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Introdução 
 

 
Isabel Vale 
Teresa Pimentel 
Ana Barbosa 
Lina Fonseca 
Leonor Santos 
Paula Canavarro 
 
 

Nos últimos anos, expressões como “sentido do número” ou “compreensão 

intuitiva do número” têm sido bastante utilizadas, sobretudo em documentos curriculares, 

para chamar a atenção para a importância do tema na Matemática escolar e para clarificar 

o seu significado. O sentido do número corresponde a uma competência que deve ser 

adquirida e desenvolvida por todos os alunos, sem a qual dificilmente virão a ter sucesso 

em Matemática. Esta competência compreende um sentido intuitivo para os números e 

suas variadas interpretações, bem como estimar com diferentes níveis de precisão o 

resultado de cálculos; inclui também a capacidade para detectar erros aritméticos, e a 

percepção para a utilização dos números em diversas situações. 

A par do desenvolvimento do sentido do número, os alunos necessitam de ter 

experiências concretas através das quais possam construir um significado para o 

pensamento algébrico. Experiências em aritmética são críticas para preparar o estudo da 

álgebra. No passado (e ainda no presente) o ensino da álgebra era abstracto e envolvia 

apenas manipulação de variáveis e números. As actividades em ambientes laboratoriais, 

onde se utilizam materiais manipuláveis, calculadoras e computadores, podem vir a 

contrariar esta tendência. Em particular, por exemplo, a folha de cálculo pode ser um 

veículo para explorar padrões numéricos algebricamente a partir da análise dos resultados 

dos cálculos executados pelo computador. Também quando os alunos dão instruções ao 

computador, estão a pensar algebricamente, recorrendo para isso a fórmulas algébricas de 

um modo intuitivo e significativo.  

É igualmente importante, no estudo dos números e numa iniciação à álgebra, 

incluir o estudo de sequências, quer estas sejam numéricas, quer sejam geométricas. Este 

estudo poderá proporcionar aos alunos a iniciação nalguns dos processos que são 
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essenciais para a compreensão da álgebra: a procura de padrões, a sua justificação, a 

generalização, a modelação matemática.  

O conceito de variável é também central para o ensino e aprendizagem da 

Matemática. A compreensão deste conceito está na base da transição da aritmética para a 

álgebra e é necessária para trabalhar com Matemática avançada. Um elemento chave para 

a compreensão matemática é ter o controle da linguagem matemática e da sua 

simbologia, aspectos cruciais e complexos, através dos diferentes anos de escolaridade. 

A importância da reflexão em torno destes conceitos levou a que XIV Encontro de 

Investigação em Educação Matemática, promovido pela Secção de Educação e 

Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, que decorreu nos dias 

17, 18 e 19 de Abril de 2005, em Caminha, tomasse para seu tema unificador o Número e 

a Álgebra – na aprendizagem da matemática e na formação de professores. 

Neste livro encontram-se publicadas muitas das contribuições que foram 

apresentadas no encontro. O livro está organizado em cinco secções. A primeira secção é 

constituída pelos artigos resultantes das duas conferências plenárias do encontro e as três 

seguintes dizem respeito aos contributos dos três grupos de discussão realizados, 

versando o desenvolvimento curricular; o ensino e aprendizagem, e as tecnologias. A 

última secção apresenta o resumo da discussão efectuada no painel sobre o tema Ensino e 

Aprendizagem dos Números e da Álgebra: que problemas, que desafios?  

Este conjunto diversificado de textos evidencia a pertinência do estudo deste tema 

desde o ensino básico ao ensino superior. Espera-se que constitua um contributo e um 

incentivo para que se continue a realizar investigação contextualizada e diversificada no 

campo do ensino e da formação de professores, de modo a que o ensino da Matemática e, 

em particular, do número e da álgebra, tenha mais significado para todos os alunos. 

 



 
 
 
 

SECÇÃO I 
Conferências Plenárias 
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Números e Álgebra no currículo escolar 
 
 

João Pedro da Ponte 
Grupo de Investigação DIF-Didáctica e Formação 

Centro de Investigação em Educação 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 
 
Resumo. Esta conferência tem por objectivo discutir os problemas que se colocam actualmente aos 
Números e Álgebra, dois temas que considero fundamentais no currículo da Matemática escolar, mas que 
pouca atenção têm tido na Educação Matemática em Portugal. Em primeiro lugar, analiso diversos aspectos 
que têm de ser tidos em conta na abordagem curricular dos conceitos numéricos e algébricos, incluindo os 
modelos intuitivos essenciais, as formas de representação fundamentais, o uso que se dá às tecnologias e a 
natureza das actividades a realizar pelos alunos. Analiso igualmente algumas das principais dificuldades 
dos alunos na Aritmética e na passagem da Aritmética para a Álgebra, ou seja, aos problemas associados ao 
desenvolvimento do pensamento algébrico. Argumento, então, que no campo dos Números os principais 
problemas do currículo actual português prendem-se por um lado com a aprendizagem dos racionais, dada 
a insuficiente articulação entre as representações decimal e fraccionária e a reduzida atenção aos modelos 
intuitivos importantes para o desenvolvimento do conceito de número racional; prendem-se, por outro lado, 
com a visão redutora que prevalece quanto à actividade de aprendizagem do aluno, demasiado centrada no 
exercício e pouco atenta às potencialidades dos problemas e das explorações e investigações. Argumento, 
igualmente, que no campo da Álgebra, o principal problema do currículo português tem a ver com o seu 
quase desaparecimento como área bem definida, empobrecendo seriamente as experiências de 
aprendizagem de iniciação ao pensamento algébrico; daqui decorre uma variedade de problemas 
respeitantes aos contextos, representações, uso da tecnologia e actividades de aprendizagem. Argumento, 
finalmente, que pelos seus problemas específicos e pela evolução da sociedade, da educação e da 
tecnologia, estas questões devem merecer atenção central da educação matemática portuguesa. 
 
Palavras-Chave: Álgebra, Números, Sentido do número, Pensamento algébrico, Currículo de Matemática 
 

 

Na maioria dos países, Números e Álgebra são dois temas fundamentais do 

currículo da Matemática escolar. Os Números têm um papel decisivo nas aprendizagens 

matemáticas nos primeiros anos de escolaridade e a Álgebra surge como um tema 

matemático fundamental a partir dos anos intermédios. Quem não tiver uma capacidade 

razoável de trabalhar com números e suas operações e de entender e usar a linguagem 

abstracta da Álgebra fica ipso facto seriamente limitado nas suas opções escolares e 

profissionais e no seu exercício da cidadania democrática. No entanto, em Portugal, estes 

temas têm merecido pouca atenção no campo da Educação Matemática. Ao contrário da 

Geometria (e até da Estatística), que têm sido objecto de encontros temáticos e são o 

centro de interesse de grupos de trabalho de professores, pouco se tem reflectido sobre o 

papel dos Números e da Álgebra no currículo, sobre as razões porque os alunos 
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portugueses mostram tão fraco desempenho nestes campos e sobre o que poderia ser feito 

para melhorar as respectivas aprendizagens. 
 

1. Universos numéricos e aspectos do conceito de número 

 

Números e Álgebra são duas das grandes áreas da Matemática. Embora com 

percursos diferentes, o seu desenvolvimento tem importantes pontos de contacto ao longo 

dos tempos. Deste modo, importa ter presentes alguns aspectos de natureza histórica e 

epistemológica, indispensáveis para perspectivar as questões que se colocam 

relativamente ao seu papel no ensino básico e secundário.  

Comecemos então pelos números. Os programas de Matemática portugueses 

indicam que os alunos devem trabalhar com diversos universos numéricos1. Os números 

naturais e inteiros (no sentido de “naturais mais o zero”) e as suas operações surgem logo 

no 1.º ciclo do ensino básico. Os números racionais absolutos começam a ser abordados 

no 1.º ciclo, nas representações “operador” e “número decimal”. Assim, no 2.º ano 

aparecem os operadores ½ e 1/4, como inversos de “dobro de” e de “quatro vezes”; no 3.º 

ano surgem os operadores 1/3, 1/5 e 1/10, como inversos de “três, cinco e dez vezes”; e 

nos 3.º e 4.º anos os alunos trabalham com números decimais (até 0,001), aprendendo a 

representá-los por dígitos e na recta graduada. O estudo dos racionais absolutos, com 

toda a generalidade e as respectivas operações aritméticas, é feito apenas no 2.º ciclo. 

Neste mesmo ciclo (no 6.º ano) estudam-se os inteiros relativos bem como as respectivas 

operações. O estudo dos racionais relativos é feito depois no 3.º ciclo (7º ano). Os 

números reais surgem também no 3.º ciclo, mas um pouco mais tarde (no 9º ano). 

Finalmente, os números complexos estudam-se presentemente no ensino secundário (12.º 

ano). 

Os matemáticos levaram muitos séculos a compreender cabalmente os números. 

Os gregos, excelentes a lidar com a Geometria, não conseguiram arranjar uma forma 

produtiva de encarar os números irracionais. Por isso, não conseguiram arranjar uma 

solução numérica satisfatória para o problema da determinação do comprimento da 

                                                
1 A análise que se segue tem por base os documentos curriculares presentemente em vigor em Portugal para 
os diversos níveis de ensino (ME-DGEBS, 1990, 1991a, 1991b, 1991c, 1991d; ME-DES, 2001-02). 
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diagonal do quadrado de lado 1. Na alta Idade Média, na Europa, usava-se ainda o 

sistema de numeração romana. Levou mais de 400 anos até que os europeus 

reconhecessem as limitações do sistema de numeração romana e aceitassem as vantagens 

do sistema de numeração decimal de posição indu-árabe (ver Boyer e Herzbach, 1989). 

Descartes, em pleno século XVII tinha a maior das desconfianças em relação aos 

números inteiros negativos a que chamava de “falsos”. A própria designação de 

“números imaginários”, que ainda hoje perdura, é bem reveladora dos problemas com 

que se debateram os matemáticos até aceitarem estes objectos como seres matemáticos de 

pleno direito. Presumimos muitas vezes que os conceitos numéricos constituem um 

assunto fácil quando na verdade se trata de construções intelectuais extremamente 

complexas e engenhosas. 

Os números naturais permitem a contagem do número de elementos de colecções 

de objectos. No entanto, são insuficientes para medir grandezas de natureza contínua, 

como o comprimento, a área, o volume e o tempo, o que torna necessário a introdução de 

uma nova classe de números, os números racionais (absolutos). Para descrever grandezas 

do mundo físico e social que podem variar em sentidos opostos são necessários os 

números (inteiros ou racionais) relativos. Por considerações internas à própria 

Matemática, para se obter coerência e se conseguir resolver alguns problemas (como o 

problema da razão entre o perímetro e o raio da circunferência ou encontrar a solução 

geral da equação do 3.º grau) chega-se mais tarde à conclusão de que os números 

naturais, racionais e relativos, necessitam de ser complementados com novas classes de 

números, os números reais e os números complexos2. 

É verdade que a contagem fornece um importante modelo intuitivo para a 

compreensão dos números naturais e a recta numérica fornece uma boa base de 

entendimento para os números relativos. No entanto, as coisas são muito mais 

complicadas para os números racionais, em cuja construção intervêm necessariamente 

pares ordenados e classes de equivalência de pares ordenados. Além disso, estes números 

admitem uma variedade de interpretações (parte-todo, quociente, razão, medida, 

operador...) e requerem, portanto, uma diversidade de modelos intuitivos. Para os 

                                                
2 Uma descrição das etapas na construção dos diversos universos numéricos é magistralmente realizada por 
Caraça (1958). 
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números reais, a complexidade eleva-se a um patamar muito maior, de tal modo que o 

seu tratamento rigoroso (onde intervém necessariamente o conceito de infinito) é 

deixado, habitualmente, para o ensino superior. No 3.º ciclo do ensino básico e no ensino 

secundário é apenas apresentada aos alunos a noção intuitiva de que se trata de uma 

extensão dos números racionais quando temos dízimas (representações de números sob a 

forma decimal) infinitas que, em vez de serem periódicas, são não periódicas.  

São muitos os aspectos que importa considerar no conceito de número (ver o 

quadro 1). Para começar, há diversas formas de representação dos números: por palavras, 

por diagramas, pelo sistema indu-árabe, etc. Depois, com os números fazem-se diversas 

operações, como adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. Estas operações podem ser 

feitas mentalmente ou com recurso a instrumentos (como o ábaco, a calculadora, ou os 

algoritmos de papel e lápis). Em certos casos, mais do que saber o valor exacto que 

constitui o resultado de uma certa operação, é antes necessário obter uma boa estimativa. 

Além disso, algumas das operações aritméticas têm propriedades importantes (por 

exemplo, elemento neutro, elemento absorvente, comutativa, associativa, existência de 

inverso para cada número). A compreensão dos números, das ordens de grandeza e do 

significado das operações constitui a base do que se designa muitas vezes por “sentido do 

número” (para uma discussão deste conceito, ver Cebola, 2002). Temos ainda que os 

números e as operações com números constituem conjuntos dotados de uma certa 

estrutura (algébrica) onde é possível estabelecer relações (como a relação de ordem) e 

estudar propriedades (como a densidade). Nos conjuntos numéricos usuais encontram-se, 

assim, exemplos de grupóides, semi-grupos, grupos, anéis, corpos, etc.  

 
Quadro 1 – Aspectos do conceito de número 

§ Modelos e interpretações dos conceitos numéricos; 
§ Formas de representação dos números; 
§ Operações… 
§ Cálculo; 
§ Algoritmos… 
§ Estimação; 
§ Propriedades das operações com números; 
§ Estrutura interna dos diversos universos numéricos; 
§ Relações entre diversos universos e estruturas numéricas… 
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Os modelos intuitivos que se privilegiam, as representações que se usam e os 

outros aspectos do conceito de número a que se dá destaque marcam fortemente a 

abordagem curricular. Todos estes aspectos estão de uma forma ou de outra presentes em 

qualquer currículo escolar, uns com mais visibilidade e importância do que outros. Um 

currículo consistente e coerente tem de dar atenção a todos eles e definir uma linha de 

rumo que seja produtiva para o trabalho dos professores e a aprendizagem dos alunos. 

 

2. A Álgebra e o pensamento algébrico 

 

Olhemos agora para a Álgebra. Historicamente, as origens da Álgebra remetem 

para a formalização e sistematização de certas técnicas de resolução de problemas. 

Encontramos muitos aspectos disso na Antiguidade – no Egipto, na Babilónia, na China e 

na Índia. O célebre papiro de Amhes/Rhind é um documento matemático cheio de 

técnicas de resolução de problemas com um marcado cunho algébrico (ver Stanic e 

Kilpatrick, 1989). A pouco e pouco vai-se definindo o conceito de equação e a Álgebra 

passa a ser entendida como o estudo da resolução de equações (“algébricas”). Um autor 

da Antiguidade, por alguns considerado o fundador da Álgebra, é Diofanto (329-409 d. 

C.), que desenvolveu métodos aproximados para a resolução de diversos tipos de 

equações e sistemas num estilo de linguagem abreviado conhecido como “sincopado”. 

O termo Álgebra é cunhado só alguns séculos mais tarde por al-Khwarizmi (790-

840) para designar a operação de transposição de termos, essencial na resolução de 

equações3. No entanto, as equações do 1.º e 2.º grau já eram resolvidas na Antiguidade 

(embora de forma hoje dificilmente reconhecível). 

A equação geral do 3.º grau mostrou-se muito mais difícil de resolver e resistiu a 

todos aos esforços dos matemáticos até ao século XVI. Foi Scipione del Ferro (1465-

1526) quem conseguiu primeiro resolver esta equação, embora sem publicar os seus 

resultados, descoberta que foi de seguida feita igualmente por Tartaglia (1500-1557) e 

publicada por Cardano (1501-1576) (na sua Ars Magna). Finalmente, a equação geral do 

4.º grau foi resolvida por Ferrari (1522-1565). O sucesso destes matemáticos italianos 
                                                
3 Literalmente, aljabr w’al muqabalah significa “completar e reduzir” (Bekken, 1994, p. 59). 
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marca um momento importante na história da Matemática pois, como referem 

Kolmogorov et al. (1977), foi a primeira vez que a ciência moderna ultrapassou 

claramente os êxitos dos antigos. Note-se que são os processos de resolução das equações 

algébricas do 3.º grau que fazem surgir a necessidade da introdução de um novo tipo de 

números, os números complexos. 

Outra questão central desta teoria é a de saber quantas soluções pode ter uma 

equação de grau n (ou, noutros termos, quantos zeros pode ter uma função polinomial). 

Viète (1540-1603) indicou equações de grau n com n soluções, mas o primeiro 

matemático a afirmar que uma tal equação tem sempre n soluções foi Girard (1595-

1632), em 1629, curiosamente num livro intitulado L’invention en Algèbre. Este teorema 

fundamental foi sucessivamente demonstrado e refutado por diversas vezes, numa 

história interessantíssima em que intervêm matemáticos famosos como Leibniz (1642-

1727), Euler (1707-1783), d’Alembert (1717-1783) e Lagrange (1736-1813) até ser 

finalmente resolvido de modo satisfatório primeiro por Argand (1768-1822), em 1814, e, 

depois, por Gauss (1777-1855), em 1816. 

Dois importantes resultados marcam a etapa final do desenvolvimento desta 

teoria: (i) a prova da impossibilidade de encontrar uma solução geral para uma equação 

com coeficientes arbitrários de grau superior ao 4.º, dada por Abel (1802-1829), e (ii) a 

formulação das condições necessárias e suficientes para que uma equação de grau 

superior ao 4.º tenha solução por métodos algébricos, dada por Galois (1811-1832). É 

Galois quem, neste seu trabalho, estuda pela primeira vez a estrutura de grupo. 

A partir de meados do século XIX a Álgebra conhece uma evolução profunda. O 

estudo das equações (algébricas) esgota-se com a demonstração do teorema fundamental 

da Álgebra e com a demonstração de que não existem métodos gerais (algébricos) para a 

resolução de equações de grau superior ao 4.º.4 A partir dessa altura, a atenção dos 

matemáticos começa a voltar-se cada vez mais para o estudo de estruturas abstractas 

como grupo, espaço vectorial, anel, corpo e conjunto. 

A visão mais habitual da Álgebra é que se trata simplesmente de regras de 

transformação de expressões (monómios, polinómios, fracções algébricas, expressões 

                                                
4 No entanto, o estudo de equações diferenciais, tanto ordinárias como com derivadas parciais, continua, 
ainda hoje, a ser um fértil campo de investigação matemática. 
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com radicais) e processos de resolução de equações. Isso é testemunhado pela 

terminologia usada nos actuais programas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que, em 

vez de falarem em “Álgebra”, falam apenas em “cálculo” ou, ou seja, em “cálculo 

algébrico”5. Trata-se, claramente, de uma visão redutora da Álgebra, que desvaloriza 

muitos aspectos importantes desta área da Matemática, quer relativos à Antiguidade 

(resolução de problemas), quer actuais (relações, estruturas algébricas), quer mesmo do 

período “clássico” da Álgebra (estudo de funções e da variação em geral). 

Em termos epistemológicos, a natureza de cada campo da Matemática está 

relacionada com os objectos com que esse campo trabalha mais directamente. Deste 

modo, no centro das atenções da Aritmética temos os números (inteiros/racionais/reais/ 

/complexos) e as suas operações; na Geometria temos os objectos geométricos, 

abstracções dos objectos do plano e do espaço (pontos, rectas/segmentos/figuras, 

planos/poliedros, etc.) e suas transformações; na Análise Infinitesimal temos os processos 

infinitos (que dão origem aos infinitésimos e infinitamente grandes, base dos conceitos de 

limite e continuidade); na teoria das Probabilidades temos os acontecimentos aleatórios; e 

na Estatística lidamos com colecções de objectos. Quais são então os objectos 

fundamentais da Álgebra? Há duzentos anos a resposta seria certamente: “equações”. 

Hoje em dia, essa resposta já não nos satisfaz, uma vez que no centro da Álgebra estão 

relações matemáticas abstractas, que tanto podem ser equações, inequações ou funções 

como podem ser outras estruturas definidas por operações ou relações em conjuntos. 

A melhor forma de indicar os grandes objectivos do estudo da Álgebra, ao nível 

escolar, é dizer então que se visa desenvolver o pensamento algébrico dos alunos. Este 

pensamento inclui a capacidade de manipulação de símbolos mas vai muito além disso. 

Na verdade, segundo o NCTM (2000), o pensamento algébrico diz respeito ao estudo das 

estruturas, à simbolização, à modelação e ao estudo da variação: 

 

§ Compreender padrões, relações e funções (Estudo das estruturas), 
§ Representar e analisar situações matemáticas e estruturas, usando símbolos algébricos 

(Simbolização), 
§ Usar modelos matemáticos para representar e compreender relações quantitativas 

(Modelação), 
                                                
5 (ME-DGEBS, 1991c, 1991d). 
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§ Analisar mudança em diversas situações (Estudo da variação). (p. 37) 
 

Podemos então dizer que o pensamento algébrico inclui a capacidade de lidar com 

o cálculo algébrico e as funções. No entanto, inclui igualmente a capacidade de lidar com 

muitas outras estruturas matemáticas e usá-las na interpretação e resolução de problemas 

matemáticos ou de outros domínios. A capacidade de manipulação de símbolos é um dos 

elementos do pensamento algébrico, mas também o é o “sentido do símbolo” (symbol 

sense), como diz Arcavi (1994), ou seja, a capacidade de interpretar e de usar de forma 

criativa os símbolos matemáticos, na descrição de situações e na resolução de problemas. 

Ou seja, no pensamento algébrico dá-se atenção não só aos objectos mas também às 

relações existentes entre eles, representando e raciocinando sobre essas relações tanto 

quanto possível de modo geral e abstracto. Por isso, uma das vias privilegiadas para 

promover este raciocínio é o estudo de padrões e regularidades. 

 

3. Investigações sobre a aprendizagem dos alunos 

 

Em Portugal foram realizados diversos trabalhos de investigação sobre a 

aprendizagem dos números, na sua maior parte tendo por base a teoria de Piaget. Esta 

investigação incidiu principalmente sobre as primeiras aprendizagens do número 

(nomeadamente, a conservação do conceito de número) e concluiu, de um modo geral, 

que o nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos portugueses é, neste campo, 

extremamente problemático. No entanto, dadas as objecções cada vez mais fortes à teoria 

piagetiana, que valoriza sobretudo os aspectos formais do conhecimento, estes resultados 

acabaram por não ter muita influência nos currículos e nas práticas pedagógicas (Ponte, 

Matos e Abrantes, 1998). 

O estudo das dificuldades conceptuais dos alunos nos conceitos numéricos mais 

elaborados (números racionais, inteiros e racionais e suas operações e sentido do número) 

tem vindo a ganhar crescente atenção nos últimos anos6, mas o seu balanço está ainda 

largamente por fazer. Tendo em atenção os resultados das provas de aferição realizadas 

                                                
6 Em grande medida, decorrente do facto de se terem começado a realizar mestrados especificamente 
orientados para o 1.º ciclo do ensino básico. 
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em Portugal, e no que se refere especificamente ao cálculo, os pontos críticos na 

aprendizagem dos conceitos numéricos por parte dos alunos parecem ser: (i) o cálculo 

com números inteiros multidígitos (já no 1.º ciclo), incluindo saber executar os 

algoritmos e usá-los em problemas concretos (especialmente a divisão), e (ii) a 

compreensão dos diversos significados e o cálculo com os números racionais (um tema 

forte no 2.º ciclo e que se prolonga para o 3.º ciclo)7.  

A experiência mostra que muitos alunos têm grandes dificuldades nos Números e 

suas operações. Outros, no entanto, conseguem um nível de desempenho razoável neste 

campo, mas deparam-se depois com grandes dificuldades na aprendizagem da Álgebra. 

Uma das razões dessas dificuldades tem a ver com diversas subtilezas e mudanças de 

sentido dos símbolos quando se passa de um campo para outro. Usiskin (1988) ilustra 

este problema mostrando a diversidade de sentidos que pode ter o sinal “=”: 

 
 A = LW (1) 

 20 = 5x (2) 

 sin x = cos x tan x (3) 

 1 =  (4) 

 y = kx (5) 

 
A expressão (1) traduz a fórmula da área do rectângulo (área = comprimento 

vezes a largura), onde o sinal = representa “um cálculo a realizar”. A expressão (2) 

contém uma equação “para resolver”, ou seja, indica que é preciso encontrar o “valor de 

x”. A expressão (3) representa uma identidade, algo que é sempre verdadeiro. A 

expressão (4) indica uma propriedade dos números inteiros. E, finalmente, a expressão 

(5) representa a função de proporcionalidade directa e, neste caso “=” indica uma relação 

e não algo que seja para calcular ou resolver. 

Sublinha-se constantemente que a Álgebra envolve uma forte simbolização. Na 

verdade, a simbolização começa desde logo na Aritmética: 

 

                                                
7 Ver, por exemplo, os resultados das provas de aferição, que se podem consultar em: 
http://www.deb.min-edu.pt/avalexam/avafer.asp. 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, +, -, , :, =, 23 

 
A Álgebra acrescenta novos símbolos e envolve uma mudança de significado de 

alguns dos símbolos existentes. 

 
Novos símbolos: x, y, <, >, ó, { ... 
Mudança do significado: =, +... 

Símbolos para operações abstractas: θ, σ, ω, φ, µ, η, λ... 

 

Na educação matemática não faltam “condenações” do simbolismo. No entanto, 

ele é parte essencial da Matemática, que não podemos dispensar. Na verdade, o 

simbolismo coloca um problema complicado de resolver. Por um lado, os símbolos têm 

um grande valor. Na verdade, o simbolismo algébrico tem o poder de aglutinar as ideias 

concebidas operacionalmente em agregados compactos, tornando por isso a informação 

mais fácil de compreender e manipular. Por outro lado, o simbolismo acarreta grandes 

perigos para o processo de ensino-aprendizagem, pois caímos no formalismo quando 

perdemos de vista o significado do que os símbolos representam e apenas damos atenção 

aos símbolos e ao modo de os manipular (Davis e Hersh, 1995). 

As dificuldades dos alunos na transição da aritmética para a Álgebra têm sido 

discutidas por numerosos autores, como Booth (1994) e Rojano (2002). Alguns exemplos 

dessas dificuldades podem ver-se no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Dificuldades dos alunos na passagem da Aritmética para a Álgebra 
 

§ Dar sentido a uma expressão algébrica, 
§ Não ver a letra como representando um número, 
§ Atribuir significado concreto às letras, 
§ Pensar uma variável com o significado de um número qualquer, 
§ Passar informação da linguagem natural para a algébrica. 
§ Compreender as mudanças de significado, na Aritmética e na Álgebra, dos símbolos + e =, 
§ Não distinguir adição aritmética (3+5) da adição algébrica (x+3), 
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4. Pontos de reflexão para a abordagem dos números no currículo 

 

Para o NCTM (2000), os números constituem uma parte fundamental do currículo 

da Matemática escolar. Na perspectiva deste documento, “toda a Matemática proposta do 

jardim de infância (Pre-K) ao 12.º ano está fortemente baseada nos números” (p. 32). O 

NCTM argumenta que “os princípios que governam a resolução de equações em Álgebra 

são os mesmos que as propriedades estruturais dos números; em Geometria e Medida, os 

atributos são descritos com números; e toda a área de análise de dados envolve o sentido 

do número8” (p. 32). 

Aspectos do currículo. A análise do currículo de Matemática de Portugal e de 

outros países, no campo dos números e operações, evidencia ênfases distintas que 

importa registar. 

1. Uma questão fundamental é a das intuições e modelos básicos que servem de 

suporte às aprendizagens dos alunos. Um modelo fundamental para os números naturais, 

como referi, é o da contagem. Para os números racionais e para os inteiros relativos um 

outro modelo importante é a recta (“cheia” ou “vazia”). Além disso, o estudo dos 

números racionais pode ter por base os modelos operador, parte-todo ou outros. Quais as 

opções dos programas portugueses? Serão as mais adequadas à luz da investigação actual 

em educação matemática? 

2. Outra questão também importante é a de saber quais os principais conceitos 

estruturantes no que se refere aos números e operações. Por exemplo, no que respeita à 

aprendizagem dos números inteiros e operações com inteiros, qual a importância que 

assume a compreensão do sistema decimal de posição? Qual a importância que se dá aos 

algoritmos das operações? Às propriedades das operações? E às expressões numéricas? 

3. Outra questão também a considerar é a das representações fundamentais. Em 

Portugal, no 1.º ciclo do ensino básico, dá-se mais saliência aos números decimais do que 

às fracções. Na prática trata-se de duas representações alternativas (e complementares) 

para os números racionais. Os números decimais surgem de modo natural nas 

calculadoras e estão mais presentes no quotidiano dos alunos do que as fracções. São 

certamente mais importantes na estimação e no cálculo mental. No entanto, não 
                                                
8 Making sense of numbers, no original. 
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evidenciam de modo muito claro a natureza dos conceitos numéricos que representam. 

Por outro lado, a representação sob a forma de fracção remete de forma mais directa para 

a natureza do número em causa9 mas é menos prática para efeitos de cálculo exacto ou 

para obter estimativas. Cabe perguntar: o conceito de número racional não deveria ter 

mais saliência neste nível de ensino? Quais as consequências da valorização da 

representação decimal em detrimento da fraccionária? Quais seriam as consequências da 

opção diversa? Que aspectos é necessário ter em consideração para promover a 

compreensão dos números racionais por parte dos alunos? 

4. Outra questão importante diz respeito ao modo de perspectivar o estudo dos 

algoritmos. Sabemos bem que o ensino dos algoritmos sem que os alunos tenham 

desenvolvido o significado das operações leva a uma mecanização sem compreensão que 

se traduz não só em fracos desempenhos como também numa atitude de rejeição da 

Matemática. Para promover uma aprendizagem significativa, muitos autores recomendam 

que se estimulem os alunos a inventar os seus próprios algoritmos. No entanto, não é 

muito claro em que momento e de que modo devem ser introduzidos os algoritmos usuais 

nem qual o nível máximo de complexidade nos algoritmos a realizar pelos alunos. 

5. Necessário é também considerar o papel da tecnologia, em especial, da 

calculadora. Na verdade, a calculadora simples realiza todas as operações numéricas com 

elevada precisão. No entanto, continua a ser forte a divisão entre os que defendem que o 

seu uso pelos alunos deve ser proibido ou, pelo menos, fortemente limitado, e os que 

acham que a calculadora deve ser usada livremente em todas as circunstâncias. Na 

prática, muitos professores consideram que a calculadora deve ser usada apenas para 

confirmar os resultados obtidos pelos algoritmos de papel e lápis. O que é necessário para 

que a calculadora seja vista também como um instrumento de exploração? O que é 

necessário fazer para que os alunos adquiram espírito crítico em relação aos resultados 

por ela proporcionados? O seu uso pelos alunos deve ser totalmente livre ou sujeito a 

algumas regras? Quais? A verdade é que em Portugal a questão da calculadora 

                                                
9 Note-se, no entanto, que o número racional é uma classe de equivalência e a fracção não é mais do que 
um seu representante (por exemplo, 1/2, 2/4, 10/20 são fracções diferentes que representam todas elas o 
mesmo número racional). 
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permanece um problema por resolver, pelo menos ao nível das práticas curriculares 

(Ponte e Serrazina, 2004)10. É preciso, por isso, questionar a origem deste problema. 

6. Finalmente, mas nem por isso menos importante, temos de saber quais são as 

formas fundamentais de que se reveste a actividade dos alunos no trabalho com números. 

Isso tem a ver com as tarefas a propor, nomeadamente a ênfase em exercícios, problemas, 

explorações e investigações. Tem a ver também com os modos de raciocínio que os 

alunos devem desenvolver. No campo dos números e operações, é preciso saber, por 

exemplo, como promover a articulação entre o cálculo mental, o cálculo de papel e lápis 

e o cálculo com a calculadora... 

O currículo português e as propostas do NCTM. Em Portugal, os programas do 

1.º ciclo (de 1991) e do 2.º ciclo colocam bastante ênfase na resolução de problemas. 

Além disso, o programa do 2.º ciclo procura integrar, tanto quanto possível, conceitos de 

Números, Geometria e Medida. Tudo isso é certamente muito positivo. Pelo seu lado, o 

Currículo Nacional (ME-DEB, 2001) formula um conjunto de seis grandes objectivos de 

aprendizagem na área dos Números que se transcrevem no quadro 3. Estes objectivos 

incluem os aspectos essenciais da compreensão dos Números e das operações e suas 

formas de representação, a fluência de cálculo, a compreensão das ordens de grandeza e 

as capacidades de estimação, exploração, investigação e resolução de problemas. 

 
Quadro 3 – Objectivos de aprendizagem na área dos Números do Currículo Nacional 

(ME-DEB, 2001) 
 

§ A compreensão global dos números e das operações e a sua utilização de maneira flexível para 
fazer julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias úteis de manipulação dos números e das 
operações, 

§ O reconhecimento e a utilização de diferentes formas de representação dos elementos dos 
conjuntos numéricos, assim como das propriedades das operações desses conjuntos, 

§ A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 
calculadora, bem como para decidir qual dos métodos é apropriado à situação, 

§ A sensibilidade para a ordem de grandeza dos números, assim como a aptidão para estimar 
valores aproximados de resultados de operações e decidir a razoabilidade dos resultados obtidos 
por qualquer processo de cálculo ou por estimação, 

                                                
10 O mesmo acontece nos EUA. Uma recente tomada de posição do NCTM (Junho de 2005) sobre o uso da 
calculadora levantou uma forte polémica. Alguns sectores acusaram esta organização de ter “moderado” a 
sua posição, enquanto que o NCTM afirma manter o que sempre disse, embora procurando explicá-lo de 
modo mais claro. 
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§ A predisposição para procurar e explorar padrões numéricos em situações matemáticas e não 
matemáticas e o gosto por investigar relações numéricas, nomeadamente em problemas 
envolvendo divisores e múltiplos de números implicando processos organizados de contagem, 

§ A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são 
necessárias à sua resolução, assim como para explicar os métodos e o raciocínio que foram 
usados. 

 

Pelo seu lado, os Principles and Standards (NCTM, 2000), apresentam outra 

formulação para os objectivos de aprendizagem na área dos números. Segundo este 

documento, desde a pré-escola11 ao 12.º ano os alunos devem ser capazes de: (i) 

compreender números, formas de representar números, relações entre números e sistemas 

numéricos; (ii) compreender significados de operações e como elas se relacionam umas 

com as outras; e (iii) calcular fluentemente e fazer estimativas razoáveis (p. 32). O 

NCTM (2000) resume a sua proposta em três ideias-chave: (i) compreender os números; 

(ii) desenvolver o sentido do número; e (iii) desenvolver a fluência computacional (ver o 

quadro 4). Na verdade, compreender os números, operações e sistemas numéricos, 

perceber as “grandes ideias” e o modo de utilizar os conceitos numéricos e desenvolver a 

capacidade de cálculo usando os modos e instrumentos mais adequados a cada situação 

parecem ser os objectivos fundamentais para a aprendizagem dos alunos neste campo da 

Matemática. 

 

Quadro 4 – Ideias-chave para a aprendizagem dos números, segundo os Principles and 
Standards (NCTM, 2000, p. 32 

Compreender os números 
§ O que são… 
§ Como se representam com objectos, dígitos ou em rectas numéricas, 
§ Como se relacionam uns com os outros, 
§ Como fazem parte de sistemas que têm estruturas e propriedades, 
§ Como é que se usam números e operações para resolver problemas 

Desenvolver o sentido do número 
§ Capacidade de decompor números naturalmente, 
§ Usar números particulares como referência, como 100 ou ½, 
§ Usar as relações entre as operações aritméticas para resolver problemas, 
§ Compreender o sistema decimal de posição, 

                                                
11 Kindergarden (K), frequentado por alunos com 5-6 anos. 
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§ Estimar, 
§ Compreender os números (Make sense of numbers), 
§ Reconhecer a grandeza relativa e absoluta dos números. 

Desenvolver a fluência computacional 
§ Usar métodos eficientes e rigorosos para calcular (eventualmente, combinações de estratégias 

mentais e de papel e lápis) 
§ Conhecer as tabuadas (adição, subtracção, multiplicação e divisão), 
§ Usar métodos eficientes e rigorosos para calcular (eventualmente, combinações de estratégias 

mentais e de papel e lápis) 
§ Ser capaz de explicar os seus métodos, compreender que existe sempre uma diversidade de 

métodos, 
§ Ser capaz de estimar e de julgar a razoabilidade dos resultados. 

 

O que será então preciso rever no programa português no que se refere aos 

Números? Na minha perspectiva, alguns aspectos que merecem atenção são (i) o modo 

como se aborda o ensino dos algoritmos; (ii) as indicações relativamente ambíguas sobre 

o papel das situações contextualizadas e sobre o uso da calculadora; (iii) a reduzida 

ênfase nos aspectos algébricos (o estudo de padrões e regularidades, por exemplo, não 

surge no programa do 2.º ciclo); e (iv) a falta de clareza sobre o papel da recta como 

modelo dos diversos conjuntos numéricos, dos naturais aos racionais relativos. 

 

5. Pontos de reflexão para a abordagem da Álgebra no currículo 

 

Tal como o fizemos para o caso dos Números, vejamos então quais as grandes 

decisões que é necessário assumir na construção de um currículo no campo da Álgebra.  

Aspectos do currículo. 1. Em primeiro lugar, há que considerar quais são os 

elementos centrais na abordagem curricular. Observando as grandes correntes na 

“Álgebra clássica” (por contraponto com a “Álgebra moderna”, que se desenvolve a 

partir do fim do século XIX) distinguimos três temas fundamentais: (i) a manipulação de 

expressões algébricas (monómios, polinómios, fracções algébricas, radicais…); (ii) o 

trabalho com equações, sistemas, desigualdades (incluindo equações numéricas e literais 

dos 1.º e 2.º graus, sistemas de equações, desigualdades dos 1.º e 2.º graus); e (iii) o 

trabalho com funções (aquilo que se estuda antes do conceito de derivada, que os 

americanos designam por pre-calculus, e onde podemos ter a função linear, afim, a 
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proporcionalidade inversa, a função quadrática, funções homográficas e irracionais). 

Notemos que as equações, sistemas e desigualdades são um caso especial de expressões, 

onde intervêm situações de igualdade ou desigualdade e que, além disso, a noção de 

função é um conceito mais geral que a noção de equação (y = f(x), representando uma 

função, inclui no fundo uma infinidade de equações). Ou seja, há cerca de um século, os 

currículos davam destaque especial às expressões; mais tarde, em meados do século XX, 

as equações estavam em primeiro plano e agora, cada vez mais, se dá destaque ao 

conceito de função. 

Esta questão liga-se directamente à questão dos conceitos que assumem um lugar 

central no currículo: (i) as expressões algébricas, abordagem visível nos manuais da fim 

do século XIX e início do século XX (ver Fraga et al., 2004); (ii) as equações, como 

passou a acontecer no período da Matemática moderna; (iii) o conceito de função, como 

tem vindo a acentuar-se nos currículos mais recentes (é a perspectiva defendida, por 

exemplo, por Chazan e Yerushalmy, 2003); ou (iv) as estruturas algébricas, abordagem 

muito valorizada igualmente no período da Matemática moderna, que foi depois 

secundarizada, mas que tem vindo a regressar de novo ao centro das atenções. 

2. Em estreita ligação com o ponto anterior surgem as abordagens didácticas. O 

ensino da Álgebra elementar tem conhecido mudanças significativas através dos tempos. 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) distinguem três grandes correntes: (i) a linguístico-

pragmática, assumia que a Álgebra constitui um instrumento técnico mais poderoso que 

a Aritmética para a resolução de problemas, colocando a ênfase no domínio das 

respectivas regras sintácticas para a transformação de expressões (que os autores 

denominam de transformismo algébrico); o pressuposto era que se o aluno dominasse 

essas regras, seria certamente depois capaz de as aplicar a situações concretas; (ii) a 

fundamentalista-estrutural, característica do período da Matemática moderna, dava 

especial atenção às propriedades estruturais para fundamentar e justificar as 

transformações das expressões; e (iii) a fundamentalista analógica, que procura combinar 

as duas anteriores, recuperando o valor instrumental da Álgebra e preservando o cuidado 

com as justificações, com base em modelos analógicos geométricos (figuras, objectos) ou 
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físicos (como a balança12). Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) criticam o facto de que 

qualquer destas concepções reduz a Álgebra aos seus aspectos transformacionistas, 

colocando a ênfase na sintaxe da linguagem algébrica e não nos significados 

representados pelos símbolos. Deste modo, propõem um ensino da Álgebra noutra 

perspectiva, que leve os alunos a “pensar genericamente, perceber regularidades e 

explicitar essa regularidade através de estruturas ou expressões matemáticas, pensar 

analiticamente, estabelecer relações entre grandezas variáveis” (p. 87).  

Pelo seu lado, Lins e Giménez (1997) distinguem igualmente três grandes 

correntes nas abordagens didácticas para o ensino da Álgebra. A primeira corrente é o 

que designam por visão “letrista”, que reduz a Álgebra exclusivamente à sua vertente 

simbólica. Esta visão tem uma versão “pobre”, em que o objectivo é aprender a 

manipular os símbolos (por treino e prática) e tem uma versão “melhorada” segundo a 

qual o objectivo é aprender a manipular correctamente os símbolos, recorrendo a apoios 

intuitivos (de novo com destaque para a balança). A segunda corrente vê a Álgebra como 

Aritmética generalizada. A ideia central é que “a actividade algébrica se caracteriza pela 

expressão da generalidade” (p. 110). Procurando contrariar a tendência anterior, procura-

se agora valorizar a linguagem algébrica como meio de representar ideias e não apenas 

como um conjunto de regras de transformação de expressões simbólicas. A terceira 

corrente corresponde à visão “estruturalista” subjacente ao movimento da Matemática 

moderna. Para esta tendência, a atenção deve centrar-se nas estruturas algébricas 

abstractas, ou seja, nas propriedades das operações numéricas ou transformações 

geométricas. Finalmente, Lins e Giménez (1997) discutem uma quarta corrente, em que a 

Álgebra é encarada como uma actividade. Esta actividade pode desenvolver-se sobretudo 

a partir de um contexto, mas pode também assumir um cunho investigativo ou, de 

preferência, englobar os dois aspectos. 

As diferentes perspectivas enunciadas tanto por Fiorentini, Miorim e Miguel, 

como por Lins e Giménez, em última análise, dizem respeito à actividade dos alunos. 

Temos, por isso, que perguntar o que predomina nesta actividade: exercícios, 

                                                
12 Note-se que a balança como modelo intuitivo para as equações já era usada no século XVI nos livros de 
Álgebra de Pedro Nunes. 
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modelações, explorações, investigações? De que modo se articulam estes diferentes tipos 

de tarefas? Disso dependem em grande medida os resultados da aprendizagem. 

4. Um dos aspectos específicos das abordagens didácticas é o papel dos contextos, 

nomeadamente das “situações reais”. Nos manuais de há um século tais situações 

praticamente não surgiam, a não ser nos capítulos de “Problemas” dos 1.º e 2.º graus, 

sendo considerados apenas como campo de aplicação. Mais recentemente, elas surgem 

como ponto de partida da aprendizagem (perspectiva defendida por exemplo por Jan de 

Lange, 1993). 

5. Outra questão, ainda, diz respeito ao papel da tecnologia, nomeadamente 

calculadoras e computadores. Os alunos devem poder usar calculadora simples no seu 

trabalho em Álgebra? Devem poder usar algum tipo de software? Dois dos programas 

mais usados neste tema são a folha de cálculo (como o Excel) e os programas de cálculo 

simbólico (como o DERIVE). A folha de cálculo é relativamente simples de aprender, 

mas usa uma representação algo distante da habitual na Matemática escolar (as fórmulas 

ou expressões não aparecem directamente visíveis nas suas celas). Os programas de 

cálculo simbólico envolvem uma aprendizagem mais demorada e, muito possivelmente, 

só começam a ter verdadeiro interesse numa fase relativamente adiantada da 

aprendizagem da Álgebra por parte dos alunos. 

Em relação ao uso da tecnologia no ensino da Álgebra colocam-se questões 

semelhantes às do estudo da Aritmética. Quando deve ser facultado o uso de tecnologia 

pelos alunos? Devem aprender primeiro os conceitos e processos pelos “métodos 

tradicionais”, baseados no papel e lápis, ou devem aprender desde o início usando estes 

instrumentos? Com que propósito devem os alunos usar a tecnologia, para confirmar os 

resultados já obtidos com métodos de papel e lápis ou como instrumento de exploração? 

Na verdade, a tecnologia tem muitas potencialidades mas também tem os seus 

problemas. Por exemplo, uma potencialidade importantíssima da calculadora gráfica é 

que liga expressões e gráficos, o que pode dar aos alunos feedback visual ilustrando 

vários aspectos de um mesmo objecto. Outra potencialidade não menos importante é que 

a calculadora realiza o trabalho mecânico e favorece a realização de explorações e 

investigações. Estas potencialidades têm o reverso da medalha: as representações gráficas 

não são transparentes e compreendê-las e usá-las pressupõe uma aprendizagem não 
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trivial. Assim, o modo como funciona a calculadora gráfica cria uma tensão entre o 

currículo usual e a tecnologia (Chazan e Yerushalmy, 2003). 

O currículo português e as propostas do NCTM. Em Portugal, a Álgebra passou a 

“tema maldito” do currículo de Matemática. Tradicionalmente, a Álgebra, a par da 

Geometria, era um dos temas fortes do 3.º ciclo e do ensino secundário13. Com os 

programas de 1991, a Geometria mantêm-se e até reforça a sua posição, enquanto que a 

Álgebra desaparece como grande tema. Parte dela, sobrevive no tema “Funções”, que tem 

um destaque significativo, e outra parte está integrada no tema “Números e cálculo”. Ou 

seja, a Álgebra é reduzida ao cálculo algébrico e ao estudo das funções14. 

Mais sintonizado com as actuais tendências internacionais, o Currículo Nacional 

(ME-DEB, 2001) valoriza a Álgebra como grande tema curricular e aponta vários 

aspectos a desenvolver no aluno (Ver Quadro 5). Trata-se, no entanto, de um documento 

que até aqui tem tido pouco impacto na elaboração de manuais escolares e nas práticas 

profissionais dos professores. 

 

Quadro 5 – Objectivos de aprendizagem na área da Álgebra do Currículo Nacional (ME-
DEB, 2001) 

 
§ A predisposição para procurar padrões e regularidades e para formular generalizações em 

situações diversas, nomeadamente em contexto numérico e geométrico, 
§ A aptidão para analisar as relações numéricas de uma situação, explicitá-las em linguagem 

corrente e representá-las através de diferentes processos, incluindo o uso de símbolos, 
§ A aptidão para interpretar e construir tabelas de valores, gráficos, regras verbais e outros 

processos que traduzam relações entre variáveis, assim como para passar de umas formas de 
representação para outras, 

§ A aptidão para concretizar em casos particulares relações entre variáveis e fórmulas para procurar 
soluções de equações simples, 

§ A sensibilidade para entender e usar as noções de correspondência e de transformação em 
situações concretas diversas. 

 

Uma grande secundarização da Álgebra observa-se igualmente nos programas do 

ensino secundário em vigor (datados de 2001-02, com início de aplicação em 2003). Na 
                                                
13 Nos anos 50 e 60 do século XX, nestes níveis, eram usados “Compêndios de Álgebra”, de autores como 
Jorge Calado, José Sebastião e Silva e José da Silva Paulo. 
14 No 3º ciclo, são tratados temas como Equações numéricas e literais do 1º grau; Operações com 
monómios e polinómios; Sistemas de equações do 1º grau, Equação incompleta do 2º grau, Função afim, 
Proporcionalidade inversa, Equação (completa) do 2º grau; Inequações do 1º grau.  
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verdade, este tema não aparece em destaque. Nos objectivos e competências gerais (p. 4) 

existe um grupo de itens cujo conteúdo é claramente algébrico, mas cujo título, 

surpreendentemente, é “ampliar o conceito de número”15. Além disso, aparecem alguns 

assuntos de Álgebra, mas sempre numa perspectiva de funções16. Podemos dizer, 

portanto, que tanto nos programas do ensino básico como nos do ensino secundário, a 

Álgebra desaparece como grande tema da Matemática, estando reduzida a um conjunto 

técnicas (cálculo algébrico) e ao estudo de funções.  

Pelo seu lado, como vimos, as propostas do NCTM (2000) valorizam quatro 

dimensões na Álgebra, que propõem ser trabalhadas desde a pré-escola até ao 12.º ano de 

escolaridade, envolve o estudo das estruturas algébricas, a simbolização, a modelação e o 

estudo da variação. Estas posições do NCTM decorrem de um movimento que se desenha 

desde o início dos anos 80, a revalorização da Álgebra no currículo da Matemática 

escolar. Isso passa por entender a Álgebra de uma forma ampla e multifacetada, 

valorizando o pensamento algébrico e tornando-o uma orientação transversal do 

currículo, ou seja, “algebrificar” a Matemática escolar. Tornar o pensamento algébrico 

uma orientação transversal do currículo (papel que hoje se reconhece plenamente ao 

pensamento geométrico), significa, no entender de Kaput e Blanton (2005): 

 

§ Promover hábitos de pensamento e de representação em que se procure a 
generalização, sempre que possível, 

§ Tratar os números e as operações algebricamente – prestar atenção às relações 
existentes (e não só aos valores numéricos em si) como objectos formais para o 
pensamento algébrico, 

§ Promover o estudo de padrões e regularidades, a partir do 1.º ciclo. 
 

Conclusão 
 

A discussão anterior sugere então a necessidade de se repensar a abordagem 

curricular aos Números, reconsiderando o papel dos algoritmos, do conceito de número 
                                                
15 Aperfeiçoar o cálculo em R e C e operar com expressões racionais, com radicais, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas; Resolver equações, inequações e sistemas; Usar as noções de lógica 
indispensáveis à clarificação de conceitos. 
16 Função quadrática (incluindo inequações 2º grau), função módulo, funções polinomiais (3º e 4º); 
Decomposição de polinómios em factores; e Funções racionais e com radicais.  
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racional, da calculadora e dos modelos conceptuais de base, e também a abordagem da 

Álgebra, valorizando o pensamento algébrico e tornando-o uma orientação transversal do 

currículo. 

Há que voltar a colocar em questão as finalidades, objectivos e conteúdos do 

currículo em Portugal, no que respeita a Números e Álgebra. Ao contrário da Geometria 

que tem sido objecto de grande atenção, sobre eles pouco se tem pensado e discutido. Ora 

a verdade é que começamos a perceber que existem sérias dificuldades na aprendizagem 

destes dois temas e que, em particular a Álgebra foi bastante maltratada nos programas, 

quer do 3.º ciclo quer do secundário. Entretanto, as configurações dos currículos têm 

mudado a nível internacional, a tecnologia tem posto à disposição do ensino novos e mais 

interessantes instrumentos, e a opinião pública mostra-se cada vez mais crítica sobre as 

aprendizagens dos alunos. Motivos de sobra para aprofundarmos a discussão tendo em 

vista a elaboração de um currículo mais coerente e ajustado às necessidades de quem 

ensina e de quem aprende. 
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El sentido de los símbolos – orígenes de la idea 
 
 La inspiración para proponer la idea de “sentido de los símbolos” (symbol sense) 

tiene varios orígenes: 

• A partir de los trabajos realizados sobre el sentido de los números (number sense) 

en los años 80 y comienzos de los 90, parecía natural pensar en extender la idea 

del sentido de los números desde el campo de la aritmética escolar al campo del 

álgebra escolar. Algunos investigadores, como Fey (1990), comenzaron a 

desarrollar la idea. 

• Bruner, en su libro Acts of Meaning (1990, p.20) estipula que una cultura y la 

búsqueda de los significados dentro de ella son las causas mismas de toda acción 

humana. Sfard (2003) afirma que la necesidad, culturalmente matizada pero 

esencialmente universal,  de obtener significados y la necesidad de entendernos a 

nosotros mismos y al mundo que nos rodea, ha sido ampliamente reconocida 

como la fuerza motriz básica de todas nuestras actividades intelectuales.  

• Mi convicción es que esta fuerza motriz no es el monopolio de unos pocos. Por lo 

tanto, en mi trabajo con alumnos y maestros de matemáticas (particularmente en 

álgebra) y con estudiantes no inclinados hacia las matemáticas (y que tienen 

dificultades con ellas), sentí la necesidad de identificar las formas que toma esa 

búsqueda de los significados, si acaso se puede desarrollar y cómo, y si es posible 

integrarla, fomentarla y apoyarla en la enseñanza. 

 Actualmente, parecería que hay un amplio acuerdo acerca de que construimos y 

reconstruimos los significados de maneras idiosincrásicas cada vez aprendemos o 

manejamos ideas. Con la convicción de que es instructivo observar y tratar de entender 

cómo ocurren esos procesos, comencé a coleccionar ejemplos de conductas interesantes 

de alumnos y maestros trabajando sobre problemas algebraicos. El aprendizaje del 
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álgebra siempre me ha interesado y estuve y estoy involucrado en trabajos sobre 

principiantes en el tema (véase, por ejemplo, Arcavi, 1995). 

 

El sentido de los símbolos – en resumen 
 

 A partir de los ejemplos que he reunido, emerge un espectro amplio de 

interesantes formas de comprensión de los significados. Una destilación del núcleo de lo 

que observé me llevó a proponer una definición de “sentido de los símbolos”.  Una 

definición de este tipo puede pasar a ser un medio para captar la idea misma, refinarla y 

convertirla en operativa sea como un marco para investigar aprendizaje (del álgebra) o 

como una herramienta para diseñar la enseñanza, o para ambos. Por lo tanto, la 

definición, lejos de ser fija o estricta, es más bién una herramienta de trabajo para 

estimular nuevas reflexiones. 

 En la lista siguiente, resumo los componentes más importantes del sentido de los 

símbolos (para una descripción más detallada, consultar Arcavi, 1994 – Para una versión 

castellana de este artículo, dirigirse al autor): 

 

1- Amigabilidad con los símbolos 

 Incluye la comprensión de los símbolos y un sentido estético de su poder – cuándo y 

cómo los símbolos pueden y deben ser usados con el objeto de exhibir relaciones, 

generalidades y demostraciones que de otra manera permanecerían ocultas e invisibles. 

 Considérese, por ejemplo, los siguientes problema: 

 Complete las celdillas vacías para obtener un ‘cuadrado mágico’ cuya suma es 9.  

 

   

 3  

2  1 

 

Complete las celdillas vacías para obtener un ‘cuadrado mágico’ cuya suma es 10. 
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 4  

2  2 

 En el primer caso, completar el cuadrado de tal manera que los tres números de 

cada fila, de cada columna y de cada diagonal sumen 9, puedes ser obtenida sin mayores 

problemas. En el segundo caso, uno cae muy pronto en la cuenta de que es imposible. La 

pregunta que emerge entonces es: ¿cuándo estos arreglos numéricos ‘funcionan’, es decir, 

producen un cuadrado mágico, y por qué? Descubrimos que la mayoría de los alumnos 

con considerable experiencia en álgebra no recurren a los símbolos como una herramienta 

que les permitiría investigar esta pregunta de manera general. A pesar de tener a los 

símbolos como una herramienta disponible, éstos no son invocados, a menos que alguien 

se los sugiera. Por lo tanto, una primera componente del sentido de los símbolos es 

tenerlos facilmente disponibles para entender situaciones como la anterior, y tener la 

confianza implícita en que estos son los utensilios apropiados. De alguna manera y en 

contraposición con lo antedicho, el sentido de los símbolos debería incluir, a su vez, la 

sensación (o el presentimiento) de que en ciertas ocasiones los símbolos pueden constituir 

una opción engorrosa y entonces otros métodos u otras representaciones pueden 

preferirse. 

