxsenxr 





=  e 






=

2
cos3.)3(2)( xxsenxf . 

 

Pedro: Eu pensei aqui, no período está acontecendo isso, então o período vai ta 
aqui, então vai ser sempre ímpar porque...vamos pegar aqui o π, vamos 
pegar aqui o π/2 deu o mínimo 4 aqui o, se você olhar –

2
π  deu o -4. Deu 

um pouco mais que -4 e um pouco mais que 4. Todas elas estão dando a 
paridade como ímpar. Tanto essa [f(x)] como a de cá o 















= )5cos(3

3
5)( xxsenxr

. Essa aqui [r(x), analisando a r(0.72); r(-

0.72)] deu pouco mais de 3 e essa pouco mais de -3e é o mesmo tanto. As 
duas que eu peguei aqui de multiplicação deram isso. É a mesma 
distância. Todas as duas que eu peguei aqui de multiplicação são 
ímpares. 

P: E será que sempre é válido para funções daquele tipo [envolvendo as 
funções seno e cosseno]? Vamos testar? 

 

A utilização do método científico, na atividade reflexiva para controle dos dados e 

das provas pôde ser confirmado. Dewey (1959) esclarece que é preciso um método de 

natureza científica, para resguardar as operações pelas quais nos movemos de fatos a 

ideias e de ideias a fatos que as provarão.  

Nesse sentido, deve haver um método adequado para não se incorrer em erros como 

falta de verificação da legitimidade de um fato, por exemplo, precipitação na aceitação 

de uma primeira sugestão ocorrida sem qualquer exame ou sem estudar possibilidades 

de diferenças que impeçam tais generalizações, como no primeiro momento quando 

achávamos que houve uma simetria em relação a reta vertical x=
2

3π  para a função 

)5(cos3
3

5)( xxsenxr 





= . A percepção da existência desse método na investigação de 

paridade está ilustrada de forma sucinta:  

 
Pedro:  [...]. Todas as duas que eu peguei aqui de multiplicação são ímpares. 
P:  E será que sempre é válido para funções daquele tipo? Vamos testar? 

 

Pedro e a professora pesquisadora se defrontaram com uma situação a ser 

meditada, desdobraram-se sobre os fatos, analisando-os, tornando-os mais definidos.  

Procuram verificar a sugestão de funções formadas pelo produto de funções tipo 
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( )xBsenAy 11=  e ( )xBAy 22 cos=  serem sempre ímpares.12 Em resumo, nos diálogos 

notamos características do método científico, por incluir processos pelos quais a 

observação e a coleta de dados são reguladas para formação de conceitos, de uma 

generalização no caso da paridade de funções. 
 
P: Vou testar para três funções e você para três funções. [Estava testando a 

função: 





+=

3
cos7)6(5)( xxsenxj ; uma soma no lugar de produto]. 

 

 
 
Figura 25: Gráfico de 






+=

3
cos7)6(5)( xxsenxj . 

 
Pedro: Essa é a j(x)? Aqui é vezes. 
P:  Tem que ser? Ah não! Vamos testar para soma, quem sabe que a soma 

dá também. 
Pedro:  Com o mais eu pensei que não vai dá. 
P:  Não vai dar? 
Pedro:  Porque ele vai acabar tendo um deslocamento. Isso que eu pensei. Vai 

dar quando tiver um vezes, uma multiplicação. 
[...] 
P: E sempre a função vai ser ímpar?  
Pedro:  As três que eu fiz até agora essa 















=

2
cos3)3(2)( xxsenxf , essa 















= )5cos(3

3
5)( xxsenxr  e essa 























=

3
cos2

2
3)( xxsenxw   

estão dando ímpar.  
P: Nós estamos sempre testando com parâmetro A inteiro e o parâmetro B 

um menor que um e outro inteiro, vamos tentar variar esse formato para 
ver se vai continuar sendo ímpar. Eu vou testar 

                                                 
12 Para facilitar a redação ao referir ao produto de funções tipo ( )xBsenAy 11=  e ( )xBAy 22 cos= , 
utilizamos produto de funções seno e cosseno. 
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=

10
8cos

6
5)5(

2
1)( xxsenxt [Estava testando o efeito no produto da 

variação em amplitude e período.]. 
 

 
Figura 26: Gráfico de 






=

10
8cos

6
5)5(

2
1)( xxsenxt  

 
Pedro com outra linha de raciocínio: 
 

Pedro:  Estou pensando que na multiplicação não vai dar [par], ele não vai ser 
par vai ser sempre ímpar. 

P:  Então, vamos procurar entender qual é a lógica e também... vamos tentar 
com a soma para ver se vai dar função par. Nesse que testamos deu né 
[função ímpar] e se misturarmos aqui [os parâmetros B] dois inteiros dá 
também? Você testou? 

Pedro:  Não. Eu testei exatamente com os valores aqui 























=

3
cos2

2
3)( xxsenxw  trocados 





 ==

3
1

2
1 BeB . 

 

Verificamos também que Pedro reconhecia a importância da determinação de 

dados para controle da formação da interpretação. Para Dewey, pensar é avaliar 

continuamente os dados e ideias e para isso, o juízo é necessário no sentido de rejeitar, 

selecionar ou descobrir fatos por meio de tentativas até se chegar a uma conclusão. Tais 

considerações podem ser ilustradas pela conversa entre a professora pesquisadora e o 

aluno. Ao manifestar sua vontade de testar para a função j(x), a afirmação de Pedro 

sobre a paridade ser sempre ímpar, a professora pesquisadora foi questionada por Pedro 

a respeito da função j(x) ser uma soma, já que a afirmativa era válida para casos de 

multiplicação, uma vez que alegava que, na soma, acabaria tendo um deslocamento. 

Averiguamos nos diálogos entre Pedro e a professora pesquisadora que os 

juízos, como unidades que constituem o pensamento, precisam ser não somente certos, 
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mas relevantes para determinado fim. A atitude de Pedro mostra um ato de selecionar e 

de pensar nas consequências dos dados e das sugestões da Professora pesquisadora. 

Com esse julgamento, os participantes da pesquisa puderam decidir se testes com 

funções específicas seriam coerentes com a ideia (paridade neste caso). 

  

P:  Sim. Deixa eu testar com uma assim [os dois valores de B inteiros] só 
para verificar.[testei )8cos(

6
5)5(

3
1)( xxsenxu = ]. 

 

 
 
Figura 27: Gráfico de )8cos(

6
5)5(

3
1)( xxsenxu =  

 
 

Pedro:  Nesse caso foi... 
P:  A função seno é ímpar e a cosseno é par... 
Pedro:  Par com ímpar vai dar ímpar. Deu de novo, apesar de ter ficado muito 

pequeno deu de novo. Quando eu tiver uma função cosseno 
multiplicando uma seno vai sempre dar ímpar. 

P:  É...até agora para os que testamos...independente dos  valores dos 
parâmetros A e B está dando ímpar. [...] quando vai ser par? Será que 
na soma?Qual caso na multiplicação? 

Pedro: Estou pensando aqui...estou fazendo um outro exemplo aqui para isso. 
[...] 
Pedro: É exatamente aquilo que você falou a função seno vai ser ímpar e a 

cosseno vai ser par.  
 

  As sugestões, nesse caso, para Dewey, surgem frente às dificuldades ou dúvidas 

com o intuito de superá-las ou resolvê-las. Podemos destacar a sugestão para formação 

de conjectura no momento em que a professora-pesquisadora afirmou que “A função 

seno é ímpar e a cosseno é par...” para uma possível generalização de paridade para as 



   167 
 

funções analisadas. Vemos que a conjectura pode ser elaborada por examinar dados 

frente a uma ideia em conjunto com as ideias de outra pessoa.  

  Além disso, Dewey afirma que existe pensamento reflexivo quando ocorrem 

críticas das ideias que aparecem. Isso foi constatado, já que não houve precipitações 

quanto a conclusões, ou abreviação das investigações adotando a primeira solução por 

preguiça ou impaciência, mas sim testes e buscas por respostas, como neste exemplo em 

que os participantes da pesquisa procuram as condições para as funções serem pares.   

 
Estruturando a conjectura, testes e conclusão 
 

 
Pedro:  É.  Eu fiz aqui agora com as duas sendo seno para ver, uma seno 

multiplicando seno e agora ela fica par. [Analisou  
)(

3
2)3(

2
1)( xsenxsenxq = ] 

P:   Ah é? Deixa eu ver. 
Pedro:  Aqui, ela começa sobe e desce, sobe ficando positiva... 