 

2- Capacidad para ‘manipular’ y también ‘leer a través’ de expresiones 

simbólicas, como dos aspectos complementarios en la resolución de problemas 
algebraicos 

 Por un lado, separarse de los significados y al mismo tiempo adoptar una visión 

global (gestalt) de las expresiones simbólicas son condiciones necesarias para que las 

manipulaciones sean relativamente rápidas y eficientes. Por otro lado, la lectura de y “a 

través” de las expresiones simbólicas con el objeto de captar significados agrega niveles 

de conexión y razonabilidad a los resultados. Cuando observamos a alumnos trabajando 

en situaciones que involucran símbolos, en general presenciamos manipulaciones 

automáticas. No obstante, considérese el proceso de solución siguiente producido por un 
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alumno al confrontarse con la ecuación . En lugar de abalanzarse para 

producir una solución, se detuvo para hacer una ‘lectura’ de los símbolos. El notó que el 

numerador es la mitad del denominador y por ende la fracción (en el lado izquierdo de la 

igualdad) nunca puede ser igual a 2, concluyendo que la ecuación carece de solución.  No 

obstante, él quiso intentar ‘resolver’ la ecuación, usando las conocidas reglas sintácticas, 

para ver cómo los símbolos le confirmarían su hallazgo. Desafortunadamente, la 

manipulación técnica produce . El alumno quedó desconcertado por unos 

momentos, hasta que intentó substituir ese valor en la ecuación original. Es entonces 

cuándo notó que el valor hallado, es precisamente el único que no es posible sustituir en 

la expresión símbolica (porque anula el denominador), y que esa es la manera en que el 

álgebra expresa la imposibilidad de solución.  Tanto la inspección a-priori de los 

símbolos para ‘sentir’ el problema y su significado, como el a-posteriori intento de 

verificación y comparación de los significados con el resultado de las manipulaciones son 

ejemplos del sentido de los símbolos. 

 

3- Conciencia de que uno puede diseñar exitosamente relaciones simbólicas que 

expresen cierta información (verbal o gráfica) dada o deseada 

(véase, por ejemplo, la sofisticación del diseño de la expresión simbólica correspondiente 

a un gráfico imaginado y deseado, descripta en Arcavi, 1994, p.28). 

 

4- La capacidad de seleccionar una posible representación simbólica (es decir, 

elegir la variable a la cual asignar un símbolo), y en ciertos casos, reconocer nuestra 
propia insatisfacción con esa selección, prestarle atención e ingeniarse para buscar 

una mejor 

 Por ejemplo, en el proceso de resolución de un problema, hacer una pausa para 

considerar si sería más conveniente representar tres números consecutivos como 

, ó  ó quizás como  (véase Arcavi, 1994, para 

ejemplos más elaborados). 
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5- Conciencia de la necesidad de revisar los significados de los símbolos durante la 

aplicación de un procedimiento, durante la resolución de un problema o durante la 
inspección de un resultado, y comparar esos significados con las intuiciones (o 

premoniciones) acerca de los resultados esperados y con la situación misma del 
problema 

 Considérese, por ejemplo, los problemas del tipo usado en varios textos al 

comenzar el estudio del álgebra para ejercitar la acción y el lenguaje de las 

generalizaciones numéricas. Uno se esos problemas requiere expresar la cantidad de sillas 

necesarias para acomodarlas alrededor de n mesas, de la siguiente manera: 

 

 
 

 Algunos alumnos propondrán la expresión , o la expresión . 

Una actividad que relacionamos con el sentido de los símbolos sería la “operación 

inversa”, que podríamos llamarla “desmodelización”, y que consiste en lo siguiente: un 

alumno produjo la expresión , reconstruyamos el proceso de conteo que se 

utilizó para generarla. Esta actividad implica la revisión de un resultado simbólico para 

recuperar sus significados o sus orígenes. 

  

6- Conciencia de que los símbolos pueden desempeñar roles distintos en distintos 

contextos y desarrollar un sentido intuitivo de esas diferencias 

 Considérese los distintos roles que pueden desempeñar las variables y los 

parámetros, y los distintos “tiempos de sustitución”. Por ejemplo, en el caso de la 

expresión general de funciones lineales , tanto  (las variables) como  

(los parámetros) representan números, pero los objetos matemáticos que uno obtiene al 

efectuar la sustitución, son muy diferentes. En términos del plano Cartesiano, sustituir 
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valores para  fija un punto del conjunto de todos los puntos, mientras que sustituir 

valores para  fija una línea (o una función lineal) del conjunto de todas las líneas 

posibles. Así,  puede interpretarse de dos maneras diferentes: si fue el resultado de 

haber sustituido  (en ), o si fue el resultado haber sustituido  en 

( ). En el primer caso, encontramos la ordenada (general) de un punto cuya 

abcisa es 0. En el segundo caso, encontramos la ecuación de una recta (general) cuya 

pendiente es 0. Sugerimos que distinguir esta multiplicidad de significados que pueden 

tener los símbolos dependiendo del contexto y la capacidad de manejarlos es una 

componente del sentido de los símbolos (para más ejemplos, véase Arcavi, 1994 y 

Moschkovich, Schoenfeld & Arcavi, 1993). 

 

Algunas cuestiones a considerar 
 

 La idea de “sentido de los símbolos” abre varias cuestiones para la reflexión, la 

discusión y la investigación. Por ejemplo: 

- La caracterización de la idea no esta completamente desarrollada: Una 

posibilidad consistiría en aumentar la colección de ejemplos para las 

componentes/categorías ya existentes, re-examinar la colección de ejemplos para 

proponer una lista más extensa de categorías, y convertirla en un marco operativo tanto 

para la investigación como para el diseño de la enseñanza. O, alternativamente, disputar 

la idea desde cualquier punto de vista. 

- ¿Cómo se desarrolla en los expertos en sentido de los símbolos?: ¿Es una 

cuestión innata o adquirida? Si es adquirida, ¿cuales serían los roles de la enseñanza, y 

¿acaso podríamos considerar el sentido de los símbolos no sólo como una aptitud de 

expertos sino esperarla también de los novicios, y en qué medida? 

- ¿Cual sería el conocimiento subyacente que se requiere para desarrollar el 

sentido de los símbolos?: ¿Cuál es el rol de la manipulación técnica de los símbolos? ¿La 

práctica repetitiva de la técnica algebraica precede, es paralela, o impide el desarrollo del 

sentido de los símbolos? 
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 Me concentraré en las dos últimas cuestiones, no sólo para proponer algunas 

respuestas incipientes y parciales, sino para aguzar las preguntas. 

 

¿Cómo se desarrolla en los expertos el sentido de los símbolos? 

 Para comenzar, consideremos la dicotomía: ¿Es una cuestión innata o adquirida? 

¿Es el sentido de los símbolos algo que sólo los matematicamente dotados desarrollan por 

sí mismos a través de la práctica o del uso de su perspicacia, o, en cambio pueden casi 

todos (sino todos) desarrollarlo, aunque sea parcialmente? ¿Se puede enseñar el sentido 

de los símbolos?  

 En mi opinión, ser educadores matemáticos, significa, por lo menos en parte, 

diseñar, implementar y comprobar intervenciones con el objetivo de maximalizar el 

potencial de aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, debemos hacer hincapié en lo que 

se puede aprender, en lugar de sucumbir a la visión fatalista de que nacemos con 

capacidades innatas y que poco o nada podemos hacer al respecto mediante la educación. 

 Aún habiendo dicho esto, creo que puede ser muy instructivo observar a personas 

matemáticamente competentes y considerar cómo ellos desarrollan o despliegan sentido 

de los símbolos. 
 Los siguientes datos han sido recogidos durante un estudio piloto (Naftalis, 2003) 

designado a investigar diferenta abordajes de alumnos para resolver problemas sobre 

extremos (máximos y mínimos) durante el estudio del cálculo infinitesimal en los cursos 

superiores de escuela secundaria. Más específicamente, este estudio buscó y registró 

ejemplos acerca de dónde, cuándo y cómo distintos alumnos desplegaron su sentido de 

los símbolos (o, en general, sus capacidades de buscar significados) mientras resolvían 

ese tipo de problemas. 

 Considérese el siguiente problema: 

 

Dada la función . P es un punto en el gráfico de la función (en el primer 

cuadrante). La recta tangente al gráfico en P crea, con los ejes cartesianos, un 

triángulo rectángulo. ¿Cuales deben ser las coordenadas de P, para que la 

hipotenusa de ese triángulo tenga longitud mínima? 
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 De acuerdo al currículo israelí, este tipo de pregunta es bastante común en los 

textos de cálculo para el nivel avanzado de los últimos años de la escuela secundaria. 

Modificamos levemente esta versión de la pregunta por la siguiente: ¿Cuales deben ser 

las coordenadas de P, para que la hipotenusa de ese triángulo tenga longitud 

mínima/máxima?. Lo hicimos porque la versión tradicional no le deja al alumno la 

posibilidad de decidir por sí mismo de qué tipo de extremo se trata, y le revela, sin 

ninguna explicación, que el extremo buscado es un mínimo. En nuestra opinión, eso lo 

priva al alumno de la oportunidad de apreciar a fondo la situación problema. Al tener ante 

sí una doble posibilidad, constituye un estímulo indirecto para que el alumno pueda 

considerar las condiciones del problema y decidir por sí mismo qué tipo de extremo debe 

buscar y por qué. 

 IA, un estudiante competente en matemáticas, egresado con las más altas 

calificaciones del curso más avanzado de cálculo de una escuela secundaria prestigiosa, 

fue uno de los entrevistados. La entrevista tuvo lugar un año después de haber finalizado 

sus estudios secundarios, y sin que desde entonces él haya tomado ningún curso de 

matemáticas.  

 Lo primero que dijo fue: “veamos que ocurre aquí” y procedió con su proceso de 

solución que consistió en los siguientes pasos:  

1. Esbozó el gráfico de  en el primer cuadrante, marcó un punto arbitrario 

P en el gráfico, trazó la tangente que pasa por ese punto, y destacó los puntos 

de intersección (con los ejes coordenados), y así obtuvo un bosquejo genérico de las 

hipotenusas buscadas; 

2. Anotó la derivada de la función  para encontrar la pendiente de la recta 

tangente, y en base a la pendiente y al punto, formó la ecuación de esa recta así 

;   
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3. Buscó las coordenadas de los puntos de intersección de la recta con los ejes 

coordenados, sustituyendo en la ecuación, y halló  y ; 

4. Calculó la longitud del segmento comprendido entre esos puntos, que es la hipotenusa 

buscada, y estableció la expresión general . 

 Todo este proceso lo realizó sin errores. Cuando tuvo la expresión de la función 

se detuvo para pensar si estaba buscando un mínimo o un máximo para esa función, y se 

dirigió al gráfico por segunda vez. La primera vez, IA usó el gráfico como un 

instrumento para organizar y planear los pasos de su trabajo. Fue cuando necesitó tomar 

la decisión sobre que tipo de extremo estaba buscando,  que volvió a observar el gráfico 

por segunda vez , pero con un propósito distinto. Esta vez el gráfico fue un instrumento 

operativo para entender a fondo la situación. IA “jugó” con el gráfico para ver como varía 

la tangente para diferentes puntos, y después de un momento, llegó a la conclusión de que 

el valor buscado es un mínimo, que ocurre cuando la tangente pasa por el punto (1,1). IA 

dijo: “podía haberlo resuelto usando el sentido común y la idea de simetría, sin ningún 

tipo de cálculo, porque en esa dirección, cuando x tiende a infinito, [la longitud del 

segmento] crecerá todo el tiempo, y también acá [señalando el valor de y cuando tiende a 

infinito]. Por eso habrá un mínimo en (1,1)”.  Yo actué como su entrevistador, y a esta 

altura mi curiosidad fue saber qué lo llevó a dirigirse al gráfico por segunda vez. Dado mi 

interés en el sentido de lo símbolos, quise saber si él “vio” algo en la expresión de la 

función, y quiso visualizarlo en el gráfico. Me respondió que no vio mucho en los 

símbolos, pero cuando quiso buscar la derivada de la función )(xg e igualarla a cero, para 

iniciar la búsqueda del extremo, cayó en la cuenta que no sabía si estaba buscando un 

máximo o un mínimo, y que quizá igualando la derivada a cero daría una ecuación con 

más de una solución. IA quería saber cuál de esas soluciones correspondería a un máximo 

o a un mínimo – la forma en que él leyó el problema era que podría haber ambos tipos de 

extremo. Cuando le pregunté por qué no hizo ese analísis desde el principio, su respuesta 

fue sorprendente: “Tengo un amigo que siempre hace eso [juega con el problema para 

encontrarle algún sentido], después de tal esfuerzo, en general no tiene ni tiempo ni 

energías para embarcarse en una solución simbólica, no se le reconoce lo que pudo haber 
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hecho, y fracasa en los exámenes. Si no tengo necesidad, yo me ocupo solamente de los 

símbolos, que es lo que la maestra y el exámen quieren.” 

 Especulamos que si el problema le hubiera sido dado sin la pequeña modificación, 

es decir si el problema hubiera requerido directamente hallar el mínimo, él hubiera 

continuado su trabajo formal sin detenerse, y quizá sin mirar por segunda vez el gráfico, 

para entender la situación con su sentido común. Este tipo de actividad es percibido por él 

como no remunerable en la cultura del aula de la que él provenía. Tal como lo 

mencionamos más arriba, esta entrevista fue llevada a cabo un año después de su egreso 

escolar, sin que en el interín él haya estudiado o practicado matemáticas de este tipo. 

Además, él no estaba en una situación de examen, sin embargo resolvió el problema 

guiado por los patrones de conducta matemática desarrollados en su clase. 

Aparentemente, estos hábitos estaban bién enraizados en su quehacer matemático: él 

tenía un camino seguro, un plan bién diseñado, que incluía procedimientos simbólicos a 

seguir, y eso es lo que uno supuestamente debe hacer. Sus capacidades de emplear su 

sentido común y relacionarse con los significados, estaban latentes, pero sin embargo, no 

fueron invocadas hasta que no le fue absolutamente necesario. Algo en el enunciado del 

problema le obligó a recurrir a su sentido común, que de otra manera hubiera 

permanecido aletargado porque él estaba acostumbrado a relegarlo por no ser redituable.  

 Este ejemplo está muy lejos de proveer una respuesta a la pregunta de cómo 

desarrollan los expertos su sentido de los símbolos. No obstante, nos provee de algunas 

ideas acerca de qué implica apoyar y estimular su desarrollo. En mi opinión, este ejemplo 

ilustra que el desarrollo del hábito de usar el sentido común y buscar significados está 

fuertemente ligado a la cultura de aula que lo apoya o lo suprime, y por lo tanto no es 

necesariamente una cuestión de habilidades matemáticas innatas. Una conclusión posible, 

es que debemos re-dirigir nuestra atención hacia lo que nuestras prácticas de aula 

recompensan. Por lo tanto, desarrollar sentido de los símbolos, o sentido de significados 

en general, ciertamente va más allá de lo puramente cognoscitivo. Está conectado a lo 

que se espera que uno produzca, a lo que es valorizado, a lo que es aceptado como las 

“reglas del juego”, además de la manipulación simbólica. 

 Esta conclusión no es una noticia que merece titulares. Pero, es importante 

comentarla porque es consonante con muchos otros resultados de investigación, que 
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colocan a la cultura del aula como un factor crucial de lo que se aprende y lo que se 

desarrolla. Más allá de eso, puede tener implicaciones para apoyar el desarrollo de 

sentido de los símbolos, colocándolo a una y otra vez en un primer plano. Por ejemplo, 

solicitar a los alumnos que desarrollen el hábito de no abalanzarse sobre los símbolos de 

un primer momento, sino a mirar el problema con sentido común, esbozar un gráfico o 

una figura, estimular la descripción lo que ven y razonar sobre ello. Si los alumnos tienen 

dificultad en producir razonamientos informales, debemos mostrarles cómo esos 

razonamientos son producidos, y que se puede ganar con ellos.  Si los alumnos no 

vivencian esas actividades, o si no se les provee a esas actividades un “sello de 

aprobación”, entonces en el mejor de los casos el uso espontáneo del sentido común y la 

búsqueda de significados quedarán relegados a una prioridad inferior (como en caso de 

IA) o no ocurrirán del todo. 

Como lo dijimos, estamos lejos de una respuesta satisfactoria a la pregunta “¿cómo se 

desarrolla el sentido de los símbolos?”. Sin embargo, es posible que hayamos avanzado 

algunos pasos en la dirección correcta al proponer que el sentido de los símbolos debe ser 

cultivado, y una condición necesaria para ello es proporcionar prácticas de enseñanza 

apropiadas.  

 

¿Cual sería el conocimiento subyacente que se requiere para desarrollar el sentido de 

los símbolos? 

 Esta pregunta implica lo siguiente: ¿Cuál es el rol de la manipulación técnica de 

los símbolos? ¿La práctica repetitiva de la técnica algebraica precede, es paralela, o 

impide el desarrollo del sentido de los símbolos? Estas cuestiones parecerían llevarnos a 

una serie de respuestas de orientación cognoscitiva. 

 Empezaré con una conclusión general, quizá trivial, que sugiero elaborar a partir 

de nuestra propuesta caracterización del sentido de los símbolos: ser competente en 

álgebra escolar implicaría, entre otras cosas, el ejercicio de una transición bidireccional, 

oportunista y flexible entre el uso de acciones desprovistas de significado (como la 

aplicación automática de reglas y procedimientos) y la aplicación del sentido común y la 

búsqueda de significados (en alguna de las maneras mencionadas anteriormente, u otras).  

 Dicho de otra manera, la competencia incluiría,  
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• La oportuna postergación de los significados a favor de una aplicación rápida y 

eficiente de un procedimiento, pero también, cuando sea necesario o cuando uno lo 

desee, proceder a  

• La interrupción de una rutina automática con el objeto de cuestionar, reflexionar, 

conectar ideas, sacar conclusiones o elaborar nuevos significados – o como lo 

expresaría Freudenthal, “desatascar un automatismo” para desencubrir su origen, su 

significado y su propósito (Freudenthal, 1983, p.469). 

 Transiciones significativas y flexibles entre acciones caracterizadas como pobres 

en significados y aquellas en que los significados juegan un papel central (y viceversa) 

constituyen la componente central de la competencia en el álgebra escolar. Esto no es de 

ninguna manera una respuesta a las preguntas anteriores, pero en mi opinión nos señala 

un camino, no necesariamente simple. ¿Cómo desarrolla y aplica uno ese tipo de 

flexibilidad?  Sfard (2000), buscando explicar por qué las matemáticas son tan difíciles 

para tantos, describe la siguiente circularidad: si el significado es función del uso, uno 

debe manipular un concepto para entenderlo (en nuestro caso, manipular símbolos para 

“sentirlos” y sentir que pueden hacer por nosotros), pero por el otro lado, ¿cómo podemos 

usar algo sin entenderlo (o sin sentirlo)? Sfard afirma que es precisamente esa 

circularidad lo que constituye una seria trampa para los alumnos, pero es al mismo 

tiempo el combustible del proceso de aprendizaje. Sfard dice, que en este proceso, las 

formas y los significados, tal como son practicadas y vivenciadas por los alumnos, serían 

como dos piernas que hacen posible el caminar hacia adelante debido a que no están 

nunca en el mismo lugar, y en cada momento una de ellas esta por delante de la otra. 

 Si adoptamos esta bonita metáfora, entonces es muy posible que el desarrollo del 

sentido de los símbolos, en lugar de estar mayormente ligado a capacidades cognitivas, 

esté también ligado a las actitudes que tengamos hacia el conocimiento y el aprendizaje. 

Lo que se desprende, por sobre todo, es que uno debe desarrollar suficiente paciencia 

para convivir en armonía con la comprensión parcial y con la idea de que a veces los 

significados emergerán de lo que no tiene significado para nosotros (por ejemplo, como 

resultado de una práctica repetitiva, pero dentro de una cultura que apoya ocuparse de los 

significados). Otras veces, lo que carece de significado puede ser un subproducto o una 
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condensación de una acción preñada de significados que aspiramos a automatizarla para 

su efectivo uso futuro, aliviando así la carga de nuestras memorias activas.   

 Esta idea se corresponde con resultados de otros investigadores. Por ejemplo, 

Tobias (1990) investigó por qué reconocidos eruditos en el campo de las humanidades no 

eligieron el campo de las ciencias. Entre otras cosas, ella descubrió que parte de la 

respuesta puede estar relacionada con la capacidad, o su ausencia, de convivir con 

comprensión parcial por largos períodos de tiempo, hasta que los significados se conectan 

haciendo posible el surgimiento de una visión global. Parece que este es un ingrediente 

esencial del aprendizaje exitoso de las ciencias.  

 Esto nos lleva a incluir dentro de la competencia matemática a la paciencia 

intelectual para con la comprensión parcial y la confianza que acciones futuras (no 

necesariamente sabiendo de antemano cuales y cuándo ocurrirán) avanzarán nuestro 

conocimiento. Esto implica tener una imagen muy distinta de aquella que considera al 

aprendizaje, y quizá también lo populariza, como una empresa sin esfuerzos. Considerar 

el estado de la comprensión como algo dicotómico (o la posees o no la posees) y 

considerar el aprendizaje como un camino rápido para obtenerla, puede obstaculizar 

nuestro progreso. Convicciones como estas no dan lugar al espacio y al tiempo necesarios 

para vivenciar y desarrollar el sentido de los símbolos, o cualquier otra construcción de 

significados.  

 

¿Qué podemos hacer? 

 

 Ciertamente, al tomar conciencia de los dos puntos elaborados anteriormente 

hemos avanzado algo. ¿Cómo traducir todo esto a prácticas de enseñanza que promuevan 

y estimulen el desarrollo de sentido de los símbolos? ¿Qué podemos hacer con los 

principiantes y con aquellos que no tienen orientación hacia las matemáticas? ¿Y cómo 

apoyar la paciencia intelectual que se requiere? 

 En un estudio piloto que hemos hecho en el nivel inferior de un octavo grado 

(estudiantes de 13-14 años de edad) en una escuela que enseña matemáticas en distintos 

niveles, diseñamos una actividad especial para introducir la idea de inecuación simple y 

su notación simbólica. El plan de la lección se inspiró en la filosofía de la escuela 
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holandesa de las “matemáticas realistas”. La lección comenzó con una fotografía de un 

vehículo entrando a un túnel, en el tope del cual hay un cartel indicando “2.90”. Se les 

preguntó a los alumnos el significado que le atribuyen a ese número. Ellos propusieron 

que el número se refiere al peso de los vehículos que pasan, a su ancho, a su altura, y 

también intercambiaron ideas sobre las unidades de medida. Cuando los alumnos se 

pusieron de acuerdo en que el número indica la altura máxima que puede tener un 

vehículo para poder entrar al túnel, algunos de ellos comenzaron a estimar alturas de 

diferentes camiones que conocían para saber si pasarían por ese túnel.  La maestra les 

pidió ejemplos de alturas de vehículos que podrían pasar y alturas de aquellos que no, con 

el objetivo de enfatizar la idea de que se trata de un dominio de números. La discusión 

fue muy animada, y en parte se centró en aquellos vehículos con alturas muy próximas a 

2.90 metros. En un cierto momento, un alumno dijo, todas las alturas por debajo de 2.90. 

La maestra aprovechó la oportunidad y preguntó: “¿puedes escribirlo de una manera 

matemática?” 

 Como los alumnos estaban familiarizados de alguna manera con las notaciones 

algebraicas uno de ellos sugirió . La maestra preguntó: “¿qué representa la x?” y 

los alumnos respondieron: “la altura”. La maestra preguntó si hay otra forma matemática 

para expresar esta idea. Ella tenía en mente la línea numérica, que sabía que los alumnos 

conocían. Sin embargo, un alumno propuso . Para un experto,  y 

 es la misma representación, y es irrelevante que la letra sea diferente. Para estos 

alumnos, estas constituían dos maneras diferentes de expresar la misma idea, y no hay 

ninguna razón para que aquellos que recién se inician en la “cultura” simbólica y los 

correspondientes hábitos de representación piensen distinto. 

 Se puede debatir cuál sería la intervención más apropiada de un maestro en estas 

circunstancias, posiblemente nada más que una expresión de conformidad y un pedido 

subsiguiente de encontrar aún otras formas de representación. Una “mini-conferencia” 

por parte del maestro enseñando que al hacer uso de una u otra letra estamos usando la 

misma representación puede resultar inefectiva en este contexto. Aún así, este tipo de 

“conferencia” suele ser frecuente, y de esta manera, quizá se contribuya 

involuntariamente a estimular la impaciencia de los estudiantes. Conversando con 

muchos maestros buenos y responsables, se percibe una necesidad imperiosa de “cerrar” 
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lo que se trata en una clase, y hay quienes consideran hasta inmoral dejar asuntos no 

resueltos “suspendidos en el aire”. Ellos sienten que se debe aclarar lo que les parece son 

incertidumbres. Esta “falta de resuello”, o mejor dicho, esta necesidad de “cierre” 

inmediato (aún con las mejores intenciones pedagógicas) puede alimentar la impaciencia 

de los estudiantes, fortaleciendo subrepticiamente la convicción de que sin las 

aclaraciones “de rescate” proporcionadas por el maestro en el momento, uno no podrá 

nunca arreglárselas por sí mismo. 

 Volvamos a nuestra clase. Como los alumnos no produjeron otra representación, 

pero la maestra sabía que ellos estaban familiarizados con la línea numérica, la propuso 

ella. Cuando lo hizo, los alumnos señalaron el origen y 2.90 y remarcaron el segmento 

entre ambos. La maestra les preguntó si ellos pensaban que  y lo marcado en la 

línea numérica “decían lo mismo”. En nuestra opinión, esta pregunta en una intervención 

apropiada: por un lado, por considerar a las matemáticas como una manera de expresar 

una idea o proposición y discutir esas maneras explícitamente, y por el otro lado, por 

proveer a los alumnos de una oportunidad para expresar libremente como perciben a los 

símbolos en comparación a otras representaciones. 

 Este tipo de conversación y reflexión meta-matemática puede llevarse a cabo muy 

temprano (aún antes de embarcarse en procedimientos), y si es repetida juiciosamente 

puede ser un apoyo para el desarrollo de ciertos aspectos del sentido de los símbolos. Uno 

de los asuntos que la maestra tenía en mente cuando hizo esta pregunta era que en la línea 

los alumnos remarcaron el lugar del cero, señalando el segmento entre cero y 2.90, 

mientras que en , se omitió involuntariamente el hecho de que x debe 

representar, en este caso, un número positivo. La siguiente respuesta fue totalmente 

inesperada. Una alumna, dijo, con mucha convicción: “  muestra algo, un algo 

menos que 2.90, pero la línea muestra todos los números al mismo tiempo”17. Esto 

constituye una verbalización explícita de la forma en que esta alumna percibía los 

símbolos en este caso. 

 El comentario surgió porque a los alumnos se les dio lugar para expresar sus 

percepciones, incluyendo sus preferencias por una u otra representación. Posiblemente, 

                                                
17 Sugiero, aunque no tengo datos para confirmarlo, que la expresión matemática más completa  
no hubiera ayudado mucho e este caso.   
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este incidente (si es seguido de otros similares) le daría a esta alumna buenas 

oportunidades de desarrollar aspectos del sentido de los símbolos y de dialogar acerca de 

ellos. Como esta actividad le permitió hacer uso de otra representación para expresar una 

generalización, ella (y ciertamente nosotros como maestros) podemos coexistir con la 

visión parcial de lo que x<… significa para ella. Dada la conversación precedente en el 

aula y sus actividades previas en la clase, la alumna sabía que en este caso hay más de un 

número que uno puede sustituir en lugar de x, no obstante ella dijo que en esta forma no 

“podía ver” más de un número de una vez. 

 Quizá no debamos atribuirle demasiadas moralejas a este ejemplo, pero creo que 

nos ilustra que la enseñanza puede: 

• reconocer el potencial de las situaciones relacionadas con el sentido de los 

símbolos,  

• hacerles un lugar en la conversación de aula, 

• estimular la expresión de percepciones subjetivas acerca de los símbolos, 

• respetar y estimular ideas parcialmente desarrolladas, y 

• no siempre apurarse para obtener “cierre”. 

 
El sentido de propósito de los símbolos 

 

 Recientemente, el Proyecto 2061 18 ha evaluado textos actuales de álgebra en los 

Estados Unidos pertenecientes a proyectos curriculares (especialmente aquellos que allí 

se consideran orientados hacia la reforma de la enseñanza). Entre los criterios que ellos 

establecieron para la evaluación, uno de los primeros es “identificar un sentido del 

propósito”.  La mayoría de los textos fueron evaluados como pobres en relación a este 

criterio.  

 Una manera de interpretar este criterio es evaluar como materiales de estudio 

embarcan a los alumnos en actividades en las cuales ellos pueden identificar el propósito 

de los utensilios que están a prendiendo a usar. En particular, ¿cuál es el propósito del uso 

de los símbolos? Una manera de compartir con los alumnos ese propósito es a través de 

                                                
18 El informe completo puede localizarse en 
http://www.project2061.org/publications/articles/textbook/hsalg/criteria.htm 
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actividades en las cuales los símbolos les hacen sentir a los alumnos que están ganado 

comprensión de una situación y adquiriendo poder sobre ella.  

 El siguiente ejemplo (véase, Arcavi, 2002) puede ser ilustrativo. Un estudiante de 

escuela secundaria regresó a su hogar contando que su maestra de matemáticas estaba 

desconforme con las calificaciones de los alumnos en un examen sobre funciones, 

atribuyéndolo a que quizá las preguntas hayan sido un tanto difíciles. Por lo tanto, la 

maestra decidió “ajustar” esas calificaciones usando un factor de corrección: si la 

calificación original era x (en una escala de 0-100), ésta devendría . Es decir si la 

calificación inicial fue 81, la corregida sería 90. Aparentemente, este factor es común 

entre los maestros en Israel. Esta situación presenta una multitud de cuestiones 

interesantes a explorar (usando como herramientas precisamente la noción de función y 

sus representaciones simbólicas y gráficas). Por ejemplo, 

- ¿Hay alumnos para quienes la corrección no los afecta, es decir reciben la misma 

calificación antes y después de aplicar el factor? 

- ¿Aplicando el factor, todas las calificaciones reciben un incremento? ¿Por qué? 

- ¿Qué calificación recibe el incremento mayor? 

- ¿Es este factor de corrección equitativo o hay quién se favorece más que otros? 

- ¿Cómo se compara este factor con otros, por ejemplo, incrementar cada 

calificación en 10 puntos, o en un 20%? 

- ¿Puedes construir un factor de corrección que te parezca justo y explicar las 

razones de tu elección? 

 Lamentablemente, en la clase que nos sugirió esta idea, lamentablemente estas 

cuestiones no se discutieron. Consideramos que esta hubiera sido una excelente 

oportunidad no solamente para aplicar los conocimientos sobre función (nótese que ese 

era precisamente el tema del examen), sino principalmente para vivenciar cómo las 

herramientas matemáticas nos permiten ganar comprensión, y poder, sobre una situación-

decisión que afecta nuestra vidas y que es muy difícil explorar sin usar los símbolos y los 

gráficos.  

 Se pueden diseñar muchas actividades destinadas a desarrollar el sentido de 

propósito de los símbolos. El diseño y su implementación en el aula constituyen un 
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desafío interesante y no trivial para los que desarrollamos currículo, aún en los comienzos 

del álgebra, si no antes (véase, por ejemplo, el estudio descrito en Arcavi, 1995). 

 

A modo de breve (y ciertamente parcial) conclusión 
 

 Este artículo es sólo un modesto intento de comenzar a responder a la pregunta de 

cómo podríamos apoyar el desarrollo del sentido de los símbolos en nuestros alumnos, 

tratando de describir las cuestiones más importantes que están en juego. Una de ellas, por 

ejemplo, se refiere a materiales de estudio y prácticas de aula que se centren en cultivar: 

• la búsqueda de lo significados de los símbolos, en paralelo y a continuación de la 

solución de problemas (rutinarios o no), y también antes de proceder a la aplicación 

automática de reglas, 

• la paciencia necesaria para el aprendizaje en general, y más precisamente la 

capacidad de aceptar comprensiones parciales, 

• el sentido de propósito del uso de las símbolos y el poder que su uso y 

comprensión nos confiere sobre una multitud de situaciones.  

 
 

Referencias bibliográficas 
 
 

Arcavi, A. 1994. “Symbol sense: informal sense-making in formal mathematics”. For the 
Learning of Mathematics. 14(3), pp. 24-35.  

Arcavi, A. 1995. “Teaching and learning algebra: past, present and future”. Journal of 
Mathematical Behavior. 14, pp. 145-162. 

Arcavi, A. 2002. “The Everyday and the Academic in Mathematics”. M. Brenner and J. 
Moschkovich (Eds.) Everyday and Academic Mathematics in the Classroom. A 
Monograph of the Journal for Research in Mathematics Education, pp. 12-29. 

Bruner, J. 1990. Acts of meaning.  Harvard University Press. 
Fey, J. 1990.  “Quantity”. In Steen, L.A. (Ed.), On the Shoulders of Giants. New Approaches 

to Numeracy. National Academy Press, Washington, D.C., pp. 61-94 
Freudenthal, H. 1983. Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Reidel 

Publishing Company. 



 47 

Naftalis, I. 2003. Extremum Problems in High School. Unpublished Master’s Degree Thesis 
(in Hebrew). Deaprtment of Science Teaching, Weizmann Institute of Science, Rehovot, 
Israel.  

Sfard, A. 2000. “Symbolizing mathematical reality into being: How mathematical discourse 
and mathematical objects create each other”. In P. Cobb, K. E. Yackel & K. McClain 
(Eds.), Symbolizing and communicating: perspectives on Mathematical Discourse, Tools, 
and Instructional Design. Mahwah, NJ: Erlbaum, pp. 37-98). 

Sfard, A. 2003. “Balancing the unbalanceable: The NCTM Standards in the light of theories 
of learning mathematics”. In J. Kilpatrick, G. Martin, & D. Schifter (Eds.), A Research 
Companion to Principles and Standards for School Mathematic. Reston, VA: National 
Council for Teachers of Mathematics (NCTM), pp. 353-392. 

Tobias, S. 1990. They’re Not Dumb, They’re Different. Stalking the Second Tier. Research 
Corporation. Arizona. 
 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Componentes de la investigación en pensamiento numérico y 
algebraico (PNA) 

 
Bernardo Gómez Alfonso 

Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Universidad de Valencia 
SEIEM. Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática 
 

Resumen. En esta ponencia se presenta un marco teórico y metodológico para la investigación en Didáctica 
de las Matemáticas, que ha sido utilizado por una parte de los miembros de nuestro grupo de investigación 
en Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA) del Departamento de Didáctica de la Matemática de la 
Universidad de Valencia. La ponencia tiene dos partes, en la primara se explica el modelo y en la segunda 
se muestra un ejemplo ilustrativo del mismo.  
 

 

Nuestro modelo 

Contextualización Teórica  

 

Para contextualizar teóricamente nuestra línea de investigación nos situamos en el 

enfoque constructivista que trasciende el ámbito de la investigación en psicología y 

alcanza el campo de la didáctica de las matemáticas.  

En este campo, el enfoque investigador ha desviado la atención de las teorías del 

aprendizaje matemático derivadas de las teorías del aprendizaje general y neutral respecto 

del contenido, a las teorías del aprendizaje matemático derivadas de los procesos de 

aprendizaje específicos de un contenido.  

Nuestro enfoque investigador tiene como meta favorecer un aprendizaje de las 

matemáticas de calidad. La noción de calidad la asociamos a una enseñanza basada en la 

comprensión.  

Aunque existen numerosas cuestiones relacionadas con la comprensión que son 

fuente de estudio y discusión en distintas área de conocimiento, nosotros nos centramos 

en su caracterización. Intentamos caracterizar la comprensión del conocimiento 

matemático, utilizando una metodología de observación y modelización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta metodología utiliza la recogida de datos externos, obtenidos 

de los distintos instrumentos empleados para la recogida de información, en una triple 

dimensión: una interpretativa, otra explicativa y otra predictiva. La primera, porque 

entendemos que para comprender las acciones de un sujeto hemos de ser capaz de poder 
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dar una interpretación racional de las mismas, la segunda porque hemos de ser capaz de 

explicarlas y la tercera porque hemos de poder predecir las que podría realizar en las 

mismas condiciones y sugerir pautas de actuación educativa (Ver el ejemplo al final del 

documento). 

 

Antecedentes y Fundamentos 

 

Los estudios que dan origen y sustentan el trabajo realizado arrancan al comenzar 

los 90, con la puesta en marcha del primer programa de doctorado en Didáctica de las 

Matemáticas de la Universidad de Valencia y el convenio firmado entre este 

Departamento y el Programa Nacional de Formación y Actualización del Profesorado y el 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de 

México. Este convenio facilitó el intercambio de profesores y de conocimientos de cuyas 

consecuencias merecen destacarse dos hechos: uno es la asunción del esquema de 

investigación de Filloy denominado Modelos Teóricos Locales (MTL), y el otro la puesta 

a punto de lo que llamamos el Esquema de interpretación para el análisis de tareas. 

 

Marco Teórico De Los Mtl 

 
Filloy (1999) dice que para poder observar experimentalmente los fenómenos que 

aparecen alrededor de la enseñanza y el aprendizaje, hemos de tener un marco teórico y 

metodológico (MTL) que nos permita interpretar y organizar tales fenómenos y proponer 

nuevas observaciones que pongan en evidencia las relaciones que hay entre los cuatro 

componentes que entran en juego. 

1) Componente de enseñanza del MTL o abreviado Modelo de enseñanza. 

2) Componente de cognición del MTL o Modelo para los procesos cognitivos. 

3) Componente de competencia formal del MTL o Modelo de competencia formal. 

4) Componente de comunicación del MTL o Modelo de comunicación. 

La noción de Modelo Teórico Local conlleva una determinada manera de 

organizar la investigación, en la que se distinguen dos partes principales relacionadas: 

una teórica y otra empírica. El desarrollo de la parte teórica, con la cual se constituye el 
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modelo teórico local inicial, se configura a lo largo de varios ejes que se caracterizan por 

utilizar, por separado o en combinación, metodologías que tienen que ver con: 

• El análisis histórico y epistemológico, a fin de poder identificar las principales 

concepciones y dificultades que ha entrañado la construcción de un determinado objeto 

matemático hasta llegar a su formulación actual. 

• el análisis de libros de texto, como registro que son de la evolución científica, 

curricular y pedagógica en los diversos momentos de la historia. 

Con estos ejes, profundizando mas o menos en cada uno de ellos según interese a la 

indagación, y con ayuda de la revisión de la investigación afín para conocer el estado de 

la cuestión, se pretende arrojar luz sobre las preguntas que sustentan la parte empírica o 

segunda etapa del trabajo. Ésta toma como metodología: 

§ El análisis de tareas, para ofrecer información acerca de las realizaciones individuales 

de los estudiantes al responder a tareas específicas propias de los temas de los currícula 

de enseñanza. 

 

Metodologia 

 
Un análisis histórico-epistemológico de una determinada noción se usa en la 

Didáctica de la Matemática, no para reintroducir el método histórico – cronológico en la 

enseñanza, sino para realizar análisis de problemas de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. 

Una hipótesis de trabajo, en el análisis histórico epistemológico, es que los 

problemas identificados pueden guardar paralelismo con los que afrontan los estudiantes 

cuando están intentando ser competentes en las matemáticas del curriculum.  

Se acepta que hay diferencias entre el desarrollo histórico de una noción y su 

aprendizaje escolar, pero se considera que identificar dificultades y concepciones en la 

historia permite diseñar modelos didácticos de situaciones que tengan en cuenta todas las 

condiciones pertinentes para la construcción de los saberes.i. 

El análisis de los libros de textoii es una fuente privilegiada de información para el 

investigador en Didáctica de las Matemáticasiii. En ellos se puede buscar información 

sobre 
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§ La evolución curricular y pedagógica: los contenidos seleccionados para la 

enseñanza; los enfoques conceptuales, las actividades, problemas y ejercicios que se 

enfatizan; sus secuenciaciones, y, en definitiva, sus acercamientos metodológicos  

§ La plasmación escolar de los planes, directrices, cuestionarios y programas 

oficiales, como instrumentos propios de una política centralizada, que resultan de 

decisiones administrativas que atienden a concepciones dominantes de política científica 

y social. 

§ La relación del desarrollo de los contenidos de enseñanza en un momento 

determinado de la historia con sus antecedentes y su proyección en el futuro, 

§ Problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a la luz del análisis 

histórico y epistemológico realizado en los libros de texto del pasado  

El análisis de tareas, permite ofrecer ricas descripciones de tipo instantáneo y 

estáticas sobre las realizaciones observables de los estudiantes, en un momento 

determinado de su desarrollo, o en diferentes niveles de desarrollo, al resolver tareas 

específicas propias de los temas de los currícula de enseñanza. 

La descripción de las realizaciones de los estudiantes se articula mediante la 

identificación y categorización de clases de comportamientos y competencias en los que 

se presta atención a los procedimientos empleados, estrategias de solución, y errores que 

se desprenden de sus respuestas.  

En una fase posterior, sirven para establecer niveles de dificultad asociados a las 

tareas propuestas; para señalar tendencias cognitivas en la evolución de los 

comportamientos observados; para efectuar estudios comparativos entre estudiantes de 

países diferentes; para poner de manifiesto las limitaciones en la comprensión del 

conocimiento matemático e, incluso, para la elaboración de modelos teóricos ex profeso 

explicativos de las actuaciones observadasiv. El análisis de tareas requiere de la 

elaboración de un cuestionario y un esquema de interpretación.  

El cuestionario se extrae a partir de un amplio repertorio preliminar seleccionado 

como resultado del estudio teórico. Tras elegir y adaptar algunas de las cuestiones a los 

requisitos de la investigación se configura una primera versión del cuestionario, que se va 

refinando mediante pilotajes sucesivos. 
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El esquema de interpretación se sigue de la identificación de características 

comunes y patrones de comportamiento en el desempeño de los alumnos. Se utiliza para 

agrupar las respuestas y así facilitar una clasificación de la información en categorías 

descriptivas del comportamientov. 

El pilotaje del cuestionario se hace mediante sucesivas evaluaciones: una es 

interna, corresponde a los especialistas, en este caso los miembros del equipo de 

investigadores del proyecto; y otras son externas, sometiendo a prueba las preguntas con 

profesionales y estudiantes allegados a los investigadores con el fin de ver si se ajustan a 

las expectativas y objetivos para los que fueron pensadas; y también, con profesores de 

los cursos en los cuales se va a aplicar el escrutinio para realizar la investigación, para 

ver si son adecuadas al nivel académico de sus estudiantes. 

La recogida y análisis de datos se hace sometiendo el cuestionario definitivo a 

todos los estudiantes de los cursos elegidos, en su ambiente natural, de donde, si procede, 

se selecciona muestra representativavi. A continuación dos o tres revisores proceden al 

análisis de las respuestas obtenidas en las hojas de trabajo del cuestionario de modo 

independiente. Una vez terminada la revisión se hace una puesta en común, en una sesión 

conjunta. Si es el caso, se seleccionan ejemplares para realizar entrevistas clínicas que 

permitan contrastar o fundamentar la interpretación y explicación realizada durante la 

fase de análisis. Llegados a este punto, se procede a volcar los resultados obtenidos en 

tablas que permitan hacer inferencias y obtener conclusiones finalistas de la 

investigación.  

 

Un Ejemplo Ilustrativo  

En un trabajo reciente, realizado bajo mi dirección por Pardo (2004) dentro del 

Programa de Doctorado de la Universidad de Valencia, sobre los problemas en la 

enseñanza/aprendizaje de los números complejos, se tomó como hipótesis teórica a 

contrastar la siguiente:  

§ Es posible que algunas dificultades e inconsistenciasvii conceptuales y 

algorítmicas en relación con los complejos, a las que se han enfrentado los matemáticos a 

lo largo de la historia, guarden paralelismo con las que afrontan los estudiantes cuando 

están intentando ser competentes en esta materia.  
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Esta hipótesis delimitó el marco teórico situándolo en la componente formal, y 

dentro de ella en el análisis histórico y epistemológico. El programa de observación 

experimental se centró en la componente cognitiva, mediante el procedimiento 

denominado análisis de tareas.  

Una trabajo previo de revisión histórica nos había permitido identificar cuatro 

grandes etapas caracterizadas por los cambios observados en las concepciones 

epistemológicas de los números complejos: 

§ Algebraica. Primeras apariciones de las raíces cuadradas de cantidades negativas, 

consideradas cómo raíces inútiles, aunque coherentes con los métodos algebraicos. 

§ Analítica. Generalización del uso de las expresiones imaginarias gracias al 

desarrollo del análisis infinitesimal, consideradas como cantidades que por su naturaleza 

son imposibles, ya que no se pueden ubicar entre los números posibles: positivos, 

negativos, o nulos. Por eso, se las llama cantidades imaginarias porque sólo existen en la 

imaginaciónviii.  

§ Geométrica. Introducción de un eje de imaginarios que tiene asociado Ö-1 como 

unidad perpendicular a 1ix y consideración de los imaginarios como vectores del plano. 

§ Formal. Formalización de los números complejos y consideración de los mismos 

como pares ordenados de números reales. 

Estas etapas se tomaron como referencia para organizar la búsqueda y selección 

de cuestiones relevantes para contrastar la hipótesis, contextualizándolas en una 

concepción epistemológicax. Con estas cuestiones se procedió a la elaboración y al 

pilotaje de un cuestionario para su posterior aplicación a un grupo de estudiantes de 

primer curso de de la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Valencia, en su 

ambiente normal de clase el último mes del curso académico.  

Aunque el cuestionario sometido a los estudiantes constó de cinco tareas, aquí 

sólo vamos a comentar una de ellas, puesto que de lo que se trata es de ilustrar la 

metodología y no de presentar los resultados de la investigación. 

TAREA- Las operaciones,  
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Esta tarea la ubicamos en la etapa analítica y está basada en anotaciones de 

Vallejo (1841, p. 242)xi, sobre el cuidado que hay que tener al multiplicar expresiones 

imaginarias para no caer en resultados contradictorios. El objetivo de la tarea es hacer 

aflorar las dificultades e inconsistencias de los estudiantes ante la multiplicación de raíces 

con radicando negativo, dado que si se aplica la regla general de la multiplicación: la raíz 

del producto es el producto de las raíces; se obtiene un resultado contradictorio con la 

regla para multiplicar los números imaginarios. La respuesta adecuada implica el 

reconocimiento de que las regla general de la multiplicación (la raíz del producto es el 

producto de las raíces) no funciona en el producto de raíces con radicando negativoxii. 

Finalmente, se ha aplicado la metodología del “análisis de tareas”, lo que ha 

permitido realizar una descripción y categorización de las actuaciones de los estudiantes 

en torno a un modelo de interpretación validado en otros trabajos precedentes de 

miembros de nuestro grupo de P.N.A. 

 

Análisis De Resultados: Interpretación, Explicación Y Predicción 

 
El cuestionario se sometió a estudiantes de la Facultad de Matemáticas en su 

ambiente natural de clase, un día de finales de mayo del 2004. A continuación se presenta 

una muestra de los dos tipos de respuestas incorrectas más relevantes de los estudiantes al 

resolver la tarea las operacionesxiii y del tipo de análisis que hemos hecho de las mismas. 
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Ejemplo 1:  

 
Transcripción 

a)“ . La multiplicación de raíces tiene la propiedad que 

, entonces se aplica esta propiedad. 

b)  

Aplicamos de nuevo la propiedad anterior y sustituimos por i. ” 

Explicación: El estudiante, en el apartado a), aplica la regla general para multiplicar 

radicales, calcula la raíz cuadrada del resultado, y acompaña la respuesta con el doble 

signo ±.  

En el apartado b) parece que aplica la misma regla general que antes, aunque lo 

que escribe bajo el radical no se corresponde con ella, ya que extrae un signo menos, por 

lo que cabe suponer que aplica la regla  = -1. Esta interpretación queda 

reforzada por su actuación posterior, donde extrae la forma imaginaria  que escribe 

después como i. La parte real del resultado la obtiene como en el apartado a), calculando 

la raíz cuadrada con el doble signo ± aunque olvida escribir el 5.   

Interpretación: En la respuesta del alumno se evidencian dificultades e inconsistencias de 

naturaleza diferente. En el apartado a) no tiene en cuenta que los datos corresponden a 
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expresiones imaginarias, lo que le hubiera llevado a i2, a diferencia de lo que hace en 

el apartado b) donde si que lo tiene en cuenta.  

Otro aspecto llamativo es el uso del doble signo ±. Esta es una respuesta 

aritmética ya que parece leer el signo radical como la orden de calcular la doble raíz 

cuadrada de un número, lo que es inconsistente con el uso algebraico del signo radicalxiv, 

en el campo real donde se define como la solución positiva de x2=a, a>0, para evitar 

contradicciones y ambiguedades. 

Predicción y sugerencias: El estudiante evidencia un cierto conocimiento y manejo de las 

reglas para operar radicales, raíces cuadradas y expresiones imaginarias, pero encuentra 

dificultades para decidir cuando estas reglas están permitidas y cuando no. Por otra parte 

el estudiante utiliza una concepción aritmética del signo radical que le lleva a confundirlo 

con la orden de calcular la doble raíz cuadrada.  

En consecuencia, podemos esperar que el estudiante repetirá este tipo de 

comportamiento con problemas análogos y entendemos que son un producto de la 

enseñanza, que no ha tomado cuidado advirtiendo de las restricciones de las reglas y de 

los cambios de significado al pasar de la aritmètica al álgebra, y de los reales a los 

complejos. Así, entendemos que es necesario revisar la distinción entre radical y raíz 

cuadrada, y justificar mejor por qué  no se le puede aplicar la regla general para 

multiplicar raíces. 

Ejemplo 2: Transcripción 
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a) . La raíz de un número negativo no existe, 

entonces la multiplicación no se puede realizar, pero como tienen la misma base, 

podemos multiplicar las bases con lo que nos queda un número positivo y la raíz si 

existe. 

b) . 

 . No existe. La raíz de un nº negativo no existe.  

Explicación: El estudiante, en el apartado a), aplica la regla general para multiplicar 

radicales y calcula la raíz cuadrada del resultado. En el apartado b) hace lo mismo y deja 

como resultado una raíz con radicando negativo.   

Interpretación: La respuesta del alumno es inconsistente, ya que su resultado entra en 

conflicto con la pregunta y su explicación es contradictoria en sí misma. En lugar de 

reconocer la mutua incompatibilidad de lo que verbaliza parece que se centra en el 

procedimiento, que en este caso toma de la operatoria con números reales. En ningún 

caso da señales de reconocer que está en presencia de números imaginarios.  

Predicción y sugerencias: Entendemos que el estudiante no tiene en cuenta el significado 

de una raíz con radicando negativo y tampoco las restricciones de la operatoria. 

En consecuencia, como ocurría con el estudiante anterior, podemos esperar que este 

estudiante repetirá este tipo de comportamiento en situaciones análogas porque 

entendemos que son un producto de la enseñanza. Para evitarlos podemos sugerir una 

revisión de las pautas de enseñanza en relación con las raíces de de radicando negativo 

que señale claramente sus restricciones y significados. 

 

Conclusiones  

 

Nuestro modelo es una herramienta válida para llevar a cabo la investigación planteada. 

Ésta pone de manifiesto que los alumnos manifiestan dificultades e inconsistencias al 

responder a las tareas del cuestionario que permiten aventurar que se confirman la 

hipótesis histórico-epistemológicas de partida. Esto es, que la enseñanza y aprendizaje de 

los números complejos no está teniendo en cuenta dificultades e inconsistencias que han 
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estado presentes a lo largo de la historia y que los estudiantes las reproducen, y en 

algunos casos agravadas.  
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i Un ejemplo paradigmático de este tipo de análisis se tiene al estudiar la evolución de los conceptos 
de número. En este sentido son una referencia los trabajos realizados por Brousseau (1981) sobre los 
decimales y Glaeser (1981) sobre los negativos. Ejemplos desarrollados por nosotros se pueden 
encontrar en en Gómez (2001) y Gómez, Pardo, y Pastor (2003). 
 
ii Una caracterización de los libros de textos y de su evolución se puede encontrar en Sierra, Rico y 
Gómez (1996); y Gómez, (2000).  
 
iii Ejemplos de análisis de libros de texto, que responde a los tres primeros puntos, se pueden 
encontrar en Gómez (1994, 1995 y 1999). Ejemplos del cuarto punto se pueden encontrar en Gómez 
(2001) y Gómez, Pardo, y Pastor (2003). 
 
iv Una referencia en este tipo de análisis son los trabajos realizados por el equipo del CSMS bajo la 
dirección de Kat. Hart en el Chelsea College de la Universidad de Londres (Hart, et. al., 1981). 
Ejemplos más recientes, desarrollados por nosotros se pueden encontrar en Fernández, Gómez y 
Margarit (1997); Fernández, Figueras, Gómez y Margarit (1997); Fernández, Gómez, Figueras, 
Margarit, Puig, Monzó y Ruiz, (1998); Margarit, Figueras, Gómez (2001). 
 
v Nuestro esquema de interpretación, es el fruto de un trabajo de colaboración con la Doctora 
Olimpia Figueras, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional de México, a raíz de un proyecto mejicano diseñado para entender mejor como los niños 
de la escuela primaria usan su conocimiento para resolver tareas de razón y proporción (Gómez, H., 
1996, Jiménez de la Rosa, 1996 y Muñoz, 1996; Fernández, A., 2001). En este trabajo articulamos 
las respuestas de los estudiantes de acurdo con un modelo que transitó de la descripción de 
actuaciones aisladas hacia el agrupamiento de tipos de comportamiento identificados de acuerdo con 
características comunes desde un enfoque relacional. Esto es, un enfoque que mira las relaciones en 
juego entre los elementos de la información dada en la tarea propuesta y los aspectos en los que los 
estudiantes centran su atención para resolverla.  
El modelo, que fue pertinente para poder derivar conclusiones y supuestos sobre las tendencias y 
patrones del comportamiento y las competencias de los niños en razón y proporción, ha constituido 
el punto de partida del desarrollo de investigaciones posteriores realizadas en España. 
 
vi Para ello, las hojas de trabajo del cuestionario recogidos en la prueba se numeran de acuerdo con el 
orden de entrega, de esta forma, el cuestionario codificado con el número 1, corresponde al estudiante 
que entregó primero su examen y así sucesivamente. Finalmente, usando una tabla de números 
aleatorios se extraen, de cada curso, 10 de éstos cuestionarios, que son los que realmente se analizan. 
 
vii Inconsistencia es la falta de consistencia. En matemáticas, se dice de un conjunto de axiomas que 
es consistente cuando no hay ninguna posibilidad de deducir de ellos teoremas contradictorios. En 
didáctica de las matemáticas, se dice de las ideas conflictivas que incorporan los estudiantes en la 
construcción de los conceptos matemáticos, que pueden ejercer una profunda influencia en la 
resolución de problemas. 
 
viii Y, puesto que todos los números que podemos concebir son mayores o menores que cero, o son el 
mismo cero, es evidente que no podemos ubicar la raíz cuadrada de un número negativo entre los 
números posibles y, por lo tanto, debemos decir que estos son cantidades imposibles. De esta manera 
estamos encaminados a la idea de números que por su naturaleza son imposibles; y por tanto, son 
números que llamamos cantidades imaginarias, porque sólo existen en nuestra imaginación (Euler, 
1984, p. 43) 
 
ix Así, en el plano de ejes real e imaginario un vector queda representado por a+bi; y Ö-1 actúa como 
rotación de 90º alrededor de O, es decir como un signo o índice de perpendicularidad. 
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x En el sentido en el que se usa en la corriente francesa de la Didáctica de las Matemáticas, ligado a la 
génesis histórica de un determinado concepto matemático: una tipología de conocimiento existentes 
en un cierto período histórico. 
 
xi Para multiplicarlas, las descompondremos antes en sus dos factores, y después ejecutaremos nuestra 
operación como en los radicales; de manera que para multiplicar Ö-a por Ö-b descompondremos antes 
a Ö-a en ÖaÖ-1, y a Ö-b en ÖbÖ-1 ; y la multiplicación la haremos en esta forma:  
Ö-aÖ-b =ÖaÖ-1ÖbÖ-1 = ÖaÖb(-1)1/2(-1)1/2 =Öab(-1)1 =Öab(-1) = -Öab. 
observando este resultado, echamos de ver que el producto de dos imaginarias es una cantidad real, y 
que el signo que nos resulta es contrario al que obtendríamos por las reglas generales de la 
multiplicación; pues teniendo Ö-a y Ö-b los signos positivos, o un mismo signo fuera del radical, 
debería salir el producto positivo, y vemos que es negativo […] si se tuviese que multiplicar 6Ö-a por 
6Ö-b, obtendríamos 6Ö-a6Ö-b = 6Ö-16Öa6Ö-16Öb = 6Ö(-1)2 6Öab = 3Ö-1 6Öab = -16Öab =-6Öab. 
hemos tenido muy buen cuidado de no efectuar la operación en 6Ö(-1)2; porque de otro modo, 
hubiéramos podido incurrir en alguna exactitud. en efecto, si en vez de 6Ö(-1)2, hubiéramos ejecutado 
el cuadrado que se indica debajo del radical, se hubiera encontrado 6Ö1; y si considerando aislado este 
valor supusiéramos después que 6Ö1 = 1, se hubiera encontrado  
6Ö-a6Ö-b = 6Ö(-1)2 6Öab = 6Ö1 6Öab = 1Öab =6Öab. 
resultado contrario al que sacamos antes: por lo que, debemos repetir, que se necesita mucha 
cirscunpección acerca de este particular: pues de otro modo, se podría llegar a obtener resultados 
contradictorios y aun absurdos (vallejo, 1841, 242). 
 
xii Si se pudiera aplicar la regla general en la multiplicación de complejos, la ecuación x2+1 = 0 no 
podría tener solución en C, ya que x2 sería un número no negativo y al sumarlo con 1 no se podría 
obtener cero. Para resolver este contratiempo se define i de tal modo que i2+1 = 0, o lo que es lo 
mismo que i2 = Ö-1Ö-1 = -1 y no 1 como se sigue de la regla general de la multiplicación. 
 
xiii La frecuencia de los tipos de respuestas en esta tarea por categorías se resume en la siguiente 
tabla: 
 

Utilizan correctamente la regla para operar imaginarios 9/19 
Utilizan la regla para operar imaginarios con errores de descuido 4/19 
Combinan la regla general de multiplicar radicales y la forma imaginaria. Unas 
veces sí y otras no. 