 

 
 
Figura 28:  Gráfico de )(

3
2)3(

2
1)( xsenxsenxq =   

 
Pedro:  Na verdade eu tentei agora seno vezes seno, tirei o cosseno. 
Pedro:  Mas aqui eu tô percebendo. Quando a gente fez seno vezes cosseno todas 

estão dando ímpar, agora eu fiz uma seno vezes seno e ele está dando 
par. 

 

Constatamos um caminho rumo à compreensão do problema investigado nessa 

passagem. A princípio, o aluno não sabia a lógica da paridade para funções formadas 

pelo produto das funções seno e cosseno. Nessa fase, ele apresentava curiosidade na 

descoberta e se inclinou a pesquisar. Durante essa investigação, a significação é 



   168 
 

sugerida, é tida como uma ideia quando a professora pesquisadora comentou a respeito 

da paridade das funções seno e cosseno. Essa sugestão fica a meio caminho, entre a 

confusão mental e a compreensão assegurada. A partir do momento em que o aluno 

testa funções-produto formadas pelas funções seno, a significação é aceita 

condicionalmente, mas existe a necessidade da verificação. 

O aluno ressalta que, ao testar seno vezes cosseno, todas estavam dando ímpar e 

ao testar seno vezes seno estava dando par. Então, a professora pesquisadora sugeriu o 

teste de cosseno vezes cosseno para verificar o resultado. Ambos discutiram a respeito 

de possíveis conseqüências da utilização de parâmetros referentes ao deslocamento 

horizontal e vertical na paridade de funções. A professora testou a função  

2
3

cos)6(5)( +





+=

xxsenxh . Embora não sendo produto serviu para explicar a Pedro 

que a função era sem paridade não ocorria isso f(x)=f(-x) e nem isso f(x)=-f(-x). O aluno 

disse que testou outra função formada pela multiplicação de seno por seno, colocando 

um deslocamento vertical e novamente deu paridade par.  

 
Figura 29:  Gráfico de 2

3
cos)6(5)( +






+=

xxsenxh  

 
Pensamos que a ideia cogitada (funções sem paridade) pudesse estar relacionada 

a funções formadas pela soma de duas funções, uma vez que o resultado encontrado 

nessa investigação foi válido somente para funções formadas pelo produto de duas 

funções. Embora tenha sido abordado um caso de funções sem paridade, a busca por 

respostas não prosseguiu. Acreditamos que ambos, professora pesquisadora e Pedro, 

estavam bastante envolvidos na busca de generalizações para o caso de paridade 
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ímpares e pares o que fez que não considerassem a possibilidade da falta de paridade 

para averiguação. 
 

Pedro:  Todas de multiplicação, eu vejo simetria no y [referindo tanto a reta x = 0 
quanto o ponto da origem] se eu desconsiderar o parâmetro D [f(x) = A 
sem B(x – C) + D]. Todas de multiplicação você vê a simetria em cima 
do y e ele ta sendo assim, sempre que é seno vezes [cosseno] ta dando a 
paridade ímpar e seno vezes seno está dando paridade par. 

[...] 
Pedro:  E aí pensando bem se eu colocar cosseno vezes cosseno provavelmente 

vai dar par também. Porque a seno é ímpar, a cosseno é par, se você 
tiver multiplicando o seno pela par estará multiplicando ímpar pela par. 

P:  Vamos pensar naquele conceito assim, um número ímpar multiplicado 
por um ímpar dá o que? [Pensando em funções e não números.] 

Pedro: Par. [Pensando em funções.] 
P: Isso. Um número par por um par, par. 
Pedro:  Ímpar vezes par, ímpar. É o que está acontecendo aqui, quando agente 

multiplica o seno que é ímpar pelo cosseno que é par o resultado, o 
gráfico da função vai dar ímpar. Quando você tiver multiplicando seno 
por seno, ímpar por ímpar, você vai observar que o resultado é par. E 
provavelmente duas cosseno, quando você multiplicar e com as duas são 
par, par vezes par vai dar par. Quer ver vamos testar.   

Pedro estava testando a função 





=

3
cos2.)2(cos3)( xxxs . 

Pedro:  Isso deu par. Olha lá.  
 

 
 
Figura 30:  Gráfico de 







=

3
cos2)2cos(3)( xxxs  

 
Na sequência, Pedro utilizou alguns fatos dos seus testes para formular uma 

analogia entre a regra de sinais para o produto de números e a paridade e o produto de 

funções. Dessa forma, fatos constituídos por observações regularam a formação de 
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ideias para reformulação da conjectura de que sempre a paridade seria ímpar para o 

produto de seno e cosseno e extensão dessa reformulação para combinações de fatores 

de seno e cosseno. Também presumiu que a conjetura para multiplicação valia para sua 

operação inversa, a divisão: 

 

Pedro: É isso mesmo que está acontecendo e eu tô pensando aqui provavelmente 
vai acontecer uma coisa parecida na divisão. Talvez. 

P:  Você diz o caso da multiplicação de ímpar por ímpar... Espera! Estamos 
confundindo número negativo com número ímpar.  

Pedro:  Mesmo assim, pensando... Eu tava pensando aqui, na verdade na 
questão de paridade de função se for a multiplicação de dois, de um seno 
com cosseno, seno com seno, cosseno com cosseno vai cair naquela 
mesma regra de menos com mais. E no ímpar vai ser a mesma coisa que 
dizer o negativo e o par seria a mesma coisa de dizer o positivo. Para 
você ver aqui tá dando cosseno vezes cosseno que é par tá dando par. 

Pedro:  Na verdade eu só estou pensando na multiplicação de funções, seno com 
seno, cosseno com cosseno... 

P: Ah! 
 

 Entendemos, nessa situação, que uma sugestão levou a outra e a segurança entre 

as sugestões aconteceu por meio do raciocínio em função da analogia da regra de sinais 

associada ao conhecimento de paridade das funções trigonométricas. Nesse sentido, o 

aluno levantou sua conjectura a respeito da paridade de funções formadas pela 

multiplicação de duas funções trigonométricas.  

Constatamos que a curiosidade teve papel relevante no processo, sendo uma 

espécie de força motriz que alavancou toda a investigação. Concordamos com a 

afirmação de Dewey que “Para pensar verdadeiramente bem, cumpre-nos estar 

dispostos a manter e prolongar esse estado de dúvida, que é o estímulo para uma 

investigação perfeita”13 (1959, p. 25). Assim, a conjectura elaborada aguçou a 

curiosidade do aluno em saber se ela seria válida para funções formadas pela divisão das 

funções seno e cosseno. É o que revela a fala do aluno: 

 

Pedro: É isso mesmo que está acontecendo e eu estou pensando aqui 
provavelmente vai acontecer uma coisa parecida na divisão. Talvez. 

 

Estamos interpretando a fala de Pedro como uma manifestação de um 

momento de curiosidade, já que está presente a busca por novos 

                                                 
13 Interpretamos “investigação perfeita” com significado de uma investigação excelente na qual as 
conjeturas levantadas no contexto do problema são testadas com casos específicos apropriados e 
necessários para que as consequências da conjetura sejam compreendidas.  
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resultados que sirvam de ampliação para a descoberta. Encontra-se 

presente tendências de se explorar, entender uma extensão da 

conjectura. Para Dewey, “A curiosidade assume um caráter 

definidamente intelectual quando, e somente quando, um alvo 

distante controla uma sequência de investigações e observações, 

ligando-as umas às outras como meio para um fim” (1959, p. 47). 

Entendemos por alvo distante a verificação se a conjectura 

levantada é válida para divisão.  
 

Pedro:  Isso é válido para esse caso. Seria assim... se a paridade das duas forem 
iguais à função resultante delas vai ser uma função par. Se a paridade 
das duas forem diferentes à função, o resultado delas vai ser ímpar. Isso 
que estou percebendo pelos exemplos que testei. 

P:  Ah, sim, pode ser mesmo. Por esse raciocínio, a multiplicação da 
tangente que é ímpar pelo seno que é impar teria que dar par. 