3/19 

Aplican exclusivamente la regla general de multiplicar radicales  2/19 
 
xiv A) Inconsistente con la definición : x es raíz cuadrada de 4 si es solución de la ecuación x2=4. 
Entonces se escrbe que x=±Ö4. Si a su vez Ö4 fuera ±2, entonces x sería ±(±2).  
B) Inconsistente con la operatoria: si Ö4 fuera ±2, entonces Ö4+Ö4 sería 2, 0 y -2, y también Ö4-Ö4 
sería 2, 0 y -2, y en consecuencia se tendría que x+x = x-x. 
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Tomemos como ponto inicial de reflexão a afirmação de Fuson (2003) de que, 

tanto nos Estados Unidos como no Canadá, o que muitas pessoas esperam do currículo de 

matemática ao nível elementar é que possibilite o domínio de técnicas de cálculo. Esta 

perspectiva, que nos parece generalizável a vários países, tem marcado muitas discussões 

de carácter curricular sobre o tema números e álgebra. Em grande parte, um aspecto 

essencial para marcar direcções de mudança curriculares tem sido o debate sobre o foco a 

dar às técnicas: até que ponto valorizar o domínio de técnicas de cálculo numérico e 

algébrico? Como integrar o trabalho em torno do domínio de técnicas de cálculo com o 

desenvolvimento de capacidades como as de resolver problemas ou de criticar ideias e 

argumentar?  

Outro aspecto que marca claramente um repensar de opções curriculares é a 

evolução tecnológica. Qual o papel dos algoritmos tradicionais de cálculo num contexto 

em que é inquestionável o fácil acesso de todos à calculadora?  Que opções curriculares 

devem ser tomadas de modo a tirar partido das potencialidades gráficas e algébricas das 

calculadoras e dos computadores?  

Finalmente, não podemos esquecer outros factores que influenciam o currículo 

nomeadamente os que dizem respeito ao impacto do contexto social, especialmente 

significativo nos dias de hoje. Como é salientado por NCTM (2000) “a necessidade de 

perceber e de ser capaz de usar a matemática na vida de todos os dias e no local de 

trabalho nunca foi maior e continuará a aumentar” (p. 4). Na sociedade de hoje é 

importante, por exemplo, compreender os números e as operações e ser capaz de analisar 

criticamente informação numérica. É igualmente importante saber analisar situações que 

envolvem regularidades, tabelas, equações e ser capaz de usar conhecimentos numéricos 

e algébricos para resolver problemas. De que modo se poderá organizar um currículo que, 
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no que diz respeito aos números e à álgebra, consiga dar resposta às solicitações 

colocadas pelo mundo de hoje? Em particular, como aliar o domínio do cálculo numérico 

e algébrico com a sua utilização na análise e resolução de situações problemáticas?  

Neste texto propomo-nos contribuir para a discussão das questões e aspectos 

referidos anteriormente. Começamos por analisar a evolução curricular no nosso país a 

partir dos anos 80. Em seguida, procuramos contextualizar e discutir algumas questões 

curriculares que consideramos especialmente significativas quando se pensa nos 

Números e na Álgebra. Finalmente, organizamos uma discussão centrada na análise de 

alguns estudos empíricos portugueses que incluem aspectos ligados ao currículo no 

domínio dos Números e da Álgebra.  

  

Os Números e a Álgebra no currículo de Matemática 
 

Discutir o papel que determinado tema tem vindo a ocupar no currículo de matemática é 

uma tarefa cuja complexidade depende, em grande parte, de se incluírem e analisarem 

dados relativos a diferentes níveis de currículo. Neste ponto iremos centrar a nossa 

atenção no currículo enunciado1 e nos documentos e discussões que consideramos 

estarem relacionados com ele. No entanto, não prescindimos de referir alguns dados 

relativos ao currículo implementado e ao adquirido que nos parecem importantes para 

clarificar o modo como tem sido encarado, no currículo oficial, o trabalho em torno dos 

números e da álgebra. 

 

Dos anos 80 até hoje: marcos de evolução curricular em Portugal 

No final dos anos 80 viveu-se no nosso país um período de grande debate sobre as 

perspectivas curriculares para o ensino da Matemática. Contestavam-se os programas 

marcados pela Matemática moderna em que se sobrevalorizava a Lógica e as estruturas 

abstractas da Álgebra e em que se reduzia a Geometria. A preponderância do formalismo 

                                                
1 ICMI (1986) considera três níveis de currículo: o currículo enunciado (relativo aos documentos oficiais e 
que supostamente traduzem as intenções dos autores), o currículo implementado (que diz respeito ao modo 
como se concretizam as indicações oficiais e o currículo adquirido (relativo aquilo que de facto os alunos 
aprendem).   
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e do cálculo tanto no currículo enunciado como nos currículos implementados e 

adquiridos foram, talvez, os aspectos mais criticados:  
Com muitas raras excepções, o essencial da aprendizagem da Matemática, consiste 
actualmente em dominar algumas questões formais da linguagem e das estruturas 
matemáticas e, sobretudo, umas quantas técnicas destinadas a resolver exercícios-tipo (...) 
o processo de aprendizagem, do ponto de vista do aluno, reduz-se basicamente à repetição 
dos mecanismos transmitidos pelo professor (APM, 1988, p.9).  
 

 Nesta altura, parecia generalizada uma prática lectiva em que quase se identifica a 

Matemática com cálculo. Nos primeiros anos dominava uma aprendizagem centrada na 

prática de algoritmos. No 2º ciclo introduzia-se o cálculo com números fraccionários, 

aspecto a que se continuará a dar bastante ênfase nos anos de escolaridade seguintes. O 

cálculo algébrico domina no 3º ciclo. Embora já não se exija a resolução das expressões 

mais quilométricas ainda se despende muito tempo no treino do cálculo pelo cálculo.  

Criticando esta realidade inicia-se no nosso país um movimento de renovação do 

ensino da Matemática que dinamiza várias iniciativas. Uma delas, a criação da 

Associação de Professores de Matemática (APM) em 1986, foi fundamental para permitir 

que um número crescente de professores discutissem vários aspectos relacionados com o 

currículo de Matemática. É, aliás, por iniciativa de um grupo de professores fortemente 

ligados à APM que se organiza o documento “Renovação do Currículo de Matemática” 

(APM, 1988) que perspectiva as principais orientações curriculares dos anos 80. A 

importância central da resolução de problemas e o uso das calculadoras e computadores 

são recomendações centrais deste documento e que questionam fortemente a prática de 

cálculo pelo cálculo que dominava até então.  

No início da década de 90 foi implementada a reforma do Sistema Educativo que 

englobou novos currículos em todas as disciplinas. O currículo de Matemática para o 

ensino básico, generalizado em 1991, fazendo eco das ideias defendidas nos anos 80, 

destaca, por exemplo, a importância da resolução de problemas, da utilização da 

calculadora, do computador e de vários materiais manipuláveis.  

Embora considerado como um avanço significativo relativamente ao currículo 

anterior, identifica-se no conjunto de documentos de 1991 uma falta de articulação entre 

as finalidades, objectivos, metodologias e conteúdos (APM, 1990) podendo mesmo dizer-
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se que “o currículo vai-se fixando nos conteúdos da Matemática e progressivamente 

ganhando uma natureza menos aberta e flexível” (Silva et al., 1999, p. 73).  

Realizaram-se poucos estudos que incidissem na fase de generalização da reforma 

dos anos 90 (Ponte, Matos e Abrantes, 1998). A falta de dados que permitissem traçar um 

quadro da situação do ensino da Matemática a nível nacional foi uma das motivações que 

originou a realização do estudo Matemática 2001 (APM, 1998). Uma das questões nele 

equacionadas foi: “O que mudou nos últimos anos? Até que ponto as novas orientações 

curriculares estão a ser seguidas?”. Os dados recolhidos apontam no sentido de que 

muitas das orientações curriculares têm pouca expressão na prática lectiva: a maioria dos 

professores usa com pouca frequência os materiais manipuláveis, os jogos didácticos ou o 

computador; os exercícios e a exposição pelo professor são as situações de trabalho 

predominantes.  

Esta correlação aparentemente fraca entre o currículo enunciado e o 

implementado tem várias explicações. Uma delas, a de considerar fundamental envolver 

o professor no processo de definição e desenvolvimento curricular, foi uma das 

justificações para desencadear um novo movimento de renovação curricular: a  “Reflexão 

participada sobre o currículo”, iniciado em 1996  e continuado pelo projecto “Gestão 

flexível do currículo” e que culmina com publicação, no final do ano 2001, do Currículo 

Nacional do Ensino Básico: Competências essenciais (ME-DEB, 2001). A formulação 

das orientações curriculares em termos de competências, que integram conhecimentos, 

capacidades e atitudes e podem ser entendidas com saber em acção ou em uso, é um dos 

aspectos que mais o distingue dos documentos publicados em 1991. Relacionada também 

com o cálculo destaca-se, neste documento, uma indicação central: 
A ênfase da Matemática escolar não está na aquisição de conhecimentos isolados e no 
domínio de regras e técnicas, mas sim na utilização da Matemática para resolver 
problemas, para raciocinar e para comunicar, o que implica a confiança e a motivação 
pessoal para fazê-lo (p. 58). 
  

O documento de 2001 afirma-se como uma referência central para o 

desenvolvimento do currículo ao nível do Ensino Básico e como enquadrando os 

programas dos anos 90.  No Ensino Secundário o programa do início dos anos 90 é 

reformulado em 1996 e, em 2004, na sequência da reorganização deste nível de ensino, 

implementam-se novos programas de Matemática. Nestes programas salienta-se, por 
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exemplo, uma visão de integração do cálculo nos temas do currículo e uma forte relação 

entre a análise de situações do ponto de vista algébrico e do ponto de vista gráfico.    

 

Os Números e a Álgebra: o que mudou 

 
 No ponto anterior caracterizámos, brevemente, a evolução curricular nos últimos 

15 anos. Embora referindo aspectos relativos aos Números e Álgebra, eles foram 

contextualizados num quadro geral de evolução curricular. Neste ponto procuramos 

centrar a discussão em torno dos Números e da Álgebra discutindo sinais de evolução ao 

nível do currículo enunciado, implementado e adquirido.  

Analisando os currículos enunciados é muito fácil identificar sinais de evolução 

ao nível do estilo de currículo. De um breve enunciado de conteúdos, passou-se para a 

elaboração de documentos mais completos que incluíam também finalidades, objectivos 

gerais e específicos, indicações metodológicas e indicações gerais sobre a avaliação. No 

entanto, torna-se difícil fazer afirmações gerais que comparem aspectos como os 

conteúdos ou as indicações metodológicas e que englobem os sucessivos programas 

oficiais.  

 Uma das ideias que talvez possa parecer plausível é a de que o que evoluiu 

significativamente ao nível do currículo enunciado foram as indicações metodológicas. 

Será assim? Consideramos que responder sim a esta questão é assumir uma posição 

demasiado simplista. Em todos os programas, há, por exemplo uma referência explícita à 

resolução de problemas e à exploração de situações da vida de todos os dias. Vejamos 

dois exemplos:  

O professor terá sempre presente que a aritmética está intimamente ligada à vida, pois 
quase todas os nossos actos são condicionados pela intervenção dos números, A escola não 
pode alhear-se desta realidade. Por isso, o ensino desta disciplina deve ser feito em 
conformidade com situações vividas pelas crianças, quer no ambiente familiar quer no 
meio social. (...) 
Os programas de todas as classes terminam com a rubrica “Problemas”. Não se trata de 
uma razão de ordem. Pelo contrário: sempre o ensino da aritmética deve ser feito por meio 
de problemas convenientemente preparados e oportunamente tratados. (...)  
Um problema representa normalmente para a inteligência da criança uma real dificuldade. 
Importa porém, que esta dificuldade não provenha de obscuridade da expressão. Na 
resolução de problemas dê-se, quanto possível, preferência ao cálculo mental sobre o 
cálculo escrito (programa do ensino primário, 1960). 
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Pretende-se que o aluno utilize a Matemática na resolução de problemas correntes (...) 
Sempre que possível, o processo de aprendizagem socorre-se ou apoia-se em situações da 
vida concreta dos alunos sobre as quais se faz um esforço adequado de matematização, daí 
partindo para a elaboração de conceitos ou relações que estejam em causa (programa do 8º 
ano, 1983). 

 

O mesmo se passa com a referência à importância do trabalho independente dos 

alunos ou ao uso de materiais: são referências que podemos ver nos vários programas. 

No entanto, também não poderemos dizer que nada mudou nem que não houve uma 

evolução significativa. A utilização da calculadora é a grande revolução: no Ensino 

Secundário é obrigatório o uso da calculadora gráfica; no Ensino Básico é recomendada 

a utilização e calculadoras. Mas o que muda radicalmente é que os algoritmos, os 

procedimentos de manipulação algébrica, a elaboração de gráficos não se tornam um fim 

em si mesmos. A calculadora liberta os alunos de cálculos repetitivos e fastidiosos 

permitindo-lhes concentrarem-se na compreensão do seu significado e na sua 

interpretação em contexto. Mas, para além da calculadora, vários outros aspectos têm 

evoluído: a referência ao uso dos materiais manipuláveis é mais concretizada, a 

importância de ligar os cálculos à sua utilização significativa é cada vez mais reforçada 

(grande parte das técnicas de cálculo surgem a propósito de temas que requerem a sua 

utilização e não isoladamente, como acontecia nos programas mais antigos), a referência 

ao desenvolvimento do raciocínio indutivo é sublinhada (nos programas mais antigos 

apenas se referia o raciocínio dedutivo).  

Relativamente aos conteúdos poderemos ser tentados a pensar que temas 

abordados nos programas mais antigos tendem a ser abordados mais tarde nos programas 

mais recentes. Será assim? Provavelmente ao nível da opinião pública esta ideia, aliada à 

de que hoje o que se ensina é uma simplificação do que se ensinava há uns anos atrás, 

tem uma certa aceitação. No entanto está longe da verdade. Nos currículos mais recentes 

passou a dar-se um maior realce a aspectos pouco estudados anteriormente (é o que 

acontece, por exemplo, com o estudo dos padrões). Também se abandonou o estudo de 

alguns temas cuja importância se foi desvalorizando (o trabalho com números complexos 

referidos às horas, minutos e segundos). Finalmente, nos dias de hoje, não apostar numa 

simplificação do trabalho em torno dos cálculos rotineiros seria uma opção 
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completamente absurda. Mas isto não significa uma simplificação a nível geral. Pelo 

contrário, nos currículos mais recentes, defende-se a importância de analisar situações 

complexas, o que, está longe de corresponder a qualquer simplificação.  

Embora estando conscientes de que se trata de uma afirmação polémica somos 

tentadas a afirmar que existe um core curriculum algébrico e numérico que tem estado 

presente nos vários currículos de Matemática. Ele integra não só os conteúdos como as 

indicações metodológicas. O que evoluiu centralmente nos últimos anos foi a valorização 

da integração: salienta-se o conceito de saber em acção que integra conhecimentos, 

capacidades e atitudes; salienta-se o modo integrado como o professor deve trabalhar 

com os seus alunos de modo a conseguir promover o desenvolvimento do conhecimento 

em acção. Não basta os alunos dominarem o cálculo, é indispensável saberem usá-lo na 

resolução de problemas. Não basta o professor explicar a matéria, é indispensável que 

proporcione aos alunos a possibilidade de explorar autonomamente situações 

significativas e de natureza diversificada.   

Pensar em possíveis sinais de evolução ao nível do currículo implementado não é 

uma tarefa fácil. Como já foi referido anteriormente existe pouca informação sobre este 

aspecto. Algumas conclusões do relatório “Matemática 2001” (APM) não indiciam 

grandes evoluções: a prática de exercícios e a exposição da matéria pelo professor ainda 

predominam. Mas não podemos ignorar um conjunto de trabalhos de inovação curricular 

que têm sido desenvolvidos no nosso país e que serão referidos na terceira parte deste 

texto.  

Finalmente, relativamente ao currículo adquirido os resultados das provas de aferição 

e do estudo Internacional PISA revelam que não é nas tarefas mais rotineiras que os 

alunos têm piores resultados, mas sim nas tarefas mais abertas que implicam um 

raciocínio flexível e espírito crítico. Se tomarmos os resultados do PISA 2000 podemos 

ver que embora ao nível do cálculo os resultados dos nossos alunos não sejam brilhantes, 

se compararmos os resultados portugueses com os dos outros países, temos um índice de 

sucesso que nos situa na média ou mesmo acima dela. No entanto, ao nível das conexões 

e integração para a resolução de problemas o desempenho dos nossos alunos situa-se 

bastante abaixo da média (Ramalho, 2002). Esta tendência é confirmada no Pisa 2003 

especialmente centrado na resolução de problemas: quase 25% dos alunos não atinge o 



 72 

nível 1 de proficiência2 e só cerca de 10% dos alunos atingem o nível 3 3 na resolução de 

problemas.  
 

Os Números e a Álgebra: perspectivas curriculares para o séc. XXI 
 
 
Os anos 80 e o princípio dos anos 90 foram ricos ao nível do debate curricular em 

matemática. No entanto, a viragem para o século XXI também ficou marcada por 

algumas iniciativas de reflexão curricular importantes. A nível internacional destaca-se a 

publicação Principles and Standards for School Mathematics (Standards 2000),  

(NCTM, 2000). Relativamente aos números e operações este documento identifica três 

objectivos: (1) compreender os números, modos de os representar, relações entre os 

números e os conjuntos numéricos; (2) compreender o significado das operações e o 

modo como se relacionam umas com as outras e (3) calcular fluentemente e fazer 

estimativas razoáveis.  

Relativamente a cada um destes objectivos perspectiva-se brevemente o modo 

como eles devem ser entendidos ao longo de toda a escolaridade básica e secundária. 

Destacamos, relativamente ao objectivo (1) um aspecto que nos parece corresponder a 

indicações que diferem das do currículo português e que diz respeito aos números 

fraccionários. Considera-se que as crianças pequenas, devem, a partir de contextos 

apropriados, conseguir compreender uma fracção como uma divisão de números e que a 

partir do 3º ano podem aprender a comparar fracções com fracções de referência 

(benchmarks, no original) como o 1/2 e a decidir sobre a ordem de grandeza de somas 

como 1/2 + 3/8 - “deve ser menor que 1 porque cada parcela é menor ou igual a 1/2”, p. 

33. Relativamente ao objectivos (3) destacamos dois aspectos. Um primeiro, diz respeito 

à ênfase colocada no desenvolvimento da capacidade, de decidir se a resolução de um 

problema requer uma estimativa, um resultado aproximado com determinado grau de 

precisão ou um resultado exacto. Um segundo, diz respeito à introdução dos algoritmos. 

                                                
2 Abaixo do nível 1, os estudantes conseguem, na melhor das hipóteses, lidar com problemas evidentes que 
incluem tarefas estruturadas e que requrem respostas baseadas em factos ou observações simples (2004, 
Gave) 
3 Nível 3 – estudantes que resovem o problema reflectindo e comunicando (2004, Gave) 
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Defende-se que os alunos desenvolvam estratégias de cálculo flexíveis chamando a 

atenção para que:  

“A experiência sugere que em turmas em que se dá ênfase ao desenvolvimento e 
discussão de estratégias, surgem naturalmente ou podem ser introduzidos pelo 
professor vários algoritmos “standard”. O que é importante é que os alunos 
consigam calcular fluentemente – devem ter métodos eficazes e precisos que se 
apoiem na compreensão dos números e das operações.” (p. 35)  
 

No que diz respeito à álgebra o Standards 2000 apontam quatro objectivos para o 

currículo de matemática desde a educação de infância até ao 12º ano: (1) compreender 

padrões, relações e funções; (2) representar e analisar situações; (3) usar modelos 

matemáticos para representar e compreender relações quantitativas; e (4) analisar 

mudança em vários contextos. Uma ideia que consideramos importante destacar é que, 

neste documento, se defende que as experiências algébricas devem fazer parte das 

experiências de aprendizagem desde a educação de infância, pois serão um importante 

precursor para o estudo posterior mais formalizado da álgebra. Deste modo, ser capaz de 

reconhecer e continuar padrões começa na educação de infância e desenvolve-se ao longo 

do 1º e 2º ciclos caminhando no sentido do estabelecimento de generalizações. 

No nosso país, no início do séc. XXI foi publicado o Currículo Nacional do 

Ensino Básico (DEB, 2001). Já referimos anteriormente alguns aspectos relativos a este 

documento. Gostaríamos apenas de salientar que a formulação que ele adopta permite 

perceber grandes linhas que estão em consonância com o documento publicado pelo 

NCTM (NCTM, 2000). Por exemplo, reconhece-se a importância de decidir se uma 

situação exige uma estimativa ou um valor exacto. Também se considera que desde o 1º 

ciclo os alunos devem procurar padrões e regularidades e formular generalizações. Este 

documento corresponde a uma afirmação organizada das competências que são 

consideradas fundamentais e, por isso, não está definido para aspectos mais específicos. 

Sendo assim, se se quiser perceber, por exemplo, como se vê a introdução das fracções ou 

dos algoritmos, teremos que consultar os programas dos anos 90, os quais, em relação a 

estes aspectos têm perspectivas diferentes da apontada pelos Standards 2000.  

 
 

Os números e operações: polémicas curriculares  
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Neste ponto procuramos situar a discussão em torno de algumas opções curriculares que 

consideramos revestirem-se de alguma polémica.    

 

Aprendizagens iniciais: o papel da contagem, o valor de posição e os algoritmos  
 

Anghileri  (2001), referindo-se aos currículos holandeses e ingleses, salienta que apesar 

de uma aparente uniformidade foram emergindo diferenças importantes ao nível das 

opções curriculares relativas às primeiras aprendizagens numéricas. Refere, em primeiro 

lugar, o papel da contagem para desenvolver estratégias de cálculo. Em Inglaterra, tal 

como consideramos suceder no nosso país, contar é visto como uma actividade mecânica, 

a que não se atribui muito significado e cujo uso para calcular é considerado ‘primitivo’. 

Pelo contrário, na perspectiva curricular holandesa é com base na contagem que se 

promove a re-invenção das estratégias informais de cálculo. Mais concretamente, o que 

quer isto dizer? Tomemos como exemplo o que se passa em Portugal. A contagem tende 

a ser usada para apoiar a resolução de situações do tipo “conta de 5 em 5” ou para 

explicar procedimentos ligados à introdução de algumas operações (por exemplo, numa 

fase inicial de trabalho em torno da subtracção, os alunos contam para trás, de um em 

um). No entanto, para resolver 76 – 27 pretende-se que os alunos usem um cálculo 

formal.  

Um outro aspecto que esta autora refere diz respeito ao valor de posição. Em 

Inglaterra ele é visto como um princípio organizador da matemática muito importante e 

que é a base de vários métodos escritos de cálculo, em particular, do algoritmo 

tradicional. Esta mesma perspectiva é seguida no currículo português. A decomposição 

do número em dezenas e unidades começa no 1º ano e é nesta decomposição que assenta 

o desenvolvimento do cálculo. A perspectiva holandesa, com refere Anghileri  (2001), é 

bastante diferente. No currículo não é feita nenhuma referência explícita ao valor de 

posição. Promove-se uma “abordagem mais holística ao número, com o desenvolvimento 

de estratégias de cálculo escrito que conservam, ao longo dos cálculos, os números 

inteiros” (p. 6). Ao longo dos cálculos os números podem ser decompostos em dezenas e 

unidades. No entanto, o foco não é no valor de posição mas no conceito de multi-unit, em 
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que o “dez” e as unidades  são diferentes categorias de unidades que se podem relacionar: 

o “dez” é, ao mesmo tempo, 10 unidades.   

Finalmente, a importância dos algoritmos, é um dos aspecto mais debatidos 

quando se fala do currículo de Matemática dos primeiros anos. Vários estudos empíricos 

têm vido a questionar a sua importância argumentando que os alunos perdem facilmente 

a noção da ordem de grandeza dos números envolvidos, pensando apenas nos ‘números 

por coluna’.  Por exemplo, Kamii e Dominick (1998) propuseram a três grupos de alunos 

problemas de adição/subtracção: o “grupo dos não algoritmos” (não conheciam os 

algoritmos), o “grupo dos algoritmos”  (tinham aprendido na escola os algoritmos) e um 

terceiro grupo que tinha aprendido alguns algoritmos em casa, mas não na escola. A 

comparação dos resultados permitiu concluir que  foi o “grupo dos não algoritmos” que 

teve, na globalidade, a maior percentagem de respostas correctas e que os alunos do  

“grupo dos algoritmos” que erraram o resultado, apresentaram respostas bem menos 

razoáveis do que as respostas incorrectas dadas pelos alunos do “grupo dos não 

algoritmos”.  

Em vários países, como por exemplo em Inglaterra, embora recomendando que 

não se introduzam os algoritmos demasiado cedo, continua a exigir-se o domínio dos 

algoritmos tradicionais (Anghileri, 2001). Em Portugal, consideramos que as 

recomendações curriculares oficiais prevêem o ensino dos algoritmos demasiado cedo 

não dando espaço aos alunos de desenvolverem as suas estratégias informais de cálculo.  

Contribuindo também para a desvalorização de uma aprendizagem precoce dos 

algoritmos vários estudos têm vindo a apoiar a ideia de que os alunos podem “actuar 

como os matemáticos no passado e reinventar procedimentos e algoritmos que irão 

contribuir para desenvolver a sua compreensão matemática”(Gravemeijer e Galen, 2003, 

p. 121). Estes autores salientam, no entanto, que os algoritmos são uma componente 

essencial da matemática. A grande questão coloca-se ao nível de introduzir os algoritmos 

aos alunos: não podem ser apresentados de uma forma pronta. Ensinar aos alunos 

algoritmos que não compreendem e que não foram naturalmente desenvolvendo, tem 

potencialidades muito limitadas e, sobretudo, vinca o uso de procedimentos isolados que 

não contribuem para o conhecimento matemático global dos alunos. (Fosnot e Dolk , 

2001; Gravemeijer e Galen, 2003). 
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Embora em vários publicações ‘oficiais’ se perspectivem opções curriculares 

viradas, por exemplo, para um trabalho inicial em torno dos números que proporcione o 

desenvolvimento de estratégias informais de cálculo e se enfatize a importância de não 

formalizar cedo de mais, não será importante estabelecer de forma clara linhas concretas 

de desenvolvimento do sentido do número? Mais em geral, relativamente ao número e às 

operações quais as indicações curriculares que consideramos desadequadas? Qual deve 

ser o sentido da mudança?      

 
Materiais manipuláveis e calculadora  

 
No currículo português, tal como em documentos curriculares como os Standards 

2000 (NCTM, 2000), recomenda-se a utilização de vários tipos de materiais. No contexto 

dos números e operações refere-se sobretudo o uso da calculadora e de materiais 

manipuláveis como os cubos de encaixar, o MAB ou o ábaco.  

Ao nível das orientações curriculares oficiais a utilização da calculadora é uma 

realidade. Esta opção tem sido criticada tanto ao nível da opinião publica como ao nível, 

por exemplo, da Comissão para a Promoção do Estudo da Matemática e das Ciências que, 

em 2003, recomendou a limitação do uso da calculadora em todos os níveis de ensino. A 

investigação, como será desenvolvido no ponto seguinte, tem vindo a reforçar a ideia de 

que tirar partido da calculadora, permite desenvolver competências importantes ligadas à 

resolução de problemas, à análise de padrões e regularidades numéricas. Sendo assim, o 

que é importante ao nível do ensino da matemática, é tirar partido das inúmeras 

potencialidades da calculadora e usá-las no sentido de desenvolver a competência 

numérica dos alunos.   

Relativamente ao uso dos materiais manipuláveis como o MAB ou o ábaco 

encontramos igualmente a recomendação do seu uso. No entanto, sobre este aspecto, 

consideramos existir uma insuficiente reflexão sobre as ‘intencionalidades’ que o seu uso 

pode veicular. Por exemplo, autores como Gravemeijer (1994) e Klein (1999)  salientam 

que analisar as potencialidades dos materiais manipuláveis na formação do conceito de 

número e de operação não é fácil. Sobretudo, a pertinência do seu uso em determinada 

etapa da aprendizagem, está intimamente ligada ao tipo de competências que se quer 
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desenvolver. Por exemplo, usar material indiferenciado de contagem vinca o nível da 

contagem mais baixo: de 1 em 1. Pelo contrário, usar um colar com pérolas de duas cores 

enfiadas de 5 em 5, vinca o uso da base 5 e 10 para apoiar a contagem. De igual modo, a 

utilização do MAB vinca a decomposição numérica em unidades, dezenas, centenas e 

milhares. Quando se quer que os alunos desenvolvam estratégias de cálculo flexíveis, 

veicular sempre o recurso a uma decomposição em unidades, dezenas e centenas, é, no 

mínimo, limitador.   

Embora o currículo oficial recomende a utilização dos materiais manipuláveis e 

da calculadora consideramos que este é um primeiro passo no aprofundamento das 

potencialidades e limitações destes materiais. Várias questões, dizendo respeito a 

aspectos menos gerais, serão importantes discutir. Por exemplo: de que modo 

perspectivar a utilização da calculadora  numa fase em que os alunos realizam as 

primeiras aprendizagens numéricas? Como compatibilizar o desenvolvimento de técnicas 

de cálculo e o uso da calculadora? Qual as estratégias de cálculo potencializadas pelos 

diferentes tipos de materiais manipuláveis?  

 

Álgebra: alguns aspectos curriculares 

 

Neste ponto procuramos focar um olhar sobre algumas perspectivas curriculares em torno 

da Álgebra. Começamos por reflectir sobre modos de ligar os Números e a Álgebra. Em 

seguida analisamos características de tarefas algébricas e, finalmente, fazemos uma breve 

referência ao uso das tecnologias.  

 

Algebrizar os números 

Podem gerar-se actividades algébricas partindo de actividades numéricas, transformando 

problemas com uma resposta numérica simples em outros onde há espaço para construir 

padrões, conjecturar, generalizar e justificar factos e relações matemáticas. A variação da 

forma como se apresenta um problema pode conduzir a que um problema aritmético 

simples se transforme numa questão algébrica. Por exemplo, o problema “dos apertos de 

mão”, é usualmente colocado aos alunos dos primeiros anos, como uma problema de 

resposta simples: “Quantos apertos de mão serão dados se cada um do teu grupo 
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cumprimentar todos os outros uma vez?” Os alunos podem experimentar dar os apertos 

de mão ou podem fazer o desenho para chegar à resposta. Algebrizar este problema 

consiste em ir alterando o número de pessoas no grupo, de modo que os alunos obtenham 

um conjunto de dados que tenha um padrão matemático.  

Uma forma de explorar esta tarefa é colocar uma questão aos alunos para um 

grupo cujo tamanho seja suficientemente grande que não possam (ou não queiram) 

modelar o problema e escrever todas as parcelas e somá-las. Por exemplo, para 100 

pessoas, os alunos não podem simplesmente fazer uma soma, têm de identificar um 

padrão e estabelecer as relações entre os vários números de apertos de mão a partir dos do 

seu grupo (uso algébrico dos números), podendo estabelecer uma conjectura que 

descreve o que é verdade sobre o número de apertos de mão para um grupo de qualquer 

tamanho. Quando a sua conjectura é suportada por suficiente evidência, a conjectura 

torna-se uma generalização, ou uma afirmação que se aplica a múltiplos casos 

específicos. 

Blanton e Kaput (2003) apresentam um exemplo em que um professor na sala de 

aula pediu a um aluno para verificar se a soma de 5 e 7 é par ou ímpar: 
Prof. Como chegaste lá? 
João: Juntei 5 com 7 e olhei para ali (indicando uma lista de números pares e números 
ímpares na parede) e vi que era par. 
Prof. E se for 45 678 mais 85 631? É par ou ímpar? 
Inês. Ímpar. 
Prof. Porquê? 
Inês. Porque 8 e 1 é par e ímpar, e par e ímpar é ímpar. 
 

Os alunos nesta turma tinham já discutido o resultado de adicionar números pares e 

ímpares. Utilizando números pares e ímpares suficientemente grandes, o professor fez 

com que os alunos não calculassem a soma, forçando-os a pensar sobre as propriedades 

dos números. Inês sabia que bastava apenas considerar o último dígito dos dois números 

e não necessitava de calcular a soma. De facto, ela nem sequer calculou 8+1. 

Simplesmente notou que 8 é par e 1 é ímpar, depois usou a generalização que “par+ímpar 

=  ímpar”. Aqueles autores referem que cabe ao professor explorar as oportunidades para 

envolver os alunos em generalizações, tornando-as mais explícitas. 

 

Características das tarefas 
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Como já foi referido, a Álgebra pode construir-se a partir das experiências dos alunos 

com números. A análise de dados e a Geometria são também importantes no 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Os alunos podem recolher dados e procurar 

padrões nos dados, mas nem todos os problemas permitem uma generalização, para isso 

têm que: 

(1) permitir que os alunos encontrem um número para diferentes casos antes de 

construírem uma regra geral. Esta progressão ajuda a que identifiquem quais os 

factores que permanecem os mesmos e quais os que variam;  

(2)  exigir que os alunos encontrem o resultado para um pequeno número, 

aumentando-o até chegar a um suficientemente grande que os obrigue a 

libertarem-se das suas estratégias de desenho e de contagem caminhando no 

sentido de encontrar a regra geral que existe na relação. 

Uma das vantagens de generalizar situações numéricas é que as variáveis 

representam realmente quantidades a variar (em oposição à visão muitas vezes 

apresentada de uma variável como um simples valor desconhecido numa equação, por 

exemplo 2x+3=11). A introdução da notação formal pode ajudar os alunos a ver os 

símbolos algébricos como representando quantidades a variar. Para Lannin (2003), 

generalizar situações numéricas dá aos alunos uma oportunidade de se envolverem em 

discussões sobre as ideias matemáticas importantes. 

Ainda em relação às características das tarefas que promovem o desenvolvimento 

do pensamento algébrico, Bay-Williams (2001) refere que os alunos podem construir 

tabelas e gráficos com padrões geométricos e retirar conclusões, mencionando ainda que 

os padrões e gráficos devem ser representados numa variedade de formas. Para aquele 

autor, palavras, tabelas, gráficos, símbolos e diagramas podem todos ser usados para 

representar padrões e funções. Incluir várias destas formas na mesma exploração ajuda os 

alunos a ver relações entre elas e mover-se de modo flexível entre as diferentes formas. 

 Como para alguns alunos umas formas de representar fazem mais sentido que 

outras, usar diferentes representações ajuda a que mais alunos compreendam as ideias 

apresentadas.  

O modo como as questões são apresentadas numa dada tarefa pode determinar 

uma actividade aritmética ou algébrica. Segundo Usiskin (1997) álgebra é uma 
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linguagem que tem cinco aspectos principais: (1) termos desconhecidos, (2) fórmulas, (3) 

padrões generalizados, (4) placeholders e (5) relações. 

1. Quando fazemos perguntas do tipo: 

“Qual é o número que quando adicionado a 3 dá 7? 

Preenche o espaço em branco: 3 + __ = 7 

Resolve: 3 + x = 7” 

estamos a referirmo-nos a termos desconhecidos. 

2. Fórmulas 

Se temos a fórmula para a área de um rectângulo, A= cl, e pedimos aos alunos para 

encontrar A quando c = 5 e l = 7, estamos a fazer álgebra. Quando temos 5 x 7 = n e 

queremos saber qual é o n, não é claro que estejamos a fazer álgebra. Usiskin, refere que 

depende da pergunta. Se o professor pergunta “Porque número posso substituir n para 

obter uma afirmação verdadeira”, está a tratar a frase como álgebra. Se o professor 

pergunta, “Qual é a resposta?” então está a tratar a questão como de aritmética. 

3. O uso de padrões generalizados  

Uma das estratégias de cálculo mental para multiplicar um número por 19 é multiplicá-lo 

por 20 e subtrair o número. Algebricamente podemos escrever: Se n é o número, 19n = 

20n – n.  

Ainda quando queremos escrever propriedades gerais da aritmética é mais 

adequado usar a linguagem algébrica. Podemos dizer aos alunos, “para multiplicar dois 

números não interessa a ordem, a resposta é sempre a mesma”, mas podemos escrever o 

mesmo em termos algébricos: “para quaisquer números a e b, a • b = b • a”. 

Está-se a fazer álgebra se se discutem generalizações, como “Adiciona 0 a um 

número e o resultado é esse número. Adiciona um número a ele próprio e o resultado é o 

mesmo que duas vezes o número”. Em vez de escrever em português, usando a 

linguagem da álgebra temos: (0 + n = n; t + t = 2t). 

4. Placeholders 

Quando se joga um jogo de tabuleiro, por exemplo, o Monopólio, no qual é dada a regra 

seguinte “Lança o dado. O número que obtiveres, anda para a frente duas vezes o número 

de espaços”. Em linguagem algébrica significa “Se sai d no dado, então anda 2d”. 
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Também numa folha de cálculo se utiliza álgebra e o placeholder. Quando pegamos um 

número numa célula (x), lhe subtraímos um número na segunda célula (y) e colocamos a 

diferença na terceira (x – y), preenchendo uma array rectangular.  

5. Relações 

As relações algébricas são utilizadas na resolução de muitos problemas, por exemplo: 

João é 2 anos mais velho que Marisa. Quais podem ser as suas idades? Se Marisa tem 7, 

então João tem 9. Se a Marisa tem 4, então João tem 6.  

Não temos de saber as suas idades para sabermos como estão relacionadas. Se a 

idade de João é representada por J e a da Marisa por M, podemos usar formas 

equivalentes de escrever a relação entre J e M.: 

J = M + 2 

J – M = 2 

M = J – 2 

 

Uso das tecnologias 

 

Já foi referido anteriormente que utilizar uma folha de cálculo pode ser um bom 

instrumento para trabalhar aspectos da álgebra, nomeadamente a ideia de placeholder 

(Usiskin, 1997), mas também as fórmulas estão presentes no trabalho com a folha de 

cálculo. 

A introdução das calculadoras gráficas e outros meios tecnológicos coloca alguns 

desafios no que se refere às múltiplas representações da mesma expressão. Como foi dito 

anteriormente trata-se de um aspecto que deve ser trabalhado de forma que os alunos 

sejam capazes de passar de umas representações para outras o que, para alguns autores 

(por exemplo, Chazan, 2003), corresponde a uma abordagem curricular da álgebra a 

partir das funções.  

Muitas questões se podem colocar sobre este tema. Por exemplo: quais as 

potencialidades da utilização da calculadora e do computador na concretização do 

currículo de Álgebra? Quais as implicações, ao nível deste currículo, da utilização das 

tecnologias?   
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Estudos empíricos realizados em Portugal 

 
Não são muitos os estudos realizados em Portugal nos últimos doze anos, no 

âmbito do desenvolvimento do sentido do número nos primeiros anos de escolaridade. 

No entanto, existem estudos em que as temáticas abordadas, como sejam, a natureza das 

tarefas ou a utilização de materiais ou tecnologias e respectivos desafios que colocam aos 

alunos ou professores, acabam por envolver questões do ensino e da aprendizagem de 

conceitos numéricos. São alguns desses estudos que iremos apresentar em seguida. 

 

Opções curriculares 
 

Há poucas experiências em Portugal, em que o objectivo tenha sido o 

desenvolvimento de um currículo alternativo ao estabelecido a nível oficial. Uma dessas 

experiências, o projecto de desenvolvimento curricular “Métodos Quantitativos para os 

alunos do ensino artístico” (Mansos e outros, 1994) surgiu da constatação de que o 

programa oficial de MQ era desajustado aos alunos do ensino artístico, pela incidência na 

Lógica e no Cálculo que eram propostos de forma abstracta e pela ausência da 

Geometria. O projecto foi concebido e implementado pelas autoras do artigo na Escola 

Secundária António Arroio, projecto que foi submetido à aprovação do ME visto que 

pressupunha uma alteração do programa da disciplina. Cabe aqui a referência a este 

projecto na medida em que do ponto de vista dos conteúdos matemáticos do programa, 

para além da introdução de temas da Geometria foram valorizadas as conexões da 

Álgebra ou da Análise com a Geometria. Estas conexões contribuíram para uma melhor 

construção dos conceitos e desenvolvimento do raciocínio analítico, apoiado no 

raciocínio visual. Aliás a ficha de trabalho apresentada neste artigo inclui-se na 

abordagem aos números racionais e evidencia a preocupação de proporcionar 

determinadas experiências de aprendizagem com os números, nomeadamente as 

actividades de investigação. 

Anteriormente, em 1993, uma outra equipa (Mourão e outros, 1993) organizou, 

aplicou e avaliou um programa de recuperação de alunos do 7.º ano de escolaridade com 

dificuldades de aprendizagem, após identificação dos factores explicativos do insucesso 
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na aprendizagem da matemática. Os alunos que participaram no programa foram 

identificados pelos seus professores, tendo-se constituído um grupo de controlo (com 

alunos da mesma turma) e um grupo experimental. O programa foi aplicado e avaliado 

em nove escolas, por professores que foram objecto de acções de formação prévia. 

Decorreu em períodos extra-lectivos de molde a não repetir situações formais de 

aprendizagem e propiciar aos alunos um contacto com a matemática num ambiente 

informal. O programa centrou-se num conteúdo matemático “Teoria dos números”, 

devido à frequência de dificuldades encontradas nos alunos na abordagem deste tema, 

associadas à falta de conhecimentos conceptuais e procedimentais e pela importância de 

que ele se reveste para o estudo da Matemática em geral, e do 3.º ciclo, em particular. 

Desenvolveu-se ao longo de oito sessões (2h cada) e procurou-se que os 

professores/aplicadores não realizassem o programa junto dos seus alunos. Foram 

privilegiados, no primeiro momento, os aspectos práticos e activos das tarefas com 

recurso a materiais manipuláveis, situações familiares ou metáforas. No segundo 

momento procurou exercitar-se o cálculo através da exploração de situações lúdicas e de 

jogo. O terceiro momento era constituído por dois tipos de actividade: um texto em banda 

desenhada com a síntese e propostas de exercícios e problemas visando aproximar o 

programa da disciplina curricular de Matemática. 

Para avaliação do projecto, a equipa adoptou procedimentos de avaliação 

qualitativa (mudanças de atitudes em relação à matemática) e também de avaliação 

quantitativa (foram avaliados conhecimentos e o rendimento na disciplina de 

matemática). Os resultados apontaram para um incremento de atitudes positivas em 

relação à aprendizagem da matemática, mais autoconfiança na resolução de problemas, 

embora não se tenham verificado diferenças (grupo de controlo e grupo experimental) 

quer na prova de raciocínio numérico quer na prova de pensamento divergente numérico. 

Em relação ao aproveitamento escolar dos alunos, a informação recolhida (notas nos 

períodos e pontuação nos testes) permitiu concluir que os alunos, sujeitos ao programa, 

melhoraram progressivamente o seu desempenho, verificando-se uma diferença, em 

relação aos do grupo de controlo, estatisticamente significativa. 

A nível do 1.º ciclo, Correia e Aguiar (1998) apresentam algumas tarefas para a 

sala de aula concretizadoras de propostas curriculares inovadoras, ao nível do ensino da 
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Matemática para o 1.º ciclo, que se encontram nos documentos oficiais portugueses e 

outros. As tarefas foram construídas, discutidas, reflectidas e implementadas com alunos 

do 3.º ano de escolaridade e no contexto de um trabalho colaborativo entre três docentes 

do 1.º ciclo e uma investigadora e formadora de professores. São apresentadas duas 

tarefas no contexto dos números e operações que apontam para o uso da calculadora. São 

dois problemas, em que um deles apela a diferentes estratégias de resolução com a 

consequente discussão e argumentação. São também analisadas duas outras tarefas em 

que se exploram conceitos numéricos (metade, terça parte, números quadrados, …) num 

contexto geométrico de exploração de regularidades, que se distanciam de uma 

abordagem mecanizada e rotineira que ainda com muita frequência se sente no 

desenvolvimento destes conceitos. A valorização da exploração de conexões dentro da 

matemática (números e geometria) está evidenciada neste artigo, donde também sobressai 

a importância do trabalho colaborativo entre os professores na preparação conjunta de 

tarefas mais abertas. 

Os estudos revistos anteriormente focam aspectos como a importância do 

estabelecimento de conexões e a necessidade de pensar nas aprendizagens dos alunos 

com dificuldades. Muitos outros focos poderão vir a ser objecto de estudos futuros. No 

contexto dos números e operações importa discutir vários aspectos de carácter curricular, 

nomeadamente: quais  as opções curriculares que devem ser tomadas pelo professor de 

modo a facilitar e desenvolver a aprendizagem dos números e da álgebra? Que apostas 

curriculares se revelam mais urgentes?  

Nas secções seguintes apresentamos alguns aspectos relacionados com o tipo de 

tarefas, com as abordagens numéricas e com materiais que podem ser utilizados 

contribuindo para este desenvolvimento. 

 

Tarefas 

 
Nos últimos anos vários estudos incidiram sobre a natureza das tarefas que se 

propõem aos alunos, nomeadamente sobre as tarefas de natureza investigativa.  

Uns procuraram analisar as dificuldades dos alunos na realização deste tipo de 

tarefas, como é o caso do estudo de Ponte e Segurado (1998). Este estudo contribui para a 
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compreensão das dificuldades que os alunos podem ter na realização de uma tarefa de 

natureza investigativa, a nível da compreensão da mesma e das estratégias a usar na sua 

resolução. Seguindo uma abordagem qualitativa, este estudo incidiu sobre um único 

aluno do 6.º ano, a quem foram propostas 5 tarefas de exploração e investigação em 

contextos numéricos, nas suas aulas de Matemática. Tratando-se de um aluno com uma 

“inclinação” natural para a Matemática, este trabalho mostrou que é possível, pelo menos 

a alunos com estas características, proporcionar uma experiência matemática envolvendo 

tarefas de natureza exploratória e investigativa em contextos numéricos, envolvendo a 

formulação e testagem de conjecturas e a elaboração de justificações dos resultados 

encontrados. Mostrou ainda, este estudo, que com este tipo de tarefas, as concepções dos 

alunos relativamente à matemática podem sair enriquecidas, sendo que no início do 

estudo o aluno atribuía um papel preponderante ao cálculo.  

Outros estudos procuraram compreender os desafios que o desenvolvimento deste 

tipo de tarefas coloca aos professores. Nomeadamente o estudo de caso realizado por 

Oliveira (1998), que envolveu duas professoras do 3.º ciclo, com formação e experiências 

profissionais diferentes, procurou compreender os desafios que o desenvolvimento de 

actividades de investigação (de natureza algébrica), na aula de matemática, quer a nível 

da sua selecção ou adaptação quer a nível de integração curricular, colocou a essas 

professoras, na sua prática, e o modo como os enfrentaram. A análise dos dados permitiu 

concluir que as professoras consideram estas actividades como boas ideias para a aula de 

matemática, visto que se aproximam do que é a actividade matemática. Como 

dificuldades para uma prática mais continuada com este tipo de actividades, apontam a 

imprevisibilidade que caracterizam estas aulas, o apoio que é necessário conceder a cada 

aluno e a decisão sobre o tipo de apoio, quando este se debate com alguma dúvida ou 

impasse, a necessidade de uma discussão final na turma e a complexidade inerente a este 

tipo de actividades que gera alguma insegurança na sua forma de actuação. 

Um estudo realizado mais recentemente por Brocardo (2001), pretendia analisar 

as potencialidades de um projecto curricular, que incluía a exploração de um conjunto de 

tarefas de investigação, no modo como os alunos aprendem e vêem a Matemática. 

Algumas destas tarefas relacionavam-se com o desenvolvimento de aspectos numéricos e 

algébricos (exploração de sequências numéricas, com a descoberta e demonstração da lei 
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geral de formação).  O estudo envolveu alunos de uma turma de 8ºano, incidindo em 

particular em três deles. A recolha de dados incluiu uma variedade de fontes de 

informação, recorrendo a entrevistas e observação de aulas. Os resultados deste estudo 

evidenciam várias potencialidades da exploração continuada de tarefas de investigação no 

que diz respeito à motivação dos alunos para a Matemática, à sua participação e salienta 

ainda a facilidade na compreensão de processos e ideias matemáticas. 

Os estudos referidos salientam a importância da realização de tarefas de 

investigação no modo como os alunos se relacionam com a Matemática e nas suas 

concepções sobre esta disciplina. Revelam também influências na compreensão das 

relações matemáticas e no entendimento do que é a actividade matemática.  

Como poderá o professor integrar actividades deste tipo de forma a promover a 

aprendizagem de conceitos numéricos e algébricos nos alunos? 

 

Números e operações 

 
Esta secção apresenta um conjunto de investigações realizadas no âmbito do 

ensino e aprendizagem dos números e operações. A primeira, sobre o desenvolvimento 

do sentido do número, realizada por Ferreira (2002), procurou analisar de uma forma 

global os vários aspectos que o constituem. As restantes, centram-se em aspectos 

específicos do sentido do número – Azevedo (1996) centra-se na aprendizagem da 

estimação matemática e Gonçalves (2003) debruça-se sobre o ensino e a aprendizagem 

das operações multiplicação e divisão. 

 Ferreira (2002) procura caracterizar o sentido do número de alunos do 8º ano de 

escolaridade, tentando conhecer e perceber o modo como os alunos aprendem os números 

e as operações e de que forma se pode contribuir para um desenvolvimento significativo 

do sentido do número. Realiza seis estudos de caso de alunos da mesma turma, 

recolhendo os dados através de uma entrevista semi-estruturada a cada um dos 

participantes e da realização de um conjunto de tarefas. A autora conclui que, de um 

modo geral, os alunos apresentam falta de compreensão acerca do significado dos 

números e que os números decimais e fraccionários são os que mais suscitam 

dificuldades conceptuais. Refere ainda que, globalmente, a capacidade de escolher e 



 87 

aplicar uma estratégia adequada aos problemas propostos está relacionada com o nível de 

desenvolvimento do sentido do número, o grau de confiança em fazer Matemática e com 

as suas experiências. Um aspecto salientado pela autora refere-se a uma certa tendência 

por parte dos alunos em aplicar um algoritmo, regra ou procedimento aprendido na aula 

quando colocados perante um problema. Relativamente à forma como se pode contribuir 

para um desenvolvimento significativo do sentido do número, a autora salienta as 

interacções aluno-aluno e professor-aluno como aspectos fundamentais na criação de um 

ambiente de sala de aula onde haja partilha de hipóteses, raciocínios e conclusões e na 

criação dos seus próprios procedimentos e estratégias. 

O estudo realizado por Azevedo (1996) envolveu alunos de uma turma do 6º ano 

de escolaridade, centrando-se na aprendizagem escolar da estimação matemática. Mais 

especificamente, este estudo pretendia compreender os processos utilizados pelos alunos 

quando produzem estimativas em contexto de sala de aula e identificar as suas atitudes e 

concepções face à estimação. A recolha de dados envolveu a observação de aulas, 

conversas informais com os alunos e com a professora da turma, entrevistas e 

questionários aos alunos. Neste trabalho são identificados vários processos usados em 

estimativas de cálculo, nomeadamente a reformulação, a compensação, a translação e a 

comparação. Nas estimativas de cálculo, a autora conclui que o processo de 

reformulação, que corresponde a uma alteração dos números envolvidos para números 

mais fáceis mantendo-se intacta a estrutura do problema, foi o mais usado pelos alunos. A 

autora observou também a tendência dos alunos apelarem mentalmente a procedimentos 

algorítmicos e ao uso de estratégias pouco diversificadas. De um modo geral, este estudo 

aponta para a existência de dificuldades por parte dos alunos na estimação, 

caracterizando-o como um processo difícil e confuso. Relativamente às concepções dos 

alunos face à estimação matemática, a autora conclui que os alunos lhe atribuem valor, 

mas consideram mais importante saber regras e os algoritmos de cálculo.   

No seu estudo, Gonçalves (2003) pretendeu compreender o modo como os alunos 

constroem o conceito de multiplicação e de divisão, identificando simultaneamente 

aspectos relacionados com a natureza, o uso e desenvolvimento de métodos próprios. 

Pretendia também verificar se estes métodos permaneciam quando lhes eram ensinadas 

estratégias mais sofisticadas. Para tal, realizou seis estudos de caso de alunos do 3º ano de 
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escolaridade de uma escola do 1º ciclo. A cada um dos alunos foram realizadas três 

entrevistas, em momentos diferentes da investigação, que consistiram na apresentação de 

um conjunto de problemas que envolvem várias situações de multiplicação e de divisão. 

O estudo aponta para a existência de dificuldades nos alunos em decidir qual a estratégia 

para resolver os problemas apresentados, não sendo, na maioria das vezes, a estratégia 

inicial aquela que se mostrou mais eficaz. A investigadora conclui que os alunos tendem 

a usar métodos próprios antes de lhes ser ensinado métodos formais e procedimentos 

rotineiros de realização das operações. O estudo refere ainda que, após a introdução 

destes métodos, alguns dos alunos mesmo depois de terem utilizado outras estratégias de 

resolução dos problemas, acabavam por apresentar o algoritmo.  

Um aspecto que parece poder ser realçado a partir deste conjunto de investigações 

prende-se com o lugar que o algoritmo ocupa nas opções dos alunos em diferentes anos 

de escolaridade e em contextos diferentes de trabalho com os números e operações. O 

algoritmo parece, assim, prevalecer como processo de resolução de problemas e de 

estimativas relativamente a outras estratégias possíveis.  

Até que ponto estes resultados apontam para uma sobrevalorização do ensino e da 

utilização do algoritmo nos primeiros anos de escolaridade? Que tipo de estratégias e 

procedimentos de cálculo devem ser privilegiados na sala de aula, num contexto de 

resolução de problemas, de modo a promover o sentido do número? 

 

Utilização de materiais na aprendizagem dos números  

 
Esta secção apresenta um conjunto de investigações relacionadas com o uso de 

diversos materiais no ensino e aprendizagem dos números e da álgebra. 

Mamede (2002) realizou um estudo no 1º ciclo centrado na utilização da 

calculadora na sala de aula, com alunos do 4º ano, onde se procurou perceber de que 

forma estes alunos utilizam esta ferramenta no contexto da resolução de problemas não 

rotineiros. Foram seleccionados três pares de alunos com competências matemáticas 

distintas, alunos “bons”, “razoáveis” e com mais “dificuldades” em Matemática. No 

âmbito desta investigação foram identificados alguns resultados interessantes e que se 

relacionam com as competências matemáticas tais como destrezas de cálculo mental e 
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escrito, sentido da operação e valor posicional. A autora concluiu que os grandes 

benefícios da disponibilidade da calculadora pressupõem que os alunos tenham 

desenvolvidas as competências matemáticas referidas anteriormente, ou seja, alunos 

pouco competentes nestes aspectos parecem não conseguir tirar partido das 

potencialidades da calculadora. Por outro lado, alunos mais competentes, ainda que 

manifestem algumas dificuldades ao nível da prática, parecem conseguir ultrapassar essas 

limitações no cálculo através da calculadora. 

Vizinho e Cabrita (2002) referem uma outra investigação, realizada no 1º ciclo 

pela primeira autora e que incide sobre uma abordagem dos numerais decimais 

recorrendo a diversas conexões, dentro e fora da Matemática, e apoiada por uma 

exploração adequada de materiais diversificados. Uma das questões do estudo, 

relacionada com o tema deste texto, pretendia perceber o contributo deste tipo de 

abordagem para uma sólida construção dos conceitos em causa. Assim, a investigadora 

trabalhou com uma turma de 4º ano e a sua professora, com quem planificou em conjunto 

a unidade temática relacionada com os numerais decimais, que foi posteriormente 

implementada. As actividades desenvolvidas foram sustentadas por vários materiais, 

incluindo a calculadora, o computador (Excel), diversos dominós e puzzles, a maior parte 

deles elaborados para o efeito. Antes e depois da implementação do conjunto de tarefas 

relacionadas com os decimais, os alunos fizeram testes, cujos resultados foram 

comparados e que permitiram responder à questão do estudo já referida. A análise e 

comparação dos resultados obtidos pelos alunos permitiram identificar que a utilização de 

estratégias inovadoras, evidenciando conexões e recorrendo a diversos materiais, 

parecem contribuir para uma mais sólida construção dos conceitos relativos aos numerais 

decimais. Também em termos de processo parece ter havido alterações positivas na 

forma de resolver o mesmo tipo de questões. 

No 2º ciclo, foi desenvolvida uma outra investigação que pretendia problematizar 

a construção do conceito de proporcionalidade mediado pela utilização da calculadora, 

(Paula, 2000). A investigadora definiu como um dos objectivos do seu estudo, 

desenvolvido com alunos do 6º ano de escolaridade, saber qual o papel mediador desta 

tecnologia na construção do conceito de proporcionalidade. A unidade de análise foram 

as actividades desenvolvidas por dois grupos heterogéneos de quatro alunos, tendo sido 



 90 

usada uma metodologia de natureza interpretativa. A recolha de dados foi efectuada 

através, nomeadamente, da observação participante de 20 aulas de proporcionalidade 

directa, para além de entrevistas aos alunos e análise de fichas de trabalho realizadas por 

estes. Da análise efectuada a autora afirma que a utilização da calculadora contribuiu para 

a antecipação do conceito de multiplicação de números racionais com dízimas infinitas. 

No que diz respeito à construção do conceito de proporcionalidade a utilização da 

tecnologia referida contribuiu para que ocorresse uma variedade de representações 

matemáticas associadas à linguagem e que são importantes na elaboração de imagens 

mentais que traduzem as relações entre variáveis. 

Podemos afirmar que, em qualquer destas investigações realizadas, o recurso a 

diferentes ferramentas, nomeadamente à utilização da calculadora parece ter contribuído 

para o desenvolvimento dos conceitos numéricos e das operações. Uma questão que se 

pode colocar relacionada com esta problemática prende-se com o modo de integrar a 

utilização de materiais diversificados na aprendizagem dos números e no 

desenvolvimento do pensamento algébrico. 
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Introdução 

 

A proporcionalidade constitui um conceito fundamental da Matemática escolar, 

assumindo grande importância no currículo português do 2º ciclo do ensino básico. 

Podemos dizer que é um dos conceitos matemáticos mais importantes para a 

matematização de numerosas situações do quotidiano. Na verdade, trata-se de um tema-

chave da Álgebra, que é modernamente perspectivado como o estudo da função linear, 

muito embora estabelecendo importantes ligações com outros domínios da Matemática, 

como os Números (por exemplo, números racionais e razões) e a Geometria (por 

exemplo, semelhança de figuras). 

Quando as crianças iniciam a escolaridade, trazem consigo uma série de conceitos 

matemáticos, isto muito antes de serem formalmente ensinados e antes de terem 

desenvolvido a capacidade de representar esse conhecimento de forma escolar (Spinillo, 

1996). Isso acontece, por exemplo, com a proporcionalidade. As crianças mostram ter 

uma ideia primitiva deste conceito quando, por exemplo, ao visualizarem um gráfico de 

barras sobre o desempenho de uma turma, conseguem indicar quem obteve o melhor 

resultado (Watson & Shaughnessy, 2004). No entanto, quando é chegado o momento de 

abordar na escola de modo mais formal o conceito de proporcionalidade, as dificuldades 

começam a avolumar-se. É importante perceber porquê, olhando em particular para a 

actividade dos alunos e professores. 

Muita desta actividade tem por base o uso do manual escolar, um dos recursos 

fundamentais do ensino-aprendizagem da Matemática e, por isso, tem todo o interesse 
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considerar o modo como os manuais abordam este conceito. Nesta comunicação 

analisamos o tratamento dado a este tópico em manuais de Portugal, Brasil, Espanha e 

Estados Unidos, tendo especial atenção os aspectos didácticos e as opções curriculares 

assumidas pelos respectivos autores.  

 

Investigação e orientações curriculares sobre a proporcionalidade 
 

Teoricamente, diferenciam-se duas perspectivas no estudo da aprendizagem da 

proporcionalidade. A abordagem mais corrente na área da Psicologia do 

Desenvolvimento é a de que o raciocínio proporcional depende da aquisição de destrezas 

globais relacionadas com algumas estruturas cognitivas gerais (Spinillo, 2002). Por outro 

lado, as investigações no campo da Educação Matemática mostram que esta forma de 

raciocínio se caracteriza por uma evolução crescente de capacidades locais (Lesh, Post, 

Behr, 1988). Nesta segunda perspectiva, o desenvolvimento cognitivo que precede a 

evolução gradual destas capacidades locais assume grande importância na investigação e 

no ensino do raciocínio proporcional. 

Vejamos de seguida a abordagem a este tema que é feita em diversos documentos 

curriculares. Em Portugal, o Plano de organização do ensino-aprendizagem do 

Programa de Matemática do 2º ciclo do ensino básico (ME, 1991) aponta como um dos 

objectivos gerais, em termos de conhecimentos, a atingir pelos alunos, o desenvolvimento 

do conceito de proporcionalidade directa, especificando que este deve ser utilizado em 

situações da vida real, nomeadamente em problemas de percentagens e escalas. 

Concretamente, no 6º ano de escolaridade, noções como constante de proporcionalidade, 

proporções, percentagem e gráficos circulares e escalas deverão ser desenvolvidas através 

do reconhecimento de situações de proporcionalidade directa, interpretação de uma 

percentagem num dado contexto, resolução de problemas do quotidiano e procurando 

determinar e utilizar a escala de um mapa ou de um desenho. Este documento refere que 

a proporcionalidade é um dos quatro grandes temas a ter em conta no 6º ano. 

Mais recentemente, o Currículo nacional para o ensino básico (ME, 2001) contém 

também orientações curriculares para o professor. Na secção “Números e Cálculo”, na 

parte dedicada ao 1º ciclo, não surgem referências à proporcionalidade. No entanto, 
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sugere-se que o aluno trabalhe diversas formas de representação de números inteiros e 

decimais e utilize as propriedades das operações em situações concretas, aspectos sem 

dúvida importantes para se progredir no sentido da proporcionalidade. Na parte dedicada 

ao 2º ciclo, o documento faz uma breve referência à proporcionalidade, quando diz que 

um dos aspectos específicos a desenvolver é “o reconhecimento de situações de 

proporcionalidade directa e a aptidão para usar o raciocínio proporcional em problemas 

diversos” (p. 61). As orientações para o 3º ciclo já são mais claras no que diz respeito a 

este tema, indicando que é necessário induzir “o reconhecimento de situações de 

proporcionalidade directa e inversa e a aptidão para resolver problemas no contexto de 

tais situações” (p. 61). Ainda neste documento, a secção dedicada a “Álgebra e Funções” 

refere ao longo de todos os ciclos aspectos directamente relacionados com a 

aprendizagem da proporcionalidade, como sendo a aptidão para analisar as relações 

numéricas de uma situação e para concretizar, em casos particulares, relações entre 

variáveis e fórmulas e para procurar soluções de equações simples. No entanto, apesar do 

desenvolvimento do conceito de proporcionalidade constituir uma intenção de ensino-

aprendizagem patente neste documento curricular, não é discutido nem o como nem o 

porquê da necessidade de se ensinar esta noção. 

Pelo seu lado, no Brasil, no 2º ciclo do ensino fundamental, frequentado por 

alunos com 9 e 10 anos de idade, as orientações curriculares conhecidas por PCN-

Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil (ME, 1998) apontam a apresentação de 

situações problemáticas cujas soluções não se encontrem no conjunto dos números 

inteiros, para assim possibilitar que os alunos compreendem a noção de número racional 

nas vertentes de quociente, parte-todo e razão. Indicam ainda como conteúdo o 

reconhecimento do uso de percentagem no contexto diário, bem como o seu cálculo 

simples. Para o 3º ciclo do ensino fundamental, envolvendo crianças de 11 e 12 anos de 

idade, as orientações curriculares brasileiras focam um aprofundamento maior do 

conceito de proporcionalidade, levando o aluno a observar a variação entre grandezas, 

estabelecer relações entre elas e construir estratégias de solução para resolver situações 

que envolvam proporcionalidade. 

Já em Espanha existe um programa nacional de natureza sintética e programas 

mais desenvolvidos nas diversas regiões, sem diferenças assinaláveis entre si. No 
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programa nacional o tema da proporcionalidade directa surge no 6º curso do 3º ciclo, que 

corresponde ao 6º ano de escolaridade no sistema educativo português. Tomando como 

exemplo os documentos curriculares da região autónoma da Galiza, observa-se que a 

abordagem do tema é feita no 6º curso, mais concretamente no bloco 2 referente aos 

Números. Nele pode ler-se que um dos conceitos a abordar deverá ser o de percentagem e 

proporcionalidade, associados à aplicação de escalas. Nas planificações das unidades, 

aprofunda-se o assunto em termos de objectivos didácticos, critérios de avaliação, 

conceitos, procedimentos e atitudes a desenvolver. Assim, pretende-se, na unidade da 

proporcionalidade que o aluno reconheça a presença de percentagens na vida diária, 

desenvolva o gosto pela compreensão e pelo cálculo de percentagens como forma de 

relação e comunicação com o meio envolvente, valorize a utilidade de se saber calcular 

descontos e aumentos de percentagens como forma de verificação, aceite que ao 

modificar-se um aspecto da realidade outros se podem modificar, desenvolva o interesse 

pela utilidade da escala para representar o espaço e compreender a envolvente e 

desenvolver o gosto pelo rigor e ordem na apresentação e comunicação de resultados. Os 

conceitos a estudar incluem a percentagem, aplicação de percentagens, cálculo de 

aumentos e descontos, grandezas proporcionais, cálculo de quantidades proporcionais e 

determinação e aplicação de escalas mas não referem a razão e a proporção. O tema da 

proporcionalidade volta a surgir na educação secundária obrigatória (a partir dos 13 anos 

de idade), com temas como relação entre percentagens, fracções e números decimais, 

razão, grandezas directamente proporcionais e regra de três simples. 

Por seu lado, os Principles and standards (NCTM, 2000), dão destaque ao tema 

da proporcionalidade, indicando que ele deve começar a ser trabalhado no currículo 

escolar desde os primeiros anos de escolaridade. Este documento valoriza o raciocínio 

proporcional – como valoriza aliás todo o raciocínio matemático em geral – e que 

considera como fundamental na compreensão da disciplina de Matemática. Na sua 

perspectiva, o currículo de Matemática deve incluir um conjunto de tarefas 

contextualizadas relativas ao conceito de proporcionalidade já no jardim de infância e nos 

primeiros anos de escolaridade (Pre-K-2), com noções simples de compreensão e 

representação de fracções como 1/2, 1/3 e 1/4. Nos anos seguintes de escolaridade (3-5), 

o NCTM aconselha o desenvolvimento da compreensão de fracção como parte de um 
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todo e como divisão, bem como o reconhecimento e a criação de equivalência entre as 

formas mais simples de fracções, números decimais e percentagens. Defende que os 

alunos podem ganhar muito na comparação de fracções se usarem como ponto de 

referência 1 e 1/2. Ao estudarem fracções, números decimais e percentagens em 

simultâneo, os alunos aprendem a movimentarem-se entre as várias formas de 

representação, escolhendo e usando o modo mais apropriado e conveniente de resolver 

problemas e expressar quantidades. Para o NCTM, nos anos de escolaridade seguintes (6-

8), no campo da proporcionalidade, professor deve confrontar os seus alunos com 

problemas que envolvam razões, taxas, percentagens e operações, que os façam 

compreender que multiplicar por 3/8 significa reduzir o número original. A flexibilidade 

proporcionada pelos números racionais deve contribuir para a compreensão do raciocínio 

proporcional. Este não se resume a um conjunto de duas razões que se resolvem em 

ordem a um valor desconhecido x mas, pelo contrário, envolve o reconhecimento de 

quantidades proporcionais e a manipulação de números, tabelas, gráficos e equações, por 

forma a equacionar as quantidades e as suas relações. Deste modo, a proporcionalidade é 

considerada pelo NCTM (2000) um tópico central de inter-relacionamento com todos os 

outros tópicos matemáticos destes anos e de níveis subsequentes. 

Verificamos assim que as orientações curriculares actuais tanto em Portugal como 

noutros países vão no sentido do conceito ser abordado de modo progressivo ao longo do 

1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, em situações de complexidade crescente, envolvendo 

uma formulação de cunho geral no contexto dos números racionais e a sua interpretação 

como função. No entanto, os programas português e espanhol (versão da Galiza) encaram 

sobretudo a proporcionalidade como uma ferramenta para a resolução de problemas do 

quotidiano e de outros campos da Matemática enquanto que o currículo brasileiro e os 

Principles e standards do NCTM valorizam de modo especial a ligação da 

proporcionalidade ao estudo dos números racionais. Nota-se uma grande preocupação no 

esclarecimento da importância da proporcionalidade nestes dois documentos (sobretudo 

nos Principles and standards), ao passo que nos documentos curriculares portugueses e 

espanhol essa intenção não é visível. 

 

Metodologia 
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Tendo em vista analisar a abordagem da proporcionalidade em manuais escolares 

de diversos países, optámos por seleccionar manuais de Portugal, Espanha, Estados 

Unidos da América e Brasil, procurando identificar eventuais tendências nos modos de 

abordagem deste conceito matemático. Os países foram escolhidos tendo por base um 

interesse em aprofundar o conhecimento dos manuais escolares associados ao currículo 

português, por ser a nossa realidade educativa, e ao contexto norte-americano, dado o 

papel proeminente que têm vindo a assumir as orientações curriculares do NCTM. 

Alargámos este estudo a países com os quais possuímos afinidades particulares de ordem 

cultural e/ou geográfica, como é o caso de Espanha e do Brasil. Naturalmente que o 

conhecimento ou familiaridade com a língua oficial em que os manuais estão escritos 

foram igualmente um critério tido em consideração, bem como a facilidade em obtê-los. 

Em cada caso (i) fazemos uma breve apresentação do manual e referimos de que modo 

nele surge o conceito de proporcionalidade, (ii) indicamos qual a estrutura formal do 

manual, ou seja, o modo como está organizado, (iii) referimos os temas e subtemas que se 

distinguem no tratamento do tópico, e (iv) analisamos as tarefas propostas, tanto para a 

abordagem como para consolidação dos conceitos. 

 

Análise dos manuais seleccionados 

 

Passamos então a analisar os aspectos didácticos e as opções curriculares 

assumidas pelos manuais dos países indicados no tratamento dado ao tópico da 

proporcionalidade, tendo por referente essencial a natureza das tarefas e da estratégia de 

ensino-aprendizagem neles proposta (ver Ponte, 2005).  

 

Manual português 

 

Apresentação. O manual seleccionado é da Texto Editora (Loureiro et al., 1997). 

Nele, o capítulo da Proporcionalidade Directa aparece a seguir a três capítulos dedicados 

aos Números Racionais. O tema é tratado em 26 páginas, com imagens ilustrativas das 

tarefas e colorido o suficiente para a faixa etária a que se destina. A página de abertura do 
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capítulo anuncia a ordem de apresentação dos subtemas aí incluídos e apresenta uma 

imagem que apela ao trabalho em grupo. 

Estrutura. O capítulo está dividido em secções. Cada uma delas inicia-se com 

uma “actividade” (assim o denominam as autoras, de que é exemplo a Figura 1), seguida 

de uma secção em que é explicado o conceito, outra onde é fornecido num exemplo e, por 

fim, uma secção dedicada a exercícios e problemas. Num ponto ou noutro, esta estrutura 

é interrompida com secções dedicadas a problemas, calculadora e história da Matemática.  

Temas e subtemas. O primeiro subtema abordado é o da Razão, definida como 

sendo uma relação entre duas quantidades que se querem comparar. Após a exploração 

deste conceito é dada atenção à noção de Proporção (Figura 1), como uma igualdade de 

duas razões. Segue-se a Identidade Fundamental das Proporções, Grandezas 

Directamente Proporcionais, Especial Problemas, Escalas, Percentagens, Especial 

Calculadora seguido de Especial História da Matemática. Para finalizar abordam-se os 

Gráficos Circulares e, novamente, surge um Especial Problemas. Os diversos subtemas 

são apresentados repetidamente com a estrutura acima indicada. 

Tarefas. As tarefas apresentadas são de dois tipos: introdutórias e de aplicação. As 

primeiras têm um cunho exploratório, em especial se o professor pedir aos seus alunos 

que as executem. É de notar que as tarefas estão desenhadas e amplamente explicadas 

(ver a Figura 1), não carecendo de ser efectivamente postas em prática. 
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Figura 1 - Actividade introdutória ao conceito de proporção. 

 

As tarefas de aplicação (ver a Figura 2) assumem um grau de dificuldade 

crescente, indo do simples exercício até ao problema complexo, que implica interpretação 

e relacionação de conhecimentos. 

 

 
Figura 2 - Exercícios e problemas de aplicação relativos à Proporção. 
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Manual brasileiro 
 

Apresentação. Uma vez que os assuntos relacionados com a Proporcionalidade 

Directa estão dispersos pelo 3º ciclo do Ensino Fundamental, analisamos dois manuais, 

um da 5ª série e outro da 6ª série, ambos do mesmo projecto da Editora FTD (Lopes, 

2000). Nestes manuais o autor estabelece uma conversa com o aluno, usando um discurso 

comunicativo repleto de diálogos através de uma banda desenhada e quatro personagens, 

o que dificulta a observação de um padrão. No entanto, evidencia-se um cuidado em 

explorar a Matemática e as suas conexões com a realidade a partir de problemas. O 

manual tem uma organização agradável à vista e a cor é um factor dominante nas suas 

páginas. Os livros desta colecção, de acordo com a capa, “incorporam os avanços 

propostos pelos PCN”, dando conta da aprovação por parte do Ministério da Educação e 

Cultura brasileiro.  

Estrutura. O manual organiza-se por capítulos e estes por secções. No final de 

cada uma das secções há um espaço dedicado a Actividades, como o autor lhe chama, 

que, no fundo, são um conjunto de exercícios e problemas. No final do capítulo existem 

cinco páginas dedicadas à resolução de mais exercícios e problemas, terminando com 

uma secção intitulada Revistinha, que dá informações adicionais sobre o tema. Tanto os 

livros da 5ª como da 6ª série trazem um glossário no fim e sugestões de leituras 

extracurriculares para complementar a aprendizagem. 

Temas e subtemas. No manual da 5ª série (5º ano de escolaridade no sistema de 

ensino português), o último capítulo é dedicado às Percentagens, num total de 21 

páginas. Esta secção está dividida em três subtemas: Percentagens, fracções e cálculo 

mental, Outras percentagens e Percentagens do dia-a-dia. Não é dada em nenhuma delas 

a definição conceptual, pois é intenção do autor que os conceitos sejam adquiridos 

intuitivamente através de exemplos e do diálogo. Pelo seu lado, a Proporcionalidade 

aparece na 6ª série do ensino fundamental, como o 11º capítulo do manual escolar. As 

escalas e as proporções não se encontram na mesma unidade, sendo introduzidas no 

capítulo subsequente de Geometria e proporcionalidade. O capítulo da Proporcionalidade, 

com 31 páginas, é iniciado com uma situação problemática do quotidiano, havendo lugar 
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para a revisão das noções de percentagem, fracções equivalentes e mínimo múltiplo 

comum. Segue-se a secção da Razão, entendida como relação, e são igualmente 

abordados conceitos como densidade demográfica, densidade de um corpo (ver a Figura 

3) e escala, conceito este que será aprofundado no capítulo seguinte. Surgem depois 

Percentagens e seu cálculo (já tratado no manual da série anterior), Variação de 

grandezas proporcionais, onde está implícita a noção de constante de proporcionalidade, 

bem como uma referência objectiva a grandezas não proporcionais. 

 

 
Figura 3 - Tarefas de aplicação referentes ao subtema da Razão. 

 

Imediatamente a seguir a este capítulo, segue-se o da Geometria e 

proporcionalidade, com 28 páginas, onde encontramos, sucessivamente: Ampliando e 

reduzindo figuras, Escalas e maquetas, Famílias de rectângulos proporcionais e O termo 

desconhecido de uma proporção. Nesta última secção a proporção é apresentada como 

uma igualdade de duas razões e surge expressa a propriedade fundamental das proporções 

(o produto dos extremos é igual ao produto dos meios). 
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Tarefas. As tarefas de carácter introdutório encontram-se dispersas no discurso do 

texto que, como referimos, assume um carácter narrativo. Estas tarefas remetem para 

situações reais e são apresentadas estratégias de resolução, fazendo frequentemente apelo 

a conhecimentos já adquiridos, como a média aritmética e o mínimo múltiplo comum (na 

abordagem do conceito de proporção) e o perímetro de um polígono e de um círculo 

(como exemplos de razões). 

As tarefas de consolidação são em grande número, formando um conjunto de 

problemas ou investigações a realizar, sempre com um cunho fortemente realista (ver 

Figura 3) e que impõe um tipo de trabalho pautado pela pesquisa e pela ligação à 

realidade. Ao longo de ambos os manuais não se observam propostas de exercícios de 

aplicação directa, havendo um cuidado evidente por parte do autor em enquadrar as 

tarefas. 

As 31 páginas do capítulo da Proporcionalidade incluem 46 tarefas de aplicação 

distribuídas pelo final de cada subunidade. No final da unidade há ainda um conjunto de 

mais 21 tarefas para consolidação de todos os temas nela abordados. 

 

Manual espanhol 
 

Apresentação. O manual espanhol que analisámos é das Ediciones SM (Jáuregui 

et al., 1995), em que o capítulo sobre proporcionalidade surge na unidade 7, não lhe 

sendo destinado mais que 9 páginas. Trata-se de um capítulo que aparece após a 

abordagem dos números naturais e suas operações, múltiplos e divisores de um número 

natural, números inteiros, números racionais e suas operações, excluindo a divisão e 

números decimais (estabelecendo relação entre um número decimal e a correspondente 

fracção). Em termos visuais, o manual apresenta-se bem organizado, sucinto, com 

imagens e cores apelativas, amiúde aparecem pequenas tiras ou vinhetas isoladas de 

banda desenhada, expressando uma tentativa de tornar a comunicação com o aluno mais 

directa e pessoal. São utilizados vários tipos de letra consoante se trata de uma definição, 

exemplo ou tarefa a realizar. 

Estrutura. Ao longo do manual, em cada secção em que se divide cada capítulo, 

imediatamente a seguir a cada exploração temática há uma secção intitulada Como se 
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hace, que se debruça sobre várias questões como o manuseamento da calculadora, as 

fases de resolução de um problema e a interpretação de tabelas de dupla entrada. Na parte 

Para aplicar, localizada a seguir ao Como se hace, os autores propõem tarefas natureza 

interdisciplinar relacionadas com o quotidiano dos alunos. No final surgem as 

Reportagens matemáticas, que contemplam igualmente a interdisciplinaridade ao eleger 

questões de outras áreas do saber como argumento da história. 

A unidade enceta com uma situação problemática do interesse dos alunos, cujo 

contexto lhes é familiar, deixando no ar uma questão que pode conduzir a uma troca de 

ideias produtiva. Cada secção do capítulo inicia-se com situações da vida real, é dada 

uma definição sobre o assunto em estudo, seguida de um ou dois exercícios resolvidos e 

finaliza com um pequeno conjunto de exercícios e problemas. Este padrão repete-se 

através das várias secções da unidade. 

Temas e subtemas. A primeira secção intitula-se Percentagens ou tanto por cento, 

abordando-se de seguida a Percentagem como uma fracção e o Cálculo de uma 

percentagem. Segue-se uma secção que, no currículo matemático português se poderia 

dizer que explora primariamente as tabelas de uma função de proporcionalidade directa, 

mas neste manual, é designado por Séries de números proporcionais (Figura 4). Com 

base nestas séries de números proporcionais é então abordada a constante de 

proporcionalidade, a que se chama Razão de proporcionalidade numérica. Durante o 3º 

ciclo da educação primária, o conceito de proporção não é abordado. 
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Fig. 4 - Séries de números proporcionais – estrutura de uma secção. 

 

Por último, o capítulo termina com uma página dedicada ao cálculo de 

percentagens com calculadora (Como se hace), duas páginas de tarefas que incluem 

cálculo mental, exercícios e problemas e, por fim, uma banda desenhada que explora o 

conto de Jonathan Swift, “Gulliver”, de modo a rever e aplicar noutro contexto a relação 

de proporcionalidade e de razão. 

Tarefas. Cada conceito é introduzido por uma tarefa que surge como interpretação 

de uma situação problemática real ou uma situação que não tem propriamente nenhuma 

tarefa explícita como se pode ver na Figura 5. A primeira situação da figura coloca 

directamente uma questão relacionada com a interpretação de percentagens no 

quotidiano, ao passo que a segunda, parte da constatação de um facto e deixa em aberto a 

actuação dos alunos e a intervenção do professor no seu papel de orientação, tendo por 

objectivo o desenvolvimento do conceito de percentagem como uma fracção. 
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Fig. 5 - Situações introdutórias à Percentagem ou tanto por cento e à 

Percentagem como uma fracção, respectivamente. 

 

No final de cada subunidade e no final da unidade em si, é sugerido um conjunto 

de tarefas de aplicação, incluindo exercícios e problemas. Existem algumas tarefas para 

cuja resolução se sugere a não utilização de lápis e papel. Muito embora a quantidade não 

seja sinónimo de qualidade, a realidade é que este manual apresenta tarefas em pouco 

número e com pouca variedade. 
 

Manual norte-americano 

 

Apresentação. O manual da Harcourt Brace & Company (Burton et al., 1994) é 

utilizado na Fundação Escola Americana de Lisboa e é o mais volumoso dos que 

analisámos. Na página 302 aparece o capítulo de Razões, proporções e percentagens, que 

se prolonga por 36 densas páginas. Previamente a este capítulo os alunos são ensinados a 

operar com números inteiros e decimais, a elaborar gráficos de dados estatísticos e a 

pensar probabilisticamente, contactam com temas de teoria dos números, operam com 

números fraccionários e, por último, estudam um capítulo de medida. Na página 340, 

após a aprendizagem da proporcionalidade, surge a geometria (perímetro, área e volume), 

conjunto dos números inteiros e ainda uma unidade de 30 páginas de preparação para a 

Álgebra, que é iniciada a partir do conceito de número racional. 
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Estrutura. Cada secção do manual (Figura 6) está organizada da seguinte forma: é 

apresentada uma questão baseada na vida real, seguida da definição do assunto que se 

está a abordar e depois é feita a resolução da questão proposta. Seguidamente surge um 

exercício resolvido bem como tarefas de vários tipos para resolver (exercícios de 

aplicação directa e outros com maior grau de exigência, problemas quer do quotidiano 

quer de natureza matemática e problemas com conexões a outros tópicos matemáticos). 

 

  
Fig. 6 - Estrutura de uma subunidade de dupla página dedicada às razões. 

 

Temas e subtemas. O capítulo é iniciado com o assunto das Razões, entendidas 

como relações entre dois números (Figura 6), Rates (que no fundo se resumem à redução 

à unidade), Razões equivalentes, Proporções (entendidas como equações em que duas 

razões são equivalentes), Razões e proporções usando álgebra (ou seja, com introdução 

de uma incógnita), Escalas e uma secção de Revisão, que consiste num conjunto de 

tarefas a executar sobre os conhecimentos já adquiridos. Posteriormente, abordam-se as 

Percentagens, fazendo-se relações entre percentagens e decimais, percentagens e 

fracções, cálculo de percentagens e estimativas de percentagens. Apresenta-se uma 
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secção de Resolução de problemas, sendo o primeiro resolvido passo a passo e os 

seguintes para aplicação dessa estratégia. Para concluir, são apresentados (i) um outro 

conjunto de tarefas de revisão, em jeito de teste, (ii) uma página que sugere trabalho em 

grupo segundo a metodologia de projecto, (iii) uma secção de Matemática divertida e (iv) 

uma última página em que se propõem tarefas que se relacionam com todas as unidades 

até aí abordadas. 

Tarefas. Tal como as unidades anteriores e ulteriores, o capítulo de 

Proporcionalidade apresenta tarefas de introdução aos diversos conceitos e tarefas de 

consolidação dos conhecimentos. As tarefas de introdução, com ligação à vida real, 

proporcionam uma interrogação orientada para o conceito que se quer inserir. Por vezes, 

apelam ao trabalho em grupo. Poderá questionar-se, no entanto, até que ponto não serão 

demasiado orientadas. 

As tarefas de consolidação apresentam-se em grande número e são muito 

variadas, desde simples exercícios a problemas de maior complexidade. Salienta-se aqui 

a profusão e compartimentação: Check for understanding, Practice, Mixed applications, 

Math connection, Making the connection, Mixed review, Apply, Review and maintenance, 

Talk about it, Chapter review test e Cumulative review. 

 

Conclusão 

 

O estudo realizado mostra abordagens marcadamente diferentes a nível dos 

currículos e dos manuais. A nível dos currículos, evidenciam-se duas orientações: a 

proporcionalidade encarada sobretudo como uma ferramenta de resolução de problemas 

(Portugal, Espanha) ou estudada numa lógica mais conceptual, associada ao conceito de 

número racional (Brasil, Estados Unidos da América). A nível dos manuais, para além 

das diferenças de estrutura, grafismo e estilo de texto, salienta-se em certos casos uma 

grande diversidade de tarefas, permitindo ao professor a construção de diversos roteiros 

de trabalho (em especial no manual americano mas também de certo modo no português 

e no brasileiro). Isso contrasta com a apresentação de percursos muito estruturados 

(aprender “como se faz” no caso do espanhol e também a lógica de banda desenhada no 

brasileiro). A identificação destas diferenças parece-nos importante para uma análise 
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ulterior de estilos de manuais, do modo como são usados por professores e alunos e quais 

as suas possíveis consequências em termos de aprendizagens. 
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A abordagem das inequações nos manuais escolares 
 

Rosa Oliveira 
 

 
Resumo. A Álgebra constitui uma das áreas fundamentais do currículo de Matemática do ensino básico e 
secundário. Inicialmente era encarada como o campo da Matemática que tratava essencialmente da 
resolução de equações, mas viu o seu sector de acção alargado ao estudo de todo o tipo de estruturas 
matemáticas, incluindo os conjuntos ordenados, grupos, corpos, espaços vectoriais, etc. Discute-se, 
actualmente, qual a natureza do pensamento algébrico e o lugar que a iniciação a este pensamento deve ter 
nos primeiros ciclos do ensino básico. Em Portugal, o tema das inequações que aparece pela primeira vez 
no programa de Matemática do 9º ano, implica uma articulação entre o lado estrutural da Álgebra (a relação 
de ordem no conjunto dos números reais) e o seu lado operacional (a resolução de inequações do 1º grau a 
uma incógnita), sendo interessante analisar o modo como surge nos manuais escolares. Identifico nesta 
comunicação as abordagens feitas a este tema em quatro manuais diferentes, todos presentemente em uso 
nas escolas, sendo três portugueses e um espanhol. Procuro, assim, contrastar o modo como o tema é 
abordado noutro país e retirar possíveis ilações sobre as diferenças no ensino e nas metodologias de 
trabalho. Esta análise tem em vista confrontar o estudo do capítulo nos diferentes manuais com o programa 
em vigor, bem como com as orientações curriculares actualmente propostas para o ensino da Álgebra, 
tendo em conta as dimensões conceptual, didáctico-pedagógica e fenomenológica. 
 
Palavras-chave. Álgebra. Inequações. Manuais. Estudos comparativos. 
 

 

 

Introdução 
 

Os manuais escolares são um dos recursos pedagógicos mais utilizados pelos 

professores como se pode constatar no Relatório Matemática 2001 (APM, 1998). Este 

relatório indica que muitos professores os utilizam intensa e quase exclusivamente, 

tornando-se desse modo, agentes reguladores e orientadores das práticas pedagógicas. A 

sua análise, pode constituir, assim, uma importante fonte de conhecimento da prática 

vigente. 

A Álgebra e o pensamento algébrico são importantes quer durante o percurso 

escolar do aluno, quer posteriormente durante a sua vida profissional. Por esta razão, 

organizações como o Nacional Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000) 

defendem um ensino da Álgebra para todos. O tópico escolhido para análise incide nas 

inequações uma vez que implica uma articulação entre o lado estrutural da Álgebra (a 

relação de ordem no conjunto dos números reais) e o seu lado operacional (a resolução de 
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inequações do 1º grau a uma incógnita) e foi um dos tópicos no qual senti mais 

problemas e dificuldades por parte dos alunos a quem tive oportunidade de leccionar 

Matemática. Nesta comunicação, analiso a abordagem deste tema em três manuais 

escolares do 9º ano de escolaridade usados em Portugal e num manual escolar para o 4º 

curso do 2º ciclo usado em Espanha, incidindo sobre aspectos de carácter didáctico, tendo 

em conta as orientações curriculares. 

 

Os manuais escolares 
 

O manual escolar é, como foi referido, veículo dos programas oficiais e 

depositário dos conhecimentos e das técnicas, bem como o instrumento de trabalho que 

acompanha o aluno durante uma parte do seu percurso escolar. Assim, o manual não se 

limita a transmitir conhecimentos, tendo um papel importante no apoio à aprendizagem 

de métodos e ao desenvolvimento de atitudes, possibilitando uma actualização dos 

diferentes saberes, incluindo o saber-saber, o saber-ser e o saber-fazer (Gérard & 

Roegiers, 1998). 

É necessário perceber as principais diferenças entre os manuais escolares, para 

que se possam analisar de uma forma mais clara e consistente. Para o estudo a efectuar, 

considerei pertinente percepcionar as diferentes funções associadas ao manual escolar, e 

decidi separá-las em dois grandes grupos, as funções pedagógica e científica/curricular, 

indo de encontro aos estudos levados a cabo por Love e Pimm (1996) e Gérard & 

Roegiers (1998). 

O manual, como objecto pertencente ao aluno, dentro e fora da sala de aula, é um 

veículo ideológico e cultural que permite a vivência de experiências de natureza diversa, 

de entre as quais, se salienta a promoção e a transmissão clara e organizada dos mais 

variados temas e saberes, que em união com o facto de ser veículo dos programas oficiais 

e um depositário de conhecimentos, permite uma educação através do livro, apoiando a 

aprendizagem de métodos e o desenvolvimento de atitudes. 

Deve remeter para outros materiais propícios à educação, tal como software, 

novas tecnologias ou mesmo outros livros, entre outros, de forma a ajudar os alunos a 
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alcançar os objectivos curriculares propostos, bem como a integração e consolidação dos 

conhecimentos adquiridos e a sua interligação. 

No que concerne à função científica/curricular, o manual tem como objectivo 

primeiro a transmissão de conhecimentos, e como tal deve providenciar uma sequência 

lógica relativa a cada conteúdo, bem como orientar e tornar compreensíveis os conteúdos 

do currículo. Esta função é interligada com a sua função pedagógica, podendo-se mesmo 

dizer que as duas são indissociáveis, na medida em que o manual deve corresponder aos 

programas oficiais e fomentar conhecimentos e técnicas. No que concerne a esta função, 

apenas pretendo perceber se o manual não comete erros científicos e se existe alguma 

característica que sobressaia particularmente em algum deles. 

A análise dos manuais pode ser efectuada segundo diversas perspectivas. Um 

primeiro tipo de análise centra-se no seu conteúdo, usando grandes categorias, como em 

Vázquez, Astudillo e Esteban (2000). Estes autores realizam três análises que se 

completam entre si. A primeira, a análise conceptual incide nos objectivos de ensino e 

nas capacidades a desenvolver, procurando compreender o modo como o conceito é 

apresentado e tratado. A segunda, análise didático-cognitiva tem como objectivo perceber 

e estudar quais as teorias do ensino presentes no manual e de que modo são apresentadas 

e utilizadas. A terceira, a análise fenomenológica, refere-se ao modo como os conceitos 

são reflectidos, quer em torno da respectiva ciência/disciplina, quer na transposição para 

a vida diária. 

Um segundo tipo baseia-se também no conteúdo mas usa grelhas de comparação, 

como no estudo de Silva (2003). As grelhas são usadas para comparar os diferentes 

manuais no que se refere ao modo de introdução do conceito, ao tipo de definição que é 

mais frequente utilizar, à sequência dos conteúdos, ou ao tipo de exercícios e problemas 

mais frequentes. Pode-se também comparar os diferentes tipos de linguagem utilizada, ou 

os contextos usados para abordar os conteúdos. É esta metodologia que uso neste 

trabalho. 

 

As inequações nos documentos curriculares 
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Dado ser um dos objectivos do trabalho confrontar o estudo dos manuais com os 

documentos curriculares, bem como com as propostas recentes para o ensino da Álgebra 

considerei pertinente relembrar os documentos referidos. 

 
Programa de Matemática 

 

As inequações estão incorporadas no programa de Matemática do 9º ano em vigor 

no capítulo “ Os números reais. Inequações”. É um tema que não tem muito destaque. 

De seguida, indico os conteúdos a leccionar, bem como os objectivos de ensino referentes 

a este conteúdo programático. 

 

Conteúdos 
- Relações “<” e “>” em R 

- Transitividade 
- Equivalência entre  e  

- Intervalos; 
- Inequações: Regras para resolver inequações do 1º grau a uma incógnita; 
- Conjuntos definidos por condições; 
Objectivos 
- Comparar números reais; 
- Interpretar e representar, gráfica e simbolicamente, intervalos de números reais, 
assim como a intersecção e a reunião de intervalos; 
- Verificar se um número é solução de uma inequação; 
- Resolver inequações do 1º grau a uma incógnita; 
- Identificar conjuntos definidos por uma condição ou por uma conjunção ou 
disjunção de duas condições simples. (ME-DGEBS, 1991, pp. 55-56) 

 

 

Currículo Nacional  
 

No que se refere ao Currículo Nacional em vigor existe apenas uma única 

referência às inequações. Este tema volta a não ter um destaque particular, sendo referido 

como um aspecto da competência matemática a desenvolver no campo da Álgebra no 3º 

ciclo: “A aptidão para usar equações e inequações como meio de representar situações 

problemáticas e para resolver equações, inequações e sistemas, assim como para realizar 

procedimentos algébricos simples” (p. 67). No documento, surgem ainda relacionados 
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com este tema os seguintes aspectos da competência matemática a desenvolver no campo 

da Álgebra ao longo de todo o ensino básico: (i) Usar equações e inequações para 

representar situações problemáticas; e (ii) Analisar as relações numéricas. 

 
Principles and Standards 

 

Podem-se encontrar nos Principles and Standards for School Mathematics do 

NCTM algumas capacidades e competências a desenvolver nos alunos que frequentam os 

anos que correspondem desde o nosso 9º ao 12º ano de escolaridade, de entre as quais 

saliento as seguintes que se referem ao ensino da Álgebra e do pensamento algébrico (p. 

296): 

- Interpretar representações de funções de duas varáveis. 

- Perceber o significado de formas de expressões, equações, inequações e relações 

equivalentes; 

- Escrever formas de equações equivalentes, inequações e sistemas de equações e 

resolvê-los fluentemente – quer mentalmente, quer no papel em casos simples e 

usando a tecnologia em todos os casos 

- Usar a Álgebra simbólica para representar situações e resolver problemas 

matemáticos; 

- Avaliar o significado, utilidade e razoabilidade dos resultados, incluindo os 

obtidos usando a tecnologia; 

- Retirar conclusões válidas acerca de uma situação a modelar. 

 
 

Análise dos manuais 
 

Neste trabalho analiso quatro manuais, dos quais três portugueses e um espanhol. 

A escolha reflecte três motivos que me parecem relevantes. O primeiro é contrapor o 

modo como o tema inequações é abordado no nosso país e num país vizinho, de modo a 

percepcionar possíveis diferenças. O segundo incide na popularidade do manual, ou seja, 

na escolha de um manual publicado por uma editora considerada líder de mercado em 
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Portugal há bastante tempo e um manual de uma editora que julgo estar em ascensão. O 

terceiro reflecte a escolha de um manual que se caracteriza por ser diferente dos restantes.  

Começo por fazer uma breve apresentação dos quatro manuais prosseguindo com 

a elaboração de oito tabelas onde analiso e comparo, brevemente, oito tópicos que 

considero pertinentes para o estudo das principais diferenças entre os manuais no que 

respeita ao tema em análise: 

1. A apresentação da relação de ordem;  

2. A apresentação do conceito de inequação; 

3. A apresentação dos princípios de equivalência; 

4. A apresentação dos processos de resolução das inequações; 

5. A natureza dos exemplos usados; 

6. As tarefas propostas; 

7. Os aspectos transversais; 

8. Alguns aspectos de organização. 

 

No final de cada tabela, procedo a uma síntese das principais diferenças, bem 

como das mais valias e carências de cada manual. 

O manual Matematicamente Falando 9, de Maria Alexandra Conceição e Matilde 

Gonçalves Almeida, dedica 33 páginas ao estudo de Os números reais. Inequações, 

sendo que 14 delas se destinam ao estudo das inequações. 

No manual da Porto Editora, Matemática 9, de Maria Augusta Ferreira Neves, 

Luís Guerreiro e Armando Neves, o capítulo Os números reais. Inequações, emprega 32 

páginas, das quais 18 se dedicam ao estudo das inequações. 

Em Mat 9, de Elza Gouveia Durão e Maria Margarida Baldaque são dedicadas 48 

páginas ao capítulo Os números reais. Inequações. Dessas páginas 15 são dedicadas às 

inequações. 

As secções Inequações e Inequações com uma incógnita do manual Matemáticas 

4, de José Cólera, I. Gaztelu, R. Garcia, M.J. Oliveira e M. M. Martínez (2003) dedicam 

4 páginas de estudo às mesmas, sendo que o capítulo Equações, Inequações e Sistemas 

ocupa 20 páginas. 
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1. Apresentação da relação de ordem 

 

Matematicamente 
Falando 9 - Apresentada inicialmente para comparar números. 

Matemática 9 - Apresentada juntamente com os intervalos, para comparar 
números. 

Mat 9 - Apresentada posteriormente à recta real. 

Matemáticas 4 - Apresentada na introdução do capítulo. 

Tabela 1 – Apresentação da relação de ordem 
 

Todos os manuais utilizam a comparação de números para apresentar a relação de 

ordem, a qual é apresentada precedentemente à noção de inequação. Salienta-se que no 

manual Matemáticas 4 esta relação é apresentada no início do capítulo, numa página que 

o manual dedica às revisões, uma vez que na secção O número real, os símbolos , <, 

> são utilizados aquando dos intervalos. Pelo seu lado, no Matematicamente Falando esta 

relação é apresentada no início num exemplo numérico e no final de novo num problema 

sobre alturas de pessoas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Apresentação da relação de ordem no Matemáticas 4 
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2. Apresentação do Conceito de Inequação 

 

Matematicamente 

Falando 9 

- Apresentado num problema em que é usada uma balança 
em desequilíbrio. 

- Apresentada a enunciação do conceito. 

Matemática 9 - Apresentado juntamente com os intervalos e mais tarde 
com exemplos. 

Mat 9 
- Não é apresentado formalmente. 
- Apresentada a resolução de uma inequação como 

introdução ao tema. 

Matemáticas 4 - Apresentada a enunciação do conceito. 

Tabela 2 – Apresentação do conceito de inequação 
  

Nos manuais Matematicamente Falando 9 e Matemáticas 4 o conceito de 

Inequação é claramente enunciado, enquanto que no manual Mat 9 não se encontra uma 

enunciação explícita do conceito. No manual Matemática 9 o conceito de inequação 

aparece enunciado como contraposição a uma condição que traduz o conceito de 

equação, não lhe sendo dada um destaque próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Conceito de inequação no Matemática 9 
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3. Princípios de equivalência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de salientar que os manuais Mat 9 e Matematicamente Falando 9 se servem de 

exemplos numéricos, aquando da apresentação da relação de ordem que permitem uma 

introdução aos princípios de equivalência. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os manuais, apresentam enunciado o princípio de equivalência da 

monotonia parcial da multiplicação exemplificando-o, excepção feita ao manual 

Matemáticas 4, que faz refere apenas a respectiva regra prática. Já no que respeita ao 

princípio da adição, este somente é enunciado nos manuais Matemática 9 e Mat 9, 

optando os outros dois por apresentar a correspondente regra prática. Saliento que no 

manual Mat 9 os princípios são apresentados como propriedades sem qualquer 

designação particular e no Matemática 9 são apresentados como “Monotonia da adição” 

e “Monotonia parcial da multiplicação.  

 

 

Matematicamente 
Falando 9 

- Apresenta a regra prática da adição; 
- Apresenta o princípio da multiplicação. 

Matemática 9 - Apresenta o princípio da adição; 
- Apresenta o princípio da multiplicação. 

Mat 9 - Apresenta o princípio da adição; 
- Apresenta o princípio da multiplicação. 

Matemáticas 4 - Apresenta a regra prática da multiplicação; 
- Apresenta a regra prática da multiplicação. 

Figura 3 – Tarefa proposta no Matematicamente Falando 9 

Tabela 3 – Apresentação dos princípios de equivalência 
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4. Processos de resolução das inequações 

 
Matematicamente 

Falando 9 
-  Exemplifica com o método de substituição; 
-  Descreve o processo. 

Matemática 9 
- Resolve inicialmente inequações usando apenas o princípio 

da monotonia da adição; 
- Apresenta o princípio da monotonia parcial da 

multiplicação aquando da resolução de 2 inequações 

Mat 9 -  Apresenta a descriminação dos passos a seguir na resolução 

Matemáticas 4 
- Apresenta o método gráfico e o método algébrico; 
- Resolve exercícios e faz síntese no final; 
- Faz analogia com a resolução de equações no método 

algébrico. 

Tabela 4 – Apresentação dos processos de resolução das inequações 
 

 

Os quatro manuais descrevem o processo de resolução das inequações, 

apresentando os passos a seguir para a resolução das mesmas e explicitando-o com 

alguns exemplos, descrevendo todos os passos que os alunos devem seguir aquando da 

resolução de inequações semelhantes às apresentadas. Saliento que no Matematicamente 

Falando 9 se substitui, inicialmente, a variável da inequação por um valor e experimenta-

Figura 4 – Princípios de equivalência no Mat 9 
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se esse valor de forma a se perceber se este é o valor correcto ou não, fazendo uso do 

método “tentativa – erro”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O manual Matemáticas 4 é o único onde é explicitado o método gráfico para a 

resolução de inequações, usando para tal a conexão com a resolução de equações usando 

mesmo método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Resolução gráfica de uma inequação apresentada no 
manual Matemáticas 4 

Figura 5 – Descrição do processo de resolução no Mat 9 
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5. Natureza dos exemplos usados 

 

Tabela 5 – Natureza dos exemplos usados 
 

De uma forma geral, nota-se a prevalência, nos quatro manuais, dos exemplos do 

tipo analítico, em detrimento dos exemplos do tipo geométrico. Uma parte dos exemplos, 

indica aos alunos como traduzir um dado problema, normalmente do quotidiano dos 

alunos, para a linguagem matemática, seguindo-se a resolução da respectiva inequação. 

Assinalo no entanto que a maior parte dos exemplos incide na determinação da solução 

das inequações propostas. É de assinalar também que no manual Matemáticas 4, existem 

mais tarefas propostas para a resolução dos alunos do que exemplos já resolvidos, em 

contraste com os manuais portugueses que apresentam tarefas resolvidas numa maior 

percentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematicamente 
Falando 9 

-  Geométricos e analíticos; 
-  Balança em desequilíbrio como auxílio. 

Matemática 9 -  Do tipo:“indica”, “resolve”, “determina”; 
-  Analíticos. 

Mat 9 - Problemas resolvidos; 
- Do tipo:“resolve”, “traduz”, “determina”. 

Matemáticas 4 - Poucos; 
- Analíticos, do tipo: “Traduz”, “resolve”, “determina”. 

Figura 7 – Exemplo usado no Matemática 9 
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6. Tarefas propostas 

 

Tabela 6 – Natureza das tarefas propostas 
 

É de destacar que nos manuais portugueses existem tarefas que promovem, a meu 

ver, o trabalho de grupo, apresentando alguns problemas de carácter exploratório. No 

entanto ainda não se verifica a presença de tarefas de investigação, prevalecendo as 

tarefas do tipo “resolve”, “calcula”... Assinala-se a diferença do manual Mat 9, no qual 

existem algumas tarefas propostas em linguagem matemática e para as quais é solicitada 

a sua tradução em linguagem corrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematicamente 
Falando 9 

-  Exercícios de cálculo; 
-  Poucos problemas. 

Matemática 9 -  Exercícios de cálculo; 
-  Problemas. 

Mat 9 -  Exercícios de cálculo, principalmente analíticos; 
-  Problemas. 

Matemáticas 4 -  Exercícios de cálculo analítico 

Figura 8 – Problema proposto no Matemática 9 
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Em todos os manuais, embora exista uma prevalência dos exercícios analíticos 

nota-se, já, o recurso às tarefas envolvendo Geometria, interligando, deste modo estes 

dois campos da Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aspectos transversais 

 

Matematicamente 
Falando 9 

- Existem breves referências históricas; 
- Existe referência a novas tecnologias. 

Matemática 9 - Existe uma breve nota histórica no início do capítulo; 
- Existe apenas uma referência a um endereço electrónico. 

Mat 9 
- Existe uma breve nota histórica no final do capítulo; 
- Existe apenas referência a um endereço electrónico e a um 

CD-ROM. 

Matemáticas 4 - Existem parcas referências históricas; 
- Não existem referências às novas tecnologias. 

Tabela 7 – Aspectos transversais 

Figura 9 – Tarefas propostas no final da secção no Mat 9 
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Em contraposição com o que é recomendado no Currículo Nacional, quase não há 

referências históricas, salientando-se o manual Mat 9, que na página “Jornal de 

Matemática”, situada no final do capítulo faz uma breve resenha histórica dos números 

irracionais e do número de ouro. No Matematicamente Falando são apresentadas duas 

pequenas referências históricas, uma respeitante ao número de ouro e a outra ao 

rectângulo de ouro. No capítulo encontra-se ainda uma breve referência a Richard 

Dedekind. O mesmo manual também se destaca pelas indicações das novas tecnologias, 

fornecendo mais informações que os restantes para possíveis consultas na Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aspectos de organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Referência às novas tecnologias no Matematicamente 
Falando 9 
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Tabela 8 – Aspectos de organização 
 

Todos os manuais com a excepção do manual Matemáticas 4 apresentam 

enunciados os objectivos que os alunos devem atingir no final da unidade, salientando-se 

que no manual Matematicamente Falando 9 apenas são apresentados no manual do 

professor, sendo também apresentados neste caso as competências essenciais indicadas 

no Currículo Nacional como necessárias ao aluno. 

No que refere ao grafismo, todos os manuais recorrem a quadros resumo para realçar 

e recordar os alunos dos conteúdos abordados, chamando a sua atenção. Todos os 

manuais apresentam no final do capítulo uma “ficha de avaliação”, salientando-se que 

nos portugueses essa “ficha” se encontra dividida em duas partes, as questões de resposta 

múltipla e questões de desenvolvimento. 

 

 

 

Matematicamente 
Falando 9 

- Refere os objectivos do programa e as Competências 
Essenciais do Currículo Nacional no manual do 
professor; 

- Apresenta um jogo no final; 
- Apresenta uma pequena síntese no final “para 

ajudar”. 

Matemática 9 

- Refere os conteúdos a abordar, bem como os 
objectivos do programa; 

- Apresenta uma “ficha de avaliação”; 
- Apresenta uma síntese final, com as palavras-chave 

da unidade. 