Pedro:  Por isso. Pela lógica, deixa eu testar a última vou testar tangente e seno. 
P:  A função tangente é seno sobre cosseno dividido por seno daria um sobre 

cosseno que é a secante que é par. 
Pedro:  Qual o símbolo de tangente aqui [GeoGebra]? 
P:   Tan 
 

O aluno testou a função  





=

2
2)2(3)( xsenxtgxj  

 
Pedro:  Nossa! Que gráfico! A lá Daiana, Daiana ficou par, só no comecinho 

você percebe que as duas começam a subir a mesma proporção e todas 
estão um tiquinho mais depois do π/6, tanto o positivo quanto o negativo, 
você percebeu que aqui bateu? É exatamente isso, as duas são simétricas 
em relação ao eixo y, olha. 
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Figura 31:  Gráfico de 






=

2
2)2(3)( xsenxtgxj  

 

Outro fator evidenciado foi a verificação. Mediante a curiosidade, a conjectura 

levantada pelo aluno foi examinada para a função tangente a fim de saber qual a 

garantia de que os dados existentes realmente indicassem a ideia sugerida de modo a 

aceitá-la.  

Segundo Dewey, ao adotarmos determinada ideia, resultarão certas 

consequências, e até então essa conclusão é condicional, mas se ao testarmos essa 

conclusão encontrarmos todas as condições contidas na teoria (no caso na conjectura 

levantada) será quase impossível não acreditar, aceitar a conclusão a que chegamos pelo 

menos até que fatos novos apareçam.  

Ainda segundo o autor, essa vistoria também é importante para a formação de 

boas práticas de organizar o conhecimento, revendo fatos e sugestões anteriores, 

relacionando-as a novos dados. Além disso, para Dewey no momento da verificação, a 

significação passa a ser provada sendo o objeto em estudo compreendido. 

A professora pesquisadora estendeu a relação encontrada para outras funções 

trigonométricas. 

 
P:  A função tangente é seno sobre cosseno. Dividindo a tangente por seno daria 

um sobre cosseno que é a secante que é par. 
 

Essa convicção é interpretada por nós como as concepções ou significados 

estabelecidos tidos como certos e garantidos sendo aplicados em outras situações. Para 

Dewey, a ideia depois de ter sido tomada para guia de observação e ação, pode ser 

verificada, podendo ser aplicada posteriormente com segurança, como instrumento de 

compreensão e explicação de coisas incertas.  

No percurso da investigação, houve um resultado do ato de pensar, uma 

transposição da situação presente, ora embaraçosa, em uma situação determinada. Os 

dados comprovaram a existência da inferência que, para Dewey, consiste em uma 

transposição do que é dado para até o desconhecido, por meio das sugestões (ideias – 

pensamentos). Essa inferência, portanto, é despertada pelo que é visto e lembrado e 

dependem da experiência pessoal, preferências, desejos, interesses ou estado emotivo. 

Assim, é possível afirmar que, na investigação do ISAP, ocorreram episódios que 

descrevem características que, em conjunto, determinam uma inferência, que são:  
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Situação presente: Estudar paridade das funções formadas pela 
multiplicação das funções seno e cosseno; 
 
Conhecimento prévio, sugestões: Paridade de funções e analogia com a 
regra de sinais; 
 
Verificação: Averiguação se a ideia de utilizar analogicamente à regra de 
sinais com multiplicação, considerando-se a paridade das funções seno e 
cosseno, a fim de verificar a paridade de funções formadas pela 
multiplicação dessas funções trigonométricas. Posterior verificação para 
o caso da divisão dessas mesmas funções.  
 
Desconhecido: Paridade caso multiplicação e divisão: Funções formadas 
pela multiplicação de mesmas funções (seno ou cosseno) a paridade é 
par. Funções formadas pela multiplicação de funções com paridades 
diferentes (seno ou cosseno) a paridade é ímpar. A mesma regra será 
válida no caso da divisão dessas funções. 

 

Assim, considerando a afirmativa de Dewey que em toda atividade reflexiva está 

presente a inferência, podemos concluir que a reflexão se fez presente nessa atividade 

investigativa.  

Por fim, demos ênfase à resposta de Pedro no questionário respondido no final 

da atividade: Houve alguma coisa inesperada na investigação? Se sim, o que foi? 

 
Pedro:  Sim. A mudança do direcionamento sem perceber. 

 

Essa afirmação confirma a não linearidade durante a atividade. Embora o 

processo de pensamento reflexivo siga um curso ordenado ele não é linear, não existe 

uma sequência estabelecida, já que o esclarecimento de uma ideia conduz a novas 

observações, fornecendo novos dados que poderão auxiliar no julgamento dos fatos já 

obtidos ou mesmo na mudança do rumo da investigação, conforme ocorrido no ISAP, 

da investigação da imagem, investigamos o período e, posteriormente, a paridade. 

 

3.6  Considerações a respeito das atividades 

 

Considerando os recortes apresentados, mostramos a existência na investigação 

no ISAP de uma sucessão regular de coisas pensadas. Uma cadeia de ideias, gerada por 

suas associações, ou seja, pela ordem e consecutividade. As partes sucessivas do 

pensamento reflexivo presente e que mediava a investigação derivaram umas das outras. 
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Cada fase deixou um depósito que foi utilizado pela fase seguinte, a investigação do 

período sucedeu a observação da inversão de gráficos, mais observações levou à 

sugestão de simetria que sucedeu no estudo da paridade. Esse fluxo transformou-se em 

uma série de forma a constituir unidades definidas, ligadas entre si (juízos) de tal forma 

que o resultado foi um movimento visando a uma conclusão.  

As avaliações apresentadas, pautadas nos recortes presentes na seção 3.4, 

revelaram-nos, no CEFET e ISAP, pontos sobre nossos temas a priori (aspectos 

comuns entre a investigação matemática e o pensamento reflexivo) e emergente 

(investigação matemática: aspectos de sua realização e características), já a seção 3.5 

apontou no ISAP aspectos concernentes ao tema emergente, referente ao pensamento 

reflexivo (características do pensamento reflexivo).   

Além disso, os resultados apontaram que, tanto no ISAP quanto no CEFET, 

houve compreensão dos alunos daquilo que se dispuseram a investigar. Para Dewey 

(1959), a compreensão é aprender a significação e, enquanto não aprendemos, ficamos 

inquietos e inclinados a investigar e, durante a investigação, a significação é sugerida, 

tida como possibilidade, ela é aceita condicionalmente.  

Nessa fase, a significação é uma ideia que tem de ser comprovada, no momento 

em que a significação é provada, o objeto em estudo passa a ser compreendido. Nesse 

sentido, e considerando os dados analisados, a compreensão foi constatada, pois a 

conjectura elaborada pelos alunos terminou outorgando o entendimento daquilo que se 

propuseram a investigar, considerando-se os casos analisados por eles, tendo por 

consequência a aquisição de significados quanto ao período e paridade de funções, 

formadas por seno e cosseno. Também houve compreensão em relação às propriedades 

das funções seno e cosseno, já que utilizaram em suas investigações os conhecimentos 

obtidos sobre essas funções nas atividades preliminares.  

Os participantes da pesquisa obtiveram certas concepções também denominadas 

por Dewey de significados dos dados analisados. A questão da concepção está bem 

presente, por exemplo, no caso da generalização da paridade de funções que envolvem a 

multiplicação e divisão das funções seno e a cosseno, tipo ( )xBsenAy 11=  e 

( )xBAy 22 cos= , e também no caso da determinação do período para a soma dessas 

funções.  

Com base em nossas interpretações de ideias de Dewey encontramos resultados 

que corroboram a afirmação de Amaral (2003) de que a aprendizagem existe quando há 
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compreensão baseada no conhecimento já existente, enfatizando a importância do 

controle da própria aprendizagem pelos alunos, mediante o desenvolvimento de 

capacidades que lhes permitam desempenhar e monitorar seu próprio nível de 

compreensão. 

Outro aspecto a ser destacado foram algumas habilidades desenvolvidas pelos 

alunos, ao longo da pesquisa de campo, tanto com as atividades preliminares quanto na 

investigativa.  Na investigação esteve presente um progresso intelectual que obedeceu a 

um ritmo. Notamos um desenvolvimento acentuado na postura nos alunos, desde o 

início da pesquisa até o seu término.  