Mat 9 
- Refere os objectivos do programa; 
- Apresenta um “auto-teste”; 
- Apresenta um resumo intitulado “essencial” 

Matemáticas 4 

- Não refere os objectivos a atingir nem os objectivos 
do programa nacional; 

- Apresenta uma ficha de “auto-avaliação” no final da 
unidade; 

- Faz um resumo no final. 
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Conclusão 
 

A análise efectuada permite-me distinguir algumas diferenças na abordagem das 

inequações nos diferentes manuais, começando pelas diferenças na estrutura utilizada, 

pelos diferentes grafismos e pelos diferentes graus de formalidade na apresentação dos 

conceitos. A apresentação dos princípios de equivalência e das regras práticas parece-me 

informal, tornando-se claro que as regras práticas são deveras usadas em detrimento dos 

princípios de equivalência. 

Nota-se que apesar de pouco se assinalar a procura de regularidades, a formulação 

de generalizações e a interpretação das representações, parece existir uma tentativa de 

apresentação de exemplos que recorrem a situações da vida real, permitindo uma 

integração do saber matemático na realidade dos alunos. Nos manuais portugueses 

revela-se uma maior conexão entre as áreas do saber, quer matemático, quer extra-

matemático e embora as actividades para resolução em grupo e as referências às novas 

tecnologias nos manuais portugueses serem parcas, acentua-se que no manual espanhol 

elas não existem. 

No estudo realizado, percebe-se uma tendência mais acentuada no Matemáticas 4 

para a resolução de exercícios e que as tarefas exploratórias, para resolver em pequeno ou 

grande grupo, ou mesmo as tarefas de investigação são preteridas, percepcionando-se 

uma lógica de um manual mais fechado para o professor, estruturando o caminho por este 

a percorrer. Nos manuais portugueses a abordagem das inequações permite uma 

orientação mais voltada para a resolução de problemas, mas a presença deste tipo de 

tarefas não é ainda significativa, apesar das indicações da comunidade de investigação 

em educação matemática as referir desde a década de oitenta. Os manuais portugueses 

seguem uma lógica mais aberta que o manual espanhol, permitindo a descoberta de novos 

percursos por parte do professor.  

Em resumo, assinala-se uma mudança nos manuais escolares que vai ao encontro 

das investigações da comunidade de educação matemática, notando-se ainda a carência 

de algumas transformações e adaptações. A investigação tem, deste modo, que continuar 

a fim de os seus resultados se reflectirem nas mudanças necessárias nos manuais para 

consequentes mudanças no ensino e na aprendizagem. 
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Resumo. O ensino da Matemática tem sido, nos últimos anos, uma fonte inesgotável para a comunicação 
social, infelizmente, pelos piores motivos. Os resultados dos nossos alunos nesta disciplina são maus 
(sendo apenas, algumas vezes, ultrapassados pelos resultados da Física). As reformas curriculares sucedem-
se, mas este novelo demasiadamente emaranhado não parece ter fim à vista.  
 As alterações curriculares têm sido várias assim como as ditas reformas do ensino. No entanto, 
atendendo à definição que surge no dicionário para “reforma” - “mudança para melhor, melhoramento”, 
coloca-se, então a questão: será que as reformas introduzidas melhoraram o curriculum tradicional? A 
resposta poderá ser simultaneamente positiva e negativa. O curriculum tradicional (referimo-nos aqui a 
anos anteriores aos anos 80) foi acusado de ser árido, aborrecido e irrelevante, sendo, do ponto de vista 
matemático, o seu principal problema o tratamento do “como” mas não do “porquê”, sendo o “para quê” 
praticamente inexistente. As respostas a questões do tipo “porque é que tal assunto é importante” ou 
“porque é que é verdade” ficavam por dar. Assim, tornou-se necessário apresentar um curriculum que 
respondesse a estas questões, isto é, que proporcionasse aos alunos o treino necessário à construção de 
deduções lógicas e que respondesse à questão atrás colocada do “porquê”.  
 Surge, então, como estratégia de várias reformas o fomentar a motivação e a apresentação de 
argumentos heurísticos. Esqueceu-se, no entanto, que em matemática os argumentos heurísticos devem ser 
utilizados como um prelúdio da demonstração mas, em vários manuais escolares, passaram a constar e ser 
utilizados como substitutos das demonstrações. Esta estratégia faz surgir um conjunto de novos problemas. 
Por exemplo, quando os argumentos heurísticos são cada vez mais baseados nas novas tecnologias, o 
computador e a máquina de calcular começam a ter um papel de “árbitros infalíveis”. Frequentemente, 
respostas a questões do tipo “a raiz quadrada de 14 é racional ou irracional?” baseiam-se exclusivamente na 
verificação efectuada na máquina de calcular.  
 Quando acontece, realmente, que um argumento heurístico é de facto uma demonstração correcta, 
ficamos perante um problema de credibilidade: se até aí não foi feita qualquer distinção rigorosa entre 
demonstração e exemplo, que pode ser difícil ou mesmo impossível de transformar em demonstração, 
como é que se consegue convencer um aluno que, de facto, nesse caso específico, um argumento heurístico 
é suficiente? Assim, no final, os alunos ficam com a crença errada que todo o pequeno raciocínio válido 
que encontraram em vários exemplos é verdadeiro. Pelo menos os currículos antigos, apesar da ausência de 
demonstrações, não conduziam os alunos à ilusão de conhecerem as razões de tudo. 
 Os números hiper-reais e a análise não convencional, podem não ser a resposta ideal mas, poderão 
indicar o caminho mais certo a seguir? Ou, pelo menos, será um dos caminhos possíveis? Será possível 
introduzir, em novas reformas curriculares, um maior formalismo e rigor nas afirmações que são feitas 
unicamente com base em argumentos heurísticos, com a ajuda da análise não convencional? Onde e quando 
deve surgir? 
 Nunca vimos qualquer referência a ela quando surgem novas propostas de revisão curricular em 
Portugal, surgindo sim, verdadeiras inconsistências, falta de formalismo e ausência de fundamentação 
teórica. Tudo se ensina com base em exemplos, sendo estes utilizados como um meio e quase um “método” 

                                                
* Apresentado no XIV Encontro de Investigação em Educação Matemática, Caminha, Abril 17-19, 2005. 
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de demonstração de um resultado: basta consultar os manuais escolares dos nossos alunos do ensino básico 
e secundário. 
 É verdade que para muitos, a análise não convencional não é mais do que uma tentativa de 
“anular” vários séculos de trabalho, de muitos matemáticos, na procura de rigor. Mas, por outro lado, não 
será também verdade que com a presença do dito “rigor” se perdeu muita da intuitividade necessária para 
que os alunos se entusiasmem no início da sua aprendizagem não perdendo, no entanto, algum tipo de 
formalização?  
 Até onde se pode, e deve, ir?  
 

1. Introdução 

 
 Estamos perante séculos de paradoxos e confusões inevitáveis. Com tantas 

discussões, argumentos e contra argumentos continua a não existir pelo menos um 

consenso sobre o procedimento a adoptar. Entretanto, no meio das discussões filosófico-

matemáticas de muitas mentes “sábias” de matemáticos superiores, fica a “ralé” do 

ensino básico que, verificando que passou a ser questionável o ensino da noção de limite, 

deixou de poder fundamentar e sustentar o seu ensino. O cálculo de limites, a noção de 

infinito adquire-se hoje através da máquina de calcular, sem qualquer outra explicação:  

“O limite da sucessão … é … porque os termos sucessivos assim se comportam, como se 

pode observar através do cálculo de vários termos da sucessão.” 

 É óbvio, que a introdução dos números hiper-reais nos currículos do ensino 

secundário, para não dizer no ensino básico, deve ser efectuada com alguma cautela e de 

forma sustentada evitando o excesso de formalismo lógico de Robinson e Nelson.  

 Têm surgido, em alguns países, nomeadamente em Inglaterra e em França alguns 

estudos e tentativas para a introdução da análise não convencional ao nível não 

universitário, não sendo obviamente uma “novidade”, mas o excesso de complexidade 

lógica da construção dos hiper-reais tem sido um obstáculo difícil de ultrapassar.  

 Por outro lado, a força desta “nova análise” parece perder-se com o rápido 

florescimento de várias alternativas aos hiper-reais, como os super-reais ou os surreais, 

alternativas essas que não se encontram compiladas e/ou comparadas, e que parecem 

surgir na ânsia de buscar uma simplificação ao já referido excesso de complexidade 

lógica apresentada por Robinson na sua construção dos hiper-reais. 

 

 Mesmo na era da clonagem não existem duas mentes que raciocinem da mesma 

forma, que interpretem e processem a informação de igual modo. Desde que nascemos 
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que o que para nós é belo não o é para muitos outros, mesmo cada um de nós vai 

mudando de opinião e de gosto, de modo de pensar e processar a informação que nos é 

transmitida ao longo da vida. Aquilo que hoje vimos como certo, poderá ser para nós, 

mais tarde, um contra-senso. Aprendemos a expressar as nossas opiniões com base no 

momento, isto é, “hoje” a nossa opinião é esta, mas não podemos garantir que o seja 

“amanhã”, apesar de só a expressarmos com a convicção de que amanhã vamos pensar do 

mesmo modo. Perante as circunstâncias do “hoje” é necessário fazer algumas mudanças 

profundas no ensino da Matemática em Portugal; não bastam as últimas alterações, que 

não são mais do que meras manobras cosméticas. Introduzir a Estatística, foi interessante, 

mas questionável, uma vez que é tratada como um “capítulo parte”, ouvindo-se 

comentários do tipo “isso não é matemática”.  

 Mas as mudanças na nossa sociedade do séc. XXI são tantas e esta é tão profícua 

em novos acontecimentos e novas realidades, que a novidade constante nos coloca numa 

posição muito ingrata, mas ao mesmo tempo desafiadora, movimentada e 

extraordinariamente motivadora para o ensino da Matemática. 

 

2. Dificuldades no Ensino 
 

 A principal linha de força que poderia levar a tentar uma nova abordagem no 

ensino da Análise, poderia assentar na seguinte constatação: ainda não se tem tido êxito a 

definir um conteúdo para este ensino que fosse ao mesmo tempo rigoroso mas mais 

próximo da intuição, formador tanto quanto à dedução quanto à indução, compatível com 

o acesso relativamente massivo da juventude(1) ao ensino secundário e com estado de 

espírito pouco propício à especulação abstracta, que é a marca deste início de século, em 

relação directa com a experimentação numérica acessível pelos meios de cálculo 

modernos, que permitem ver o que anteriormente apenas se podia conceber com os olhos 

da imaginação. 

 

 Uma parte da dificuldade encontra-se na natureza da Análise, assente sobre uma 

metodologia que necessita por parte do aluno de uma boa disposição para construir uma 
                                                
(1) Não se pode esquecer o projecto para alargamento do ensino escolar obrigatório até ao 12º ano. 
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dedução de acordo com os ramos não unívocos de um grafo que deve perceber, na 

sequência de uma análise global, que o leva a encontrar o "bom" caminho que vai da 

hipótese à conclusão. Raciocinar através de um cálculo directo necessita simplesmente de 

um certo treino para memorizar as regras. Isto é mais ou menos acessível à maior parte 

dos alunos. Em contrapartida, raciocinar "ao contrário" e globalmente, como se deve 

fazer frequentemente em análise, exige uma subtileza a qual, estatisticamente, a grande 

massa dos alunos não é capaz, ainda que o seu professor possua um engenho pedagógico 

considerável. 

 O problema reside na natureza dos conceitos essenciais da análise, em primeiro 

lugar o conceito de limite. Os matemáticos do século XIX só ficaram plenamente 

tranquilizados quando o conceito de limite se viu completamente “livre” de qualquer 

conotação "metafísica", ou seja, quando se soube, graças à astúcia genial dos “épsilon – 

delta” (e - d) de Weirstrass, exprimir no estilo Arquimedes a ideia intuitiva de 

"verdadeiro valor" de uma quantidade indeterminada sem invocar os acréscimos 

"infinitamente pequenos” que, no entanto, tinham tido êxito no século XVIII. Mas o 

preço a pagar para apenas manipular conceitos bem definidos a partir das noções 

algébricas sobre os números, foi a “inversão” dos raciocínios na Análise, ou seja o facto 

de que é necessário raciocinar ao contrário relativamente ao caminho heurístico e 

adivinhar a escolha estratégica “vencedora” em cada junção ou desdobramento lógico. 

 Destas considerações resulta que, se se pudesse ensinar a Análise de maneira mais 

próxima à intuição, reforçar-se-ia certamente a acessibilidade da matemática para a 

grande maioria dos nossos alunos. Muitos professores fazem-no substituindo 

provisoriamente a noção formal de limite pelo conceito intuitivo correspondente, sabendo 

que, embora seja “ilegal”, uma vez que a formalização correspondente não é possível sem 

"estar a inverter quantificadores" destruindo o conceito intuitivo, é a única forma que 

encontram para contornar as dificuldades dos alunos. Dizer ` “se x está muito próximo de 

0 então f (x) está muito próximo de f (0)" é acessível à intuição do aluno e compatível 

com o veredicto da máquina de calcular. Trata-se de uma constatação empírica obtida 

com a ajuda do conceito informal de proximidade, o qual não tem infelizmente qualquer 

contrapartida formal na matemática clássica. O salto intelectual que leva à expressão dos 

“e - d”, apesar de ser usual, não é no entanto facilitado. Por esta razão, os responsáveis 
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pela elaboração dos programas renunciaram à imposição dos “e - d” aos alunos, 

encontrando outros meios para assentar a manipulação dos limites e o seu cálculo sobre 

algumas regras admitidas(2). Sob a pressão devida ao ensino de massas, que não consegue 

adaptar-se a estas dificuldades, esses responsáveis esvaziaram o conceito de limite da sua 

substância: a definição é substituída por uma sucessão de regras formais, sem justificação 

científica, onde o aluno privado de qualquer referência intuitiva, se interroga 

permanentemente sobre o que "tem o direito de fazer". Esta técnica de empobrecimento 

conceptual é uma forma de fraude intelectual, involuntária mas real, para com as jovens 

inteligências... 

Resumindo:  

(1)  O jovem estudante actual vê-se submergido, pelos meios de comunicação social, 

num mar de informações abundantes, desligadas, sendo manipulado pela mão 

invisível do conluio tácito entre as diversas fontes de poder que determinam a 

verdade do momento. Isto exige, mais do que nunca, uma cabeça sólida capaz de 

fazer a triagem. 

(2)  A ciência matemática é ao mesmo tempo um manancial de instrumentos para as 

outras ciências e, pela sua natureza rigorosamente dedutiva, uma escola para 

aprender a raciocinar de um modo exacto. Não é a única maneira de aprender a 

pensar exactamente, dado que os objectos do seu discurso são infinitamente 

menos complexos que os das ciências humanas, mas pode contribuir fortemente 

para essa aprendizagem. 

(3)  O raciocínio sobre a parte "não intuitiva" da matemática pede uma subtileza 

incompatível com um ensino de massas. Uma grande parte da Análise encontra-se 

por conseguinte sacrificada para "liberar" o aluno médio.  

(4)  A omnipresença do computador enleva a parte "intuitiva" da matemática ao dar 

valor à importância dos algoritmos. Os raciocínios “não intuitivos” parecem cada 

vez mais "fora de época"...  

(5)  É tentador suprimir o problema não ensinando, a não ser a um pequeno número 

de alunos, a matemática que ultrapassa as receitas básicas. Isto pode até dar a 

                                                
(2) Ver programas de Matemática do Secundário 
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impressão que se reforça o papel selectivo das matemáticas, e que se terá, assim, a 

"verdade" científica obtida sobre a realidade mais que sobre a especulação.  

(6)  Uma grande parte das actividades industriais e económicas terá, num futuro 

imediato, muito mais interesse sobre a utilização e a gestão óptima de sistemas 

complexos do que sobre a execução mecânica de tarefas predeterminadas. A 

modelação matemática tornar-se-á cada vez mais um instrumento de escolha. 

 O problema não tem solução no contexto matemático actual, qualquer que seja a 

excelência da pedagogia. Só uma modificação profunda deste contexto, onde a análise 

teria um carácter mais próximo da intuição, análogo ao do cálculo algébrico, pode abrir 

novas perspectivas: a elaboração de um raciocínio deve consistir na construção de uma 

cadeia de condições necessárias determinadas por regras convenientes. Tal mudança que 

se tem pretendido com as várias “reformulações” dos conteúdos programáticos, se existe, 

é necessariamente paradoxal: verifica-se uma redução do conteúdo mas permanece-se no 

mesmo contexto. Uma verdadeira mudança pode apenas ir no outro sentido: enriquecer a 

matemática em vez de a empobrecer, para que esta se torne mais fácil de praticar em vez 

de menos praticada. 

 Isto quer dizer que se deve alterar alguma coisa na própria Matemática e não só 

na forma de a ensinar, ou seja, construir, a partir de bases axiomáticas de carácter 

científico, cujo significado epistemológico seja claro e com uma validade lógica sem 

falhas, sem, no entanto, trair as formalizações clássicas. 

 É frequente enriquecer a linguagem matemática introduzindo abreviaturas, mas 

estas “extensões” triviais apesar de permitirem um certo “conforto” mental não 

acrescentam qualquer capacidade de modelação nova. Aqui trata-se de ir mais adiante, 

não esquecendo que a notação usada habitualmente em Matemática não está isenta de 

críticas como, por exemplo, “os matemáticos usam uma forma de escrever que só eles 

entendem”. 

 

3. Extensão Formal 

 

 Perante estas constatações, tem-se a convicção firme de que é necessário dar à 

matemática, ensinada no secundário, um conteúdo sólido, onde um maior número de 
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alunos aprende a raciocinar de um modo exacto sobre objectos abstractos, claramente 

definidos num contexto explícito. Uma matemática mais próxima da experiência 

numérica mas não confundida com esta. E por último de ter em conta a história desta 

matemática, extremamente iluminadora sobre o conteúdo semântico dos conceitos 

estudados. Esta aposta parece insustentável uma vez que não se pode alterar os alunos, 

nem melhorar substancialmente a pedagogia. Os primeiros são um dado com 

propriedades estatísticas inflexíveis e o segundo atingiu limites de eficácia. A única porta 

que continua a estar aberta é melhorar a própria matemática! 

 Constata-se que uma hipótese para tal melhoria foi “descoberta” há mais de trinta 

de anos sob o nome de Análise Não Standard – ANS, e que desde logo se mostrou 

notavelmente fértil no plano da investigação matemática. Trata-se de uma verdadeira 

extensão da matemática clássica, com uma linguagem mais rica onde os antigos conceitos 

infinitesimais de Leibniz têm sentido num contexto, do qual se pode provar a coerência 

relativa em relação à matemática clássica. 

 Esta extensão é contudo demasiadamente rica e complexa para servir, 

directamente, como base a um discurso acessível sobre Análise elementar. Por esta razão 

se reflecte, neste trabalho, sobre uma extensão progressiva e mínima que poderia 

desempenhar este papel, analisando-se o que é suficiente para tornar uma grande parte da 

Análise mais próxima do discurso empírico sobre os números, e sem nenhuma concessão 

ao rigor do raciocínio. Uma pedagogia assente sobre esta base poderia fomentar nos 

alunos o raciocínio rigoroso, sem estar a tornar os conceitos “insípidos” nem os desligar 

da experiência numérica. Tem-se, no entanto, plena consciência que tal passo é quase 

“sonhador” uma vez que nunca poderia aparecer oficialmente sem garantias sólidas 

acompanhadas de uma tomada de consciência colectiva de toda a comunidade. A via 

proposta não está em conflito com nenhuma outra abordagem didáctica realizada sem se 

estar a estender a matemática clássica, dado que esta continua a ser inalterada e a 

definição dos conceitos clássicos continua a ser equivalente à sua definição clássica. No 

plano sintáctico, trata-se essencialmente de uma inversão de quantificadores. No plano 

semântico, o benefício da "algebrização" parcial da Análise (um velho sonho que remonta 

a Lagrange e outros matemáticos do século XVIII) é considerável, dado que muitos 
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raciocínios se tornam directos. Por último, no plano psicológico é agradável manipular 

conceitos cuja contrapartida empírica conduz o raciocínio. 

 A proposta é a exploração de outra via para ultrapassar a dificuldade: em vez de 

se proibir uma relação heurística tão simpática, convém reforçar a matemática formal 

para que haja uma contrapartida com o mesmo tipo de fundamento lógico da restante 

matemática em uso. 

 Levantam-se, obviamente, várias questões: 

Poder-se-á construir uma matemática com esta forma? 

Não é perigoso misturar o estritamente intuitivo e o formal?  

Quais são os critérios de coerência de tal extensão da matemática?  

 São inúmeras as perguntas que podem suscitar legítimas apreensões, e este 

assunto deve ser abordado com clareza e cuidadosamente. 

 A matemática conheceu diversas extensões durante a sua jovem história. O 

enriquecimento progressivo da noção de número, primeiro dos inteiros, seguidamente os 

fraccionários e dotados de um sinal, estendeu-se aos irracionais reclamados inicialmente 

pela geometria e por último os reais em relação aos outros ditos imaginários uma vez que 

a sua existência parecia, até há não muito tempo, uma visão do espírito, salda-se 

finalmente por um facto tranquilizante: em cada um destes “alargamentos” está-se 

perante uma extensão da matemática formal, na qual todos os objectos ou propriedades 

são definíveis em termos da matemática anterior. Assim se foi formalizando uma parte 

considerável da matemática empírica. 

 Para se ter o “direito" de ir mais adiante, é necessário preencher, pelo menos, duas 

condições fundamentais: 

- A extensão formal projectada tem que ser logicamente coerente com a 

matemática clássica, ou seja que esta última não se torne contraditória num 

âmbito axiomático novo;  

- Esta extensão seja a formalização de uma parte maior da matemática empírica. 

 Uma terceira condição mais subtil designa-se por “conservação”. Significa que 

um enunciado da matemática clássica que é um “teorema” na matemática “nova” é 

também um “teorema” na matemática clássica. A conservação implica, desta forma, a 

coerência lógica formal em relação à matemática clássica, não introduzindo assim 
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qualquer nova questão que possa aumentar os problemas suscitados pelos teoremas de K. 

Gödel no âmbito da Metamatemática. 

 
4. O Conceito Empírico de Grandeza  

 

 Ora, quais são os conceitos empíricos que a matemática clássica, concebida em 

torno da ideia tranquilizante e democrática que todos os números inteiros têm o mesmo 

estatuto, não saberia formalizar? Pois bem, simplesmente todos os que giram em torno da 

noção de grandeza como qualidade absoluta. 

 A ideia de grandeza está, no entanto, omnipresente nas nossas conversações. 

Frequentemente fazem-se julgamentos do tipo, é grande, pequeno ou médio: por 

exemplo, existe um consenso intuitivo relativamente à diferença de ordens de grandeza 

entre o ordenado de um professor e o ordenado de um jogador de futebol de sucesso ou 

de uma estrela de cinema.  

 Esta noção de grandeza tem algumas virtudes estranhas: se se retira 1 a um 

número grande, ele continua um número grande; se se acrescenta 1 a um número médio 

ele continua a ser médio...  

 Que a grandeza não tem fronteira precisa está inscrito na sua natureza profunda. A 

maior parte dos fenómenos colectivos não tem fronteira precisa no mundo empírico... Por 

exemplo, na evolução dos seres vivos as mudanças de estado são suaves, sem contornos 

bem definidos. Assim, não é razoável que a matemática não contenha um conceito formal 

que possua uma característica tão essencial! 

 Veja-se, por exemplo, uma afirmação de Blaise Pascal (1623-1662), que 

transmite, de forma enfática mas transparente, a “falta” de grandiosidade da mente 

humana(3): 

 “O que é afinal, a natureza do homem? Uma ridicularia em relação ao 

infinito, o todo em relação ao nada, o meio entre o todo e o nada, 

infinitamente longe de entender os extremos. O fim e o princípio das 

coisas estão, para ele, insuperavelmente escondidos num segredo 

                                                
(3) em DELEDICQ, André, Teaching wih infinitesimals, em [2], pp. 225-238. 
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impenetrável, assim como incapaz de ver a pequenez de onde foi retirado 

tal como o infinito pelo qual foi “engolido”. 

O que vai ele fazer então, a não ser reparar nalguns detalhes do meio das 

coisas, num desespero eterno de não conhecer nem o seu princípio nem o 

seu fim.” 

 Actualmente esta afirmação pode ser vista de um modo simples, realçando a 

universalidade do fenómeno e formulando-o de um modo simples, ao se distinguirem três 

ordens de grandeza diferentes, mediadas pela humilde escala humana, como diferentes 

escalas: 

- A escala “humana” – dos objectos apreciáveis;   

- A escala do “muito maior” – dos infinitamente grandes; 

- A escala do “muito pequeno” – dos infinitamente pequenos. 

 A teoria que permite trabalhar com esta distinção é aquela aqui abordada.  

 

5. As Ordens de Grandeza como Ponto de Partida  
 

 Assim, é a admissão da existência das três escalas distintas referidas que induzem 

o alargamento dos números reais aos números hiper-reais.  

 Em linguagem informal, passa-se para a escala maior através de um “zoom out” 

(visão telescópica) à escala humana, permitindo a “visualização” dos números aí 

representados – os infinitamente grandes, e para a escala muito pequena através de um 

“zoom in” (visão microscópica) ao zero da escala humana, permitindo a “visualização” 

dos números aí presentes – os infinitamente pequenos. 

 Mas não é tudo: o que é que acontece se esse “zoom in” for deslocado do zero? 

Há, então, necessidade de definir ainda outro tipo de “grandeza”: quando é feito um 

“zoom in” a tudo à escala humana. Surge, assim, a noção de grandeza finita, isto é, que 

não é infinitamente grande. Mas se desta retirarmos o “zoom” feito em zero, isto é, os 

infinitamente pequenos, surge outra possibilidade de distinção, designada por grandeza 

apreciável, que nem é infinitamente grande nem infinitamente pequena. 

As regras para o cálculo com ordens de magnitude, usualmente designadas por Regras de 

Leibniz, em homenagem a quem deu o primeiro passo neste sentido (cf. a sua “Mathesis 
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Universalis”), são muito simples e apresentam-se nas tabelas seguintes. Por exemplo, a 

soma de dois infinitésimos é um infinitésimo, assim como o produto de um infinitésimo 

por um número apreciável. Por outro lado, pode não ser possível determinar a ordem de 

grandeza de um resultado, aparecendo, neste caso o símbolo “?” nas tabelas que resumem 

as regras de Leibniz para referidas ordens. 

 Sendo frequentemente útil para vários cálculos a existência de uma notação 

genérica para um número cujo valor preciso não tem interesse, residindo este apenas na 

sua ordem de grandeza, as regras são apresentadas utilizando os símbolos(4): 

-  Ø para números infinitamente pequenos ou infinitesimais;  

-  ₤ para números finitos ou limitados; 

- @ para números apreciáveis e  

-  para números infinitamente grandes. 

 No entanto, esta representação poderá não ser a melhor opção quando se pretende 

uma representação simples, acessível e que não peque por excesso de simbologia. Mas, 

no contexto deste artigo, achamos preferível utilizar uma notação já existente, uma vez 

que apenas se pretende fazer uma breve referência às regras de Leibniz. 

 O facto de um destes símbolos ocorrer mais do que uma vez não significa que se 

esteja perante o mesmo número, mas sim, perante a mesma ordem de grandeza. 

+ / - Ø ₤ @  

Ø Ø ₤ @  

₤  ₤ ₤  

@   ₤  

    ? 

 

                                                
(4) Notação introduzida por Imme van den Berg, em Koudjieti, Fouad e van den Berg, Imme,  Neutrices, 
external numbers and external calculus, em [2], pp. 145-160. 
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 Ø ₤ @  

Ø Ø Ø Ø ? 

₤  ₤ @ ? 

@   @  

     

 

 Ø ₤ @  

Ø ? ? Ø Ø 

₤ ? ? ₤ Ø 

@  ? @ Ø 

    ? 

 

 
6. Questões de Linguagem 

 

 À medida que se vai efectuando o desenvolvimento da Análise de uma forma 

mais formal convém escolher, justificar e clarificar a nomenclatura e notação utilizada, 

para se tornar inteligível a todos.  

 Após o seu (re) surgimento nos anos 60, e fundamentalmente após a 

axiomatização da Teoria IST de Edward Nelson nos anos 70, várias notações 

proliferaram nos artigos e documentos sobre o assunto, adaptando vários nomes ao sabor 

de traduções, intuições e intenções, mais ou menos perceptíveis. 

 Um dos problemas da abordagem não convencional da análise num nível mais 

“primário” está na linguagem a utilizar que deverá ser próxima da intuição, de modo a 
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permitir uma compreensão directa e fácil dos conceitos, não deixando nunca de lado o 

rigor em prol do facilitismo. Por outro lado, tendo o rigor como objectivo, a linguagem 

escolhida deverá ser adaptada à língua portuguesa, livre de ambiguidades, acessível e 

coerente com os fundamentos da ANS.  

 São diversas as opiniões sobre o assunto, havendo um certo receio das 

designações de infinitesimais e infinitamente grandes por estarem, por um lado, ligados 

ao naufrágio da antiga teoria dos infinitesimais de Leibniz e por outro à tão controversa 

noção de infinito.  

 Optou-se, pela não utilização, se tal for sendo possível à medida que este trabalho 

for evoluindo, do predicado “standard” evitando também o adjectivo “não standard” com 

todas as implicações que tal aposta possa conter (a ver vamos!) utilizando, no caso de se 

mostrar imprescindível, os adjectivos “convencional” e “não convencional”. 

 Os números hiper-reais serão tratados como uma extensão dos números reais tal 

como o são os números complexos. Do mesmo modo que se diz que  é um número 

real e não um número complexo, com parte imaginária nula (por muito que o seja, não é 

visto como ), também continuará a ser um número real, apesar de também 

ser hiper-real. 

 Assim, para se passar a uma linguagem mais formal quando se trabalharem os 

números, e não as ordens de grandeza anteriormente referidas, podemos utilizar uma 

notação mais compacta:  

-  i-grande  para “infinitamente” grande e representa-se de forma ainda mais 

compacta por ig(5);  

-  i-pequeno para “infinitamente” pequeno ou “infinitésimo” e representa-se 

de forma ainda mais compacta por ip(6); 

 Esta terminologia está em concordância com as ideias originais de Leibniz, e uma 

vez que estas palavras não figuram no dicionário a sua utilização reforça o facto destas 

serem palavras técnicas para as quais é dada uma definição matemática.  

 Surgem ainda a notações:  

                                                
(5) À escala do “muito maior” 
(6) À escala do “muito pequeno” 
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- Finito ou Limitado se não for infinitamente grande e representando-se, de 

forma ainda mais compacta, por fi ou ~ig 

- Apreciável se não for nem infinitamente grande nem infinitesimal, 

representando-se, de forma ainda mais compacta por ap(7). 

 Refira-se que se optou pela designação “apreciável” como se poderia ter 

escolhido “médio” ou “moderado”, como já consta em vários textos sobre o assunto. No 

entanto as abreviaturas de “médio” e “moderado” (“med” e “mod” respectivamente) 

poderiam levar a alguma confusão dada a existência de outras notações similares 

utilizadas em Estatística. Relativamente à opção “finito” ou “limitado” deveremos referir 

que a escolha entre apenas uma das duas notações não foi tranquila e, neste momento, 

parece mais acertado permitir a utilização de qualquer uma das possibilidades. No 

entanto, a única abreviatura possível é a assinalada, uma vez que uma abreviatura para 

“limitado” seria impensável. 

 
7. Definições Fundamentais 

 
 Toda a controvérsia gerada pelos números hiper-reais e Análise Não 

Convencional tem como base a existência destes “novos” números: 

 

Definição 1   Número i-pequeno 

Um número e é i-pequeno se  para todo o número n natural, e 

escreve-se: e é ip. 

 

 

Definição 2   Número i-grande 

Um número w é i-grande se  para todo o número n natural, e 

escreve-se w é ig. 

 

                                                
(7) À escala do “humana”. 
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 Como consequência destas definições tem-se, de acordo com a notação utilizada, 

que:  

 - um número a diz-se finito se  para algum número n natural. 

 - um número a diz-se apreciável se  para algum número n natural. 

 

Definição 3   Números i-próximos 

Dois números x e y dizem-se “infinitamente” próximos se a sua 

diferença for i-pequena, e representa-se por , isto é,  

,  com  ip. 

 

 Com base nestas definições pode-se mostrar, por exemplo, que: 

 
P1 Qualquer número ip está i-próximo de zero. ( Se  é ip então ) 

Isto porque:   e  é ip. 

 
P2 O único número real ip é o zero. ( Se  é ip  e  então ) 

Isto porque, pela propriedade arquimediana de IR tem-se que: 

Sendo | x | > 0 e 1 > 0 então existe um número natural n tal que: | x |.n > 1, logo, 

  para algum número natural n, assim se  e , então não é ip. 

 
 

8. Um Exemplo de Recta Hiper-real 

 

 Melhor do que qualquer descrição que se possa redigir, será a visualização da 

mesma onde se tentam apresentar os primeiros detalhes: 
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 Assim, em torno de qualquer número real r existe um tipo de “nuvem” formada 

por hiper-reais que são i-próximos de r, isto é, cuja diferença entre estes é um número ip. 

 Maior (ou menor) que qualquer número real temos os números ig positivos (ou 

negativos) que correspondem aos inversos dos números ip. 

 Este é o ponto de partida para uma nova Análise com uma componente de 

manipulação algébrica estimulante e com consequências surpreendentemente rigorosas 

mas intuitivas. 

 
9. Um Debate em Aberto sobre bases matemáticas sólidas 

 

 O primeiro trabalho deverá consistir, por conseguinte na clarificação do discurso a 

propósito das noções clássicas de aritmética, em especial da recorrência, geralmente 

muito confundida com "etc”.  

 Será então possível passar à formalização das ordens de grandeza. Primeiro de um 

modo muito simples, o que permitirá já cobrir o essencial da análise que se pratica no 

ensino secundário. Seguidamente de forma ligeiramente mais elaborada, permitindo já a 

demonstração de teoremas fundamentais sobre os limites de sucessões e de funções, 

sobre as derivadas e os integrais. 
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 A conservação destas extensões sucessivas resulta da conservação da Análise Não 

Convencional, que as contém. A Análise Real que se pode desenvolver a partir daí é 

consideravelmente mais próxima da intuição do que a Análise Convencional. A 

equivalência das noções de limite, continuidade, derivada, integral expressas numa 

linguagem enriquecida com as respectivas noções da matemática clássica, coroa o 

edifício e permite tranquilizar aqueles que temem que o uso imoderado das ordens de 

grandeza no ensino gere uma ruptura na comunicação entre os que foram educados no 

estilo clássico e os outros, ou mesmo uma perda cultural. Mas sem se ser muito optimista, 

porque não preconizar uma duplicação na cultura!  

 Numa fase inicial, parece-nos que a abordagem em termos de ordens de grandeza 

é mais coerente e mais acessível a um maior número de alunos, continuando a ser ao 

mesmo tempo rigorosa. A sensibilização para a dupla linguagem poderia começar no 

primeiro ciclo universitário e não ser desenvolvido plenamente a não ser unicamente no 

estudo da matemática como ciência, o qual se refere apenas a uma parte ínfima dos 

estudantes (os que seguem para as Licenciaturas em Matemática). Os outros teriam 

assim, ao seu dispor, conceitos mais do que suficientes e, sobretudo, próximos da 

modelação numérica dos fenómenos concretos que lhes permitiria estar à vontade nas 

actividades onde se utiliza a matemática. 

 Mas a verdadeira liberdade de espírito e a clareza conceptual do diálogo entre o 

empírico e o formal sobre o qual assenta, não poderá deixar indiferentes os professores 

que gostariam de apoiar o seu ensino sobre uma base sólida mas que simultaneamente 

permita uma criatividade acessível a um maior número de alunos.  

 Este trabalho foi redigido com o intuito de instaurar, com conhecimento de causa 

e não de forma meramente sentimental, um debate profundo entre os professores de 

Matemática. Não se pretende que a via aqui preconizada seja a única que permita resolver 

o problema didáctico e pedagógico que se coloca no ensino elementar da Análise no 

contexto actual. Além disso fica ainda em aberto a construção de uma pedagogia coerente 

a partir dos fundamentos aqui expostos.  

 Este trabalho não será em vão se este texto suscitar muitas e frutuosas discussões 

sobre um assunto cuja importância excede o quadro restrito do ensino. 
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Introdução 

Esta comunicação pretende contribuir para a discussão de aspectos relacionados 

com o desenvolvimento do sentido do número nos alunos do 1ºciclo, apresentando alguns 

resultados preliminares de um estudo realizado no âmbito do projecto Desenvolvendo o 

sentido do número: perspectivas e exigências curriculares (DSN-PEC) 1. Pretende ainda 

dar a conhecer o trabalho realizado neste projecto tendo em conta a sua estrutura e as 

ideias subjacentes.  

Um dos objectivos deste projecto é promover o trabalho colaborativo entre 

professores de instituições de formação inicial e professores do terreno, através do uso de 

uma plataforma de comunicação a distância, tendo como base a reflexão sobre o 

desenvolvimento das competências de cálculo nos primeiros anos de escolaridade (dos 5 

aos 12 anos). Pretende, ainda, desenvolver, experimentar e divulgar materiais que possam 

ajudar os professores destes anos de escolaridade a desenvolver competências de cálculo 

nos seus alunos. Participam no projecto docentes das Escolas Superiores de Educação de 

Leiria, Lisboa e Setúbal, professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico e educadores de 

infância.  

O projecto assume como ponto de partida três ideias fundamentais que orientam 

todo o trabalho que tem vindo a ser realizado pelos seus diferentes intervenientes.  

A primeira, diz respeito à linha de investigação sobre as competências de cálculo 

e o sentido do número que sustenta o projecto e que assume como pressupostos de base 

                                                
1 O Projecto (DSN-PEC)  é da responsabilidade conjunta das Escolas Superiores de Educação de Leiria, 
Lisboa e Setúbal e é financiado pela FCT com a referência POCI/CED/59680/2004. 
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os seguintes aspectos: (i) as crianças desenvolvem e utilizam por si sós uma grande 

variedade de estratégias de cálculo; (ii) essas estratégias e procedimentos são 

transformados em diferentes níveis de abstracção e de aplicação flexível; (iii) esse 

desenvolvimento caminha a par da aquisição duma certa compreensão dos números, de 

competências específicas, de relações numéricas e duma certa forma de pensar e 

raciocinar matematicamente; (iv) as aprendizagens escolares influenciam o 

desenvolvimento e utilização destas estratégias e procedimentos (Fuson, 1992; Klein, 

1998; Gravemeijer, Cobb, e Whitenack, 2000). 

A segunda, relaciona-se com o modo como o projecto se desenvolve, encarando a 

reflexão sobre a prática como um instrumento fundamental de desenvolvimento do 

conhecimento do professor sobre o ensino e o processo de aprendizagem (Marcelo, 

1992). Além das discussões de textos sobre o desenvolvimento das competências de 

cálculo e do sentido do número, os professores intervenientes têm realizado reflexões 

conjuntas sobre a concepção e a implementação das tarefas em salas de aula pelas 

diferentes equipas. A componente reflexiva é igualmente um processo integrante da 

metodologia seguida no trabalho realizado por cada grupo durante o processo de 

construção, realização e reformulação das tarefas. 

A terceira, refere-se à importância da formação de equipas colaborativas, 

considerando-se que constituem um enquadramento favorável à experimentação e ao 

desenvolvimento profissional dos professores (Saraiva e Ponte, 2003). Os participantes 

deste projecto organizam-se em três equipas de acordo com os níveis de ensino – Pré-

escolar, 1º Ciclo e 2º Ciclo, subdividindo-se em vários grupos de trabalho formados com 

base  nos diferentes anos de escolaridade. Cada um destes grupos, constituído por dois 

professores do ensino superior e por dois ou três professores do terreno, concebe, 

implementa e reformula tarefas sobre números e cálculo para o respectivo ano de 

escolaridade.  

Este trabalho teve início em 2003 e surge, inicialmente, associado ao projecto 

Desenvolvendo o sentido do número. A componente de investigação tem vindo a ser 

desenvolvida por alguns dos elementos que integram, actualmente, o projecto DSN-PEC. 

Uma das vertentes da investigação inclui a realização de estudos de caso cujos principais 

objectivos são compreender o modo como os alunos desenvolvem o sentido do número e 
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identificar práticas profissionais e o tipo de currículo que favorece esse desenvolvimento. 

Foram identificadas as seguintes questões orientadoras: 

• Que aspectos do sentido do número são utilizados pelos alunos quando resolvem 

problemas numéricos? 

• Que características das tarefas promovem o desenvolvimento do sentido do 

número? 

• Que tipo de interacções professor/alunos favorecem o desenvolvimento do sentido 

do número? 

 

Nesta comunicação apresenta-se uma parte da análise dos dados relacionados com 

as duas primeiras questões, assim como as categorias que serviram de base a essa análise.  

A análise dos dados relativos aos aspectos do sentido do número utilizados pelos 

alunos durante a realização das tarefas teve como referência o modelo referido por 

Mcintosh, A., Reys, B. J. e Reys, R. E. (1992), a partir do qual foram construídas 

categorias de análise adaptadas do referido modelo e que se apresentam na tabela 1. 

 

Conhecimento e destreza 

com os números 

Sentido da regularidade dos números  

Múltiplas representações dos números 

Sentido da grandeza relativa e absoluta dos números 

Uso de sistemas de referência que permitem avaliar uma resposta ou 
arredondar um número para facilitar o cálculo.   

Conhecimento e destreza 

com as operações 

Compreensão do efeito das operações  

Compreensão das propriedades  

Compreensão das relações entre as operações. 

Aplicação do conhecimento 

e da destreza com os 

números e as operações em 

situações de cálculo 

Compreensão para relacionar o contexto e os cálculos 

Consciencialização da existência de múltiplas estratégias 

Apetência para usar representações eficazes  

Sensibilidade para rever os dados e o resultado. 

      Tabela 1 – Quadro teórico sobre os aspectos do sentido do número adaptado de McIntosh et al. (1992) 
 

Para analisar os aspectos relacionados com a consciencialização da existência de 

múltiplas estratégias na resolução de situações que envolvem procedimentos aditivos 

e/ou subtractivos, foram definidas as seguintes subcategorias:  
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i. método dos saltos, em que as dezenas são adicionadas ou subtraídas a partir do 

primeiro número em causa; 

ii. método da decomposição, em que as dezenas e as unidades são separadas e 

tratadas isoladamente. 

O segundo grupo de categorias relaciona-se com as características das tarefas que 

favorecem o desenvolvimento do sentido do número e inclui os seguintes aspectos: 

i. significado do contexto e a sua relação com as experiências dos alunos; 

ii. importância do contexto na estruturação dos números; 

iii. importância da tarefa no desenvolvimento dos aspectos do sentido do número. 

 

O estudo que se segue corresponde a uma parte de um dos estudos de caso cuja 

recolha de dados foi realizada numa turma do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico durante 

a implementação da tarefa “Comprar brinquedos”. 

 

A  tarefa “Comprar brinquedos” 

 

Nesta tarefa (ver figura1) os alunos tinham à disposição um conjunto de cartões 

onde estavam desenhados vários animais de brincar. Dispunham ainda de duas notas 

(falsas) de cinco euros e, posteriormente, de três notas. A cada aluno foi distribuída uma 

ficha individual. A ideia era que cada aluno imaginasse que iria comprar brinquedos 

tendo em conta o dinheiro disponível em cada uma das situações que seriam colocadas 

pela professora. 
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Figura 1 

Com a realização desta tarefa pretendia-se que os alunos desenvolvessem um 

conjunto de ideias e procedimentos tais como: 

- Estruturar os preços utilizando as “imagens” dos números; 

- Aprofundar a compreensão das unidades de base do sistema decimal e das suas 

relações; 

- Resolver problemas de adição e subtracção; 

- Desenvolver uma forma sistemática de inventariar todas as compras possíveis. 

 

Implementação da tarefa: análise e reflexão 

A tarefa foi proposta pela professora da turma, que integra a equipa do projecto, e 

a sua implementação foi observada por outros dois elementos do projecto, que a 

registaram em vídeo e elaboraram algumas notas de campo. Depois da realização da 

tarefa, seguiram-se momentos informais de reflexão conjunta sobre aspectos que tinham 

ocorrido na aula. Estes momentos foram fundamentais para fazer o levantamento de 

eventuais alterações a serem efectuadas na tarefa e nas respectivas indicações para o 

professor. É de salientar que, mesmo durante a realização da tarefa, surgiram algumas 

situações de partilha de ideias entre a professora da turma e as professoras que 
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observavam a aula sobre a melhor forma de continuar a exploração da tarefa, tendo em 

conta as reacções dos alunos. 

Apresentamos e analisamos em seguida alguns episódios que pretendem ilustrar as 

experiências vividas na sala de aula durante a implementação da tarefa e evidenciar os 

aspectos do sentido do número utilizados pelos alunos.  

Uma das questões colocadas aos alunos no decorrer da tarefa foi:  

- O que podem comprar com 2 notas de 5 euros?  
Face à compra simulada, a professora questionou alguns alunos sobre o dinheiro 

que tinha sobrado depois de cada um ter comprado o animal que escolheu. O episódio 1 

mostra a explicação dada por uma das alunas, Carolina: 

Episódio 1 
Carolina: Escolhia o coelho. 
Professora: Porquê? E o senhor da loja deu-te troco? 
Carolina: O senhor da loja deu-me 3 euros de troco. 
Professora: Porquê? 
Carolina: Porque 7 mais 3 são 10 e 10 menos 3 são 7. 

 
 
 A Carolina, ao dizer como pensou, explicita o seu conhecimento sobre as diversas 

representações dos números e utiliza esse conhecimento para representar o 10 recorrendo 

à decomposição mais favorável face à situação apresentada (7+3), conseguindo também 

relacionar a operação adição com a subtracção. O raciocínio de Carolina parece revelar a 

aquisição de aspectos relativos ao conhecimento e destreza com os números e ao 

conhecimento e destreza com as operações. 

 Nesta questão houve alunos que responderam de modo incorrecto, parecendo ter 

sido influenciados pelas suas preferências, não considerando a quantia disponível para a 

compra. Apesar disso, e perante questões colocadas pela professora, conseguiram 

calcular a quantia que lhes faltava. O episódio 2 é um exemplo desta situação e descreve 

o diálogo que se estabeleceu entre o Roberto e a professora: 

Episódio 2 
Roberto: Comprava o cão e a girafa 

 Professora: E quanto custam? 
 Roberto: O cão custa 12 euros e a girafa custa 11.  

Professora: E quanto precisas para comprares os dois? 
Roberto: 11 mais 12 são 23. Preciso de 23 euros. Mas o dinheiro não dá.  
Professora: E como? Os dois brinquedos custam 23 e só tens 10 euros! Quanto falta? 
Roberto: Tiro 10 dos 11 e sobra 1. Somo 12 com 1 e faltam 13. Faltam mais duas notas de 5 e 3 
euros, ou 1 moeda de 2 e 1 euro. 
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 Foi o próprio aluno que, com a ajuda da professora, identificou a impossibilidade 

de compra dos dois brinquedos, o que mostra um reconhecimento acerca da grandeza 

relativa do 23 quando comparado com o 10, para além de evidenciar a facilidade com 

que consegue utilizar as diferentes decomposições dos números, utilizando a estrutura do 

10. O recurso ao contexto do dinheiro, referindo as notas disponíveis, está relacionado 

com a compreensão da relação entre o contexto do problema proposto e os cálculos 

necessários à sua resolução. As respostas do Roberto parecem corresponder à aquisição 

dos três aspectos do sentido do número referidos por McIntosh et al. (1992): 

conhecimento e destreza com os números, conhecimento e destreza com as operações e 

aplicação do conhecimento e da destreza com os números e as operações em situações 

de cálculo. 

Outra das questões colocadas aos alunos foi: 

- E se tivessem mais uma nota de 5 euros ?  

As estratégias usadas na resposta a esta questão correspondem à utilização da ideia 

do dobro e à decomposição de um número, neste caso, do 15. É de salientar que estas 

decomposições foram realizadas de formas diferentes, havendo a consciência da 

existência de múltiplas estratégias de cálculo, que corresponde ao conhecimento e 

destrezas com os números. O episódio 3 apresenta duas situações que são exemplo do 

atrás referido: 

 Episódio 3 
Íris: Comprava o elefante e o urso. 

 Professora: E quanto custam? Tens dinheiro que chegue? 
Íris: Custam 15 euros. Tenho, porque 5 mais 5 (aponta para 2 notas) são 10 e mais 5 (aponta para 
a outra nota) são 15. 
 
Hugo: Comprava o esquilo (14 euros). 

 Professora: Porquê? E quanto recebias de troco? 
Hugo: Recebia 1 euro. Porque 15 menos 1 é 14. 
Professora: Consegues explicar de outra maneira?  
Hugo: 10 mais 4 são 14 e mais 1 são 15. 

 

A Íris contou de 5 em 5, parecendo compreender o sentido da regularidade dos 

números. O Hugo partiu do 15 e recorreu à subtracção (saltos de 10 com compensação) e, 

depois, partiu do 10 e recorreu à adição (saltos de 10) – método dos saltos. O 

conhecimento deste aluno acerca da regularidade dos números e da relação entre as 
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operações adição e subtracção parece ter facilitado a utilização das estratégias adequadas 

e eficazes à resolução desta situação concreta. 

Em síntese, e no que diz respeito ao desenvolvimento do sentido do número, os 

alunos utilizaram alguns aspectos que não foram ensinados mas que lhes permitiram fazer 

raciocínios mais flexíveis. O trabalho desenvolvido nesta aula parece ter contribuído para 

o desenvolvimento do conhecimento e da destreza com os números, sendo evidenciado o 

reconhecimento da grandeza relativa dos números e o sentido da regularidade dos 

mesmos quando os alunos comparavam a quantia de dinheiro disponível com o preço de 

cada brinquedo ou quando identificavam o padrão de contagem associado às contagens. 

Também o reconhecimento dos números utilizando múltiplas representações foi 

favorecido em todo o trabalho desenvolvido, nomeadamente, quando alguns alunos 

perceberam que determinadas decomposições eram bastante úteis, na medida em que 

facilitavam cálculos que envolviam a adição e a subtracção (ver episódio 2).  

O trabalho desenvolvido com os alunos à volta desta tarefa parece ter contribuído 

também para um melhor conhecimento e destreza com as operações, nomeadamente no 

que diz respeito à compreensão sobre os efeitos da operação adição utilizando diferentes 

números, para além de tornar explícita a relação entre esta e a subtracção. As conexões 

entre as operações adição e subtracção são utilizadas pelos alunos na justificação dos seus 

modos de pensar ao longo de todo o trabalho (ver, por exemplo, episódio 1). 

A aplicação do conhecimento e da destreza com os números e com as operações 

em situações de cálculo parece ter sido conseguida por alguns alunos durante a resolução 

dos problemas associados à tarefa. A utilização de diferentes estratégias de cálculo foi 

favorecida e parece que houve um reconhecimento, por parte de alguns, dos 

procedimentos que se revelam eficazes em situações semelhantes, tais como a utilização 

do método dos saltos de 10 com compensação, recorrendo à subtracção, e ao método dos 

saltos de 10, recorrendo à adição.  
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Considerações finais 

 
Este estudo permite realçar alguns aspectos do sentido do número utilizados pelos 

alunos assim como reflectir sobre as características da tarefa que favorecem o seu 

desenvolvimento.  

No que diz respeito aos aspectos do sentido do número, a análise dos episódios 

acima apresentados parece revelar que os alunos desenvolveram conhecimentos e 

destrezas com os números e com as operações adição e subtracção, conseguindo aplicar 

esses conhecimentos e destrezas em situações de cálculo. O aspecto mais significativo do 

trabalho realizado pelos alunos prende-se com o uso de estratégias e raciocínios flexíveis 

de cálculo que não foram ensinados e, atendendo ao facto de serem alunos de 1º ano, é de 

salientar as raras as situações em que recorreram à contagem um a um. 

 Relativamente às características da tarefa, o contexto utilizado, o dinheiro, faz 

parte do dia-a-dia dos alunos e parece ter facilitado a atribuição de significado aos 

números envolvidos. Por outro lado, o mesmo contexto, ao favorecer o uso de uma 

determinada estrutura dos números (a base 5), parece ter constituído um elemento 

fundamental no surgimento de estratégias adequadas. Estes resultados estão de acordo 

com a perspectiva de Heuvel-Panhuizen (2001), que considera que é a estruturação dos 

números que permite ir para além do cálculo por contagem um a um, contribuindo para o 

desenvolvimento de estratégias de cálculo mais eficazes.  
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A importância atribuída ao papel do educador, como agente de mudança e 

garantia da qualidade de ensino, fez com que a sua formação se tornasse, provavelmente, 

um dos domínios privilegiados da investigação educacional das últimas décadas.  

As mudanças crescentes nas condições sociais, e consequentemente nos sistemas 

educativos, o surgimento de novas perspectivas teóricas sobre a acção do educador e o 

aumento da complexidade do seu papel levou à emergência de uma nova visão do 

educador como profissional em permanente desenvolvimento. Foi assim que nos últimos 

anos se verificou uma alteração nos paradigmas referentes à formação inicial e contínua 

de professores. 

Consideramos que a formação dos profissionais de educação deve ter como 

objectivo o desenvolvimento de uma atitude reflexiva e crítica em relação à sua prática e 

ao seu papel como construtor de conhecimento, desencadeando mudanças significativas 

na sua postura profissional. De acordo com Tavares (1997), a perspectiva da formação 

como construção de conhecimento e produção de saberes implica “concepções de 

natureza interactiva, colaborativa e mista que possibilitem o desenvolvimento progressivo 

e equilibrado dos sujeitos para a sua autonomia”(p. 67).  Permite ainda, o 

desenvolvimento de três vectores: o saber, o saber-fazer e o saber ser e estar, integrando 

as competências científicas, pedagógica e pessoal, fundamentais para o desenvolvimento 

profissional do educador. 

Torna-se necessário então, que lhes sejam garantidos momentos privilegiados de 

partilha de experiências, favorecedores da reflexão para, na e sobre a acção que apoiem e 

sustentem o desenvolvimento profissional dos envolvidos. Ao potenciar-se o 
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desenvolvimento profissional do educador, perspectiva-se a melhoria dos contextos e da 

qualidade da educação. Isso implica o investimento em múltiplas dimensões: pessoal, 

profissional e contextual.  

O educador deve encontrar espaços de interacção entre as dimensões pessoais e 

profissionais, de modo a apropriar-se dos seus processos de formação, dando-lhes um 

sentido no quadro das suas histórias de vida. Segundo Nóvoa (1992), através de uma 

atitude de reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente da identidade 

pessoal, o educador constrói a sua profissionalidade,  assumindo a responsabilidade pelo 

seu próprio desenvolvimento, num processo dinâmico, que se pretende contínuo e 

evolutivo. 

 

 A educação matemática 

 

A matemática, no âmbito da Educação de Infância, nem sempre tem recebido 

investimentos significativos no que se refere à formação docente, nem das políticas 

educativas, nem dos currículos de formação inicial. Isto pode ser reflexo da visão 

equivocada de que a criança em idade pré-escolar não tem acesso ao conhecimento 

matemático por este implicar um elevado nível de abstracção.  
Estudos realizados nesta área (Araújo, 1998) apontam a necessidade de propostas de 

formação que considerem o contexto cultural da criança, no qual o jogo assume relevada 

importância, a dimensão ético-política da matemática e a sistematização de situações que 

favoreçam uma aprendizagem de matemática que seja significativa tanto para o aluno como para 

o Educador. Isto significa compreender o conhecimento matemático como construção social, 

possibilitando ao aprendente, professor ou aluno, perceber-se como sujeito que constrói, que é 

capaz de teorizar, confrontar teorias e estabelecer relações com outros sujeitos e objectos. 

Assim, na perspectiva de Moura (2001), “os conteúdos matemáticos são aqueles que 

permaneceram como patrimônio cultural porque, de algum modo, contribuem para a solução de 

problemas ainda relevantes para o convívio social” (p.148). O mesmo autor refere a importância 

de tratar o conteúdo matemático como um objectivo social a veicular na sala de aula, que passa a 

ter uma história. O educador ao lidar com um conteúdo específico lida com a sua história, 

adquirindo a criança uma compreensão do modo como os conhecimentos são produzidos 

historicamente. “É nessa percepção que está o aspecto da formação contínua que consideramos 
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tão relevante para o professor. A compreensão de que o conteúdo tem uma história ligada ao 

desenvolvimento social vai trazer uma outra dimensão para a didática do professor” (ibidem, 

p.149). Este precisa perceber as conexões da sua disciplina com outras disciplinas, reconhecendo 

a sua interdependência e complementaridade numa perspectiva interdisciplinar. 

 

O projecto 

  

O projecto que aqui apresentamos tem como referencial a proposta da Oficina 

Pedagógica de Matemática da Universidade de São Paulo (OPM/USP). Esta visa a 

formação de educadores a partir da actividade orientadora de ensino que Moura (1996) 

considera como aquela que se estrutura de modo a permitir a interacção dos sujeitos 

mediados por um conteúdo, negociando significados com o objectivo de resolver 

colectivamente uma situação-problema. Além disso, define os elementos essenciais da 

acção educativa e respeita a dinâmica das interacções, permitindo a partilha de 

“significados que se modificam diante do objecto de conhecimento em discussão” 

(ibidem, p. 155). 

Neste âmbito, era nosso objectivo perceber em que medida esta proposta de 

formação tinha impacto no desenvolvimento profissional dos educadores, a partir da 

sistematização da experiência vivenciada em matemática.  

Considerando o conhecimento Matemático como um produto social, a nossa 

opção por uma metodologia que favorecesse a interacção torna-se clara. As investigações 

realizadas nas últimas décadas têm realçado a importância que as interacções sociais, 

nomeadamente as interacções entre pares, têm no processo de apreensão de conhecimento 

pois o processo interactivo permite uma co-construção de saberes.  

 

Percurso de formação 

 
Este projecto em Educação Matemática surgiu como um projecto de investigação 

e formação de educadores, em intercâmbio entre Portugal e Brasil, no ano lectivo 2000/ 

2001, envolvendo a Universidade de Aveiro/Portugal e as Universidades de São Paulo, 



 160 

Campinas, Ribeirão Preto e Presidente Prudente/Brasil e jardins-de-infância dos dois 

países.  

A metodologia adoptada implicava que o grupo constituído se envolvesse em 

momentos de pesquisa, momentos de reflexão sobre a acção, troca de impressões 

sistemáticas inter/intra grupos e supervisor, procurando o equilíbrio entre espaços e 

ritmos de acção-reflexão, não só do grupo mas também de cada um dos participantes 

individualmente. 

Sustentado na Educação Matemática, o projecto tinha como objectivo superar as 

lacunas da formação inicial em relação aos conhecimentos das educadoras nessa área. 

Numa metodologia de investigação-acção, criou-se um espaço de reflexão partilhada que 

permitiu a discussão das concepções de cada elemento implicando, dessa forma, a sua 

selecção e (re)formulação, resultando na elaboração de projectos curriculares, produto de 

opções pedagógicas daí resultantes.  

A dinâmica de formação privilegiou a resolução de situações-problemas cujas 

soluções conduziram à elaboração de novos conhecimentos, referentes não apenas aos 

conteúdos matemáticos, mas também à própria prática docente. Pretendia-se 

instrumentalizar o grupo para o exercício profissional procurando reflectir, elaborar, 

aplicar e avaliar as actividades orientadoras de ensino2, estruturando e sistematizando um 

projecto curricular em matemática. No âmbito de uma perspectiva de acção-reflexão-

formação (Zeichner, 1993; Moreira & Alarcão, 1997), o trabalho passou a ser entendido, 

a partir daí, como um conjunto de actividades orientadoras sistematizadas e 

cuidadosamente planeadas, com a intencionalidade pedagógica agora mais 

consciencializada.  

Esta sistematização possibilitou ao educador um movimento de reflexão sobre a 

prática e consequentemente o seu desenvolvimento profissional, permitindo aos 

educadores envolvidos no projecto tomar consciência de que noções matemáticas 

                                                
2 Para Leontiev (1986) a actividade é entendida como uma acção intencionalizada de um indivíduo que a 
realiza por um motivo e com uma finalidade (objectivo), e que resulta em alguma transformação do sujeito 
que a realiza ou do meio físico e social. “É actividade orientadora porque define os elementos essenciais da 
ação educativa e respeita a dinâmica das interacções (…) e avalia se chegou a resultados adequados ao que 
era desejado” e é actividade orientadora de ensino porque se “estrutura de modo a permitir que sujeitos 
interajam mediados por um conteúdo negociando significados, com o objectivo de solucionar 
colectivamente uma situação-problema” (Moura, 2001, p. 155). 
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aparentemente complexas podem tornar-se acessíveis às crianças, desde que vividas 

significativamente por estas. 

Assim, através de estratégias como jogos e histórias virtuais dos conceitos 

desenvolveram-se actividades promotoras da compreensão dos mesmos, tais como o 

controlo de quantidade, ordenação, agrupamento numérico, probabilidade/estatística, 

medida e geometria.  

A correspondência inter-grupos (educadores e crianças) foi a estratégia escolhida 

para fazer a comunicação das descobertas e dúvidas, pedir opinião aos colegas e, até, 

trocar materiais e jogos construídos no âmbito dos conceitos matemáticos abordados. 

Esta dinâmica privilegiou a interacção como factor determinante no processo de 

construção de conhecimento, tanto do adulto quanto da criança, inserindo assim este 

projecto na perspectiva sócio-interaccionista de Vigotsky, reconhecendo o papel do 

educador como mediador nesse processo de construção e desencadeando mudanças 

significativas na sua prática profissional. 

No que diz respeito aos educadores participantes do projecto, a elaboração de 

reflexões escritas (“memórias”) no final de cada encontro, foi a estratégia definida para a 

reflexão sobre o processo, Pretendíamos que se reflectisse, não só sobre os conteúdos 

abordados, mas sobre as repercussões desses encontros no desenvolvimento pessoal e 

profissional de cada participante. 

 

Desenvolvimento Profissional e Educação Matemática  

 

Na prática educativa do grupo de formandos, a actividade orientadora de ensino 

passou a constituir “um problema em movimento tal como o é para os alunos, pois, a 

cada momento, [este] se depara com questões novas, colocadas pelo conjunto de relações 

estabelecidas em aula. Este movimento constante de busca de melhoria do ensino é o que 

caracteriza a actividade orientadora de ensino como sendo também actividade de 

pesquisa” (Moura & Moura, 1996, p.17) e, por isso, promotora do desenvolvimento 

profissional. A opção do educador em organizar desta forma a acção educativa permite-

lhe desenvolver competências investigativas, tornando-o um educador reflexivo. 
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O desenvolvimento profissional dos educadores envolvidos no projecto, permitiu-

lhes reconhecer o seu papel como mediadores no processo de construção do 

conhecimento matemático pela criança e, ainda, a actividade orientadora de ensino como 

unidade de formação da criança e do educador, desencadeando mudanças significativas 

na prática profissional.  

O foco da prática do educador deve ser a promoção, a partir da actividade lúdica, 

da estimulação, da autonomia e da descoberta do que a criança experimenta e brinca, 

motivando-a, promovendo e implicando-a no seu processo de aprendizagem, ajudando-a 

a ir sempre um pouco mais além, (o que Vygotsky considera como intervenção na zona 

de desenvolvimento proximal3), considerando-a assim como actor/agente activo, com 

iniciativa, saber e experiências próprias. 

Uma atitude positiva de interacção educativa reflecte, por parte do educador, um 

conjunto de características pessoais facilitadoras do desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. Essas características envolvem uma maior sensibilidade, empatia e respeito pelas 

necessidades da mesma. Uma estimulação rica e apropriada às capacidades da criança e 

que potencie o pensamento e o diálogo, desenvolvem a iniciativa, “promovendo a sua 

autonomia, encorajando-a nas suas escolhas e dando-lhe oportunidade de experimentar e 

de resolver os seus conflitos de uma forma autónoma” (Luís, 2000, p.79).  

O estilo de formação adoptado no projecto remete-nos para algo que está 

implícito no processo de desenvolvimento profissional do educador e que é o facto deste 

estar em permanente (re)construção. O seu conhecimento profissional já não pode ser 

compreendido como algo individual mas como um processo colectivo, construído no 

diálogo com os outros e na redefinição de objectivos comuns (Alarcão, 2000).  

 

Percurso de Investigação  
 

A investigação-acção é uma metodologia caracterizada por uma dinâmica 

permanente entre a reflexão e a acção, em que o educador interfere no próprio terreno de 

                                                
3 Este conceito refere-se à diferença entre o nível das tarefas que a criança pode realizar com a ajuda do adulto ou de outro mais 
competente e o nível de tarefas que consegue realizar sozinha. O educador desempenha, assim, um papel fundamental ao intervir nesta 
zona e servir de mediador entre o mundo e a criança. 
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pesquisa, analisando as consequências da sua prática. Nesse sentido, a área de 

investigação surgiu da necessidade de verificar a eficácia do projecto no desenvolvimento 

de competências na área da matemática.  

Pretendíamos concretizar um estudo longitudinal comparativo entre o 

desempenho das crianças que participaram do projecto nos jardins de infância e outras da 

mesma turma, que frequentavam o 1º Ciclo do Ensino Básico. Este estudo, inserido no 

paradigma interpretativo, tinha como objectivo verificar se uma abordagem da 

matemática centrada na resolução de situações-problemas e no desenvolvimento de 

competências de análise e reflexão potenciava o sucesso escolar (questão de partida). 

Para tal, elaborámos um instrumento de recolha de dados (Grelha de Avaliação) 

baseado no documento oficial do 1º CEB - Organização Curricular e Programas, a ser 

preenchido pelos professores do 1º Ciclo em dois momentos, um no final do 1º ano (pré-

teste) e outro durante o 2º ano. 

A amostra constituiu-se da seguinte forma: 

l Primeiro momento:  

– 39 crianças: 

l 21 (P)* e 18 (nP) 

l 3 salas de 2 escolas do 1º CEB 

l Segundo momento: 

– Total: 73 crianças 

l 38 (P) e 35 (nP) 

l 5 salas de 3 escolas do 1º CEB 

 

Considerações Finais 
 

A partir da leitura preliminar de algumas Grelhas de Avaliação preenchidas pelos 

professores do 1º CEB, concluímos que os dados analisados não nos permitiam fazer uma 

leitura sobre a eficácia do projecto no desempenho das crianças na área da matemática. 

Na avaliação das competências dos alunos, os professores sentiram dificuldade em 

avaliar os itens relativos à utilização da matemática na resolução de situações-problemas 
                                                
* P: crianças participantes do projecto; nP: crianças não participantes do projecto 
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do quotidiano, referindo que esta dimensão “só seria abordada mais à frente” (na 

escolaridade) e ainda, que alguns itens eram “muito gerais e de difícil avaliação”.   
Apesar destes dados não corresponderem à nossa questão de partida, a mudança 

sentida nas práticas educativas e no desenvolvimento profissional conseguido pelos 

educadores aponta para a necessidade de se continuar a desenvolver um projecto de 

formação em Educação Matemática e com esta metodologia, uma vez que o grupo já se 

constitui como um investigador colectivo. 
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Resumo. Este trabalho está inserido no Projecto “Desenvolvendo o sentido do número: perspectivas e 

exigências curriculares”, inicialmente designado por “Competências de cálculo e sentido do número”, que 

se tem vindo a desenvolver com a colaboração de docentes das Escolas Superiores de Educação de Setúbal, 

Lisboa e Leiria e docentes do ensino pré-escolar, do 1º e 2.º ciclos do ensino básico de várias escolas do 

país, sendo coordenado pela Joana Brocardo da ESE de Setúbal e tendo como consultor Jean-Marie 

Kraemer de Citogroep-Holanda. 

Nesta comunicação, após referirmos de forma sucinta os objectivos do projecto e metodologia de 

trabalho, apresentaremos o balanço de uma primeira fase de trabalho do projecto para a educação de 

infância e 1º ciclo do ensino básico. Os dados que irão ser apresentados foram obtidos através de um 

questionário e constituem uma primeira reflexão dos professores e docentes envolvidos sobre o 

desenvolvimento do projecto. 

 

Introdução 

 

O projecto Desenvolvimento do sentido do número: perspectivas e exigências 

curriculares visa aprofundar o estudo sobre o desenvolvimento do sentido do número nos 

primeiros anos de escolaridade (5-12 anos), bem como aspectos relacionados com 

desenvolvimento curricular em Matemática e a prática dos professores. Mais 

especificamente o projecto tem como objectivos: 

a) compreender o modo como as crianças desenvolvem o sentido do número, sobretudo 

em contexto de resolução de problemas; 

b) identificar práticas profissionais e o tipo de currículo que favorecem o 

desenvolvimento do sentido do número (inteiros, decimais e fracções); 

                                                
4 Este trabalho insere-se no âmbito do Projecto “Desenvolvendo o sentido do número: perspectivas 
curriculares” financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.  



 166 

c) construir materiais curriculares facilitadores do desenvolvimento do sentido do 

número. 

O projecto envolve cinco vertentes fundamentais: 

i) trabalho teórico, que corresponde a análise da literatura nacional e internacional sobre o 

desenvolvimento do sentido do número e sobre o desenvolvimento curricular em 

Matemática; 

ii) trabalho empírico, que segue uma metodologia qualitativa interpretativa, organizado 

em estudos de caso, baseado em entrevistas a alunos e professores e observações de sala 

de aula; 

iii) construção de materiais para a sala de aula; 

iv) difusão de resultados 

v) análise das potencialidades do uso de uma plataforma de comunicação a distância pela 

equipa de investigadores e professores participantes. 
O projecto tem sido desenvolvido em colaboração por docentes das Escolas 

Superiores de Educação (ESE) de Setúbal, Lisboa e Leiria e docentes da educação de 

infância, dos 1º e 2º ciclos do ensino básico de várias escolas do país. O projecto, sob a 

designação de “Competências de cálculo e sentido do número”, foi iniciado em 2003/04. 

Foram organizadas sub-equipas constituídas por dois ou três professores do terreno 

trabalhando em conjunto com dois professores das ESE (de preferência pertencentes a 

duas ESE diferentes). A comunicação em cada sub-equipa foi feita via Internet havendo, 

sempre que necessário, reuniões conjuntas de discussão. Periodicamente reunia toda a 

equipa do projecto para discussão de textos sobre desenvolvimento da competência de 

cálculo e do sentido do número e para reflexão conjunta do trabalho realizado (concepção 

e implementação das tarefas) e perspectivar o trabalho futuro. 

Para a elaboração das tarefas um ou vários elementos da sub-equipa criavam ou 

adaptavam uma tarefa. Essa tarefa era enviada via e-mail aos outros elementos da sub-

equipa e em interacção aperfeiçoava-se a tarefa. Este processo poderia ou não ter também 

encontros presenciais. Este aperfeiçoamento tinha várias etapas até a tarefa ser colocada 

no sítio web do projecto. Depois a tarefa era implementada na sala de aula. Como os 

professores trabalham em grupos de dois ou três, sempre que foi possível um conduzia a 

aula de apresentação da tarefa e o outro tinha o papel de observador. No final faziam o 
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registo da situação e uma reflexão sobre o que aconteceu. Esta reflexão era alargada, de 

novo via e-mail, aos restantes membros da sub-equipa. De seguida, a tarefa era 

reformulada e colocada na página web onde todos os membros da equipa têm acesso. 

Só depois deste processo concluído é que se pensava noutra tarefa. 

Na comunicação entre os participantes foi privilegiado o uso de uma plataforma de 

comunicação a distância 

Em 2004/05 decidiu-se que, em vez de pensar numa tarefa de cada vez, 

planeávamos uma cadeia de 3 ou 4 tarefas com alguma sequencialidade e que permita 

que os alunos “saltem” de nível na compreensão dos conceitos e só depois é que serão 

implementadas.  

Neste artigo apresenta-se a análise dos dados de um questionário respondido pelos 

participantes no final do primeiro ano do projecto. 

 

O questionário  

 

O questionário respondido pelos membros da equipa do projecto tinha os seguintes 

items:  

 

1. Identificação 

2. Motivação para participar no projecto 

3. Avaliação da plataforma de comunicação 

4. O papel das sessões presenciais 

5. O processo de construção das tarefas 

6. Desafios colocados pela participação no projecto 

7. Caracterização do projecto 

Na secção seguinte apresentam-se os dados resultantes da análise das respostas ao 

questionário. 

 

Análise dos dados  

 

1. Identificação 
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Responderam ao inquérito 11 membros da equipa, sendo 2 doutorados, 7 com 

mestrado e 2 com licenciatura. Destes 5 pertencem a ESEs, 5 a EB1 e 1 a um jardim de 

infância. 

 

2. Motivação para participar no projecto 

A motivação para integrar a equipa é diversa. Vai desde o interesse pelo tema à 

oportunidade de trabalho colaborativo para aprofundar a reflexão sobre ele e para a 

concepção de tarefas:  

 
A pertinência do tema 

O tema e a oportunidade de participar num projecto de desenvolvimento 
curricular/investigação muito pertinente para a minha prática (P8). 

 

O facto de trabalhar na formação de futuros professores do 1º ciclo, com a 
participação neste projecto poderei aprender mais sobre a aprendizagem da 
matemática no 1º ciclo e conhecer “novas” perspectivas de desenvolvimento do 
sentido do número nos primeiros anos de escolaridade (P1). 

 
Oportunidade de trabalho colaborativo 

Também a oportunidade de trabalhar com outros colegas é mencionado: 

Troca de experiências com colegas e gosto pela investigação (P6). 

 
Bem como a possibilidade de aprofundar o tema: 

Pensei que seria um bom grupo para continuar a aprofundar a reflexão que já vinha a 
fazer nos últimos tempos sobre as questões do ensino e aprendizagem da Matemática 
nos primeiros anos, nomeadamente no que diz respeito às questões do cálculo (P9). 

 
Concepção de tarefas para sala de aula 

Já no que se refere aos professores do 1º ciclo e educadores, as razões para 

participar no projecto prendem-se com aspectos relativos à sala de aula:  
 

O meu desejo de proporcionar aos meus alunos uma melhor competência no domínio 
do cálculo (P5). 
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Aprender e trabalhar com tarefas novas ao nível de sala de aula (P4) 
 

A comunicação a distância 

Apenas um dos respondentes se refere ao uso da plataforma e da comunicação a 

distância, como uma das razões para entrar no projecto: 

(…) e a utilização de uma plataforma web com possibilidade de fazer trabalho via mail 
(P7). 

 

3. Avaliação da plataforma de comunicação 

No balanço sobre a utilização da plataforma, são referidos aspectos positivos que se 

prendem com a facilidade de comunicação, a acessibilidade a materiais e a sua 

organização: 

Destacava como aspectos mais positivos da plataforma a sua organização e facilidade 
de "navegação"entre os diversos itens (P1). 

 
Poder haver troca de ideias entre membros dos diferentes grupos. Estarem disponíveis 
diferentes materiais a que podíamos ter acesso (P10). 

 

Aspectos negativos: não foram referidos por cerca de metade dos respondentes.  

Os outros referem as limitações da própria plataforma (tempo limitado de utilização 

do chat) ou o facto da plataforma limitar os encontros presenciais (considerados muito 

ricos). 

 

Qualidade dos materiais disponibilizados 

 

Os textos teóricos disponibilizados na plataforma são unanimemente considerados 

de muito interesse e indispensáveis para haver uma base comum de discussão. O facto de 

não ter havido oportunidade para os discutir com detalhe nas sessões presenciais é 

realçado, considerando todos que tem de haver essa discussão: 

Muito pertinentes, mas precisavam de ter sido mais discutidos em sessões presenciais 
(P5). 
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Qualidade dos produtos realizados 

 

  Para 9 dos 11 respondentes a qualidade dos produtos realizados foi de encontro às 

expectativas. Os vários participantes encontram justificações diferentes para a sua 

resposta. Para os que responderam sim, as justificações variam consoante se trata de 

formadores ou de professores. Para a formadora P1, embora tenha respondido 

afirmativamente, considera que as ideias subjacentes levam tempo a apreender e talvez 

daqui a um tempo as tarefas sejam mais conseguidas: 

 
A qualidade dos produtos realizados foi, em termos globais, de encontro às minhas 
expectativas. Contudo, julgo que a apreensão das ideias que sustentam este projecto 
demora algum tempo e, por isso, fico sempre com a sensação que daqui a uns tempos 
as tarefas produzidas seriam ainda melhores. Resultariam de ideias mais discutidas e 
reflectidas (P1). 

 

A qualidade das tarefas produzidas é explicitamente referida por uma das 

participantes: 

Esperava um conjunto de materiais que problematizasse as questões da iniciação ao 
cálculo e foi conseguido, apesar de considerar que se pode fazer melhor e mais (P7). 

 

4. O papel das sessões presenciais 

O papel que desempenharam as sessões presenciais (num total de 6)é um outro 

aspecto que é importante perceber dado tratar-se de uma primeira experiência onde se 

esperava que a comunicação a distância tivesse um certo peso. Todos os respondentes 

consideram que as sessões presenciais foram fundamentais como: 

Espaço de organização do trabalho em grande e pequeno grupo 

Julgo que desempenharam bem o seu papel: permitiram organizar o trabalho do 
grande grupo em termos de datas e prazos; proporcionaram a discussão de textos e a 
apresentação de alguns resultados da implementação das tarefas (P1). 

 
Espaço de partilha 

Partilhar a filosofia geral do projecto; partilhar novas ideias surgidas das leituras dos 
textos, da implementação das tarefas e estabelecer/fortalecer as relações entre os 
elementos do projecto (P2). 

 



 171 

Muito importantes. Os aspectos que não foram partilhados em plataforma virtual, 
foram por demais partilhados em sessões presenciais, o que nos poderá levar a 
concluir algo sobre as limitações e âmbito de enquadramento de um trabalho tendo 
por base uma plataforma virtual (P7). 

 

O relevo e importância dado pelos participantes às sessões presenciais são também 

sentido quando 9 dos 11 respondentes consideram ter sido úteis mais sessões presenciais. 

Os objectivos que teriam essas sessões variam e vão desde o melhor relacionamento e 

conhecimento do grupo de trabalho a uma maior consciencialização dos objectivos e dos 

suportes teóricos do projecto: 

Os objectivos eram ambiciosos, era necessário que todos estivessem mais conscientes 
desses objectivos, que os documentos teóricos tivessem sido discutidos, que a 
matemática em questão tivesse sido percebida por todos, principalmente a forma como 
ela seria metodologicamente trabalhada (P5). 

 

Reuniões presenciais por grupos: 

 
Número de 
reuniões 
presenciais 

Número de 
respostas 

1 2 

2 3 

3 1 

4 2 

5 ou mais 3 

Tabela 1: Reuniões presenciais por grupos 

Onde se constata que o número de respostas que afirma que foram realizadas 2 

sessões presenciais ou menos é o mesmo dos que dizem 4 ou 5. 

 

5. O processo de construção das tarefas 

O processo de elaboração das tarefas não foi uniforme. Cada grupo encontrou a 

sua forma de funcionar. Das respostas dadas ao questionário pode afirmar-se que, muitas 

vezes, o arranque foi dado em sessões presenciais. 

Valorização de sessões presenciais do pequeno grupo 

Combinávamos o dia em que nos encontrávamos e nesse dia acertávamos como seria a 
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tarefa. Depois organizávamos a tarefa e íamos partilhando e discutindo através de mail 
ou telefone (P9). 

 
Predominância do correio electrónico 

O correio electrónico também foi usado para lançar a tarefa para o grupo e para 

continuar a discussão: 

A ideia, tema era mais ou menos comum e havia sempre alguém que avançava com 
uma proposta um pouco mais concreta. Essa proposta era discutida por mail, 
melhorada, levava bastantes alterações. Havia uma experimentação em sala de aula e a 
proposta era de novo reavaliada. Às vezes com bastantes impasses e muito 
"ruído"(P7). 

 
De realçar que quer com encontros presenciais quer a distância parece ter havido 

sempre uma colaboração efectiva entre todos os elementos do grupo na construção das 

tarefas: 

Inicialmente pensávamos na tarefa: elaborava-se uma. Nesta primeira fase, havia 
bastante diálogo entre as professoras que iriam aplicar a tarefa e os restantes membros 
do grupo. Era discutido o objectivo e a forma como iria ser aplicada a tarefa. Esta 
discussão era feita em encontros presenciais e através de e-mail. Depois de 
implementada a tarefa, era feita nova discussão com encontros presenciais e através de 
e-mail (P10). 

 
Paridade entre os elementos do grupo 

Os grupos parece terem funcionando numa base paritária, embora os seus 

elementos realizassem tarefas diferentes. Das respostas aos questionários deduz-se que 

qualquer dos elementos do grupo podia ter a iniciativa de propor a tarefa: 

Um dos elementos tomava a iniciativa de apresentar uma ideia para a tarefa a propor 
aos alunos com indicação dos procedimentos que pretendia desenvolver. Depois era 
pedido aos outros elementos que emitissem opinião, que acrescentassem ideias à ficha 
com as sugestões para o professor (P2). 

 

6- Desafios colocados pela participação no projecto 

Dez dos 11 respondentes consideram que foram colocados perante novos desafios 

ao participarem neste projecto. Alguns consideram que esses desafios têm a ver com 

questões de cálculo e do sentido do número: 

Novas abordagens para a aprendizagem dos números e do cálculo 
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O principal desafio foi sem dúvida trabalhar as questões do cálculo e do sentido do 
número numa outra perspectiva. Foi também um desafio trabalhar mais de perto com 
um conjunto de pessoas que não conhecia nem pessoalmente nem profissionalmente 
(P1). 

 
Trabalhar o sentido do número de maneira diferente com os alunos da formação 
inicial (P8). 

 

Formulação de tarefas de acordo com os princípios desta abordagem 

Outro menciona as questões de ordem pedagógica que lhe surgiram: 

Ainda tenho um longo caminho a percorrer para perceber o tipo de "ferramentas"ou 
organização de pensamento mais interessante para que os alunos adquiram 
competências de cálculo. Este projecto levantou imensos desafios e muitas questões 
sobre o trabalho a propor aos alunos e as situações problemáticas a desenvolver no 
sentido de ficarem a deter modos de pensar que facilitem a aquisição do sentido de 
número e de competências de cálculo (P7). 

 
Ou mais especificamente conhecimentos relativos a estratégias 

Estratégias de desenvolvimento de cálculo mental e trabalho com números para uma 
melhor compreensão do conceito de número (P4). 

 
Ou o uso da plataforma como forma de comunicação 

Precisamente o recurso a uma plataforma (foi a 1a vez) (P11) 
 
Aquisição de novos conhecimentos 

Todos os participantes responderam afirmativamente quando questionados se 

tinham adquirido conhecimentos novos com a participação no projecto. De novo, os 

conhecimentos adquiridos são de diferente índole:  

- aspectos relativos ao ensino da matemática no 1º ciclo: 
A participação neste projecto permitiu, a nível dos conhecimentos, o contacto com 
novas perspectivas (pelo menos para mim) sobre o ensino da matemática no 1o 

ciclo. A apresentação por parte das professoras das turmas dos resultados da 
implementação das tarefas permitiu também um maior conhecimento sobre a forma 
como os alunos deste ciclo reagiram às tarefas propostas, evidenciando as suas 
dificuldades e estratégias utilizadas (P1). 
 
Conhecimentos a nível do processo de construção e análise de tarefas (P3). 

 
- aspectos relativos à organização do trabalho em equipas e à comunicação à distância 

Adquiri conhecimentos acerca das questões que se levantam para articular o trabalho a 
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distância dentro de uma equipa com o estabelecimento de relações colaborativas entre 
os elementos dessa equipa (P2). 

 

7. Caracterização do projecto 

Todos os participantes se manifestam positivamente quando questionados se 

querem continuar a trabalhar no projecto. Quando lhes é pedido para caracterizar o 

projecto para um colega que queiram convidar, os argumentos utilizados vão desde 

aspectos relativos ao ensino-aprendizagem da Matemática no 1º ciclo, nomeadamente a 

construção e discussão de materiais: 

Pelo seu carácter inovador e de concretização curricular através da definição de 
tarefas (P3). 

 

É uma maneira de actualizar os nossos conhecimentos e uma oportunidade para 
discutir e reflectir com outros professores sobre temáticas actuais (P8). 

 
Trata-se de um projecto interessante, desafiante, trabalhoso mas muito rico em 
reflexão e materiais interessantes sobre como desenvolver as competências de cálculo 
nos primeiros anos (P9). 

 
Em primeiro lugar pela discussão de ideias novas. Depois pelo leque de novas tarefas, 
a implementar com os nossos alunos, a que podemos ter acesso (P10) 

 

Considerações finais 

 

Embora nem todos os membros da equipa tenham respondido ao questionário, 

entre os respondentes existe algum equilíbrio relativamente aos que trabalham numa das 

ESE envolvidas e os que são professores do 1º ciclo.  

Todos os participantes apresentam como principais motivações o tema do projecto 

e a sua relevãncia para a aprendizagem da Matemática nos primeiros anos. A 

oportunidade para participar num grupo de trabalho com estas características é também 

ressaltado. Relativamente ao modo de trabalho do projecto existia alguma curiosidade 

pela comunicação a distância, mas sem dispensar, antes pelo contrário valorizando, os 

encontros presenciais, quer com toda a equipa, quer ao nível das sub-equipas.  
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Um outro aspecto que merece realce é a forma de construção das tarefas e a 

colaboração implícita nesse processo, nomeadamente o processo de discussão e 

elaboração dentro de cada uma das sub-equipas. Todos consideram que aprenderam 

muito com o processo. 

Para finalizar queremos referir que o funcionamento em parceria educação 

básica/ensino superior, base da organização e funcionamento deste projecto, parece-nos 

promissor e uma forma de trabalhar novas abordagens para o ensino da Matemática. 
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O sentido do número: o caso dos decimais e das fracções 
 

Cecília Monteiro 
ceciliam@eselx.ipl.pt 

ESE de Lisboa 
 

Hélia Pinto 
heliagp@ese.ipleiria.pt 

ESE de Leiria 
 

 

O número racional é um assunto chave e cuja aprendizagem se reveste da maior 

importância para aprendizagens futuras, tanto na Matemática como noutras disciplinas, 

sendo também um dos assuntos mais complexos do Ensino Básico. Os alunos revelam 

dificuldades que por vezes ultrapassam as primeiras aprendizagens e se prolongam 

durante toda a sua vida escolar. Essas dificuldades têm sido objecto de estudo na 

investigação em Educação Matemática, por exemplo no Rational Number Project, 1979-

2003. Para além do assunto ser em si mesmo complexo, uma das fontes dos obstáculos à 

sua compreensão pode ser atribuída ao facto da representação simbólica convencional ser 

introduzida demasiado cedo. Na verdade, a realidade portuguesa mostra uma forte 

tendência para os professores darem a ênfase ao cálculo algorítmico, às regras e aos 

procedimentos impostos, relegando a resolução de problemas para um lugar muito 

secundário. Exercícios como a redução ao mesmo denominador para ordenar e comparar 

fracções, para adicionar e subtrair, são actividades que preenchem a quase totalidade do 

tempo dedicado a este assunto, no 2º ciclo. É paradigmático o caso da divisão de números 

representados por fracções, em que os alunos têm de praticar à exaustão o algoritmo, sem 

tão pouco serem postos na situação de resolver problemas que podem ser resolvidos sem 

a aplicação da regra. Outro aspecto a realçar é a pouca conexão que é feita com a 

representação decimal. Os decimais, as fracções, as razões e as percentagens surgem no 

currículo do ensino básico como assuntos separados, o que amplia as dificuldades 

inerente à sua aprendizagem.  
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Nesta comunicação iremos apresentar resultados preliminares de um projecto5, 

que estuda uma abordagem às fracções através de problemas de partilha equitativa em 

contextos significativos para os alunos. Estes problemas implicam o quociente de dois 

números naturais, relegando os algoritmos convencionais para uma fase posterior. O 

facto dos alunos no 1º ciclo estudarem a divisão a partir do 3º ano de escolaridade, torna 

os contextos de partilha equitativa um bom ponto de partida para a introdução das 

fracções. A divisão não inteira pode ter como quociente um número que poderá ser 

representado por um numeral decimal (programa do 4º ano de escolaridade), mas também 

por uma fracção. Se dividir 5 folhas de papel por 2 meninos, dou 2,5 ou  de folha a 

cada um.  

Os objectivos do projecto são os seguintes6: 1) Perceber como as crianças 

desenvolvem o sentido de número racional, tendo como primeira abordagem contextos de 

partilha equitativa e partindo das estratégias informais dos alunos na resolução de 

problemas; 2) Avaliar, do ponto de vista do professor as vantagens desta abordagem 

relativamente às suas práticas anteriores, 3) Elaborar materiais de apoio para professores 

do ensino básico no âmbito do desenvolvimento do sentido do número racional, através 

do aperfeiçoamento das tarefas propostas e implementadas. 

 

Os diferentes significados das fracções 
 

No estudo das fracções há que ter em conta os diferentes significados que as 

fracções podem tomar, dependendo dos contextos em que se inserem e da unidade a que 

se referem. Por exemplo, se perguntarmos que fracção está representada na fig.1, 

provavelmente obteremos várias respostas:  

                                                                                                                         

 

                          fig. 1 

•  se considerarmos a relação parte sombreada/toda a figura; 

                                                
5 No âmbito do Projecto Desenvolvendo o sentido do número: perspectivas e exigências curriculares. 
6 Nesta comunicação só apresentaremos resultados relativos ao primeiro objectivo. 
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•   se considerarmos a relação parte sombreada/parte não sombreada; 

•  se considerarmos como unidade a parte não sombreada da figura. 

As maiores dificuldades inerentes ao estudo deste assunto prendem-se com a 

questão da unidade tomada como a entidade a ser fraccionada e com os diferentes 

contextos em que aparecem as fracções. Metade de um quilo de laranjas não é o mesmo 

que metade de uma dúzia de ovos, ou um terço de um folha de papel A4, não é o mesmo 

que um terço de um folha A5.         

Ao nível elementar, em contextos escolares as fracções podem assumir diferentes 

significados: 

a) A relação parte/todo de uma unidade contínua:   

  (três quintos de uma folha de papel está pintada)  

 

ou a relação parte/todo de uma unidade discreta:                 

 (três quintos de uma colecção de cinco berlindes  

está sombreada). Nestes casos a fracção surge da comparação entre a parte e o 

todo, considerado este a unidade. O denominador indica o número de partes em 

que a unidade está dividida e o numerador o número de partes escolhidas; 

b) O quociente entre dois números inteiros representado pela fracção a/b (com o 

denominador diferente de zero) em situações de partilha equitativa, é uma relação entre 

duas quantidades, mas que também tem o significado de uma quantidade. Por exemplo, 

três chocolates a dividir por cinco crianças representa a relação entre o número de 

chocolates e o número de crianças, mas também representa o resultado dessa divisão ou 

seja a quantidade de chocolate com que cada criança ficou. 

 

 

          

c) Operador partitivo  multiplicativo:  (três quintos de vinte). Neste caso a 

fracção a/b transforma o cardinal de um conjunto discreto. No caso de uma figura, 

tem o efeito de ampliação ou de redução. 
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d) A medida, onde se compara uma grandeza com outra tomada como unidade. O 

aluno terá de fraccionar a unidade de medida numa parte que esteja contida um 

número inteiro de vezes na quantidade a medir.  

 

 

 

   

 

 

e) A razão entre duas partes de um mesmo todo, por exemplo numa turma a razão 

entre o número de rapazes e o número de raparigas é de três para cinco. 

 

O contexto escolar português 

 

O currículo português 

O programa do 1º ciclo em vigor contempla o estudo dos decimais e das fracções, 

somente como operadores partitivos aplicados a um conjunto discreto. No 2º ano de 

escolaridade os operadores  e  são introduzidos para representar “a metade de” e 

“um quarto de”, estabelecendo a relação com os operadores inversos “o dobro de” e o 

“quádruplo de”, respectivamente. Quando é introduzida a décima, no 3º ano de 

escolaridade também se assinala que deverá ser reconhecida a equivalência de , 0,1 e 

. No entanto, o conhecimento que temos da realidade do 1º ciclo permite-nos afirmar 

que a notação em forma de fracção, no estudo dos decimais, não é usada pela maioria dos 

professores do 1º ciclo, nem tão pouco os operadores fraccionários aplicados a um 

conjunto discreto. 

No 2º ciclo o programa volta a dar grande importância aos decimais no 5º ano, 

remetendo o estudo das fracções para o final desse ano (noção de fracção, fracções 

equivalentes, comparação de números representados por fracções, adição e subtracção). 

No 6º ano aparecem a multiplicação e a divisão de fracções e posteriormente a razão e a 

A 

D 

B 

C 
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proporcionalidade. Mas é, de um modo geral, no 6º ano que as fracções são pela primeira 

vez trabalhadas com os alunos, visto que a grande parte dos professores opta por ensinar 

toda a temática das fracções no 6º ano, devido ao facto do programa do 5º ano ser 

considerado muito extenso. Na nossa opinião é demasiado tarde, que seja aos 11 anos que 

os nossos alunos tenham, pela primeira vez, contacto com a representação de números 

não inteiros em forma de fracção.  

 

 Abordagem usual das fracções em Portugal 

As abordagens usuais feitas pelos professores do 2º ciclo, baseiam-se quase 

exclusivamente em situações de relação parte/todo referenciadas a um todo contínuo, 

ilustradas com rectângulos ou círculos. O professor apresenta aos alunos uma figura 

dividida em parte iguais, onde se pintam algumas delas e a fracção aparece como relação 

entre a parte seleccionada e o todo da figura. O conceito de fracções equivalentes é 

também explicado recorrendo ao modelo acima referido, tal como as operações adição e 

subtracção. Raramente são apresentados outros contextos para as fracções, passando-se 

de imediato para a representação formal e para os algoritmos. Uma análise aos manuais 

revela não só uma preferência por esta abordagem, como ainda a quase inexistência de 

outras (a existir é a abordagem formal da fracção como quociente exacto  =  = 

0,333…). Raramente são apresentados aos alunos problemas de divisão, de modo a que a 

fracção represente o quociente entre dois números naturais, proveniente de problemas 

onde surge a necessidade de partilhar igualmente uma certa quantidade. 

As fracções e decimais são tratados separadamente no currículo e sem conexões, 

sendo feita uma abordagem mecanicista ao estudo das fracções bem como à razão e 

proporcionalidade. No estudo das fracções trabalha-se essencialmente a redução ao 

mesmo denominador, as regras das operações, a “lei do corte”7 e as expressões 

numéricas. Já a razão e a proporcionalidade directa aparecem no 6º ano mas desligadas 

das fracções. Aplica-se o produto cruzado sem se fazer a ligação com as fracções 

equivalentes. 

                                                
7 Por exemplo  
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O Estudo 
 

Este estudo implementa uma primeira abordagem curricular das fracções através 

de situações de partilha equitativa em situações significativas para alunos de 10/11 anos. 

As ideias subjacentes a este trabalho baseiam-se em estudos desenvolvidos por Streefland 

(1986, 1991: 

1.A realidade dos alunos é a fonte para a formação de conceitos e também para a sua 

aplicação; 

2.Os alunos resolvem os problemas, através dos seus próprios métodos, 

3.O processo de aprendizagem parte da produção de símbolos, diagramas e outros 

modelos criados pelos alunos;  

4.Os diversos conceitos que intervêm no estudo das fracções não são tratados de uma 

forma separada. Eles surgem naturalmente das produções dos alunos na resolução de 

problemas;  

5.O ensino é altamente é interactivo 

 

Intervenientes e processo 

 Participaram neste estudo, até à data desta comunicação, três turmas de alunos 

perfazendo um total de setenta e cinco alunos (quinze grupos), três professores, dois no 

seu segundo ano de serviço e um com quinze anos de serviço. 

Foram, até agora apresentados aos alunos três tarefas num total de doze 

problemas. Antes porém, as tarefas e a respectiva planificação eram discutidas com os 

professores. As planificações continham indicações para os professores nomeadamente, 

sugestões para a apresentação das tarefas e indicavam possíveis caminhos a seguir pelos 

alunos. 

 Com a primeira tarefa pretendeu estudar-se a fracção como quociente de dois 

números inteiros, a sua comparação com a unidade, a comparação de fracções e a sua 

conexão com dizimas finitas. 
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Tarefa 1 
 

Problema 1 
• Quatro amigos foram a um restaurante e pediram três pizas. Dividiram igualmente as três pizas. 

Que parte de piza comeu cada amigo? 
Descreve o processo que utilizaste para responder à questão. Podes fazê-lo utilizando palavras, 
desenhos, material, esquemas ou cálculos 

• Cada amigo comeu mais que uma piza ou menos que uma piza? Explica o teu raciocínio. 
 
Problema 2 

• Se em vez de quatro amigos fossem oito amigos, pedissem três pizas e as dividissem 
igualmente, que parte de piza comeria cada um?  
Descreve o processo que utilizaste para responder à questão. Podes fazê-lo utilizando palavras, 
desenhos, material, esquemas ou cálculos. 

• Cada amigo comeu mais que uma piza ou menos que uma piza? Explica o teu 
raciocínio. 
 
Problema 3  

• Em qual dos grupos anteriores, o de quatro amigos (tarefa 1) ou o de oito amigos (tarefa 
2), cada amigo comeu mais piza? Explica o teu raciocínio.  

 

 

Com a tarefa seguinte fez-se a conexão das fracções com dizimas infinitas, 

estudou-se a fracção como operador e a reconstrução da unidade. 

 

Tarefa 2 
Problema 4 

• A Rita tem cinco chocolates e quer dividi-los igualmente por seis amigas. Ajuda a Rita a 
descobrir que parte de chocolate dará a cada amiga. 

Descreve o processo que utilizaste para ajudar a Rita. Podes fazê-lo utilizando palavras, desenhos, 
material, esquemas ou cálculos. 

• Cada amiga recebeu mais que um chocolate ou menos que um chocolate? Explica o teu 
raciocínio. 

Problema 5 

• O Carlos colecciona tampinhas de garrafas de água. Quando tinha 6 tampinhas perdeu dois 
sextos das tampinhas. Quantas tampinhas perdeu? 

Descreve o processo que utilizaste para responder à questão. Podes fazê-lo utilizando palavras, 
desenhos, material, esquemas ou cálculos. 

Problema 6 

• O Carlos continuou a coleccionar tampinhas de garrafas de água. Passado algum tempo, três 
tampinhas correspondiam a um quarto do número total de tampinhas da sua colecção. Quantas 
tampinhas já tinha o Carlos?  

Descreve o processo que utilizaste para responder à questão. Podes fazê-lo utilizando palavras, 
desenhos, material, esquemas ou cálculos. 
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Seguiu-se o estudo das fracções impróprias, do numeral misto, das fracções 

decimais, a representação de inteiros por meio de fracções e as fracções equivalentes com 

a exploração de mais duas tarefas. 

 

 

 

Tarefa 3 
 

Problema 7 

• A Helena tem cinco sobrinhos e resolveu comprar seis chocolates para distribuir igualmente 
pelos sobrinhos. Ajuda a Helena a descobrir que parte de chocolate dará a cada sobrinho.  

Descreve o processo que utilizaste para ajudar a Helena. Podes fazê-lo utilizando palavras, desenhos, 
material, esquemas ou cálculos 

• Cada sobrinho recebeu mais que um chocolate ou menos que um chocolate. Explica o teu 
raciocínio. 
 

Problema 8 

• A Helena comprou também quatro chocolates para distribuir igualmente pelos seus dois filhos. 
Que parte de chocolate deu a cada filho? 
Descreve o processo que utilizaste para responder à questão. 

• A cada filho deu mais ou menos que um chocolate? Explica o teu raciocínio 
 
Problema 9 

• Para o aniversário da Soraia a mãe fez dois bolos e dividiu cada um em dez fatias iguais. Cada 
fatia que parte é de um bolo?  

• E cinco fatias?  
• O que te parece que representa a fracção 10/10? 
• E a fracção 20/10? 
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Tarefa 4 
 

Problema 10 

• Quando a Sara e a irmã foram lanchar havia na fruteira cinco maças e meia. Escreve uma fracção 
que represente o número de maças que havia na fruteira.  

 

 

• Quando terminaram de lanchar ficaram na fruteira 9/4 de maça. Quantas maças inteiras 
sobraram?  

• Desenha uma figura que possa representar as maças que sobraram.  
 

Problema 11 

• No dia do seu aniversário a Joana levou para a escola um saco com chocolates para distribuir 
pelos seus colegas. A Joana começou por distribuir, igualmente, 3 chocolates aos primeiros 4 colegas 
que chegaram à sala. Que porção de chocolate comeu cada um?  
 

• Pouco depois chegaram mais 8 colegas, por quem a Joana distribuiu, igualmente, 6 chocolates. 
Que porção de chocolate comeu cada um?  
 

• Ainda tinha 9 chocolates para distribuir, igualmente, pelos 12 colegas da turma que ainda não 
tinham chegado. Que porção de chocolate iria comer cada um dos elementos deste último grupo?  

 
• Supondo que eras colega de turma da Joana, a que grupo preferias pertencer? Justifica a tua 

resposta utilizando palavras, desenhos, esquemas ou cálculos. 
 
Problema 12 

• Numa pizzaria, na mesa A estão sentadas 5 pessoas a comer 4 pizas e na mesa B estão sentadas 6 
pessoas a comer 5 pizas. Em que mesa se come mais piza? 

 

 

 Na experiência que levámos a cabo, em duas turmas do 5º ano e uma do 6º ano, os 

alunos nunca tinham estudado fracções. Desde a primeira aula, os alunos trabalharam em 

grupo à volta de variados problemas de partilha equitativa, sem que lhes tivesse sido 

explicado como os podiam resolver. Cada grupo tinha na mesa uma única folha grande 

com o enunciado dos problemas, onde era pedido para registarem as respostas, 

justificando. Era também fornecido um conjunto de materiais de cartão simbolizando 

pizas, chocolates (para as unidades contínuas) e tampas de garrafas de água (para 

unidades discretas). O papel do professor durante o trabalho de grupo era essencialmente 
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o de levantar questões, promover a discussão entre os alunos e fazer com que todos os 

elementos do grupo participassem na resolução da tarefa. As respostas dos grupos 

(produção do grupo) eram depois apresentadas em plenário de turma e discutidas as 

diferentes estratégias. 

 

Análise das produções 

Após a resolução dos primeiros problemas (tarefa 1), seguiu-se a apresentação e 
discussão em plenário das produções dos grupos, onde estas foram confrontadas, se 
reflectiu sobre o trabalho desenvolvido e o professor aproveitou para introduzir a 
simbologia relativa às fracções. As estratégias apresentadas pelos grupos8 foram as mais 
variadas (veja tabela 1). 

 
Tabela 1: Estratégias apresentadas pelos alunos na resolução da primeira parte da tarefa 1 

j 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Produções dos alunos  

   

  A maioria dos grupos optou por dividir cada piza em quatro partes iguais, dois 

grupos dividiram duas pizas em metades e a terceira em quartos. Outros dois grupos 

                                                
8 A análise feita refere-se às três turmas. 

E   –     dividiram  3: 4 e obtiveram 0,75 que igualaram a 75%. 1 

D – desenharam dividindo as 3 pizas em oitavos e contaram os oitavos de uma 

piza. Multiplicaram por 3, seguidamente  dividiram 24 por 4 (4 amigos) e 

responderam 6 fatias.   

 

 
 

1 

C – dividiram as 3 pizas em oitavos e deram a cada um 2 oitavos.  

 

 

 
1 

B – dividiram 2 pizas em metades e a terceira piza em quartos e deram metade 

mais um quarto.  

 

 
2 

A – dividiram as 3 pizas em quartos e deram 3 fatias a cada um. 

 
 
 
 

10 

Categorias de resposta – tarefa 1 Número de grupos 
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(categoria de resposta C e D) dividiram cada uma das três pizas em oitavos, no entanto na 

categoria de resposta D os alunos resolveram o problema utilizando o seu conhecimento 

dos números inteiros e da divisão inteira. Um outro grupo (categoria de resposta E) 

utilizou os seus conhecimentos da divisão e dos numerais decimais e apresentou o 

resultado 0,75. 

  A partir do confronto destas estratégias informais dos alunos foi possível fazer a 

equivalência entre as diferentes formas de apresentar os resultados e principalmente a 

relação com a divisão. 

  Podemos verificar assim, que nesta fase só três grupos usam os termos quartos, 

oitavos e metades. Os restantes escrevem fatias, mas os desenhos que fizeram elucidam 

se são quartos, oitavos ou metades. 

  Na comparação com a unidade, todos os grupos referem que cada amigo comeu 

menos que uma piza, havendo grupos a apresentarem a seguinte justificação para a tarefa 

1: “Os 4 amigos comeram menos que uma piza porque comeram 3 partes de uma piza e 

uma piza é 4 partes iguais”; e a seguinte para a tarefa 2: “Os 8 amigos comeram menos 

que uma piza porque comeram 3 oitavos de uma piza e uma piza é igual a 8 partes 

iguais”. 
  A partir do momento em que é introduzida a simbologia (durante a discussão das 

produções dos três primeiros Problemas) alguns alunos passam a resolver as tarefas 

recorrendo aos símbolos convencionais das fracções. Relativamente à análise das 

produções das outras tarefas (em curso) podemos adiantar alguns resultados significativos 

do modo como os alunos já parecem ter-se apropriado da simbologia das fracções. Por 

exemplo, na resolução do problema 6, em que se pretende a reconstrução da unidade, 

todos os grupos perceberam que o Carlos já tinha 12 tampinhas, surgindo inclusivamente 

o seguinte registo: “Se três tampinhas correspondem a  então a unidade completa, são 

todas as tampas e são 4 vezes mais, pois a unidade completa são . O Carlos tinha 12 

tampas.” 
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  As operações surgem de forma informal, vejamos por exemplo uma produção 

para a resolução do problema 7 (fracção imprópria – 6 chocolates para 5 crianças): 

“ ”. 

  
Comentários 
 Os alunos não tiveram dificuldade em resolver todos os problemas apresentados, 
através de esquemas e desenhos que ilustravam as soluções que depois escreviam por 
extenso. Depois de o professor ter apresentado a simbologia das fracções, o que 
aconteceu após a primeira tarefa, alguns alunos mantiveram ainda a necessidade de se 
socorrerem dos desenhos. No entanto houve alunos que apresentavam os resultados 
usando a notação de numeral decimal. O professor aproveitava para, nas discussões em 
plenário, evidenciar a relação entre a notação na forma de fracção e os numerais 

decimais. A conexão com a divisão foi sempre mantida em evidência e a fracção  era 

registada no quadro como equivalente a . A conexão com a divisão revelou-se um 
elemento facilitador desta abordagem, na medida em que ancorou em aprendizagens 
anteriores.  
 O trabalho em grupo permitiu que os alunos, ao terem de apresentar uma 
produção comum, tivessem que negociar o modo como apresentavam e justificavam os 
resultados a que tinham chegado. Também o facto dos problemas serem significativos 
para os alunos, através de enunciados de situações da sua realidade, parece ter sido um 
elemento facilitador e muito importante no seu envolvimento nas tarefas.  

Apesar de se ter iniciado o estudo das fracções a partir de problemas que 

permitiam o significado da fracção como um quociente, os outros significados das 

fracções não foram postos de lado. Por exemplo a relação parte/todo surge quando, após a 

divisão das pizas em partes iguais, se compara cada fatia com o todo da piza. Também a 

fracção como operador aplicado a uma quantidade discreta surge logo a seguir nos 

problemas 5 e 6, onde também os alunos não apresentaram dificuldades. Ainda neste caso 

a maioria resolve através de desenho. No entanto houve grupos que além dos desenhos, 

responderam já com símbolos convencionais. Por outro lado as diferentes representações 

simbólicas dos números racionais permitem o desenvolvimento do sentido do número 

através das conexões entre símbolos e outras formas de representação. É importante para 
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o desenvolvimento da noção de número racional que estas possam ser trabalhadas através 

da resolução de problemas em diversos contextos (Kieren, 1988).  

 Este estudo, como foi referido, está em desenvolvimento e prevê que todos os 

temas das fracções, nomeadamente as operações, sejam trabalhados em salas de aulas do 

2º ciclo. Da análise da implementação das tarefas e consequente reflexão sobre as 

mesmas, pretende-se melhorar enunciados, introduzir novos problemas, alterar 

sequências, de modo a produzirem-se materiais de apoio para professores do Ensino 

Básico no âmbito do desenvolvimento do sentido do número racional. 

 A vertente deste estudo relativa aos professores será feita através de entrevistas, 

observações de aulas e discussões conjuntas com os mesmos, após implementação de 

cada tarefa. 
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Os Padrões no Ensino e Aprendizagem da Álgebra1 
 

Isabel Vale, LIBEC, Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

Pedro Palhares, LIBEC, Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho 
Isabel Cabrita, CIDTFF, Universidade de Aveiro 

António Borralho, Universidade de Évora 
 

1. Introdução 

 

A competência em álgebra é bastante útil para o estudante na sua vida de todos os 

dias e para prosseguimento de estudos. Deste modo, todos devem aprender álgebra 

(NCTM, 2000). No entanto, o seu estudo está fortemente ligado à manipulação simbólica 

e à resolução de equações. Mas a álgebra é mais do que isso. Os alunos precisam de 

entender os conceitos algébricos, as estruturas e princípios que regem as manipulações 

simbólicas e como estes símbolos podem ser utilizados para traduzir ideias matemáticas. 

Muitos desses conceitos algébricos podem ser construídos partindo das experiências com 

números; contudo a álgebra também está fortemente ligada à geometria e ao tratamento 

de dados.  

Vários investigadores (e.g. Herbert e Brown, 1997; Orton e Orton, 1999) e 

organizações (e.g. NCTM, 1991, 2000) começaram a defender que a exploração de 

padrões ajuda os alunos a desenvolver as suas capacidades de raciocínio algébrico. Os 

padrões e as regularidades desempenham um papel importante no ensino da matemática, 

sobretudo a partir do trabalho de Lynn Steen (1988) quando chamou à matemática a 

ciência dos padrões.  

Com base nesta perspectiva iremos abordar o ensino e aprendizagem da álgebra 

partindo da procura e identificação de padrões. 