A liberdade dada pela professora pesquisadora, somente incentivando e 

mediando as atividades, permitiu que os alunos participassem de todos os processos da 

investigação, desde o primeiro momento (com a criação da questão a investigar), até a 

elaboração de estratégias na sistematização de ideias e resultados.  Isso contribuiu para a 

manifestação de habilidades cognitivas, como compreensão para o julgamento de ideias 

através do raciocínio, conforme já relatamos; capacidade de soluções de problemas, 

percepção, reflexão.  Além disso, pudemos notar outras habilidades como trabalho 

colaborativo, autonomia e poder de justificativas/argumentações. 

Os alunos apresentaram, durante a atividade investigativa, autonomia para 

condução de sua investigação, o que pôde ser percebido na elaboração de conjecturas 

que foi um dos pontos de fundamental importância na atividade investigativa. Elas 

exigiram capacidade criativa, estratégica para desenvolver testes e análise dos dados à 

luz das conjeturas formuladas e desenvolvendo justificativas para as soluções para as 

questões. Houve previsões plausíveis que foram refutadas ou confirmadas, ao serem 

analisados os dados.  

Assim, a elaboração de conjecturas exigiu grande demanda cognitiva e 

contribuiu para a compreensão conceitual a respeito das funções sendo utilizadas. 

Houve autonomia revelada nessa tarefa, na qual os alunos desenvolvem, por meio dos 

dados observados, suas ideias e realizam suas verificações, tendo a interferência do 

docente somente no sentido de mediar e/ou orientar o desenvolvimento da atividade. 

Notamos que os alunos adquiriram maior conhecimento matemático, em relação 

àquele demonstrado no início dos encontros. Essa percepção pôde ser confirmada pela 

utilização na atividade investigativa dos conhecimentos trabalhados nas atividades 

preliminares (funções em geral e mais especificamente das funções seno e cosseno). 
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Dando respaldo a essa interpretação, apresentamos algumas respostas dos alunos no 

questionário sobre os encontros: 

 

Aluno grupo 5: Foi de extrema importância¸ pois aumentou nosso 
conhecimento sobre seno e cosseno e o que mais marcou para mim foi 
poder visualizar o período e a imagem no gráfico com clareza. 

Aluno grupo 1:  Os encontros foram muito proveitosos. Através de um método 
diferente do utilizado em sala pude aprender a investigar e a pensar. 

Pedro:   A explicação e a condução das atividades foram excelentes, 
relembrando matérias que eu não lembrava e aprendendo outras coisas.      

 

O envolvimento proporcionado pelo interesse dos alunos em participar da 

atividade foi evidente. Apesar da pesquisa ter sido realizada com apenas um aluno no 

ISAP, pelos motivos já mencionados na metodologia, percebemos nitidamente a 

vontade do aluno em conjeturar uma generalização para o período, imagem e paridade 

do tipo de função que estava estudando.  

No CEFET, tivemos apenas quatro alunos que não participaram até o final dos 

encontros, o restante participou até o fim da atividade. Embora, inicialmente, alguns 

alunos pudessem estar participando da pesquisa motivados apenas pelas notas, 

verificamos que esse motivo que os levou a participar, no início, foi alterado pelo 

interesse já que os quatro pontos distribuídos não teriam tanto peso assim na nota do 

bimestre, uma vez que grande parte da turma, exceto cinco, tinha nota abaixo da média. 

Também, o oitavo encontro (socialização dos grupos) aconteceu quando os alunos já 

estavam de férias escolares e, mesmo assim, participaram ativamente nas apresentações 

dos grupos.  Além disso, percebemos e presenciamos a motivação e interesse de cada 

aluno na pesquisa. Sobre o interesse na participação da atividade, ressaltamos o 

depoimento de um dos alunos do grupo 8:  

 
Aluno grupo 8:  Achei interessante a forma como foram feitos os encontros, de 

maneira dinâmica, envolvendo todos os componentes do grupo e chamou 
a atenção, despertando curiosidade e o interesse pelo aprendizado.       

 

Outra habilidade existente foi a capacidade de argumentação, uma vez que os 

alunos comunicaram justificando seu raciocinar, logicamente sobre a situação e 

apresentando resultados para o restante da classe. 

As respostas dos alunos, em geral, reforçam nossas suposições, baseadas em 

nosso estudo da literatura, de que as investigações colaboram com a aprendizagem dos 

alunos. Os participantes se doavam em suas investigações, permitindo o envolvimento a 
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fim de descobrir algo a ser determinado, emergindo a motivação e a capacidade de 

pensar. Sobre a atividade investigativa, selecionamos algumas opiniões dos alunos 

expressas em suas respostas ao questionário: 

 
Aluno grupo 8:  Foi muito positivo, pois pelo menos na minha opinião 

trigonometria é complicado e trabalhar com essas funções, e ajudou 
muito entender ( e até fazer a prova).  

 
Pedro do ISAP:   Foi muito proveitoso para mim, pois consegui ampliar 

a minha capacidade investigativa e desenvolver o conhecimento. 
 

Algumas ponderações sobre a utilização da atividade investigativa em sala de 

aula serão feitas juntamente com outras que julgamos relevantes para trazermos nas 

considerações finais, a seguir. 

 
 



 
 

 
 
 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 

Em nossa trajetória profissional, apresentamos certa inquietação quanto à falta 

de aprendizagem dos alunos em alguns conteúdos específicos da Matemática. Nesta 

pesquisa, devido às experiências da professora pesquisadora, focamos em um destes 

conteúdos: a trigonometria – em especial, suas funções.  

Sabemos também que inquietudes similares correspondem aos questionamentos 

de outros profissionais. Nesse sentido, realizamos esta pesquisa na tentativa de 

compreender o que aconteceria e qual seria a reação de alunos do segundo ano do 

Ensino Médio, ao trabalhar com atividades de natureza investigativa. 

Nossa pretensão era que o aluno pudesse compreender as funções seno e cosseno 

e adquirir novas habilidades como, por exemplo, autonomia e argumentação. 

Pretendíamos também que a atividade proporcionasse uma mudança nos estudantes, no 

que diz respeito às atitudes em prol da construção do conhecimento, por meio de uma 

experiência investigativa que pudesse motivar a transformar, pelo pensamento, algo 

desconhecido em algo familiar, instituindo um novo aprendizado e uma reorganização 

da compreensão.  

Além disso, julgamos ser gratificante para o professor presenciar os alunos 

experimentarem uma relação com a Matemática; uma relação envolvente, motivadora e 

inquiridora, na qual eles produzissem Matemática e vibrassem com as criações e 

descobertas. E esse é um dos objetivos da Educação Matemática: promover ações, por 

meio das quais os alunos aprendam como conhecimentos e métodos são desenvolvidos.  

Buscamos, na obra de Dewey, elementos que pudessem sintetizar nossos 

propósitos, em termos educacionais, para a dinâmica estabelecida com os alunos, ao 

realizarmos a atividade investigativa.  

 
Que vale uma experiência que não deixe, atrás de si, uma significação 
ampliada, uma melhor compreensão de alguma coisa, um plano e um 
propósito mais claro de ação futura, em suma, uma ideia? Com 
respeito ao ensino, não existe ponto mais importante do que a questão 
da maneira pela qual genuínos conceitos são formados. (DEWEY, 
1959, p. 156). 

 

Para o autor, em se tratando do ensino, não existe ponto mais importante do que 

a questão da maneira pela qual os conceitos e significados são formados. Dewey nos 
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leva a refletir acerca do que vale uma experiência, se não deixar uma ideia que possa 

admitir uma significação ampliada, de forma a melhor compreender alguma coisa. Em 

suma, o aluno deve observar as condições essenciais à formação de concepções. 

Condições essas traduzidas nas ideias tomadas como guias de observação que, ao serem 

confirmadas, adquirem um status, transformando-se em significados estabelecidos.  

Essas concepções começam a surgir por meio das experiências e, durante todo o 

processo, mediante o uso da experimentação, adaptando as ideias, os conceitos se 

tornam mais definidos e gerais, pois, no momento em que é conseguida uma concepção, 

esta serve de instrumento de trabalho para a compreensão de novos casos.  

Ao rever os resultados da análise inferimos que os objetivos de nossa pesquisa 

foram atingidos e apontamos algumas respostas à pergunta norteadora deste trabalho. 

Retomando a questão:  

 

“Quais são as contribuições que a realização de investigações matemáticas mediadas 

pelo pensamento reflexivo podem trazer para o ensino e a aprendizagem das funções 

trigonométricas seno e cosseno, bem como para as habilidades dos alunos?” 