 

 

 

                                                
1 Agradecemos aos restantes elementos do grupo dos Padrões, Ana Barbosa, José Portela, Lina Fonseca, 
Natália Marques e Teresa Pimentel a contribuição dada na leitura e correcção deste documento. 
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2. Conceito de padrão 

Quando nos confrontamos com o termo padrão, pensamos, de imediato, em padrões 

visuais tais como os que se vêem nos tecidos, papel de parede e peças de arte. Mas o 

conceito de padrão não se esgota apenas nestes exemplos.  

 Mais genericamente, padrão é usado quando nos referimos a uma disposição ou 

arranjo de números, formas, cores ou sons onde se detectam regularidades.  

Em todos os aspectos da vida somos atraídos para as regularidades e muitas vezes 

tentamos interpretar situações procurando, ou mesmo impondo, padrões. Como refere 

Storr (1992) o que é universal é a propensão humana para criar ordem no caos. Este 

aspecto é também visível na matemática. Como dizem Davis e Hersh (1995), “O próprio 

objectivo da Matemática é, em certa medida, descobrir a regularidade onde parece vingar 

o caos, extrair a estrutura e a invariância da desordem e da confusão” (p. 167). Balmond 

(2000), por sua vez, afirma que “A essência da Matemática consiste em procurar padrões. 

O nosso espírito parece estar estruturado para procurar relações e sucessões. Procuramos 

a ordem escondida” (p. 157). Por exemplo, os números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... 

parecem dispostos ao acaso, No entanto há uma regra que nos permite determinar o 

número de Fibonacci seguinte (do caos aparente para a ordem). 

Pesquisando na internet1 sobre o que é um padrão obtivemos a seguinte descrição:  

 
Um padrão é uma configuração natural ou casual. Ou é uma amostra de tendências, actos ou 
características observáveis de uma pessoa, coisa, grupo ou instituição. Quando reconhecemos 
um padrão num acontecimento ou coisa podemos fazer previsões baseadas nesse padrão. 
Observando as características num item aquelas podem ser repetidas de modo semelhante ou 
idêntico noutros itens. Como há uma regularidade, um padrão, de uma ocorrência, podemos 
adivinhar o futuro. Ou mais simplesmente, padrão é uma característica(s) observada num item 
que se pode repetir de modo idêntico ou semelhante noutro item. (tradução livre)  

 

Esta ideia, apesar de traduzir a noção intuitiva de regularidade parece um pouco 

redutora e não esgota todos os tipos de padrão. Jean Orton (1999) refere que os 

investigadores não têm sido capazes de arranjar uma definição satisfatória para padrão e 

acrescenta que a ideia de repetição é importante, mas que o conceito de padrão em 

geometria não está confinado apenas à ideia de repetição, incluindo ideias relacionadas 

com o reconhecimento de formas, congruência e semelhança. 

                                                
1 Consultada a página http://www.alamut.com/notebooks/p/patterns.html disponibilizada em 26/08/04 
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Por exemplo, o arquitecto Christopher Alexander (1978) define padrão como 

sendo algo que descreve um problema que é recorrente no meio ambiente, que descreve, 

também, uma solução para esse problema, de tal forma que se pode usar essa solução um 

milhão de vezes, sem o fazer nunca da mesma forma. Esta é uma definição possível para 

a construção de edifícios.  

O conceito de padrão tem-se revelado bastante fluído, com definições muito 

díspares, consoante a utilização que é pretendida. Uma definição possível, em 

matemática, é a dada por Grunbaum & Shepard (1987). Para eles, chama-se motivo a 

qualquer conjunto não vazio do plano; um padrão monomotivo com motivo M é uma 

família não vazia  de conjuntos no plano, etiquetado pelo conjunto-índice I, 

com as seguintes condições: 

P1 – Os conjuntos  são disjuntos dois a dois; 
P2 – Cada   é congruente com M e diz-se uma cópia de M; 
P3 – Para cada par ,  de cópias do motivo há uma isometria, do plano, que 
transforma o padrão monomotivo em si próprio e  em . 

No entanto, esta não é uma definição que esgote o significado de padrões na matemática. 

Como esclarece Devlin (2002): 
Foi só nos últimos vinte anos, mais ou menos, que surgiu a definição de matemática que é hoje 
consensual entre a maioria dos matemáticos: a matemática é a ciência dos padrões. O que o 
matemático faz é examinar “padrões” abstractos – padrões numéricos, padrões de formas, 
padrões de movimento, padrões de comportamento, etc. Estes padrões tanto podem ser reais 
como imaginários, visuais ou mentais, estáticos ou dinâmicos, qualitativos ou quantitativos, 
puramente utilitários ou assumindo um interesse pouco mais que recreativo. Podem surgir a 
partir do mundo à nossa volta, das profundezas do espaço e do tempo, ou das actividades mais 
ocultas da mente humana. Com o objectivo de transmitir o conceito moderno de matemática, 
este livro aborda seis temas genéricos, abrangendo padrões de contagem, padrões de raciocínio 
e de comunicação, padrões de movimento e mudança, padrões de forma, padrões de simetria e 
regularidade e padrões de posição (topologia). (pág. 9) 

 

Das ideias expressas pelos vários autores referidos, podemos inferir que ao conceito de 

padrão estão associados termos tais como: regularidade(s), sequência, motivo, regra e 

ordem. 

  

3. Padrões na natureza e nas outras ciências 

 

No âmbito da Sociologia, padrão cultural é entendido como um compromisso 

partilhado e utilizado, repetidas vezes, pelos indivíduos que o assumiam. Mas, nesta 
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medida, opõe-se a norma, enquanto regra externamente imposta, e não sujeita a 

discussão, que é forçoso cumprir. 

Na Música, padrão pode ser visto como repetição de curtas passagens rítmicas ou 

melódicas em várias partes de uma composição, que pode acontecer por transformações 

geométricas – simetria, rotação ou translação – como é o caso de algumas composições 

de Bach. Também na Poesia os Lusíadas seguem um modelo de 8 versos, com 10 sílabas 

métricas cada, que se regem por um padrão constante e bem definido do tipo – abababcc. 

Nas Competências Essenciais (ME, 2000) para Educação Física, lê-se na 

Introdução – “Para além disso, a aprendizagem de habilidades técnicas pressupõe a 

produção ou recriação de padrões de movimento, que o aluno tem identificar e interpretar 

a partir da informação prestada verbal e ou visualmente” (p. 221). Também ao nível da 

Educação Visual pode ler-se “Conceber objectos gráficos aplicando regras da 

comunicação visual – composição, relação de forma–fundo, módulo–padrão.” (p. 158). 

Também ao nível da Geografia, o cidadão geograficamente competente é aquele que 

possui o domínio das destrezas espaciais e que o demonstra ao ser capaz de visualizar 

espacialmente os factos, relacionando-os entre si, de descrever correctamente o meio em 

que vive ou trabalha, de elaborar um mapa mental desse meio, de utilizar mapas de 

escalas diversas, de compreender padrões espaciais e compará-los uns com os outros, de 

se orientar à superfície terrestre” (p. 107). “A utilização correcta do vocabulário 

geográfico para explicar os padrões de distribuição dos fenómenos geográficos, as suas 

alterações e inter-relações” (id: 108). “Identificar questões/temas geográficos sobre os 

diferentes padrões da distribuição da população e do povoamento.” (p.118). 

Relacionados com o conceito matemático de padrão também se encontram os 

subjacentes a ‘padrão estrelar’, ‘padrão das nuvens’ (nuvens com distâncias regulares são 

idênticas entre si), ‘padrão do dia e da noite’, ‘padrão das marés’, ‘padrão das dunas’, 

‘padrão de relações vegetais’, ‘padrão dos componentes do DNA animal’, ‘padrões 

migratórios’, ‘padrão de produtividade’, …. 

Vários fenómenos ou ocorrências naturais ou não, explicam-se, através de padrões 

matemáticos. É o caso do padrão da pelagem dos animais. Também a disposição das 

folhas no caule de algumas plantas, como o aipo ou a tabaqueira segue os números de 

Fibonacci. O mesmo se passa com as espirais do ananás ou da pinha, que se relacionam 
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com a série de Fibonacci. Também num girassol se podem encontrar relações com a série 

de Fibonacci. Nas asas das borboletas podem-se identificar padrões geométricos, o 

mesmo acontecendo nas plumas do pavão e nas células de uma colmeia. A couve-flor é 

um exemplo real de um fractal – padrão decrescente. Uma estrela, ao sucumbir, produz 

dois clarões que são simétricos. Assim como é possível identificar rotações e simetrias 

numa maçã.  

 

4. Padrões e álgebra 

 

Os padrões são a essência da matemática e a linguagem na qual é expressa. A 

matemática é a ciência de analisar e sintetizar tais padrões (Sandefur e Camp, 2004). 

Considerar a matemática a ciência dos padrões não será uma má descrição. Não só 

porque os padrões se encontram em várias formas na vida de todos os dias e ao longo da 

matemática escolar mas porque também podem constituir um tema unificador.  

Os professores de matemática estão conscientes do facto de que há, por um lado, 

menos interesse na matemática e, por outro, um declínio na capacidade matemática dos 

alunos. Infelizmente, talvez, porque muitos alunos vêem a matemática como uma mera 

colecção de procedimentos a aprender. Como Devlin (1998) refere: 

 

(...) ao longo dos anos a matemática tornou-se cada vez mais e mais complicada, as pessoas 
concentraram-se cada vez mais nos números, fórmulas, equações e métodos e perderam de vista o 
que aqueles números fórmulas e equações eram realmente e porque é que se desenvolveram 
aqueles métodos. Não conseguem entender que a matemática não é apenas manipulação de 
símbolos de acordo com regras arcaicas mas sim a compreensão de padrões — padrões da 
natureza, padrões da vida, padrões da beleza (p. 206)   

 

 Quando apelamos aos padrões no ensino da matemática é normalmente porque 

queremos ajudar os alunos a aprender uma matemática significativa e/ou a envolver-se na 

sua aprendizagem facultando-lhes um ambiente de aprendizagem que tenha algo a ver 

com a sua realidade e experiências. O estudo de padrões vai de encontro a este aspecto, 

apoiando a aprendizagem dos estudantes para descobrirem relações, encontrarem 

conexões, fazerem generalizações e também previsões.  

O que nos ocorre quando ouvimos o termo álgebra? Para muitos álgebra 

significa, vagamente, um conjunto de letras, números e operações separados por um sinal 
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de igual ou por outros, a fórmula resolvente do 2.º grau, ou apenas resolver equações, 

sistemas de equações, descobrir o valor desconhecido, ou outro tipo de actividades onde 

se utilize incógnitas e letras. Esta perspectiva não se coaduna com as orientações 

curriculares expressas nos Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 

2000) ao sugerirem que a álgebra deve atravessar o currículo JI-12 e que os alunos devem 

aprender matemática de um modo significativo com base nos seus conhecimentos 

matemáticos previamente adquiridos. 

Muitas daquelas pessoas ficariam surpreendidas por saber que a álgebra pode 

começar, simplesmente, pelo estudo de padrões desde o Jardim de Infância e o 1.º Ciclo 

do Ensino Básico. O que se passa no ensino tradicional é que este modo natural de pensar 

(no sentido em que é uma actividade que está na natureza humana) se perde com o 

avançar na escolaridade, ao privilegiar os procedimentos e as rotinas que é aquele que as 

pessoas mais recordam dos tempos que passaram pela escola. Mais do que impelir os 

alunos para a álgebra simbólica formal deve-se fomentar o pensamento algébrico levando 

os alunos a comunicar os seus pensamentos recorrendo às suas próprias palavras ou à sua 

própria simbologia (Herbert e Brown, 1997).  

Os alunos devem começar a aprendizagem da álgebra de modo intuitivo e 

motivador com o estudo dos padrões no mundo que nos rodeia e o esforço de analisar e 

descrever esses padrões. Neste sentido podemos verificar que a norma Padrões e 

Relações, no nível JI-4 das Normas (NCTM,1991) foi substituída, nas actuais Normas de 

2000 (NCTM, 2000), pela norma Álgebra para JI-12, que envolve: (1) compreender 

padrões, relações, e funções; (2) representar e analisar situações; (3) usar modelos 

matemáticos para representar e compreender as relações quantitativas; e (4) analisar as 

mudanças em vários contextos. Existem relatos de várias experiências realizadas no pré-

escolar de descoberta de padrões e relações matemáticas enquanto as crianças manipulam 

materiais no meio que as rodeia (e.g. Taylor-Cox, 2003; Bay-Williams, 2001; Yackel, 

1997; Palhares, 2000; Curcio e Schwartz, 2001). 

Nem sempre tem sido muito claro que conceitos algébricos deverão ser abordados 

no ensino elementar. Há autores que acreditam que se pode preparar os alunos desde os 

níveis elementares para diferentes perspectivas da álgebra — álgebra como modelação, 

álgebra como procura de padrões e álgebra como o estudo de estruturas — permitindo-
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lhes construir conhecimento e  modos de raciocinar  (NCTM, 2000). Esta perspectiva faz 

com que a ênfase deva ser no desenvolvimento do raciocínio dos alunos e não na 

necessidade de se discutir quais os conteúdos de álgebra a contemplar no currículo 

elementar (Yackel, 1997). 

A álgebra pode ser definida como um sistema matemático utilizado para 

generalizar algumas operações matemáticas permitindo que letras ou outros símbolos 

substituam os números. Nesta conformidade está Tall (1992) quando refere que a álgebra 

é muitas vezes vista como “a generalização da aritmética” partindo da procura de padrões 

numéricos.  

Uma ideia que sobressai destas afirmações sobre a álgebra é a de generalização, o 

que faz com que pensemos nela como um dos elementos integrantes do pensamento 

matemático. A generalização surge com o reconhecimento de padrões e relações e da 

análise dessas relações. Como referem os Principles and Standards for School 

Mathematics (NCTM, 2000) os padrões são a base do pensamento algébrico e o trabalho 

com padrões convida os estudantes a identificar relações e a fazer generalizações. Neste 

sentido, devem propor-se actividades exploratórias que recorram a materiais 

manipuláveis diversificados para identificar, criar e continuar padrões e lidar com as 

diferentes propriedades das relações, em particular as que envolvem conceitos de 

proporcionalidade, que são aspectos essenciais para o desenvolvimento do pensamento 

algébrico. As actividades que envolvem o trabalho com padrões numéricos e com 

relações numéricas antes dos conceitos de álgebra fazem parte da pré-álgebra. Com a 

análise das regras e padrões os alunos desenvolvem um forte sentido do número ao 

mesmo tempo que desenvolvem o conceito de função. Os padrões lineares são 

normalmente os mais utilizados nesta abordagem com alunos do ensino básico, podendo 

ser utilizados também padrões não lineares, como por exemplo os que envolvam 

quadrados de números. 

Uma questão que será interessante colocar, na abordagem da álgebra recorrendo 

aos padrões, é saber até que ponto os alunos são capazes de compreender e generalizar a 

diversidade de padrões numéricos que lhes são propostos e qual o desempenho que 

apresentam neste tipo de tarefas. Esta é uma questão importante uma vez que encontrar 

termos numa sequência é normalmente o primeiro passo para chegar à álgebra. A questão 
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é saber se os alunos conseguem encontrar a regra que conduz ao termo geral e como o 

fazem. Há estudos (e.g. APU, Orton, 1999) que referem que: (1) encontrar termos numa 

sequência torna-se progressivamente mais difícil, para os alunos, à medida que se 

encontram mais distantes dos termos que lhes são apresentados; (2) muitos alunos têm 

mais dificuldade em explicar um padrão do que continuá-lo; e (3) geralmente há mais 

alunos a explicar as regras, detectadas nas sequências, oralmente do que por escrito. 

Outro aspecto importante ligado aos padrões é a resolução de problemas, uma vez 

que a descoberta de um padrão é uma poderosa estratégia de resolução de problemas. 

Podemos dizer que a resolução de problemas que recorra ao trabalho investigativo é um 

modo promissor de exploração da álgebra, sobretudo se se utilizarem problemas 

significativos para os alunos onde o uso da álgebra seja relevante. Segundo Herbert e 

Brown (1997) o processo investigativo envolve três fases:  

(1) Procura de padrões — extrair a informação relevante;  

(2) Reconhecimento do padrão, descrevendo-o através de métodos diferentes — a 

análise dos aspectos matemáticos;  e 

(3) Generalização do padrão – a interpretação e aplicação do que se aprendeu.  

Estes investigadores efectuaram um estudo com alunos do 6.º ano em que utilizaram  

problemas de contexto real onde pressupunham estratégias de resolução diversificadas 

tais como dramatização, utilização de objectos, tabelas, diagramas, desenhos e trabalho 

em grupo. Qualquer que fosse a estratégia escolhida pelos alunos, utilizaram sempre o 

processo investigativo que aprenderam previamente para procurar padrões e generalizar. 

No final desta unidade, os investigadores verificaram que esta abordagem teve um 

impacto positivo nas capacidades dos alunos para generalizarem uma regra partindo de 

situações concretas, o que não é mais do que pensar algebricamente, além de terem ganho 

confiança nas suas capacidades para descobrir uma fórmula.  

Vale e Pimentel (no prelo) têm trabalhado a nível da formação inicial de 

professores dos 1º e 2º ciclos do ensino básico algumas tarefas baseadas em padrões que 

têm potencialidades para estabelecer conexões entre os padrões, a resolução de 

problemas, a geometria, o número e álgebra podendo serem adaptadas a vários níveis de 

ensino. A título de exemplo apresentamos a seguir algumas dessas tarefas:  
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1.Descubra os dois termos seguintes em cada uma das sequências 

1.1. 1, 2, 4, 7, 11,… 

1.2.  3, 6, 11, 18, 27, ... 

1.3. ,    … 

2. Investigue a relação entre a ordem da figura e o numero total de 
segmentos unitários usados no desenho. 
 

3. A Moldarte faz molduras em espelhos rectangulares formadas por azulejos quadrados, como 
mostra a figura. Explique por palavras, recorrendo a números, a tabelas, etc., o número de azulejos 
que são necessários para colocar à volta de um espelho com quaisquer 
dimensões. Formule uma conjectura baseada nos resultados encontrados. 
Tente chegar a uma generalização. 
Elabore um relatório escrito sobre o trabalho realizado. 

 

 

Neste momento parece que podemos considerar o termo padrão numérico ligado à 

ideia de algum tipo de regularidade (e.g. repetição, recursiva) na qual se possa identificar 

uma lei que permita continuar a sequência numérica e chegar à generalização.  

 

5. Os Padrões e álgebra nos currículos do pré-escolar e do ensino básico 

 

Mas padrões, porquê? Algumas ideias provenientes da investigação de Anthony 

Orton (1999) sugerem que os padrões: 

- podem contribuir para a construção de uma imagem mais positiva da Matemática; 

- permitem o estabelecimento de conexões matemáticas; 

- atraem e motivam os alunos, porque apelam fortemente ao seu sentido estético e 

criatividade; 

- permitem a promoção e desenvolvimento das capacidades e competências dos 

alunos; 

- ajudam a desenvolver a capacidade de classificar e ordenar informação; 

- permitem a compreensão da ligação entre a Matemática e o mundo em que se 

vive.  

Como refere Goldberg (2003) os padrões são um poderoso conceito em 

matemática e talvez por isso Mason et al. (1985) referem que durante os últimos anos o 

uso de padrões numéricos tornou-se um meio popular para chegar à generalização nos 
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currículos de matemática. No entanto, a Álgebra tem sido, simultaneamente, uma porta e 

uma barreira para muitos alunos (Lott, 2000). Assim, o NCTM defende a álgebra para 

todos, começando-se a promover nos alunos o pensar algebricamente desde muito cedo, 

nos anos mais elementares, pois além de permitir que se ultrapassem muitos dos 

problemas que se poderiam detectar mais tarde, fornece também as bases necessárias para 

prosseguir com a aprendizagem da matemática mais avançada.  

O raciocínio algébrico alicerça a aprendizagem dos alunos em muitos temas de 

matemática. Os Principles and Standards for school mathematics (NCTM, 2000) referem 

que as ideias principais subjacentes ao raciocínio algébrico dos estudantes são: (1) 

padrões; (2) situações matemáticas e estruturas; (3) modelos de relações quantitativas; e 

(4) mudança.  

Orton e Orton (1999) referem que a quantidade e a qualidade da aprendizagem 

dependem, entre outros, de dois factores em estreita relação: nível de dificuldade 

conceptual do assunto em estudo e a motivação e atitude do aluno. O grau de abstracção 

do aluno parece ser um elemento determinante da dificuldade conceptual e do interesse 

pelos padrões. Muitos estudantes parecem ter grande dificuldade em trabalhar com letras 

em vez de números. A passagem dos números para um maior grau de abstracção parece 

ser um dos grandes desafios a nível da educação matemática: a partir dos números dar 

sentido às letras. 

Muitos investigadores acentuam a ideia de que a álgebra é a fonte de uma 

considerável confusão e atitude negativa de muitos alunos perante a Matemática 

(Cockcroft, 1982). 

A aritmética é, intuitivamente, vista como sendo mas fácil do que a álgebra e 

assim parece natural que se introduzam os conceitos algébricos usando a generalização de 

conceitos matemáticos através de padrões numéricos. No entanto Tall (1992) alerta para 

alguns perigos que podem advir desta abordagem. Um problema típico neste contexto é 

pedir aos alunos para que continuem a sequência 2,5,8,11,... Como o homem é um grande 

detector de padrões, o aluno pode rapidamente ter a noção do ritmo de tal sequência e ver 

que cada termo se obtém adicionando 3 e calcular, sucessivamente, os termos seguintes: 

2,5,8,11,14,17,20,... Deste modo o aluno está a utilizar uma lógica recursiva. 

Dificilmente, segundo Tall (1992) os alunos chegarão por este processo à fórmula. Este 
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autor também defende que os meios informáticos (e.g. a programação, a folha de cálculo) 

podem dar uma ajuda na generalização e no significado atribuído às variáveis. Orton e 

Orton (1999) assumem que é possível começar a avaliar a abordagem da álgebra através 

dos padrões numéricos. Assumindo que a via dos padrões numéricos não elimina as 

dificuldades para a iniciação à álgebra, também Tall (1992) refere que uma abordagem 

recursiva pode ser um sério obstáculo para a descoberta da regra geral ou da fórmula. 

Elimina algumas dificuldades mas surgirão outras como em tudo o que envolve a 

aprendizagem. De qualquer forma, trata-se de um caminho, entre outros possíveis, para 

abordar a álgebra. 

Vejamos algumas das ideias expressas nos documentos programáticos nacionais e 

internacionais ao nível do pré-escolar e ensino básico (JI-9). 

 

5.1. As Normas 

Antes de analisar qual a perspectiva dos documentos nacionais vejamos o que 

referem os Principles and Standards for school mathematics (NCTM, 2000). 

Este documento começa por referir que, tradicionalmente, o ensino da álgebra 

privilegia a manipulação simbólica para resolver equações e simplificar expressões. 

Deste modo a álgebra tem desempenhado um papel mais mecanicista do que desenvolver, 

nos alunos, o seu raciocínio matemático. Contrariando esta visão tradicional, os 

Principles and Standards for school mathematics (NCTM, 2000).pretendem mostrar que 

a álgebra é mais do que apenas manipulação simbólica e recomenda que todos os alunos 

JI-12 devem estudar álgebra, pois as competências em álgebra são importantes quer para 

a vida adulta quer na preparação pós-secundário. Ao abordar-se a álgebra ao longo do JI-

12 está-se a contribuir para uma sólida preparação nos alunos. Por exemplo, experiências 

com padrões fornecem as bases para a compreensão do conceito de função; experiências 

com números e as suas propriedades fornecem os fundamentos para mais tarde trabalhar 

com símbolos e expressões algébricas: a aprendizagem destas situações permite aos 

alunos começar a formar as noções elementares sobre modelação matemática; 

experiências com actividades que envolvam padrões promovem a capacidade de 

generalização.  
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O Quadro 1 permite analisar, comparativamente, as expectativas para cada um 

dos níveis de escolaridade em relação à álgebra, propostas pelo NCTM (2000) e da 

importância que os padrões têm no desenvolvimento de competências em álgebra. 
 
Quadro 1. Expectativas para a Norma Álgebra – NCTM (2000) 
 

Norma – Álgebra 
 

Os programas JI - 9 
devem levar todos os 
alunos a: 

Expectativas 
 

pre-K – 2 
 

3 - 5 6 - 8 

- compreender 
padrões, relações e 
funções; 

- triar, classificar e ordenar 
objectos por tamanho, 
número e outras 
propriedades 
- reconhecer, descrever e 
continuar padrões tais como 
sequências de sons e formas 
ou padrões numéricos 
simples e traduzir de uma 
representação para outra 
- analisar como os padrões de 
repetição e de crescimento 
são formados 

- descrever, continuar e 
generalizar padrões 
numéricos e geométricos 
- representar e analisar 
padrões e funções, usando 
palavras, tabelas e gráficos 

- representar, analisar e 
fazer generalizações com 
vários padrões  usando 
tabelas, gráficos, palavras e 
quando possível regras 
simbólicas 
- relacionar e comparar 
diferentes formas de 
representação de uma 
relação 
- identificar funções 
lineares e não lineares e 
comparar as suas 
propriedades através de 
tabelas, gráficos e equações 

- representar e 
analisar as situações e 
estruturas 
matemáticas  usando 
símbolos algébricos, 

- mostrar princípios e 
propriedades gerais das 
operações como seja a 
comutatividade, usando 
números específicos 
- usar representações 
concretas, pictoriais e verbais 
para desenvolver uma 
compreensão das notações 
simbólicas, inventadas ou 
convencionais 

identificar propriedades 
tais como a comutativa, a 
associativa e a distributiva 
e usá-las para cálculos 
com números inteiros 
- representar a ideia de 
variável como uma 
quantidade desconhecida 
usando uma letra ou um 
símbolo 
- exprimir relações 
matemáticas usando 
equações 

- desenvolver uma 
compreensão conceptual 
inicial dos diferentes usos 
de variável 
- explorar relações entre 
expressões simbólicas e 
gráficos de linhas, tomando 
especial atenção ao 
significado de intersecção e 
declive 
- usar álgebra simbólica 
para representar situações e 
resolver problemas 
especialmente aqueles que 
envolvem relações lineares 
- reconhecer e gerar formas 
equivalentes para 
expressões algébricas 
simples e resolver equações 
lineares 

- utilizar modelos 
matemáticos para 
representar e 
compreender relações 
quantitativas; 

- modelar situações que 
envolvam adição e 
subtracção de números 
inteiros, usando objectos, 
desenhos e símbolos 

- modelar situações 
problemáticas com 
objectos e usar 
representações tais como 
gráficos, tabelas, e 
equações para tirar 
conclusões 

- modelar e resolver 
problemas contextualizados 
usando diferentes 
representações tais como 
gráficos, tabelas e equações 

- analisar as 
mudanças em 
contextos variados. 

- descrever variações 
qualitativas tais como o 
aumento das alturas dos 
estudantes 

- investigar como uma 
mudança numa variável se 
relaciona com a mudança 
numa segunda variável. 

- usar gráficos para analisar 
a natureza das variações 
lineares 
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- descrever mudanças 
quantitativas tais como o 
aumento de 5 cm por ano das 
alturas dos alunos 

- identificar e descrever 
situações com taxas de 
variação diferentes  e 
compará-las 

 

5.2. As orientações nacionais 

5.2.1. A nível do pré-escolar 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar salientam a importância 

dos padrões como forma de desenvolver o raciocínio lógico (ME-DEB, 1997). Também 

Barros e Palhares (2001) referem a sua contribuição para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, chamando a atenção que pode ser um veículo para que as crianças 

generalizem localmente, já que não é de esperar que o façam globalmente, salientando, 

ainda, a sua importância para a resolução de problemas. 

Assim, as razões habitualmente dadas para a introdução dos padrões no pré-

escolar assentam, fundamentalmente, no desenvolvimento do raciocínio lógico. Contudo, 

Threlfall (1999) defende que existem duas razões para introduzir padrões de repetição no 

fim do pré-escolar: uma é que estes padrões funcionam como uma base familiar e 

concreta para explorar outros conteúdos (como exemplo refere a proposta de Liebeck de 

exploração da seriação); outra é que o trabalho com padrões de repetição servirá, no 

futuro, de suporte para a aprendizagem da Álgebra ou para a introdução de símbolos. 

Baseando-nos neste conjunto de ideias, podemos sumariar que os padrões no pré-

escolar servem propósitos imediatos de desenvolvimento do raciocínio lógico, propósitos 

laterais de exploração de outros conteúdos e propósitos de criação de uma base para a 

aprendizagem futura da Álgebra. 

O tipo de padrões a desenvolver no pré-escolar tem por base a articulação das 

diferenças e das semelhanças, havendo uma componente de repetição com alternância 

que pode ser única (por exemplo, peça verde peça azul peça verde peça azul peça verde 

peça azul etc, que, de uma forma mais geral, podemos representar por ABABAB...), mas 

podendo também haver uma componente de progressão aritmética (ABAABAAAB...), 

ou uma componente de simetria (ABABBABA), ou ainda o acrescentar de uma segunda 

dimensão: 
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      ABABAB 

      BABABA 

      ABABAB 

      ................ 

Por outro lado, as características associadas ao padrão podem ser muito variadas, 

incluindo a cor (de que já se deu exemplo) mas também som, posição, forma, 

movimentos, etc. Assim, pode dizer-se que há diversidade de tipos de padrão e de 

possibilidades de concretização (Palhares e Mamede, 2002). 

 

5.2.2. A nível do ensino básico 

Vejamos o que os programas nacionais referem em relação a este aspecto. Neles 

podemos constatar que as referências mais recentes, em particular as competências 

essenciais, já defendem um ensino da álgebra desde o 1.º ciclo do ensino básico.  

No Programa de Matemática do 1.º ciclo do ensino básico (ME-DGEBS, 1990) o 

bloco com mais peso é o dos Números e Operações e, nele, não é feita qualquer 

referência em relação a variáveis nem à Álgebra. No entanto, a referência aos padrões é 

explícita neste bloco a partir do 2.º ano, onde se lê que os alunos devem “descobrir 

regularidades nas contagens de 5 em 5, 10 em 10” e “explorar e usar regularidades e 

padrões na adição e na subtracção”. Esta última também é referida no 3.º ano 

acrescentando a operação multiplicação. No bloco Forma e Espaço é feita referência aos 

padrões geométricos em particular no 3.º e 4.º anos onde é sugerido que os alunos devem 

“Desenhar frisos e rosáceas” e “Fazer uma composição a partir de um padrão dado”. 

No Programa de Matemática do 2.º ciclo do ensino básico (ME-DGEBS, 1991a) o 

tema Número e Cálculo ocupa cerca de 50 % dos temas tratados no 5.º ano e cerca de 

33% no 6.º ano. Destaque-se que o conceito de variável não é trabalhado de forma clara, 

não havendo referência explícita aos padrões, mas com oportunidades diversas para a sua 

utilização ao longo do programa. 

No Programa de Matemática do 3.º ciclo do ensino básico (ME-DGEBS, 1991b) 

também são várias as referências sobre regularidades e padrões ao longo dos três anos do 

ciclos, em particular no tema Números e Cálculo. Assim como foi referido, para o 
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programa do 2º ciclo do ensino básico, também neste há oportunidades variadas de 

explorar aqueles conceitos.  

No Currículo Nacional do ensino básico - Competências Essenciais (ME-DEB, 

2001) é defendida a matemática como ciência dos padrões quando se refere que “a 

educação matemática tem o objectivo de ajudar a desocultar a matemática presente nas 

mais variadas situações, promovendo a formação de cidadãos participativos, críticos e 

confiantes nos modos como lidam com a matemática. Para isso é preciso destacar a 

especificidade da matemática nomeadamente como ciência das regularidades e da 

linguagem dos números, das formas e das relações”. (p.58). A competência matemática 

que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica inclui entre outros 

aspectos a “predisposição para raciocinar matematicamente, isto é, para explorar 

situações problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjecturas, formular 

generalizações, pensar de maneira lógica” (p.57). 

O tema Número e o Cálculo atravessa todos os ciclos do ensino básico (1.º, 2.º e 

3.º). Refere-se, em particular, que deve ser desenvolvida nos alunos “a predisposição para 

procurar e explorar padrões numéricos em situações matemáticas e não matemáticas e o 

gosto por investigar relações numéricas, nomeadamente em problemas envolvendo 

divisores e múltiplos de números ou implicando processos organizados de contagem” 

(pág. 60). 

O tema Álgebra e Funções inclui um conjunto de competências a serem 

desenvolvidas pelos alunos de todos os níveis e em particular são apresentadas 

competências especificas para os alunos do 3.º ciclo. Para todos os níveis menciona-se: “a 

predisposição para procurar padrões e regularidades e para formular generalizações em 

situações diversas nomeadamente em contextos numéricos e geométricos; e a aptidão 

para analisar as relações numéricas de uma situação em linguagem corrente e representá-

las através de diferentes processos, incluindo o uso de símbolos” (pág. 66). Em relação ao 

3.º ciclo, em particular, é referido “o reconhecimento do significado de fórmulas no 

contexto de situações concretas e a aptidão para usá-las na resolução de problemas e a 

aptidão para usar equações e inequações como meio de representar situações 

problemáticas e para resolver equações, inequações e sistemas, assim como para realizar 

procedimentos algébricos simples” (pág. 67). 
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 Podemos constatar pelas ideias expressas que os padrões no ensino básico são um 

tema transversal a vários níveis de escolaridade e servem propósitos imediatos de 

diferentes conteúdos e em particular os propósitos de criação de uma base para a 

aprendizagem da Álgebra. 

 

6. Reflexões finais 

 

Apesar de, aparentemente, todos sabermos o que estamos a falar quando 

mencionamos o termo padrões, temos constatado que é um termo com uma 

multiplicidade de sentidos, mesmo quando restringimos apenas ao campo da matemática. 

Este é, para nós, um sinal da riqueza do conceito, que não deve ser esvaziado através de 

definições restritivas mas deve antes ser explorado na sua multiplicidade. 

De uma forma ou de outra fica a ideia de que os padrões, em Matemática, estão 

associados à descoberta, à procura de relações para explicar aquilo com que nos vamos 

deparando. Por vezes, as intuições assumem um papel relevante e, estas, parecem ser 

mais importantes do que os próprios factos uma vez que existe a excitação de 

descobrirmos algo, e um padrão é um achado. De facto, de repente, as quantidades 

encaixam (há uma ordem, uma regularidade, …) e descobre-se uma relação. Mesmo que 

estejamos no campo da geometria não será necessário que esta relação seja geométrica, 

pois poderá ser uma relação de números ou de qualquer outros entes que não eram óbvios 

anteriormente. 

Fica também a ideia de que associado aos padrões estará, sempre, algo 

relacionado com o emocional, pois existe a sensação de entusiasmo na descoberta de uma 

ordem, de uma previsão, da relação funcional que antes estava escondida. 

Por tudo isto, parece-nos que o tema dos padrões, a nível do ensino, deverá ser 

perspectivado como actividade de resolução de problemas e preferencialmente até como 

tarefa de investigação.  

Quanto à ligação dos padrões à Álgebra, pensamos que este é um domínio 

privilegiado para esta ligação. Em primeiro lugar, porque irá permitir que a descoberta 

assuma um papel fundamental na sua aprendizagem. Outra razão muito importante é que 

é esta ligação que permite pensar no estudo da Álgebra desde o pré-escolar. Por último, a 
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abordagem da Álgebra através dos padrões irá permitir uma maior motivação dos alunos, 

retirando o negativismo que tem estado associado ao estudo da Álgebra. 

Em síntese os padrões podem ser um veículo óptimo para uma abordagem 

poderosa à Álgebra, e sobretudo nos primeiros níveis, como suporte do pensamento pré-

algébrico. 
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A integração de investigações matemáticas no ensino-aprendizagem das 
sucessões 

 
Magda Pereira 

Escola Secundária com 3º Ciclo do Sabugal 
 
 
1. Introdução  
 
 

Como importante veículo para introduzir e aprofundar os conteúdos já 

leccionados nas aulas, torna-se fundamental que o professor proponha aos seus alunos 

situações que permitam explorar e descobrir Matemática. Investigar na sala de aula 

proporciona ao professor e aos alunos liberdade de criação, utilização e comparação de 

uma ampla variedade de representações mentais, de conjectura e de métodos de 

resolução. Mas, como integrar e implementar tarefas de investigação matemática no 

currículo da disciplina, atendendo à leccionação dos conteúdos matemáticos do programa 

oficial, às competências a desenvolver nos alunos e à articulação das investigações com 

outro tipo de tarefas da sala de aula (como a resolução de exercícios e problemas e os 

momentos de exposição de temas matemáticos)? 

No âmbito de um estudo realizado pela autora da comunicação, aquando da 

realização de uma experiência com alunos do 11ºano de escolaridade, no estudo das 

sucessões, no ano lectivo 2002/2003, serão apresentadas algumas tarefas de investigação 

matemática, algumas estratégias adoptadas (quer durante a implementação das tarefas, 

quer nas aulas que mediaram tal implementação), bem como algumas conclusões e 

implicações que decorreram do estudo em causa. 

 

2. Enquadramento teórico 

  

O conhecimento é hipotético, falível e a ciência progride a partir de problemas, 

conjecturas e refutações (Lakatos, 1976). Neste contexto, a aprendizagem da Matemática 

reveste-se de uma forte intervenção investigativa, onde a exploração, a descoberta de 

estratégias, a tentativa e o erro são processos que lhe estão inerentes e que se tornam 

indispensáveis à sua aprendizagem (Braumann, 2002). Por outro lado, a Matemática 
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experimental, baseada num processo criativo, assume uma vertente indutiva 

imprescindível na criação da própria Matemática (Polya, 1977).  

A experiência assume um papel preponderante na educação do indivíduo. 

Aprender é reconstruir com base nessa experiência, reconvertendo a informação num 

bem intelectual (Dewey, 1897). Deste modo, o professor tem uma função central no 

processo de aprendizagem dos alunos, pois assume uma função dinamizadora na 

implementação e no desenvolvimento do currículo (Pires, 1999). De facto, o currículo 

não é apenas o que vem estabelecido nos documentos oficiais, é necessário que o 

professor modele tais articulações oficiais às condições intrínsecas à sua prática, às novas 

ideias e aos significados que possui, condicionados pela sua formação (Kilpatrick, 1999, 

citado em Pires, 1999). Considera-se, actualmente, imprescindível reflectir na noção de 

currículo de forma a contemplar algumas competências desejáveis a serem ponderadas 

por cada professor, inserido num organismo de gestão pedagógica (a sua escola). De 

facto, “qualquer que seja o seu papel, mais renovador ou mais conservador, os 

professores são sempre protagonistas fundamentais do desenvolvimento do currículo” 

(Pires, 1999, p.3). E “se se pretende que os alunos desenvolvam plenamente as suas 

competências matemáticas e assumam uma visão alargada da natureza desta ciência, 

então as tarefas de exploração e investigação têm de ter um papel importante na sala de 

aula.” (Ponte, 2003, p.12). Contudo, apesar da aprendizagem não se fazer apenas através 

de investigação matemática, este tipo de tarefas introduz alguma variedade na “dieta” da 

aula. Permite aos alunos conjecturar, explorar conexões matemáticas existentes entre 

vários conceitos e matérias, descobrir processos de resolução e resultados, bem como 

diversificar actividades (Goldenberg, 1996).  

Em 1999, Ponte, Oliveira, Brunheira, Varandas e Ferreira definiram quatro etapas 

características de uma investigação matemática da seguinte forma: 1- Formular a questão 

a investigar; 2- Formular conjecturas relativamente a essa questão; 3- Testar as 

conjecturas e, eventualmente, reformulá-las; 4- Validar e comunicar os resultados. 

Porém, para Ponte (2003), uma tarefa de investigação tem quatro dimensões básicas: o 

seu grau de dificuldade, a sua estrutura, o seu contexto referencial e o tempo requerido 

para a sua resolução. Assim, segundo este autor, podemos considerar exercícios, 

problemas, explorações e investigações. Atendendo a que, os exercícios são tarefas de 
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dificuldade reduzida e de estrutura fechada. Os problemas também têm uma estrutura 

fechada, mas têm um grau de dificuldade mais elevado. As investigações matemáticas 

são tarefas de estrutura aberta, mas com um grau de dificuldade elevada. As explorações 

são tarefas que têm um grau de dificuldade reduzida, mas têm uma estrutura aberta (à 

semelhança das investigações). Podemos distinguir investigação de exploração consoante 

o grau de dificuldade da tarefa. Podemos ainda designar por exploração uma investigação 

fácil, tendo em conta que o que as distingue é a sua estrutura quanto ao grau de 

dificuldade.  

No entanto, quando o objectivo da aula é investigar Matemática, o professor pode 

seguir uma metodologia investigativa, escolhendo apenas a situação e deixando para os 

seus alunos a definição dos próprios problemas dentro da situação que posteriormente 

tentam resolver seguindo um determinado caminho, maximizando assim o 

desenvolvimento do poder matemático dos mesmos. Na realidade, não há uma 

metodologia universalmente aplicável sob a forma de “receita”, mas existem estratégias 

de ensino e de organização do trabalho dos alunos mais adequadas e outras mais 

inadequadas para cada fim pretendido e para cada situação concreta, “cabe ao professor 

conhecer as alternativas disponíveis e conhecer-se a si próprio, sabendo até que ponto é 

capaz de usar com confiança e desembaraço cada uma delas.” (Ponte; Boavida; Graça; 

Abrantes; 1997, p.95).     

 

3. Actividades desenvolvidas 

 

No estudo referido, as tarefas de investigação acompanharam todo o tema das 

sucessões e foram elaboradas/adaptadas a fim de abordarem cada tópico e cada conceito 

que se pretendia introduzir, explorar, ou ainda consolidar. A resolução de todas as tarefas 

deste estudo teve pontos comuns, tais como: um relatório escrito elaborado pelos alunos 

(em grupo), onde constaram os raciocínios efectuados pelos mesmos durante cada 

resolução; uma reflexão crítica escrita, efectuada por cada aluno (de forma individual) 

destinada à exposição de questões pertinentes e de esquemas que auxiliaram à resolução 

de cada tarefa; a apresentação das resoluções a toda a turma, num ambiente de saudável 

discussão, moderado e gerido pela professora/investigadora. 
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A elaboração de um plano que integre tarefas de investigação 

 

Na elaboração do seu plano para integrar tarefas de investigação matemática no 

tema das sucessões, a professora/investigadora teve em consideração a aquisição de 

técnicas e conhecimentos matemáticos específicos sob progressivos níveis de 

complexidade e de abstracção.  
  

Quando pensei num plano que integrasse investigações matemáticas pensei, 
simultaneamente, como conceber uma série de investigações que, além de se 
integrarem harmoniosamente no currículo oficial (permitindo abordar a 
maioria dos tópicos essenciais do tema das sucessões), constituíssem um 
todo encaixado, onde cada tarefa suceda, quer à tarefa anterior, quer à 
aprendizagem dos alunos.   

(Registos da professora/investigadora, 19/03/03) 
 

Assim, a professora/investigadora pressupôs o aluno como o principal agente da sua 

própria aprendizagem e considerou ser importante o desenvolvimento de determinadas 

capacidades, tais como: o raciocínio; a comunicação; e o uso da Matemática na interpretação e 

intervenção do real, com base na própria experiência. Por outro lado, ao planificar aulas para a 

resolução e discussão de cada tarefa, pressupôs o desenvolvimento da confiança, de hábitos de 

trabalho e persistência, do sentido da responsabilidade, do espírito de tolerância e de cooperação. 

A elaboração de um relatório escrito (contendo as resoluções de cada grupo), bem como a 

sua posterior apresentação, destinou-se: à procura de informação necessária a cada resolução; ao 

desenvolvimento da persistência na procura de soluções para uma situação nova; à avaliação e à 

tomada de decisões; e à apresentação dos trabalhos de forma organizada e cuidada (atendendo à 

importância de saber exprimir e fundamentar opiniões, bem como revelar espírito crítico). 

 
 
Uma tarefa de investigação do estudo 

 

Uma das tarefas de investigação do estudo referido foi tarefa de investigação 

Viagens pelo Mundo, trata-se uma investigação de carácter real, criada pela 

professora/investigadora a fim de proporcionar aos alunos a necessidade do uso das 

sucessões em situações do dia a dia. Esta tarefa de investigação constou de um mapa em 

que o objectivo é construir uma fórmula que permita unir todas as regiões, cidades e 

localidades por um caminho. Esta é uma tarefa que pode ser novamente abordada no 
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12ºano, aquando do estudo do cálculo combinatório e em cursos superiores no âmbito da 

Teoria de Grafos. Permite ainda fazer referência e estudar as propriedades existentes 

entre alguns números, concretamente os números triangulares. A riqueza de discussões 

que podem descender da resolução desta investigação apresentou-se, para a 

professora/investigadora, como um meio de predispor os alunos para a investigação 

matemática. 
 
 

Investigação: Viagens pelo Mundo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
As aulas que precederam a implementação da tarefa de investigação 
 

As aulas que precederam a aula de exploração da tarefa de investigação Viagens 
pelo Mundo destinaram-se à resolução de problemas e à exploração de situações que 
proporcionaram a aprendizagem dos pré-requisitos da tarefa em causa. Assim, foi 
construída, no grupo turma e seguindo o tipo de metodologia heurística, a definição de 
sucessão monótona crescente, sucessão monótona decrescente, sucessão não monótona, 
infinitamente grande positivo e infinitésimo. Na fase de validação de cada descoberta, a 
professora/investigadora definiu analiticamente cada um desses conceitos.  

Pretende-se fazer um passeio por Portugal, 

visitando as sete zonas assinaladas no mapa.  

Vamos chamar de “um percurso” o caminho 
mais curto que une duas regiões quaisquer de 
Portugal.  
 

Ø Quantos percursos diferentes podem 
ser formados entre as sete regiões de 
Portugal? 

 
Ø E se considerarmos os percursos 

entre as cidades de cada uma dessas 
regiões?  

 
Ø Existe alguma lei geral que nos 

permita considerar todos os 
percursos que unem todas as cidades 
de um país? E do mundo? 

 
INVESTIGUEM ... 
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Posteriormente, foram resolvidos alguns exercícios de aplicação dos conceitos 

leccionados extraídos do manual dos alunos, a fim reforçar a importância que a prática 

adquirida com a resolução de exercícios tem numa aprendizagem consistente. Mas, 

durante a aula, a professora/investigadora reflectiu sobre o seguinte: 
 
Será que, alternar na mesma aula actividade investigativa com momentos de 
descoberta de conceitos a partir de uma situação problemática (guiados por 
mim) e momentos de resolução de exercícios, facilita a aprendizagem dos 
alunos?  

 (D.R da professora, 07/04/03) 

 
Na tentativa de dar resposta a esta questão, nos últimos 15 minutos da aula, e 

como esta estava a ser dinâmica (porque todos os alunos estavam a participar), a 

professora decidiu improvisar propondo aos alunos a realização de uma tarefa de 

exploração. Tal tarefa seria baseada em exemplos da vida real, ou de outra disciplina, ou 

usando só matemática analítica, ou de um outro contexto que traduzam situações de 

sucessões monótonas crescente, decrescente e não monótona, explicando cada situação 

num relatório.  

As resoluções desta tarefa de exploração foram discutidas e esclarecidas no grupo 

turma. A professora/investigadora deu especial atenção a algumas situações menos 

explícitas efectuadas por alguns grupos. Porém, de um modo geral, os alunos 

demonstraram muita criatividade, ao imaginarem situações de âmbito interdisciplinar e 

representarem-nas por meio de esquemas que tornam ainda mais pertinente essa 

 
Figura 1: Sucessão monótona crescente, do grupo 2 
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criatividade, como foi o caso das situações expostas na figura 1 (onde é esquematizada 

uma sucessão monótona crescente, também passível de ser explorada no âmbito da 

sucessão dos números triangulares) e na figura 2 (onde é apresentada uma situação de 

uma sucessão não monótona) 

 

 
 

 Figura 2: Sucessão não monótona, do grupo 4 
 

As aulas seguintes à exploração desta situação (improvisada pela 

professora/investigadora, como já foi referido) foram destinadas à preparação, realização 

e correcção de um teste de avaliação escrita.  

 
 
As aulas relativas à implementação da tarefa de investigação 
 

Nas aulas em que foram diversificados momentos de investigação, com resolução 

de exercícios, de problemas e momentos de construção de situações novas (em discussão 

orientada pela professora/investigadora) os alunos foram conduzidos ao desenvolvimento 

da capacidade de articular conceitos e raciocínios (dentro da mesma aula). De facto, no 

decorrer das discussões sobre a tarefa de investigação, a professora/investigadora 

permitiu que os alunos expusessem livremente os processos de resolução usados e 

respectivos resultados. Desencadeou discussões que facilitaram o desenvolvimento da 

flexibilidade matemática dos alunos, ao nível da articulação de conceitos, estratégias e 

raciocínios.  
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As aulas que envolvem investigações, quer ocupem a aula toda ou só uma 
parte dela, são muito importantes para nós, pois dessa forma interessamo-nos 
mais pelas matérias que cada investigação envolve e aprendemos a ter mais 
flexibilidade quando as usamos. Quando numa tarefa de investigação temos 
que utilizar muitas matérias, não é só usá-las, é preciso saber como se vão 
usar, daí ser necessário ter flexibilidade nas várias matérias da Matemática.  

(André, Grupo 1, Entrevista, 16/06/03) 
 

De facto, essas discussões geraram-se em torno de extensões sugeridas pelos 

alunos aquando das apresentações, o que resultou, várias vezes, em momentos de 

diversificação de tarefas dentro da mesma aula, como foi o caso da extensão da situação 

inicial (do número de caminhos em função das localidades, cidades ou zonas) para a 

construção de polígonos e sólidos geométricos (ver figura 3).  

A implementação de um plano onde 

estão integradas, de forma mediada, tarefas 

investigativas, a resolução de problemas e de 

exercícios auxiliou os alunos à percepção da 

Matemática como um todo integrado, tal 

como referem alguns alunos e concretamente 

a aluna Inês: 

 

Agora percebi que as 
matérias de Matemática não 
são como as matérias de 
História ou de Geografia 
(por exemplo) em que se 
estuda uma matéria e ela 
pára nela mesma. Aqui na 
Matemática está tudo 
interligado. As investigações 
são um bom exemplo disso. 

(Inês, Grupo 2, Entrevista, 12/06/03) 
 

Por outro lado, a diversificação de tarefas, em torno do mesmo conceito, conduziu 

os alunos à percepção de que o mesmo assunto pode relacionar-se com um exercício, 

com um problema ou com uma tarefa de investigação. Esta situação verificou-se durante 

algumas aulas de discussão das tarefas e concretamente na discussão da situação 

apresentada na figura 3: 

 
     

Figura 3: Relação entre a tarefa e  
                a Geometria, do grupo 1 
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Professora: Vocês apresentaram um sólido com 7 vértices e com 21 arestas, 
considerando todas as arestas possíveis. E porque é que não apresentaram os 
sólidos (ou polígonos) que poderíamos formar com menos de sete vértices? 
 
José (do grupo 1): Podemos também fazer com menos. Por exemplo: um 
sólido com 6 vértices tem 15 arestas, um sólido com 5 vértices tem 10 
arestas, e assim sucessivamente. 

 
Célia: Sim, mas podemos formar figuras planas, porque com 3 vértices 
formamos um triângulo. Com 2 vértices formamos um segmento e com 1 
vértice formamos um ponto. 
 
Professora: Muito bem. Mas, vamos agora relacionar esta situação com a 
matéria anterior! O conjunto de termos desta sucessão tem minorantes? E 
majorantes?  
 
Carolina (grupo 4): Professora, eu acho que, nesta sucessão, um minorante é 
1, porque é o número mínimo de vértices que podemos ter! 
 
Professora: Pensa bem! O minorante é o menor termo? 
 
Carolina: Pois é! Eu já estava a confundir termo com ordem. Neste caso um 
minorante é 0, porque . 
 
Bernardina (do grupo 5): Então e um majorante? 
 
Professora: Comenta tu acerca dos majorantes. 
 
Bernardina: A sucessão está sempre a crescer, por isso eu acho que não 
conseguimos determinar os majorantes. 
 
Professora: Muito bem! Então esta sucessão não é limitada, porque o 
conjunto dos seus termos é minorado, mas não é majorado. De facto,  é 

uma sucessão crescente, e . 
 
O raciocínio investigativo também se reflectiu nos testes de avaliação, pois houve 

alunos que, embora no teste escrito (posterior à implementação do plano com 

investigações) não tivessem conseguido chegar a resultados em algumas questões, 

apresentaram raciocínios e conjecturas, mostrando assim que passaram a dar mais 

importância aos processos (e não apenas aos resultados), como refere a aluna Bernardina: 

 
O trabalho com investigações ajudou-me a saber estudar um bocadinho de 
tudo. Quando estudei para o último teste, revi a matéria de trigonometria e 
foi muito mais fácil estudar agora do que antes. Agora foi diferente. Acho 
que comecei a perceber mais como relacionar as “coisas”. Comecei a dar 
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outra importância à forma como as matérias estão ligadas, como muitas 
vezes nos aparecem relacionadas nos testes e não sabemos por onde começar 
a resolver. Antes não era assim. 

(Bernardina, Grupo 5, Entrevista, 16/06/03) 
 

No final da aula de implementação desta tarefa de investigação a 

professora/investigadora decidiu marcar para trabalho de casa uma tarefa inédita, no 

âmbito da reflexão crítica da tarefa realizada. Tal reflexão constaria da elaboração de um 

enunciado cujo termo geral da sucessão que lhe responda seja a acabada de determinar 

nesta tarefa:   

A criatividade dos trabalhos dos alunos foi perceptível nos trabalhos que 

realizaram: 
 
Na primavera, as abelhas recolhem pólen das flores. Existem, num jardim, n 
flores. Sabendo que as abelhas pousam apenas uma vez em cada flor, 
quantos percursos tem uma abelha que fazer para recolher pólen de todas as 
flores do jardim? 

   (Célia, Grupo 3, R.C, 08/05/03) 
  

No início de um jogo de futebol há n jogadores e todos se cumprimentam. 
Como podemos determinar o número de cumprimentos realizados no início 
de um jogo? 

(André, Grupo 1, R.C, 08/05/03) 
 

 
4. Algumas conclusões  

 

Relativamente à elaboração de um plano que integre tarefas de investigação 

matemática nas aulas, a professora/investigadora considerou os objectivos gerais da 

disciplina no que refere: à aquisição de técnicas/conhecimentos, ao desenvolvimento de 

valores/atitudes e ao desenvolvimento de capacidades/aptidões. 

Diversificar momentos de descoberta guiada de conceitos, com actividade 

investigativa, com resolução de problemas e de exercícios conduziu à percepção da 

matemática como um todo integrado e promoveu a flexibilidade dos alunos ao nível da 

articulação de conceitos, estratégias e raciocínios. Por outro lado, a implementação de 

investigações matemáticas reflectiu-se, ainda, numa melhoria do desempenho dos alunos 
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face a outro tipo de tarefas, em aulas não dedicadas à investigação, bem como nos 

momentos de avaliação. 

Verificou-se o desenvolvimento de conhecimentos gerais do ensino secundário na 

disciplina de Matemática, tais como: ampliação de conhecimentos sobre Geometria; 

iniciação do estudo da Análise Infinitesimal; e ampliação de noções de Probabilidades. 