 

Da análise, constatamos que a realização de investigações matemáticas, 

mediadas pelo pensamento reflexivo, mostrou: 

 

• Compreensão das funções seno e cosseno pelos alunos 

 

A compreensão dos alunos em conteúdos referentes às funções seno e cosseno 

foi notável, uma vez que utilizaram, em suas investigações, o conhecimento aprendido 

e, por alguns, revisados nas atividades preliminares. Nos primeiros encontros, os alunos 

apresentaram dúvidas acentuadas a respeito de funções (domínio, imagem, paridade, 

crescimento e decrescimento) e também nas funções trigonométricas seno e cosseno.  

Após trabalhar esses conteúdos com os alunos, utilizando características da 

investigação, percebemos que houve uma evolução em relação a seus conhecimentos, 

desde o início dos encontros. Presenciamos, na atividade investigativa, a aplicação das 

informações adquiridas na fase preliminar, quando os alunos utilizaram os 

conhecimentos aprendidos em conteúdos da mesma disciplina, no caso a Matemática, 

para resolver a questão a que se propuseram investigar.  
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• Habilidades como motivação, autoconfiança, autonomia, trabalho 

colaborativo, argumentação e criatividade. 

 

O envolvimento do aluno no pensamento matemático fez com que ele se 

simpatizasse com a Matemática. Isso foi constatado, na medida em que o interesse 

demonstrado por ele na atividade proporcionou mudanças em sua relação com essa 

disciplina, conforme relatos dos alunos nas respostas do questionário e conversas 

informais com a professora pesquisadora. Esse envolvimento possibilitou também o 

desenvolvimento da autoconfiança, percebendo a valorização de suas ideias e, assim, 

contribuindo para a compreensão do conteúdo ensinado.  

Vale acrescentar ao exposto, no parágrafo anterior, nossa convicção de que 

foram ampliadas as habilidades de resolver situações-problema desafiadoras. As 

investigações possibilitaram ao aluno o desenvolvimento da autonomia na elaboração 

de teste de conjecturas. O papel assumido pelos estudantes foi de quase total 

responsabilidade pelos rumos de seus trabalhos. Essa postura dos alunos, diante da 

situação problemática, remete a um dos objetivos previstos nesse tipo de tarefa – que é a 

de tornar o aluno centro de seu próprio processo educativo – objetivo este concomitante 

à concepção de Ponte e Dewey.  

O envolvimento e diálogo estabelecidos entre os alunos e entre os alunos e a 

professora pesquisadora, durante a execução da atividade investigativa, proporcionou o 

desencadeamento da criatividade aliada às observações para elaboração de conjecturas. 

Sobre a participação dos alunos, cabem alguns destaques. Foi possível perceber que a 

troca de informações entre eles e entre os grupos foi constante. O interesse e entusiasmo 

durante a atividade foi mostrado por quase todos os alunos, sendo que somente quatro 

alunos do CEFET – campus Itabirito, não permaneceram até o final da atividade.  

Durante as apresentações, os alunos, invariavelmente, ficavam atentos às conjecturas e 

funções criadas e aos resultados dos grupos que faziam as exposições.  

No momento de socializarem suas ideias com outros, os alunos desenvolveram 

habilidades argumentativas, encorajando-os a justificarem suas ideias. Isso os ajudou a 

explicitarem, matematicamente, os caminhos que percorreram para chegar às 

conclusões.  Foi nessa etapa que os alunos tiveram a oportunidade de registrar seus 

entendimentos dos conceitos trabalhados, em sala de aula, havendo uma interação dos 

colegas, no momento em que descrevem as experiências vivenciadas e refletidas. Esse 
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momento colocou ainda mais os estudantes no centro da ação, discussão, reflexão e, 

consequentemente, da aprendizagem. 

Além de fornecer respostas à questão de pesquisa, a atividade investigativa 

revelou aspectos voltados para os fins educacionais, expondo os resultados de nossos 

objetivos específico tais como: 

 

• Ser um contexto rico de mobilização e desenvolvimento do pensamento 

reflexivo. 

 

A análise nos conduziu a acreditar que o exercício do pensamento, ou melhor, 

nossa pretensão declarada de estimular o ato de pensar – mais ainda, pensar 

reflexivamente – foi atingida. Verificamos que o pensamento reflexivo esteve presente 

nessa tarefa, na medida em que os alunos utilizaram tal pensamento para descobrir 

relações específicas entre os dados, nos estudos deles, tornando-se explícito algo 

obscuro da experiência que vivenciaram. No percurso da investigação houve um 

resultado do ato de pensar, uma transposição da situação presente, ora embaraçosa, em 

uma situação determinada. 

 
O pensamento ou a reflexão, (...) é o discernimento da relação entre 
aquilo que tentamos fazer e o que sucede em conseqüência. Sem 
algum elemento intelectual não é possível nenhuma experiência 
significativa (...) Na descoberta minuciosa das relações entre os nossos 
atos e o que acontece em conseqüência deles, surge o elemento 
intelectual que não se manifestara nas experiências de tentativa e erro. 
À medida que se manifesta esse elemento aumenta proporcionalmente 
o valor da experiência. Com isto, muda-se a qualidade desta; a 
mudança é tão significativa, que poderemos chamar reflexiva esta 
espécie de experiência – isto é, reflexiva por excelência. (DEWEY, 
1959, p.158-159).  

 

O termo experiência utilizado por Dewey pode interpretar-se seja como 

referência à atitude empírica, seja como referência à atitude experimental.  

 

• Indícios de que a atividade proposta foi coerente com as características 

expressas por Dewey e Ponte quanto às atividades reflexivas e investigativas. 

 

Constatamos que o encaminhamento da atividade apoiou-se nas ideias expressas 

por Dewey e Ponte quanto às atividades reflexivas e investigativas. Tivemos por intuito 
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clarificar por meio dos dados obtidos as características, mais gerais, convergentes entre 

o pensamento reflexivo e as investigações matemáticas, com o objetivo de desenvolver 

um entendimento a respeito de até que ponto a atividade investigativa, utilizada na 

pesquisa como atividade de ensino-aprendizagem, poderia contribuir na formação de 

bons hábitos de pensamento reflexivo e como o pensamento reflexivo poderia mediar as 

atividades investigativas.  

A análise mostrou que tanto as investigações matemáticas colaboraram para o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo como o pensamento reflexivo contribuiu no 

sucesso da investigação do ISAP e CEFET. Nesse processo os alunos exploraram e 

formularam questões; organizaram os dados construindo conjecturas e em alguns casos 

refinaram as mesmas por meio do raciocínio; por fim construíram argumentações tendo 

em vista a validação dos resultados.  

Um fator marcante na pesquisa e mencionado por Ponte e Dewey como 

importante na condução da atividade investigativa e reflexiva é o papel do professor. 

Averiguamos que ele teve um desempenho importante durante a atividade apoiando o 

estudante na investigação, mediando e orientando a atividade frente obstáculo 

apresentado pelo aluno.   

 

• Apresentar-se como recurso que pode ser utilizado ou adaptado pelos 

professores para que os estudantes compreendam determinado conteúdo de maneira 

reflexiva. 

 

Por entender que investigações devem fazer partes da variedade de atividades 

em aulas de Matemática apresentamos algumas considerações da pesquisa para servir 

como subsídios para professores que pretendem utilizar esse tipo de tarefa em suas 

aulas. A escolha por uma atividade de natureza investigativa remete principalmente a 

três fatores que merecem cuidados de acordo com a experiência proporcionada por essa 

pesquisa:  

 

a) Elaboração e apresentação da atividade. 

 

Corroboramos com o que defendem Dewey e Ponte sobre o planejamento da 

tarefa investigativa e quanto ao direcionamento dessa tarefa.  A preparação das aulas de 

investigação, para nós, é uma etapa importante, pois um propósito formulado de forma 
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adequada motiva o educando e contribui para o êxito da atividade. Esse planejamento 

inclui a experimentação da tarefa elaborada.   

A atividade de investigação foi concebida com um ponto de partida. Há que se 

definir um método para essa apresentação. Outro fator relevante é o direcionamento, 

pois o aluno deve estar desafiado e ter claro um propósito, sendo isso traduzido em duas 

funções principais do professor no decorrer da atividade – orientação e mediação.   

 

b) Características da investigação e pensamento reflexivo. 

 

Trabalhamos alguns aspectos das atividades investigativa e reflexiva nas 

atividades preliminares de forma a preparar os alunos para esse tipo de tarefa. 

Acreditamos que ao trabalhar em turmas que não tenham o costume com práticas 

reflexivas e investigativas seja preciso a introdução de alguns encaminhamentos sobre 

essas atividades a fim de que o aluno possa experimentar essas práticas o ajudando na 

execução de sua investigação. Essa indicação também é válida para o professor que tem 

interesse de utilizar essa didática, uma vez que conforme nossos resultados não se trata 

de uma tarefa fácil, requer a pré disposição do docente em se lançar a novos desafios na 

busca de um caminho diferente para ensinar determinado conteúdo.  

 

c) Condução da investigação. 

 

O papel do professor como orientador e mediador é fundamental no sucesso da 

tarefa investigativa. A atuação da professora-pesquisadora foi tida como parcela 

considerável nos resultados obtidos na investigação tanto do ISAP quanto do CEFET. 

Ela procurou despertar a curiosidade rumo à investigação; motivar o aluno com o intuito 

de gerar o desejo de informação e exercitando nele a prática de observação; oportunizou 

situações que geraram reações intelectuais nos alunos através de perguntas, indagações 

para levantamento de questões a serem discutidas; e também tentou transmitir aos 

participantes uma postura investigativa.  

Acreditamos que a atividade investigativa como realizada contribuiu para o 

ensino e a aprendizagem das funções seno e cosseno. Entendemos investigações como 

uma possibilidade de encaminhamento didático em sala de aula de Matemática cuja 

importância se deve ao desenvolvimento do trabalho que é realizado em equipe. Esse 

trabalho permitiu ao aluno descobrir padrões, relações, por meio de argumentação, da 
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comunicação matemática e da elaboração de relatórios, oportunizando a eles a produção 

de significados para a Matemática.  

A atividade mostrou que é possível proporcionar oportunidades de trabalhar com 

conceitos matemáticos de forma investigativa e a levar os alunos a uma participação 

prazerosa e envolvimento ativos na criação de um ambiente de trabalho estimulante 

capaz de promover aprendizagens e desenvolvimento de habilidades. Ainda, essa tarefa 

permitiu ao aluno envolver-se na atividade desde o primeiro momento (com a criação da 

questão a investigar), com a elaboração de estratégias na sistematização de ideias e 

resultados. A realização de investigação matemática se estabeleceu numa experiência 

fundamental e poderosa para aprendizagem matemática do aluno¸ constituindo uma 

vivência importante para o desenvolvimento profissional desta professora pesquisadora. 

A atividade matemática investigativa possibilitou a criação do espírito de 

pesquisa, bem como pode ser considerada uma oportunidade de argumentar, discutir, 

descobrir e avaliar. É uma atividade de ensino e de aprendizagem que contribui para 

melhoria do aprendizado do aluno através de exploração e uso de conceitos matemáticos 

em níveis diferentes com graus de profundidade variada; possibilitando diferentes 

significações entre alunos com experiências diferentes, permitindo trabalhar no seu 

ritmo próprio.  
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APÊNDICE A: Versão atividades após teste piloto 
 

Atividade1 
Exercícios14 

Funções Seno e Cosseno 
Objetivo: Estudar as funções y=sen(x) e y=cos(x) em relação às propriedades: 

domínio, crescimento e decrescimento, imagem, paridade, amplitude, 
translação e sinal das funções.  

 
Observe o gráfico inicialmente para x ]2,0[ π∈  e depois para x :ℜ∈   
 

I)  Gráfico f(x)= sen(x),  para x ]2,0[ π∈  
 

 
 

 
                        
II)  Gráfico f(x)= sen (x),  para x :ℜ∈  
 

 

                                                 
14 Atividade baseada em Investigações numéricas: Quadro 3, A mesa de snooker, de Ponte, Brocardo e 
Oliveira (2006, p.56).  
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Nessa situação, várias podem ser as questões a analisar referentes às propriedades da 
função f(x)= sen(x). Desenvolva os exercícios abaixo a fim de estudar algumas propriedades 
dessa função trigonométrica: 

 
I- Tendo por base a construção do gráfico acima para x ]2,0[ π∈  e x :ℜ∈  

a. Qual é o domínio dessa função? 
b. Essa função é um exemplo de que chamamos função limitada. Você poderia dar uma 

explicação para essa classificação? 
c. Determine a paridade dessa função analisando os valores de f(x) e f(-x). 
d. Considerando-se a primeira volta positiva no círculo trigonométrico, para quais 

intervalos do domínio a função é crescente e decrescente? 
 

 
II- Utilizando o Geogebra, faça os gráficos de f(x)= sen(x) e g(x)=sen(x + π/2) na mesma 

tela.  
 

a. Compare os valores das funções f(x) e g(x) em relação aos arcos 






 ππππ 2,

2
3,,

2
,0  A 

partir dessa comparação, qual é a função g(x)? Em termos da propriedade de translação, 
descreva como a função g(x) = sen(x + π/2) relaciona à função f(x)=sen(x) e o porquê 
desta relação. 

b. Qual o domínio e imagem da função g(x). 
c. Analise os valores de g(x) e g(-x). O que você conclui quanto à paridade da função. 
d. Para quais intervalos do domínio a função é crescente e decrescente? 

 
 

III-  Descreva o que há de comum e diferente em termos das propriedades abordadas nos 
ítens I e II. 
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Atividade 2 

Atividade Exploratória15 
 

Funções seno e cosseno 
 
 
Objetivo: Estudar período e periodicidade. 
 

Vamos explorar algumas idéias sobre periodicidade. O estudo das funções 
trigonométricas teve seu ápice com Joseph Fourier, no século XIX, no campo dos movimentos 
periódicos. Os fenômenos periódicos, ou seja, aqueles que se repetem sem alteração cada vez 
que transcorre um intervalo determinado (período), são encontrados em várias áreas, como 
Música, eletricidade, acústica, mecânica, e nelas as funções trigonométricas são de grande 
aplicação. 

Construa o gráfico da função sen(x) ou cos(x): 
I- Observe seu deslocamento horizontal; seus valores nos intervalos ...[-2π, 0]; [0, 2π]; 

[2π, 4π]... De acordo com a definição de arcos côngruos, sabemos que para seno temos 
sen(x) = sen(x+ )2. πk , com k um número inteiro, pois x e (x+ π2.k ) tem a mesma 
imagem. Da mesma forma cos(x) = cos(x+ )2 πk , com k um número inteiro, ou seja, as 
funções seno e cosseno são periódicas para todo x em ℜ  e para todo k em Z: sen(x) = 
sen(x+ π2 ) = sen (x+ π4 )...= sen (x+ )2 πk , sendo que o mesmo acontece com a 
função cosseno. Mediante explicação e a partir de suas observações obtidas com a 
construção no Geogebra, qual é o período da função sen(x) e cos(x)? 
 

II- Considere a forma geral das funções seno e cosseno respectivamente y=A.senB(x-C)+D  
e  y=A.cosB(x-C)+D. Nas funções f(x)=sen(x) e g(x)=cos(x)  fizemos  A=0 ,   B=1, 
C=1 e  D=0. Fazendo-se A=1, B≠0, C=0, D=0 obtém-se as famílias de funções  
y=senB(x)  e y=cosB(x). Escolha uma dessas famílias de funções atribua para B os 
seguintes valores: ½, 3, 4, 8, e em cada caso compare no Geogebra com a função 
y=sen(x) ou cos(x) dependendo de sua escolha e verifique o que ocorre quando 
mudamos o parâmetro “B”.  
 

III- Utilizando o Geogebra, crie um seletor “B” com valores zero até um valor k max 
positivo e digite no campo de entrada a função f (x) = senB(x) . Movimente o seletor e 
observe as mudanças. Repita o procedimento para função                       f (x) = cosB (x).   
 

a. O valor B = 0 é especial. O que acontece às funções seno e cosseno quando B = 
0?  
 

b. Descreva em detalhe o tamanho do período (permanece igual a 2π, é menor que 
2π, é maior que 2π) das funções seno e cosseno em termos da variação dos 
valores do parâmetro “B”. Que conjecturas você pode fazer? 

IV-  De acordo com suas conclusões sobre variações do parâmetro B, examine o quadro a 
seguir. Repare que o quadro foi preenchido parcialmente, segundo determinadas regras. 
Observe-o, com atenção, para perceber como foram efetuados os cálculos e, em seguida, 
complete-o. Se preciso utilize o Geogebra. 

 

                                                 
15 Atividade baseada em Investigações numéricas: Quadro 6- Das potências de 2, de Ponte, Brocardo e 
Oliveira (2006, p.69). 
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f(x) B período 

3.sen(x) 1 2π 
1+cos(x) 1  
sen (2x)  π 

 sen (6x – π) 2 π/3 
sen (-3x)   

2.cos (4x+π/3)   
 

Procure encontrar algumas regularidades entre os períodos determinados na tabela. Que 
conjecturas poderá estabelecer para generalizar períodos das funções seno e cosseno 
para diferentes arcos.  

A partir de sua generalização complete o espaço em branco: 
f(x) B período 

sen (πx- π/2 )   
cos (3πx – π)   
sen(4x +2)   
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Atividade 3 
 

Atividade Exploratória16 e Problema  
 

Funções seno e cosseno 
 

Objetivo:  Atribuir significados para os valores dos parâmetros A, B, C, D 0,; ≠ℜ∈ AB  em 
relação aos gráficos de funções senoidais, tipo f(x) = A+B.sen(Cx+D). 

 
Sabendo que uma forma geral das funções seno e cosseno são do tipo f(x)= 

y=A.senB(x-C)+D  e  y=A.cosB(x-C)+D, com A, B, C, D ℜ∈ . Propomos que explore com o 
auxílio do Geogebra, possíveis generalizações dessas senóides pensando nas seguintes questões: 

 
I- Considerando as senóides: y=A.senB(x-C)+D  e  y=A.cosB(x-C)+D e 

considerando , A≠0; B=1; C=0; D=0; teremos f(x)= A.sen(x) ou f(x)=A.cos(x). 
Verifique que mudanças ocorrem nos gráficos, determinando a imagem de cada 
função nos casos abaixo: 

 
a. f(x)= 3.sen(x) em relação a f(x)= sen (x) 
b. f(x)= -3sen(x) em relação f(x)=sen(x).  
c. f(x)= 2cos(x) em relação a f(x)=cos (x) 
d. f(x)= ½ cos(x) em relação f(x)= cos(x).  
e. f(x)= - cos(x) em relação f(x)= cos(x).  

 
O que ocorre quando mudamos o valor do coeficiente “A”?  

 
II- Seja as funções y=A.senB(x-C)+D  e  y=A.cosB(x-C)+faz-se a A=1; B=1; C=0; 

D≠0, obtendo-se as famílias de funções y= senx+D ou    y= cos(x)+D. No 
Geogebra, em cada caso abaixo compare o gráficos das funções dadas com a 
função sen(x) ou cos(x) observando a diferença entre eles e determine a imagem 
em cada caso:  

 
a. f(x)=2+sen(x) ou f(x)=2+cos(x) 
b. f(x)= sen(x)+3ou f(x)= cos(x)+3 
c. f(x)= - sen(x) ou f(x)= -cos(x) 
d. f(x)= -2+sen(x) ou f(x)= -2+cos(x) 
e. f(x)= sen(x)+(-3) ou f(x)=cos(x)+(-3) 

 
O que ocorre quando mudamos o valor do coeficiente “D”?  
 

 
Sabemos que a imagem da função sen(x) e cos(x) é [-1,1]. Investigue se essa imagem 
prevalece para variações das constantes A, D. Que conjectura podemos estabelecer quando 
variamos esses parâmetros? Para ajudá-lo nessa análise faça as seguintes funções no 
Geogebra e complete o quadro abaixo. 
 

f(x) Amplitude máximo mínimo Imagem da 
função 

3.sen(x)     
1+cosx     
sen(2x)     

                                                 
16 Atividade baseada em Quadro 8: Partindo do Teorema de Pitágoras de Ponte, Brocardo e Oliveira 
(2006, p.83). 
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         sen 







2
x  

    

3.sen(3x-π)     
5-3.sen(3x-π)     
sen(2x-π/4)     

2.cos(2x+π/3)     
7+2.cos(2x+π/3)     

 
III- Seja as funções y=A.senB(x-C)+D  e  y=A.cosB(x-C)+D  faz-se A=1, B≠0; 

C≠0; D=0; obtendo-se as famílias de funções y= senB(x-C) ou y= cosB(x-C). 
No Geogebra, faça o gráfico da função sen(x) ou cos(x) e em cada caso abaixo 
compare os gráficos das funções observando a diferença entre eles: 
 

a. f(x)= sen(x-1) ou f(x)= cos(x-1) 
b. f(x)= sen(3x+1) ou f(x)= cos(3x+1) 
c. f(x)= sen(4x +2) ou f(x)= cos(4x+ 2) 
d. f(x)= sen(6x-2) ou f(x)= cos(6x-2) 

e. f(x)=  sen(x+
2
π

) ou f(x)= cos(x+
2
π

) 

f. f(x)=  sen(x-
2
π

) ou f(x)= cos(x-
2
π

) 

 
O que se pode conjecturar sobre o coeficiente “C”? 

 
IV- Observe as mudanças das senóides y=A.senB(x-C)+D e y=A.cosB(x-C)+D     

em relação as funções sen(x) ou cos(x) quando variamos todos os coeficiente 
(A,B,C,D); utilize o Geogebra para determinar o domínio, o período, a imagem 
(o deslocamento vertical e a amplitude) e o deslocamento horizontal em cada 
caso: 
 

a. y= 2+4cos(3x) em relação a cos(x) 
 

b. y=  





 −+−

2
342 πxsen em relação à sen(x) 

c. Por meio de suas observações, elabore uma função do tipo                     
y=A.senB(x-C)+D  e  y=A.cosB(x-C)+D , com A,B,C,D ≠0 determinar o 
domínio, o período, a imagem (o deslocamento vertical e a amplitude) e 
deslocamento.  

 
V- Descreva com uma senóide a altitude do mar em um dia em determinado local 

sabendo que nesse dia, na maré alta, a altitude do mar foi de 1,6 e na maré baixa 
foi 0.2m. As marés altas ocorrem às 2h e às 14h, e as marés baixas ocorrem às 
8h e às 20h. Vamos considerar a contagem do tempo em horas a partir da meia-
noite. Assim, obtenha as constantes A, B, C e D em h(t)= A+B.sen (Ct+D), 
optando por B e C positivos, que é o mais comum. (problema adaptado do livro 
“Matemática contexto e aplicações”, vol.2, Ed. Ática, Dante.)  
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Atividade Investigativa 
 

Funções seno e cosseno 
 
 

Considerando as funções: f(x)=A.senB(x-C)+D  e  g(x)=A.cosB(x-C)+D    
 

 
Defina uma função da sua autoria, com as duas funções: seno e cosseno que 

utilize uma operação (f(x).g(x); f(x)+g(x); f(x)-g(x); f(x)/g(x) ou outras operações); a 
fim de investigar a função criada por você.  
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APÊNDICE B:  Questionário 
 

CET- Itabirito CEFET/MG 
Pesquisa de Mestrado: “Investigação Matemática” 

Mestranda: Daiana Katiúscia Santos Corradi 
 

QUESTIONÁRIO 
 

GRUPO: ________ DATA: ________________ 
 

1) O que você achou dos encontros em relação: (descreva suas respostas): 
-A explicação e condução das atividades 
- Ambiente (sala, acústica) 
- Atividades propostas 
- Dinâmica do encontro (grupo, software GeoGebra) 
- Material  

2) Em relação às atividades com as funções seno e cosseno, o que  mais marcou para você 
(positivo e / ou negativo)? Exemplifique se puder. 

 
3) Para a atividade investigativa: 

a) Qual função vocês investigaram? Por quê? 
b) O que vocês investigaram a respeito dessa função? 
c) Como vocês começaram sua investigação? Isto é o que vocês fizeram no primeiro 

momento? Porque fizeram isto? 
d) Houve uma ou alguma(s) conjetura(s) para testar em relação ao que você estava 

investigando? Se sim, especifique e descreva o que vocês encontraram. A conjetura 
mostrou-se plausível ao testá-la? Por que sim ou por que não? 

e) Mudou o rumo da investigação durante a investigação (durante o processo)? Se sim, 
por quê? 

f) Houve alguma(s) dificuldade(s)? Se sim, o que foi (foram)? Foram capazes de 
superá-las? Como? 

g) Houve alguma coisa inesperada na investigação? Se sim, o que foi? 
h) Recebeu ajuda da professora-pesquisadora durante a investigação? Se sim, 

especifique em qual (quais) sentido(s). 
i) O que você gostaria comentar sobre a investigação? Escreva sobre o assunto. 

 
4) Em relação à condução das atividades pela professora-pesquisadora: 

a) O que lhe agradou? Por que? 
b) O que lhe desagradou? Por que?  

 
5) Sobre o último encontro - socialização dos grupos após atividade investigativa, o que 

você pode destacar.  
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APÊNDICE C: Reformulação da primeira atividade apêndice A 
 

Atividade1- parte 1 
Exercícios 

Funções Seno e Cosseno 
 
Objetivo: Estudar as funções y=sen(x) e y=cos(x) em relação às propriedades: definições, 

domínio, crescimento e decrescimento, imagem, paridade, sinal das funções. 
 

Observe o gráfico f(x)= sen (x),  para x :ℜ∈  
 

 
 

Observe o gráfico f(x)= cos (x),  para x :ℜ∈  
 

 
 
 

Nessa situação, várias podem ser as questões a analisar referentes às propriedades da 
função f(x)=sen(x) e g(x)=cos(x). Desenvolva os exercícios abaixo a fim de estudar algumas 
propriedades dessas funções trigonométricas: 

 
I- Tendo por base a construção do 
gráfico da função seno para x :ℜ∈  
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  Denominamos função seno, f(x) = sen(x), a função ℜ→ℜ:f  que associa a cada 
real x um real OP1 =  sen(x), onde a circunferência O tem raio de unidade. 

 
 

 
         a. Determine os valores da função seno para os seguintes valores reais de x    

 
 
 
 

        b. qual é o sinal (positivo ou negativo) dos valores da função seno nos quatro quadrantes 
do círculo trigonométrico. 
 

b.1)  Dê o sinal da função seno em cada arco: 
3

5
3

4,
3

2 πππ e  

b.2) Calcule a expressão: 

πππ sensensen
2
1

4
52

2
3 +−  

 
c. Determine se a função seno é crescente ou decrescente nos intervalos: 

 





2
,0 π

; [ ]π,0 ; 





2
3,0 π

; [ ]π2,0  

 
II. Os gráficos das funções a seguir tem seus subdomínio discriminados. Em 

cada caso determine  a imagem para o subconjunto do domínio dado.  
 

a) f(x)=sen(x); Df = [0,2π] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

b) f(x)=3sen(x);  Df = [0,π] 
 

 
 
 

 
 
 
 







 πππππππ 2,

2
3,,

2
,

3
,

4
,

6
,0
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c) f(x)=tg (x); Df = 





2
,0 π  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) f(x)=|senx|;  Df = [ [ππ ,−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) f(x)=|x+3| para Df = (-4,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Se a imagem for [2, 3] para o gráfico de item (v) qual seria o domínio? 
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g) f(x)=(x-2)2 +3;  Df = [ [+∞,0   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h)  
i)  
j)  
k)  
l)  
m)  
n)  

 
h) Se trocarmos o domínio de [ [+∞,0  para [-4,6] para o gráfico (g) qual será a 

imagem? 
 

i) f(x)=sen(x - π/6); Df = [0,π]; Nota: o espaçamento entre linhas verticais da malha 

é 
6
π

 unidades. 

 
 
 
 
 
 

Atividade 1 – parte 2 
 

Exercícios 
 
Algumas dessas funções em seção II possuem restrição em termos de valores mínimos e 
máximos para suas imagens em relação aos subconjuntos dos domínios dados. Neste caso 
chamamos a função limitada inferior ou superiormente sobre esses subconjuntos do domínio. A 
função  y = sen (x) para o domínio x ℜ∈ , por exemplo, está limitada limitada inferior ou 
superiormente. Ou seja, é uma função limitada. 
 

III. Tendo por base a construção do gráfico da função cosseno para x :ℜ∈  
  

Denominamos função cosseno, f(x)=cos(x), a função 
ℜ→ℜ:f  que associa um real x o real OP2= cos(x), 

onde a circunferência O tem raio de unidade. 
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a. Determine os valores da função cosseno para os seguintes valores reais de x    

 
 

 
 
 
     b. qual é o sinal (positivo ou negativo) dos valores da função cosseno nos quatro quadrantes 
do círculo trigonométrico. 

b.1)17 Localize os arcos 
6

11
6

7,
6

5,
6

ππππ e , em seguida, dê o sinal do cosseno de cada 

um deles.  

b.2) 18  Qual é o sinal da expressão y =
4

7cos
4

7 ππ
+sen  

 
c. Determine se a função cosseno é crescente ou decrescente nos intervalos: 

 





2
,0 π ; [ ]π,0 ; 





2
3,0 π ; [ ]π2,0  

d. Qual a imagem da função cosseno, y = cos (x), para x ℜ∈ ? 
 

IV. Descreva quais as propriedades de f(x)=sen(x) em relação à g(x)=cos(x) são iguais e 
quais propriedades são diferentes. Especifique a(s) diferença(s) e igualdade(s) 

 
a) Domínio: 

 
b) Imagem: 

 
c) Sinal:  

 
d) Crescimento e decrescimento: 

 
e) Paridade:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17  Exercício baseado no livro (IEZZI, Gelson. Fundamentos da Matemática elementar, 
3:trigonometria.Ed. Saraiva, 2008) 
18  Idem 







 πππππππ 2,

2
3,,

2
,

3
,

4
,

6
,0
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Simetria e Paridade - Parte 3 
Simetria: 
A simetria pode-se dá em relação a reta ou a ponto.  
Paridade de função: 

Uma função f (x) é PAR, quando para todo elemento, x, do seu domínio, temos  f ( x ) = f (– x ). 
Portanto, para uma função par, temos simetria em relação ao eixo das ordenadas. Ter uma 
simetria em relação ao eixo das ordenadas implica que para cada ponto do gráfico da função 
existe um ponto da função correspondente tal que a distância do ponto ao eixo das ordenadas é 
igual à distância do eixo das ordenadas ao ponto correspondente. Exemplo: f (x) = x2 

 
Uma função f (x) é ÍMPAR, quando para todo elemento, x, do seu domínio, temos f ( x ) =  – f 
(– x ). Portanto, para uma função ímpar, temos simetria em relação à origem. Ter uma simetria 
em relação à origem implica que para cada ponto do gráfico da função existe um ponto da 
função correspondente tal que a distância do ponto a origem é igual à distância da origem ao 
ponto correspondente.  
            Exemplo:    f(x) = x3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  As funções f(x)=sen(x) e g(x)=cos(x) possuem paridade. Identifique a paridade 

de cada função, justificando sua resposta. 
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APÊNDICE D: Versão final atividade reformulada 
 
GRUPO: ________________________________________ 
DATA: __________________________ 
 
EXERCÍCIOS PARAMETRO B 
 
Dados os gráficos 1 e 2 abaixo encontre uma função da forma y = sen (Bx) ou 
y = cos (Bx) que cada um representa.  
 
1) 

 
 

2) 

 
EXERCÍCIOS PARAMETRO C 
 
Para cada gráfico (1 e 2) encontre ambas  
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a) uma função y = sen (x-C)  e y = cos (x-C) para que o gráfico representa a função. 
 

1. a) 
b) 

 

2. a) 

b) 

 
 
ATIVIDADES - PARAMETROS  

 

Exercício1: Tendo por base o estudo dos parâmetros das senóides, preencha a tabela 

 para itens a - e. 
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 f(x) Imagem Período 

a sen( )   

b cos(πx)   

c 3sen(4x)   

d 2sen(x)+3   

e 6cos(7x)+1   

    

 

Exercício2: Utilize a última linha em branco da tabela para criar sua senóide  

f(x) = Asen B(x – C) + D ou f(x) = Acos B(x – C) + D; encontre sua imagem e período. 

Você deverá trocar com outro grupo a sua imagem e período encontrados tendo por base 

sua função criada e o outro grupo deverá encontrar essa função sendo A, B, C, D 

0,; ≠ℜ∈ BA . 

______________________________________________________________________ 
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