Observou-se, também, o desenvolvimento de capacidades e aptidões gerais do 

ensino secundário na disciplina de Matemática, tais como: desenvolvimento das 

capacidades de intuir, experimentar, testar, deduzir, conjecturar, provar, generalizar, 

comunicar e desenvolvimento do pensamento científico. Estas conclusões estão em 

concordância com Ponte (2003), pois a elaboração de relatórios escritos promoveu o 

desenvolvimento da capacidade de comunicar por escrito, assim como a discussão dos 

processos usados e registados nesses relatórios promoveu o desenvolvimento da 

capacidade de comunicar oralmente.  

A liberdade matemática que é dada aos alunos aquando da resolução de tarefas de 

investigação, bem como a forma como eles sentem e exprimem essa liberdade, reflectiu-

se no desenvolvimento da criatividade. Por outro lado, a criatividade dos alunos 

contribuiu para uma atitude mais positiva face à disciplina de Matemática, atitude visível 

através do empenho dos alunos, manifestado ao longo de todo o estudo.  

 

5. Algumas implicações 

 

 Apesar da Investigação Matemática ser tema de vários estudos em Portugal, o seu 

modo de integração e implementação na sala de aula, atendendo à articulação com 

situações problemáticas, exercícios e exposição de temas matemáticos, não tem sido 

muito estudado. O estudo referido mostra algumas vantagens da integração e 

implementação de investigações no currículo da disciplina de Matemática. Contudo este 

estudo centrou-se em apenas um tema do 11ºano de escolaridade – Sucessões. Assim, é 

pertinente colocar a seguinte questão: Como integrar tarefas de investigação 

perspectivando a sua implementação nas aulas de Matemática, de modo contínuo e 

progressivo, quer ao nível de um ano de escolaridade, quer ao nível de um ciclo escolar?  
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Nesta comunicação pretende-se fazer uma caracterização dos conceitos imagem 

manifestados pelos alunos ao estudarem o tema das sucessões, nomeadamente quando se 

referem ao conceito de sucessão convergente. Estes alunos frequentaram pela primeira 

vez a disciplina de Análise Matemática no 1º ano do Ensino Superior e pertencem às 

licenciaturas de Matemática e Ensino das Ciências da Natureza. 

Esta caracterização integra os contributos dos trabalhos realizados por Dubinsky, 

Tall, Sfard e Vinner permitindo especificar os principais conceitos imagem observados, 

categorizados como conceitos imagem incipientes, instrumentais ou relacionais. 

A metodologia de investigação usada foi de natureza qualitativa, integrando uma 

componente de experiência de ensino e recorreu às técnicas de entrevista, observação de 

aulas e análise de documentos escritos produzidos pelos alunos. 

Os resultados encontrados apontam para um predomínio de conceitos imagem 

incipientes e instrumentais, sendo os conceitos imagem relacionais os que os alunos têm 

mais dificuldade em concretizar. 

 

Níveis de conceito imagem 

 

As noções de conceito definição e conceito imagem têm sido amplamente discutidas 

na literatura, Tall e Vinner (1981), Tall (2003), Vinner (1983, 1991). Com base nas 

abordagens apresentadas por estes autores, centrando-se essencialmente nas duas 

primeiras, foi possível estabelecer a noção de conceito imagem como forma de 
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caracterizar a compreensão dos conceitos matemáticos por parte dos alunos. Parte-se do 

princípio que o conceito imagem descreve a estrutura cognitiva total que é associada ao 

conceito, englobando assim as noções de conceito definição e conceito imagem referidas 

por Vinner (1983, 1991), onde o conceito definição adquire um estatuto que não se cinge 

apenas à definição formal tal como ela é concebida pelos matemáticos (Domingos, 2003). 

Com base nesta noção de conceito imagem e nos trabalhos de Ed Dubinsky, David 

Tall e Anna Sfard, Domingos (2003), foi possível estabelecer diferentes níveis de 

conceito imagem como forma de caracterizar o grau de compreensão dos conceitos 

matemáticos manifestado pelos alunos. Foram assim estabelecidos os seguintes níveis de 

conceito imagem: conceito imagem incipiente, conceito imagem instrumental e conceito 

imagem relacional, cujo principal objectivo é o de distinguir os diferentes tipos de 

conceitos imagem que podem coexistir na mente do aluno. 

Apresenta-se de seguida uma breve caracterização (para uma caracterização mais 

pormenorizada ver Domingos, 2003) dos níveis de conceito imagem. Podemos considerar 

que os conceitos imagem incipientes manifestados pelos alunos são muito incompletos 

referindo-se a objectos elementares que por si só não traduzem o conceito pretendido. Na 

maior parte das vezes referem-se apenas a algumas características mais notórias do 

objecto matemático, dificilmente estabelecendo relações significativas entre os mesmos. 

Os processos utilizados são quase sempre elementares e o grau de coordenação entre eles 

é quase sempre fraco. A tradução entre representações revela-se uma tarefa bastante 

complexa sendo a memorização e o ventriloquismo propriedades que são evocas com 

frequência. 

No que se refere ao nível de conceito imagem instrumental é possível observar que 

os alunos conseguem utilizar alguns dos objectos matemáticos que estão na base do 

conceito em estudo, no entanto estes objectos revelam-se muitas vezes insuficientes para 

a criação dos novos objectos pretendidos. Os procedimentos e processos estão na base da 

tradução entre representações, sendo evocados de forma repetitiva. 

No nível de conceito imagem relacional os conceitos imagem apresentados pelos 

alunos são quase sempre representativos de conceitos que são abordados de forma 

estrutural, sendo no entanto possível aceder aos processos que lhe deram origem. A 

tradução entre diferentes representações é realizada com sucesso, embora os conceitos 
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que apresentam uma maior complexidade na sua tradução (como o caso da utilização dos 

quantificadores) ainda suscitem algumas dificuldades de compreensão. 

 

O estudo 

 

Esta investigação foi realizada com alunos do ensino superior de uma instituição 

pública situada na região da Grande Lisboa, na disciplina de Análise Matemática I, que 

faz parte do currículo do primeiro semestre dos cursos de Matemática, Engenharia e 

Ensino das Ciências da Natureza e onde se pretende dar continuidade às aprendizagens 

matemáticas que os alunos já realizaram no ensino secundário. A metodologia de 

investigação utilizada foi de natureza qualitativa, integrando uma componente de 

experiência de ensino e recorreu às técnicas de entrevista, observação de aulas e análise 

de documentos escritos produzidos pelos alunos. Em cada uma das licenciaturas 

estudadas foi observada uma turma com cerca de 27 alunos, tendo posteriormente sido 

seleccionados 5 alunos de cada uma das turmas para a realização de entrevistas semi-

estruturadas com uma componente de experiência de ensino. 

A escolha dos elementos da amostra de entre cada uma das turmas práticas 

observadas teve por base três critérios essenciais: as informações do professor, as 

observações do investigador e a classificação obtida no primeiro momento de avaliação 

(Domingos, 2003). É de destacar que o resultado numérico desta avaliação entretanto 

realizada serviu como critério de escolha dos alunos, sendo seleccionados aqueles que 

tivessem uma classificação positiva ou pelos menos muito próxima desse patamar. Este 

parâmetro foi estabelecido pressupondo que estes alunos apresentam alguns 

conhecimentos dos conceitos que estão a ser leccionados, podendo desta forma tornarem-

se bons informantes para os objectivos do estudo (Costa, 1986). 

 

O conceito de sucessão convergente 

 

O conceito de sucessão convergente foi ensinado com base numa abordagem formal 

e simbólica sendo definido da seguinte forma: sejam u uma sucessão e . Diz-se que 

u converge para a (ou tende para a ou, ainda, que o limite da sucessão é a), e representa-



 228 

se por , se . Com base nesta definição os 

alunos foram confrontados com alguns exemplos de sucessões convergentes, sendo-lhe 

pedido para confirmar os valores dos limites dessas sucessões utilizando a definição 

simbólica. O ensino espera que deste modo os alunos adquiram significado para os 

símbolos utilizados na definição e consequentemente consigam utilizá-la em situações 

diversas. 

Partindo do pressuposto que os alunos adquiriam a competência de utilizar a 

definição formal foi-lhe pedido durante as entrevistas para explicarem o que significa 

dizer que uma dada sucessão está a tender para um dado número finito escrevendo em 

seguida a sua tradução simbólica. A escrita da definição simbólica foi quase sempre 

estruturada por comparação com a definição de infinitamente grande, que tinham 

abordado anteriormente (Domingos, 2002, 2003), revelando-se de especial interesse para 

a caracterização do seu conceito imagem a forma como eles deram significado à escrita 

da última parte da definição, onde os conceitos de vizinhança e módulo têm um papel 

fundamental. A escrita desta definição é acompanhada por um gráfico que representa os 

primeiros termos de uma sucessão convergente onde se procura caracterizar o papel 

desempenhado pelos vários parâmetros presentes. São ainda abordados outros casos 

concretos como a convergência de uma sucessão constante ou a prova por definição de 

que a sucessão de termo geral  tende para 1. 

 

Os resultados 

 

Apresentam-se de seguida uma caracterização dos diferentes níveis de conceito 

imagem encontrados no tópico das sucessões convergentes. Cada um dos níveis vai ser 

ilustrado com o desempenho de um aluno que foi incluído na categoria. Os dados aqui 

apresentados referem-se a alunos das licenciaturas em Matemática e Ensino das Ciências 

da Natureza. 

 

Conceito imagem incipiente 
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Para ilustrar este nível de conceito imagem recorreu-se ao desempenho 

manifestado pela Sara. Quando ela procura explicar o que significa dizer que uma dada 

sucessão tende para a, refere-se a uma situação em particular em que os termos da 

sucessão são inferiores a a: 

Ent. – O que é que quer dizer que a sucessão está a tender para a? Isso significa o quê? 
… 

Sara – [Os termos são] menores que a, não? 

Ent. – Estão cada vez… 

Sara – Mais próximos. 

Ainda assim ela refere o facto de os termos estarem cada vez mais próximos do limite e é 

com base neste conceito imagem que começa a escrever a definição simbólica. Usa como 

ponto de partida a definição de infinitamente grande e com base na relação de 

proximidade que há entre os termos e o limite ela usa a noção de vizinhança à qual 

associa o . Desta forma acaba por escrever a definição simbólica da figura 1: 

 

Figura 1. Definição de sucessão convergente da Sara. 

Ela inclui a noção de vizinhança na definição como majorante dos naturais. No entanto a 

Sara tem alguma dificuldade em estabelecer essa noção. Ela começa por identificar o 

papel do  com o de um número que se pode somar à vizinhança: 

Sara – [O ] eram os valores… por menor que fosse, que somados à vizinhança iam ser 
um número. 

Ent. – Hum, é um número… 

Sara – Por mais pequenino que fosse iria estar sempre na vizinhança de a. 

O facto de este número poder ser qualquer leva-a a considerar que a vizinhança é um 

conjunto de pontos que estão na proximidade de um outro dado, mas nunca refere o facto 

de se tratar de um intervalo. Mesmo quando representa esquematicamente a vizinhança 

da a sobre uma recta, ela refere que o que vai de a-  até o a+  é um ponto. Este 

conceito imagem parece ter sido determinante para a forma como ela escreveu a 

definição da figura 1. Quando lhe é sugerido que a noção de vizinhança também pode ser 

escrita em termos de módulos ela admite que poderia ser | -a| mas não consegue 
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explicitar o significado da representação que fez e só escreve que o módulo de un-a é 

menor que  com a ajuda do entrevistador. Quando confrontada com a definição formal 

dada nas aulas, fez uma leitura que demonstrou alguma falta de compreensão da 

definição: 

Ent. – O que é que isto quer dizer? Para todo o  existe… 

Sara – Uma ordem a partir da qual, tal que n>p … Eu não sei o que isto? 

Ent. – É o implica. 

Sara – Implica que un-a em módulo seja menor que . 

A Sara fez uma leitura dos símbolos que estavam representados, não conseguindo por 

vezes identificar o significado matemático de alguns deles. 

Para melhor caracterizar o seu conceito imagem de sucessão convergente, com base 

na definição formal, foi mostrado à Sara o gráfico da figura 2 pedindo-se em seguida que 

indicasse a ordem a partir da qual os termos da sucessão estariam numa vizinhança de 

raio 1. 

 

Figura 2. Gráfico dos primeiros termos de  mostrado à Susana. 

Inicialmente ela pareceu ter alguma dificuldade em gerir toda a informação que lhe 

era dada, acabando por considerar que o centro da vizinhança seria o ponto 1. Após o 

entrevistador lhe ter chamado a atenção que seria a vizinhança do ponto 3 ela estabeleceu 

a vizinhança pretendida e responder satisfatoriamente à questão colocada. A fixação de 

outros valores para  não lhe causou qualquer dificuldade, posteriormente, conseguindo 

sempre indicar a ordem que satisfazia cada um dos casos concretos e concluindo mesmo 
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que para se verificar a convergência todos os termos a partir daquela ordem têm que estar 

dentro da vizinhança. 

A Sara revela assim conseguir utilizar a definição quando aplicada a situações 

concretas. No entanto quando se trata de sucessões que não estão de acordo com o 

conceito imagem manifestado anteriormente, como é o caso da sucessão constante 2, ela 

considera que a mesma não será convergente, pois “não se está a aproximar”, como era o 

caso da anterior. Só quando, por sugestão do entrevistador, aplica a definição a esta 

mesma sucessão ela considera que é convergente, não produzindo no entanto uma 

explicação com base nos parâmetros da definição. O facto de ter verificado que o  era 

maior que zero parecer ser suficiente para justificar a convergência. 

Também quando lhe foi pedido para provar por definição que a sucessão de termo 

geral  tendia para 1, após ter escrito a definição e expresso o  em função do n não 

consegue explicitar o que está a pretender provar. Depois de ter escrito o n em função do 

, por sugestão do entrevistador com vista a encontrar uma ordem, ela considera que o 

problema está resolvido. A procura da ordem p e a sua escrita em função de  parece não 

ser relevante no âmbito da definição. 

A Sara tem assim um desempenho satisfatório quando utiliza a definição formal 

aplicada a um caso concreto, onde as várias componentes podem ser analisadas 

graficamente. No entanto quando se trata de utilizar o conceito de um modo mais formal 

envolvendo a escrita simbólica esse desempenho baixa consideravelmente denotando 

uma falta de coordenação dos vários processos sintetizados pela definição. Do ponto de 

vista da compreensão da definição simbólica de sucessão convergente considera-se que o 

seu conceito imagem é de nível incipiente, demonstrando uma grande dificuldade em 

atribuir o significado pretendido pelo ensino aos diferentes símbolos presentes nesta. 

 

Conceito imagem instrumental 

O nível de conceito imagem instrumental pode ser caracterizado pelo desempenho 

da Mariana. Para ela a definição simbólica de sucessão convergente também é escrita 

tendo como modelo a de infinitamente grande. Escreve a definição tal como ela tinha 

sido apresentada nas aulas, tendo apenas substituído o parâmetro  pelo  (figura 3). 
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Figura 3. Definição de sucessão a tender para a da Mariana. 

Embora mostre conhecer a definição, reproduzindo-a correctamente, quando lhe é pedido 

para explicar por palavras suas o que representa o módulo, parece mostrar alguma 

dificuldade em traduzir o papel desempenhado por alguns dos parâmetros: 

Ent. – O módulo de un-a tem que ser mais pequeno que delta. O que é que isto querer 
dizer? … 

Mariana – Ora… que o módulo de un menos esse a, menos o número para o qual a 
sucessão converge, é menor que qualquer número por mais pequeno que ele seja, 
no eixo dos XX. 

(…) 

Ent. – Em termos de vizinhanças o que é que isso quer dizer? 

Mariana – Qualquer vizinhança… de un. A vizinhança a de un … é sempre menor que 
. Ah! Não sei… 

Ela não consegue traduzir o módulo em termos de vizinhanças o que vai condicionar o 

seu desempenho mesmo quando se tenta aplicar a definição a um caso concreto. Foi o 

que aconteceu quando a partir do gráfico da figura 2, se tentou concretizar a situação 

anterior. 

Mariana – Aamm… qualquer distância… qualquer distância no eixo dos… no eixo dos 
YY, não é? Que seja maior que 0… por mais pequena que ela seja, existe uma 
ordem depois da qual, ou seja, existe um n, número natural,… da suces… número 
natural que ultrapassa… … 

Ent. – Existe um número natural… 

Mariana – Aaaa… maior que. Que seja maior do que… 

Ent. – O que é que tem que acontecer depois? 

Mariana – O módulo da sucessão menos… menos o número para onde ela tende… seja 
menor que esta distância mais pequena. 

A Mariana refere a distância, que se localiza no eixo vertical, mas não é capaz de a 

representar graficamente e quando pretende referir-se à ordem considera apenas o papel 

do n mas não relaciona a ordem com a distância. A noção de vizinhança parece ser a sua 

principal limitação. Mesmo quando se recorreu a um caso particular, onde o  era 1, e se 

pretendia saber a ordem a partir da qual os termos estavam nesta vizinhança, a Mariana 
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teve dificuldade em esquematizar a situação no gráfico. Ela apenas referencia a 

vizinhança de um ponto como sendo os “pontos que estão para um lado e para o outro” 

sem a identificar com um intervalo real. Só com a ajuda do entrevistador é que ela 

identifica a vizinhança em causa como sendo o intervalo de 2 a 4 representando-o no 

gráfico dado e a partir daí indicou a ordem pretendida. Posteriormente encontrou ordens 

para outros valores de  dados estabelecendo mesmo que a partir das ordens encontradas 

todos os termos tinham que estar dentro da vizinhança. Também quando se tenta aplicar a 

definição de uma forma mais abstracta, provando por definição que a sucessão de termo 

geral  tende para 1, a Mariana parece não conseguir fazer a sua aplicação. Ela 

começa logo por tentar resolver a inequação resultante da aplicação da definição ao caso 

concreto, sem antes ter escrito a definição. Depois de escrever a definição, por sugestão 

do entrevistador, ela realiza todos os procedimentos de cálculo com um desempenho 

notável até conseguir exprimir o n em função do , expressão esta que ela afecta da 

função “parte inteira de”. Quando questionada sobre a forma de concluir a prova, ela não 

sabe exactamente qual é o parâmetro que procura e só identifica o p por sugestão do 

entrevistador. Ela centra assim a prova por definição num conjunto de procedimentos 

algébricos que obedecem a uma dada sequência mas que não têm o significado 

pretendido quando integrados na definição como um todo. A definição simbólica de 

sucessão convergente da Mariana parece não ter sido o resultado da reificação dos vários 

procedimentos e processos que lhe estão subjacentes. O conceito de vizinhança parece ter 

sido uma das suas principais limitações. A forma como ela representa a definição parece 

assim ser o resultado da memorização da sua estrutura simbólica. 

O seu conceito imagem de convergência também parece assentar em determinadas 

propriedades. Quando lhe é pedido para explicitar o que significa dizer que a sucessão é 

convergente ela recorre à noção de sucessão limitada: 

Mariana – Aaa que é limitada. Não… Se tende para um número… é porque é 
majorada… Quer dizer… não… permite ou um majorante ou um min[orante]… 
Como é que hei-de explicar… 

Ent. – Diz 

Mariana – À medida que vamos aumentando o n ela vai tender para um certo número… 
do eixo dos YY… 
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Embora posteriormente ela use uma explicação que relaciona os naturais com os termos 

da sucessão, inicialmente tenta recorrer à noção de sucessão limitada. Parece no entanto 

que ela apenas pode ser limitada superiormente ou inferiormente. Esta ideia parece deixar 

a possibilidade de a sucessão ser convergente e não ser limitada, por os seus primeiros 

termos poderem “tender” para infinito. Também quando foi confrontada com a sucessão 

constante, 2, fez uma abordagem semelhante: 

Mariana – [É convergente] porque ela só admite aquele número… Por isso converge 
para aquele número. O seu limite é 2. 

Ent. – Portanto. 

Mariana – Não admite majorantes nem minorantes… Admite majorantes e minorantes, 
é limitada. Mas como é só um número ela tende para esse número. 

Neste caso o comportamento dos termos da sucessão parece não lhe deixar dúvidas pelo 

que a noção de limitada acabou por prevalecer e conduzir à conclusão de que a sucessão é 

convergente. 

O conceito imagem de sucessão convergente da Mariana parece assim ter por base 

algumas propriedades das sucessões, que são usadas em vez da definição formal 

aprendida nas aulas. A capacidade de aceder aos processos que estão na base da definição 

simbólica nem sempre é usada com sucesso. A aplicação da definição simbólica é 

caracterizada pela realização de determinados procedimentos e processos que lhe 

conferem um carácter instrumental, sendo o significado atribuído diferente daquele que 

era pretendido pelo ensino. 

 

Conceito imagem relacional 

O desempenho manifestado pelo Joaquim, ao referir-se ao conceito de sucessão 

convergente, constitui um exemplo do que pode ser considerado como manifestação do 

conceito imagem relacional. Quando se pretendeu estabelecer a escrita simbólica da 

definição de sucessão convergente, ele recorreu à parte que já tinha escrito quando tentou 

representar a de infinitamente grande. Usou a representação que já tinha feito 

completando-a de forma a obter a da figura 4. 
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Figura 4. Definição de sucessão convergente do Joaquim. 

Quando se pretendeu saber o papel do parâmetro  representado na definição, o Joaquim 

recorre à noção de vizinhança considerando que se tratava de um intervalo à volta do 

limite e utiliza a representação gráfica (figura 5), para melhor explicitar o seu conceito 

imagem: 

 

Figura 5. Gráfico de uma ‘sucessão’ convergente (Joaquim). 

Joaquim – Ela está a tender por aqui. Se a gente fizer os  muito grandes vai haver 
muitos números aqui. Se a gente fizer os  pequeniníssimos vai ser mesmo… 

Ent. – O que é que vai ter que acontecer? 

Joaquim – Se for assim este  [intervalo representado no eixo vertical com centro no 
suposto limite] aqui já lá vai a partir daqui. Mas se eu fizer os  [ver gráfico da 
figura 5] pequeninos ela vai realmente começar a tender é a partir de mais à 
frente e neste caso o que nos interessa é que ela fica compreendida. Os  
pequeninos, ou seja, está o mais próximo possível do limite que a gente quer. 

O Joaquim recorre a um gráfico contínuo como se este representasse a sucessão mas 

explicita de forma bastante clara a relação entre os ‘termos’ e o limite com base no 

parâmetro . A forma como os termos se devem dispor a longo da vizinhança também é 

explicada com base no gráfico anterior: 

Joaquim – Este p [ver gráfico da figura 5]. Por exemplo se o p for aqui, [eixo horizontal] 
para qualquer valor acima disto ele vai estar sempre… Os outros valores de un 
vão estar sempre compreendidos neste intervalo. 

O conceito de sucessão convergente parece ter sido reificado com sucesso, isto é, o 

Joaquim relaciona os diferentes parâmetros presentes na definição simbólica dando-lhe o 
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significado pretendido no contexto de definição. Também quando se pretende 

caracterizar a definição, com base no gráfico da figura 2, o Joaquim mostra um 

desempenho favorável. Quando lhe foi pedido para indicar a ordem a partir da qual os 

termos estão numa vizinhança de 3 de raio 1 ele começou por fazer uma abordagem 

algébrica resolvendo a respectiva inequação e quando lhe foi pedido para indicar no 

gráfico a conclusão a que tinha chegado relacionou os vários parâmetros: 

Ent. – Portanto, para valores de n maiores que 2. No gráfico como é que tu podias ver 
isso? 

Joaquim – Ou seja, a diferença teria que ser 1, já que o  vai ser a tal diferença. Assim 
os valores estão compreendidos entre 4 e 2, ou seja seria o limite. 

Ent. – Hum, hum. 

Joaquim – Seria talvez já com o valor 4, e essa é a imagem de 2 se não me engano. 

Ent. – Exactamente. 

Joaquim – Por isso seria o 2 já que a diferença é 1. O  vai ser a tal diferença. Neste 
caso seria o 4 e o 2 Neste caso aqui é o 3+1 que dá o 4, e dá aqui este. Por 
exemplo o valor antes desse, por exemplo o 1 já vai para 5, neste caso o  teria 
de ser 2 e não 1. 

O Joaquim escolhe a ordem em função da vizinhança dada, embora considere os 

extremos do intervalo sem referir explicitamente se a ordem que está a indicar se refere 

ao n ou ao p. Quando questionado, admite que esta ordem é referente ao parâmetro p, 

pois a partir dela já se verifica a definição. Com base nesta abordagem parece ser possível 

concluir que o Joaquim aplica a definição estabelecendo de forma clara o papel dos 

vários parâmetros envolvidos. 

Quando se trata da aplicação da definição noutros casos ele também consegue 

manejá-la com alguma destreza. É o que acontece por exemplo quando confrontado com 

a sucessão constante de termo geral 2, onde ele recorre à definição simbólica para 

justificar a sua convergência. Também quando se pretende provar por definição que a 

sucessão de termo geral  tende para 1, o Joaquim mostra uma compreensão da 

definição que lhe permite fazer a prova com êxito. Depois de escrever a definição, 

resolve com sucesso a inequação que lhe permite escrever o n em função do . A partir 

daqui procura um n1, que posteriormente é identificado com o p da definição, o qual lhe 

permite obter sempre uma ordem para qualquer , chegando mesmo a concretizar vários 

valores de  para encontrar as respectivas ordens. Embora inicialmente ele não tenha 
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garantido que este parâmetro tinha que ser inteiro, conseguiu facilmente estabelecer essa 

condição. 

O Joaquim parece assim encarar a definição simbólica de sucessão convergente 

como um proceito, isto é, consegue dar significado à representação simbólica e ao mesmo 

tempo é capaz de referir os processos e procedimentos que lhe estão subjacentes. Desta 

forma consegue utilizar a definição ensinada nas aulas em diferentes situações, 

apresentando uma compreensão do conceito bastante próxima daquela que é esperada 

pelo ensino. 

 

A concluir 

 

Com base na caracterização dos níveis de complexidade dos conceitos imagem 

descrita anteriormente é possível distinguir diferentes tipos de conceitos imagem que 

podem coexistir na mente dos alunos. Perante o ensino de um dado conceito, alguns 

alunos manifestam conceitos imagem mais próximos dos característicos da matemática 

elementar (conceitos imagem incipientes) enquanto que outros apresentam concepções 

mais próximas das que caracterizam a matemática avançada (conceitos imagem 

relacionais). A categorização apresentada pretende mostrar-nos que perante o ensino de 

um determinado conceito matemático, os alunos podem manifestar diferentes níveis de 

compreensão do mesmo. Os que manifestam conceitos imagem incipientes ou 

instrumentais situam-se aquém daquilo que seria desejável em termos de compreensão 

desse conceito, conseguindo apenas manipular alguns objectos matemáticos elementares 

sobre os quais realizam determinados processos, que se manifestam insuficientes para a 

reificação do mesmo. No estudo realizado há uma tendência para que a maior parte dos 

alunos manifeste níveis de conceito imagem próximos destes. Nos casos em que os 

alunos manifestam conceitos imagem relacionais, o que se traduz numa minoria dos 

alunos da amostra, há uma efectiva compreensão do conceito estudado, apresentando-se 

este como objecto matemático reificado que estes alunos são capazes de descapsular para 

aceder aos processos e procedimentos que lhe estão subjacentes. 
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Resumo. A matemática é um edifício intelectual complexo, subtil, construído ao longo dos séculos sobre 
diversos princípios e regras lógicas. O tão “básico” algoritmo da multiplicação que “mecanicamente” 
utilizamos é o resultado de uma evolução histórica. Ao longo dos tempos, diferentes povos, em diferentes 
lugares, desenvolveram variadas técnicas para multiplicar e aqui serão recordadas algumas.  

Desde o processo de duplicações sucessivas dos egípcios da Antiguidade, e de algumas variações 
a este, ao processo de multiplicação utilizando as mãos, dos camponeses franceses, passando pelo método 
da gelosia utilizado pelos árabes que, provavelmente, o aprenderam com os hindus, vários serão os métodos 
analisados à luz dos conhecimentos actuais. 

Para terminar, não poderá deixar de se abordar o algoritmo usual da multiplicação, frequentemente 
“ensinado” como se de uma “receita” se tratasse, justificando todos os seus “porquês”. 
 
 
1.  Um método Egípcio para multiplicar 

 

Ao longo dos tempos, diferentes povos, em diferentes lugares, desenvolveram 

variadas técnicas para multiplicar. Os egípcios da Antiguidade, por exemplo, criaram um 

interessante processo usando duplicações sucessivas. Duplicar é dobrar, isto é, 

multiplicar por dois. Para expor o processo começaremos com alguns exemplos simples 

(embora conhecendo a numeração egípcia, nos exemplos apresentados utilizaremos o 

nosso sistema de numeração para facilitar a compreensão do método). 

Exemplos: 

·  Multiplicar um número por quatro é dobrar o seu dobro, pois 4 = 2 x 2. Por 

exemplo, para obter 4 x 17 fazemos assim: 

dobro de 17 = 34 

dobro de 34 = 68 

Deste modo: 4 x 17 = 68 

·  Multiplicar um número por 8 é dobrar o dobro do seu dobro, uma vez que 

8 = 2 x 2 x 2. Assim, para obter 8 x 21 fazemos: 
                                                
* Apresentado no XIV Encontro de Investigação em Educação Matemática, Caminha, Abril 17-19, 2005. 
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dobro de 21 = 42 

dobro de 42 = 84 

dobro de 84 = 168 

Portanto: 8 x 21 = 168 

 

·  32 x 13 = ? 

dobro de 13 = 2 x13 = 26 

dobro de 26 = 2 x 26 = 4 x 13 = 52 

dobro de 52 = 2 x 52 = 8 x 13 = 104 

dobro de 104 = 2 x 104 = 16 x 13 = 208 

dobro de 208 = 2 x 208 = 32 x 13 = 416 

Portanto: 32 x 13 = 416 

Deste modo, através de duplicações sucessivas, é fácil multiplicar um número por 

4, 8, 16, 32, 64, etc. (estes são os números que se obtêm multiplicando o 2 por ele mesmo 

sucessivas vezes). No entanto, este processo não permite obter, por exemplo, 14 x 23, 

uma vez que nenhum dos dois factores é 4, 8, 16, 32, 64, etc. 

Há uma forma de superar esta aparente impossibilidade. Para compreendê-la 

devemos antes perceber o seguinte: os números naturais que não fazem parte da 

sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc., podem sempre ser escritos como soma de 

alguns dos números que fazem parte dela. Por exemplo: o 3, que não é da sequência, é a 

soma de 1 com 2, que são da sequência. Outros exemplos:    11 = 8 + 2 + 1;   36 = 32 + 4;   

88 = 64 + 16 + 8 

·  No método egípcio, para multiplicarmos 14 por 23, primeiro escrevemos 

um dos dois factores (14, por exemplo) como soma de números da referida 

sequência: 

14 = 8 + 4 + 2 

Seguidamente, fazemos as duplicações sucessivas do 23:  

2 x 23 = 46 

4 x 23 = 2 x 46 = 92 

8 x 23 = 2 x 92 = 184 



 241 

Como 14 x 23 = (8 + 4 + 2) x 23 = 8 x 23 + 4 x 23 + 2 x 23, 

resulta que 14 x 23 = 184 + 92 + 46. 

Efectuando as adições teremos o resultado: 14 x 23 = 322.  

 

·  Seguindo o mesmo raciocínio, multipliquemos 37 por 45: 

 

Logo: 37 x 45 = 1665  

O carácter aditivo da numeração usada pelos egípcios, reflecte-se nos processos 

de cálculo que eles desenvolveram. Isto fica evidenciado no método que vimos: para 

multiplicar, depois das multiplicações sucessivas, faz-se uma adição. 

Em qualquer sistema de numeração, as regras usadas para escrever os números 

influenciam as técnicas de cálculo.  

O processo egípcio talvez explique a origem da palavra multiplicar na língua 

latina: multi quer dizer vários e plicare significa dobrar. Assim, multiplicar é dobrar 

várias vezes. 

 

2. Um método Russo para multiplicar 
 
 
Este método utilizado pelos russos que se vai apresentar de seguida, pode ser considerado 

uma variante do método apresentado anteriormente, desenvolvido pelos egípcios. Trata-

se de uma forma peculiar de se efectuar as multiplicações, que mais parece um truque... 

importa, pois, numa fase posterior, reflectirmos sobre a veracidade do método e a razão 

pela qual ele funciona! Comecemos por observar um exemplo: 

 Um pequeno truque...  
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Este “truque” consiste num método para multiplicar dois números, através 

de uma técnica não mais difícil do que somar, multiplicar e dividir por dois. 

Esta técnica baseia-se no método de multiplicação egípcio. 

Escrevem-se, um ao lado do outro, dois números, (na notação decimal). Em 

linhas consecutivas, multiplica-se o número da direita por dois e divide-se o 

da esquerda por dois, ignorando-se as fracções (metade de 11 deve ser 

considerado 5 e não 5,5). Então, riscam-se as linhas em que o número da 

esquerda é par e soma-se tudo o que sobrou na coluna da direita. O total 

será o produto procurado!  

Vejamos um exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método “funciona”, vejamos no caso deste exemplo, o porquê: 
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3. Um método para multiplicar usado pelos árabes  

 

O algoritmo para multiplicar, que apresentaremos a seguir, era usado pelos árabes que, 

provavelmente, o aprenderam com os hindus. É fácil ver que ele é bastante parecido com 

o que usamos hoje. É chamado Gelosia ou método da grade: 

 

Aqui está a multiplicação de 185 por 14:  
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Para compreender o processo vamos apresentá-lo passo a passo: 

·  Desenhamos um rectângulo dividido em rectângulos mais pequenos. No 

nosso exemplo temos 2 filas e 3 colunas de pequenos rectângulos porque 

14 tem 2 algarismos e 185 tem 3 algarismos. 

 

 

 

·  Traçamos uma diagonal em todos os rectângulos pequenos, como mostra a 

figura, obtendo uma grelha: 

 

 

 

 

· Seguidamente, multiplicamos os algarismos de um factor pelos algarismos 

do outro factor e registamos os resultados na grelha. Observemos a forma 

de fazer 

o 

registo. 

 

 

· Agora, neste último passo, somamos os algarismos que estão numa mesma 

faixa diagonal. É preciso observar o "e vai um". 

 



 245 

 
Para compreender o funcionamento desta técnica, vamos compará-la com o nosso 

modo de multiplicar. 

 
Vejamos mais dois exemplos:  
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4. O “nosso” Algoritmo 

 

Muitas pessoas que aprenderam o algoritmo habitual da multiplicação, embora 

saibam executá-lo, não o compreendem. Deste modo, a execução da operação é um acto 

mecânico, sem raciocínio matemático. Compreender uma técnica de cálculo não é apenas 

saber executá-la, é , fundamentalmente entender todos os seus “porquês”. 

Para compreender o algoritmo da multiplicação, vamos analisar alguns exemplos. 

Começaremos por um exemplo simples: 7 x 15.  

O produto de 7 por 15 é o número de quadradinhos unitários contidos no 

rectângulo de lados 7 e 15.  

 
Vamos decompor o rectângulo em outros dois. Isto significa usar a propriedade 

distributiva da multiplicação relativamente à adição:  

 
7 x 15 = 7 x (10 + 5) = 7 x 10 + 7 x 5 = 70 + 35 

Estes cálculos podem ser organizados de outra maneira:  

 
Temos assim a forma habitual do algoritmo:  
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Vejamos agora um exemplo um pouco mais complicado: 13 x 25.  

Vamos representar esse produto com o rectângulo de lados 13 e 25, decompondo-

o em outros dois rectângulos.  

 
Para encontrar o total de quadradinhos (ou a área) do rectângulo, um caminho 

natural é encontrar o total de cada parte e, depois, somar esses resultados parciais.  

Assim sendo, devemos efectuar 3 x 25 para a parte menor, 10 x 25 para a parte 

maior, e somar os resultados:  

 
 

 

Esse processo pode ser resumido:  

 
 

 

 

Notemos, novamente, que o algoritmo está ligado à propriedade distributiva: ao 

multiplicarmos 13, multiplicamos por 3 e por 10, somando depois os resultados. O 

algoritmo também está ligado ao nosso sistema de numeração: quando multiplicamos 2 
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dezenas e 5 unidades (25) por 10, obtemos 2 centenas e 5 dezenas (250) e por isso, o 5 de 

250 é escrito por baixo do 7 do 75.  

 

Vejamos agora um terceiro exemplo:  

 
Analisemos as seguintes questões:  

1. Como foi obtido o 615?  

2. Porque ficou um espaço vazio sob o 5 de 615?  

3. O 246 escrito por baixo de 615 é duzentos e quarenta e seis?  

 

Para responder, é necessário compreender o algoritmo. Analisando-o passo a passo, 

chegamos às respostas:  

1. Como 25 x 123 = (20 + 5) x 123, o 615 foi obtido multiplicando-se 5 por 123.  

2. Ao multiplicar 20, isto é, 2 dezenas, por 123, obtemos 246 dezenas, ou seja, 2460 

unidades. Isto significa que o espaço vazio sob o 5 do 615 pode ser visto como: 

-  correspondendo a um zero, que pode ou não ser escrito;  

-  a “casa” das unidades vazia, uma vez que o resultado é dado em 

“dezenas”.  

3. A terceira questão já está respondida: o 246 escrito por baixo de 615 pode ler-se 

duzentos e quarenta e seis dezenas ou duas mil, quatrocentas e sessenta unidades.  

 

5.  Multiplicações “curiosas” 

 

5.1 Multiplicando com as mãos 

Existe um processo muito curioso para fazer multiplicações com os dedos das 

mãos. Este método era usado, até há pouco tempo, por camponeses de uma região de 

França. Eles sabiam de cor a tabuada até à dos 5 e, para multiplicar números 

compreendidos entre 5 e 10, como por exemplo, 6 x 9 ou 7 x 8, usavam os dedos. 

Vejamos como faziam para obter, por exemplo, 6 x 8.  
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Numas das mãos, baixamos tantos dedos quantas unidades o 6 passa de 5; 

portanto baixamos 1 dedo.  

 
Na outra mão, baixamos tantos dedos quantas unidades o 8 passa de 5; portanto 

baixamos 3 dedos.  

 
Somamos o número de dedos baixados, exprimindo a soma em dezenas. No nosso 

caso temos 1 + 3 = 4 dezenas, isto é, 40 unidades.  

 
Seguidamente multiplicamos os números de dedos levantados: 4 x 2 = 8 unidades.  

 
Para obter o resultado final, somamos os valores encontrados: 40 + 8 = 48 

De facto: 6 x 8 = 48! 

Embora, para nós, este procedimento possa não ser prático, ele é, sem dúvida, 

curioso. 

Utilize-o para obter, por exemplo, 7 x 8, 6 x 7, 7 x 9 e 6 x 9. Verifique que o 

método também é válido para os factores 5 e 10, que são os extremos do intervalo em que 

o processo pode ser usado.  

Apresentaremos, agora, uma proposta de explicação deste método: 

Pretende-se multiplicar dois quaisquer números, X e Y, onde X e Y são naturais 

entre 5 e 10, sabendo unicamente a tabuada até à dos cinco. 
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Consideremos, então,  e  , onde x e y são os dedos que se 

baixam em cada mão. Deste modo,   e  , são os dedos que ficam levantados 

em cada mão. 

O método apresentado consiste em se multiplicar por 10, a soma dos dedos que 

estão para baixo e, posteriormente adicionar-se o produto dos que ficam levantados, ou 

seja: 

 

Ora, o produto que se pretende efectuar é:   

 

Daqui se pode concluir a veracidade do método e escrever-se: 

 

 

5.2 A tabuada dos nove e os dedos das mãos 

Há um modo interessante para se obter a tabuada dos nove usando os dedos das 

mãos. Coloque as mãos abertas sobre a mesa.  

 
Vamos obter, por exemplo, 3 x 9. Dobre o 3° dedo, a contar da esquerda para a 

direita.  

 
Veja que, à esquerda do dedo dobrado, ficaram dois dedos e, à sua direita, 7 

dedos.  
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Eis o resultado: 3 x 9 = 27!  

Veja como se obtém 6 x 9:  

 

 

 

 

Não é curioso? Experimente obter as outras multiplicações da tabuada dos nove.  

A justificação formal deste resultado é simples. O produto de nove por um 

qualquer número x entre 1 e 10, obtém-se baixando o “dedo x”  e lendo como dezenas o 

número de dedos que lhe ficam à esquerda (( x – 1 ) dezenas ) e como unidades o número 

de dedos que lhe ficam à direita (( 10 – x ) unidades). Temos, então o resultado “lido nas 

mãos”: ,  isto é, 9.x , o produto procurado! 

 

6. Considerações Finais 

 

Os métodos aqui referidos estão longe de esgotar todas as “formas” de 

multiplicação existentes, mais ou menos similares, como, por exemplo, os “Ossos de 

Napier”, a “Multiplicação Triangular”, a “Multiplicação utilizando Logaritmos”, entre 

outros, que se encontram referidos, de um modo acessível em [1] . 

Para terminar, não podemos deixar de referir a importância do conhecimento 

basilar de qualquer questão matemática por muito simples que seja. O contacto recente 

com alguns professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, foi o “motor” desta apresentação 

que, não tendo como objectivo “ensinar” métodos mas sim referir a sua existência, 

procura essencialmente evitar que existam professores a “não saber” justificar o comum 

algoritmo da multiplicação. Foi, para nós, “escandaloso” apercebermo-nos que existem 
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hoje professores que se sentem confortáveis com justificações do tipo “… é assim 

porque… é assim”. 
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Equações do 2.º grau do fim do século XIX ao início do século XXI 
 

Ana Fraga, ES Soares Basto, Oliveira de Azeméis 

Carmen Salvado, EB 2,3 Isabel Portugal, Odivelas 
Elisa Mosquito, Colégio S. Francisco Xavier, Lisboa 

Teresa Santos, ES Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis 
João Pedro da Ponte 

Grupo de Investigação DIF-Didáctica e Formação 
Centro de Investigação em Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa 
 

 

Introdução 

 

O estudo da equação do 2.º grau constitui um tema importante da Álgebra escolar. 

No entanto, tal como acontece com muitos outros temas, é mal conhecido o modo como 

este assunto tem sido abordado nos manuais escolares de diversas épocas. Neste trabalho, 

usando uma metodologia de análise semelhante à de Ponte (2004), estudamos o modo 

como este tema é apresentado em quatro manuais publicados entre o fim do século XIX e 

o início do século XXI. Escolhemos para análise manuais que no seu tempo tiveram 

grande utilização, alguns deles com o estatuto de “livro único”. Procuramos compreender 

a forma como o tema é apresentado em cada manual, dando especial atenção ao modo 

como é apresentada a dedução da fórmula resolvente e às tarefas propostas aos alunos 

como exercícios, de modo a poder identificar as mudanças que foram ocorrendo ao longo 

deste período de mais de um século e reflectir sobre o seu significado em termos da 

evolução do currículo de Matemática. 

 

Augusto José da Cunha (Elementos de Álgebra) 

 

Começamos com um manual publicado em 1887, época final da monarquia, pela 

Livraria de António Maria Pereira (5ª edição), sendo o seu autor Augusto José da Cunha, 
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apresentado como “Lente da Escola Polytechnica”2. Destina-se a alunos dos 4.º e 5.º anos 

do liceu3 (as equações do 2.º grau surgem no 5.º ano).  

 

 
 

 

 

Figura 1 – Página de rosto. Figura 2 – Dedução da fórmula resolvente. 
 

Descrição. O manual está dividido em 5 livros e organizado por parágrafos 

numerados. O livro III é dedicado às “Equações do segundo grau” (52 pp., §§ 212-278), e 

encontra-se dividido em quatro capítulos: “I. Radicaes do segundo grau” (16 pp.); “II. 

Equação do segundo grau a uma incognita” (26 pp.); “III. Equações que se reduzem ao 

2.º ou ao 1.º grau” (14 pp.); e “IV. Problemas do segundo grau” (10 pp.). No fim de cada 

capítulo surgem exercícios e respectivas soluções.  

O manual tem dimensões reduzidas (12,3 cm 19,2 cm). O texto é denso, a letra 

pequena e o entrelinhamento apertado (Fig. 2). Não são apresentadas tabelas nem 

                                                
2 Nas expressões indicadas entre “ ”, mantivemos o grafismo original. 
3 Actuais 8.º e 9.º anos de escolaridade. 
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diagramas. Existe um único esquema, referente à divisão de polinómios e surgem duas 

figuras muito simples, no capítulo dos problemas, para ilustrar situações geométricas. O 

texto combina a linguagem natural e a linguagem algébrica. Está redigido num tom 

enxuto e procura sempre grande generalidade, tratando em paralelo as equações com 

coeficientes numéricos e literais. 

O livro III refere que a resolução de equações do 2.º grau conduz à extracção da 

raiz quadrada de expressões literais ou numéricas e daí a necessidade de incluir o capítulo 

I, sobre radicais do 2.º grau. Indica que a raiz quadrada tem um duplo valor e faz 

referência às quantidades imaginárias, ao quadrado e raiz quadrada de monómios e 

polinómios e ao cálculo de radicais do 2.º grau.  

O capítulo II, sobre a resolução da equação do 2.º grau a uma incógnita, é o mais 

extenso. Refere que esta equação tem a forma geral , com a, b e c 

quantidades conhecidas. Indica também as equações incompletas  e 

, cuja resolução exemplifica (§§ 235-237). Só depois apresenta a dedução 

das duas soluções da equação completa simplificada equivalente  (Fig. 2), 

que enuncia como regra e que aplica a alguns exemplos (o primeiro é: 

). Mais adiante apresenta a fórmula resolvente para a 

equação geral do 2.º grau ax2 + bx + c = 0, que aplica a dois exemplos. Dedica os 

§§ 243-247 à discussão da equação geral na forma reduzida, indicando em que casos as 

raízes são reais ou imaginárias, positivas ou negativas, e diferentes ou iguais. De seguida, 

apresenta a “composição da equação”, onde enuncia diversos teoremas relativos às 

propriedades das raízes (§§ 248-253). Finalmente, nos §§ 254-259, apresenta, sob a 

forma de teoremas, algumas propriedades do trinómio do 2.º grau, e exemplifica a sua 

aplicação à resolução de desigualdades do 2.º grau. 

O capítulo III, referente a equações que se reduzem ao 2.º ou ao 1.º grau, dá 

atenção especial às equações irracionais (§§ 260-267), às equações biquadradas (§§ 268-

270) e à transformação das expressões da forma  (§§ 271-275). Por exemplo, 

mostra como resolver a equação . 
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Por sua vez, o capítulo IV, respeitante a problemas do 2.º grau, exemplifica a 

resolução de três problemas, um de Geometria e dois de Física. 

No fim dos três primeiros capítulos surgem exercícios (Fig. 3 e 4). É de notar a 

sua complexidade, bem como o facto de todos eles serem questões de cálculo. No fim do 

capítulo IV surgem oito problemas para resolver, dos quais quatro são geométricos, dois 

numéricos, um sobre progressões e outro sobre uma situação do quotidiano. 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 3 – Os primeiros e últimos 

exercícios do capítulo II. 
Figura 4 – Os primeiros e últimos 

exercícios do capítulo III. 
 

Análise. Este manual enuncia e demonstra numerosos teoremas. Em cada 

situação, discute todos os casos com uma formulação tanto quanto possível geral e 

apresenta exemplos. A lógica de tratamento dos assuntos é essencialmente dedutiva. 

Primeiro, indica a terminologia e as regras de cálculo com expressões; depois, refere as 

regras e técnicas para a resolução das equações do 2.º grau, com a respectiva 

demonstração; e, por fim, surgem exemplos de aplicação dessas regras. No entanto, no 

caso das equações do 2.º grau, mostra primeiro como resolver as equações incompletas e 
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só depois aborda a resolução da equação completa. Não contém referências a aspectos 

históricos. 

 

J. Jorge G. Calado (Compêndio de Álgebra) 

 

O manual é publicado em 19604, no Estado Novo, sendo a sua depositária a Livraria 

Popular de Francisco Franco. Trata-se de um livro único, como atesta o carimbo aposto, e 

destina-se a alunos do 2.º ciclo do liceu. A parte relativa às equações do 2.º grau surge no 

5.º ano5. O autor é J. Jorge G. Calado, apresentado como professor do Liceu Normal de 

Pedro Nunes. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Não é dito de que edição se trata, mas a 1.ª edição, num formato de página menor, é de 1952. 
5 Actual 9.º ano de escolaridade. 
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Figura 5 – Página de rosto. Figura 6 – Dedução da fórmula resolvente. 

 

Descrição. Existem dois capítulos referentes ao tema. O capítulo XX, dedicado às 

equações do 2.º grau a uma incógnita (25 pp.), tem três secções, “Equações Numéricas” 

(3 pp.), “Resolução Algébrica” (16 pp.) e “Equações Literais” (2 pp.) e termina com 

exercícios e soluções (5 pp.). O capítulo XXI é dedicado aos problemas do 2.º grau (8 

pp.), apresentando uma secção denominada “Problemas literais – condições de 

possibilidade” (4 pp.) e termina com exercícios e soluções (3 pp.). Está organizado por 

parágrafos, sendo o capítulo XX composto por 15 parágrafos (§§ 299-313) e o XXI por 5 

parágrafos (§§ 314-318), alguns dos quais com subtítulos.  

O manual tem dimensões bastante maiores que o anterior (16,8 cm 23,7 cm). A letra 

é de corpo normal e o entrelinhamento apertado. O texto mistura a linguagem natural e a 
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algébrica. Em nenhum dos dois capítulos aparecem figuras, tabelas, gráficos ou 

diagramas. 

No capítulo XX, a primeira secção inicia-se com um parágrafo que indica que 

equações surgem naturalmente quando se pretende resolver problemas em diversas áreas 

como Geometria, Física e todas as outras ciências e afirma-se que “o estudo das equações 

[é] o objectivo fundamental [da] Álgebra” (p. 345). O parágrafo seguinte, introduz um 

problema de Física que conduz à equação v2 + 120v – 172 000 = 0, o que serve de 

exemplo para a definição de equação do 2.º grau, apresentada como “toda a equação 

inteira que se pode reduzir à forma (canónica) ” (p. 346). O § 302 define 

equação do 2.º grau a uma incógnita incompleta e refere os três casos b = 0, c = 0, e b = 0 

e c = 0. O § 303 apresenta um problema numérico que conduz a uma equação do 2.º grau 

incompleta. 

A segunda secção do capítulo, sobre a resolução algébrica, apresenta no § 304 a 

resolução dos três casos de equações do 2.º grau incompletas ,  e 

. Para cada caso mostra como resolver a equação e apresenta exemplos. Os §§ 

305-311 apresentam a resolução da equação completa, começando com casos particulares 

onde se reconhecem casos notáveis de multiplicação de polinómios e se dão exemplos 

com coeficientes numéricos. O § 309 faz a dedução da fórmula resolvente (Fig. 6) e § 

310 apresenta três exemplos (o segundo é . O § 311 

apresenta a simplificação da fórmula para os casos em que “o coeficiente b é um número 

par” (p. 360) e o “coeficiente b é par e o coeficiente a é igual a 1” (p. 361), dando 

exemplos. O § 312 chama a atenção para a possibilidade de uma rápida resolução de 

certas equações do 2.º grau, sem as reduzir à forma canónica nem aplicar a fórmula 

resolvente, usando propriedades da multiplicação de polinómios. A terceira secção do 

capítulo XX inclui apenas o § 313, que define equação literal e apresenta dois exemplos 

(y2 = p(y + 2p) e dx – 2d – x2 = –2x), que soluciona através da fórmula resolvente. 

O capítulo XXI, no § 314, começa por definir problema do 2.º grau a uma 

incógnita. O § 315 indica quatro passos para resolver um problema e o § 316 explicita-os 

em detalhe. O § 317 apresenta quatro problemas e a sua resolução: o primeiro envolve 
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relações entre números, o segundo medidas de lados de um rectângulo, o terceiro a 

compra de laranjas por diversos preços e o quarto a distribuição de uma certa quantia por 

um certo número de pobres. O § 318 apresenta as vantagens de formular os problemas em 

termos gerais, como problemas literais, de modo a poder obter uma “solução geral 

(fórmula)”. Refere ainda a necessidade da “chamada investigação das condições de 

possibilidade do problema” (p. 375). Apresenta e resolve o seguinte exemplo: “Dá-se o 

perímetro 2p e a altura h dum triângulo isósceles. Calcular os lados do triângulo”. 

O capítulo XX termina com 8 exercícios (cada um dos quais com numerosas 

alíneas) e as suas soluções, incluindo exercícios de resolução de equações do 2.º grau 

numéricas e literais, primeiro sem a utilização da fórmula resolvente e depois com o uso 

desta fórmula (Fig. 7 e 8). O capítulo XXI termina com 33 problemas e as suas soluções. 

Destes, os últimos revestem-se de assinalável complexidade. 
 

 
 

 

 

Figura 7 – Primeiro conjunto de exercícios 
do capítulo XX. 

Figura 8 – Último conjunto de exercícios do 
capítulo XX. 

 

Análise. Neste manual, o tratamento das equações do 2.º grau aparece 

consideravelmente simplificado em relação ao anterior. Apresenta uma abordagem onde 

se reconhecem aspectos indutivos e dedutivos. Como exemplos de aspectos indutivos, 

temos: o capítulo inicia-se com um conjunto de observações sobre o significado e papel 

das equações, apresenta a equação do 2.º grau a partir de um exemplo; as equações 

incompletas são apresentadas antes da equação completa. Como exemplo de aspectos 

dedutivos, podemos apontar todo o estilo de discussão geral/exemplo bem como a 

dedução da fórmula resolvente da equação do 2.º grau. O nível de formalização da 
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linguagem é elevado, sendo apresentadas definições formais para conceitos como 

“equação” e “problema do 2.º grau”. Não faz referências a aspectos históricos. 

 

António de Almeida Costa, Alfredo Osório dos Anjos e António Augusto Lopes 

(Compêndio de Matemática) 

 
Este livro foi publicado pela Porto Editora, em 1974, e foi produzido ainda 

durante o regime fascista. Trata-se do único livro existente na altura para os alunos do 3.º 

ano do ensino liceal6, contendo no verso da página de rosto a informação “Todos os 

exemplares são numerados e autenticados pelo Ministério da Educação Nacional”. Os 

autores são António de Almeida Costa, Alfredo Osório dos Anjos e António Augusto 

Lopes, acerca de quem não é dada qualquer informação. 

 

 

 

 

Figura 9 – Folha de rosto. Figura 10 – Dedução da fórmula resolvente. 

 

                                                
6 Actual 9.º ano de escolaridade. 
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Descrição. Este tema é apresentado no capítulo I, com o título “Questões de 

linguagem, Inequações do 1.º grau, Equações do 2.º grau” (trata-se de um megacapítulo 

com 47 pp. que, além deste tema, apresenta diversos outros assuntos de índole algébrica e 

de lógica). O capítulo é composto por 12 secções numeradas, com subtítulos. A secção 11 

(subdividido nos pontos 11.1 a 11.14), diz respeito à resolução da equação (12 pp.) e a 

secção 12 (pontos 12.1 a 12.5), tem o nome de “Problemas do 2.º grau” (2 pp.). 

O manual tem um formato um pouco mais reduzido que o anterior (16,3 cm 22,9 

cm). Está escrito em linguagem natural muito sintética e fortemente impregnada de 

linguagem algébrica, com elementos de simbolismo da lógica e teoria dos conjuntos 

como , , {  }, . Usa a terminologia “conjunto das soluções” (p. 42). O corpo de 

letra é normal e o entrelinhamento reduzido. Não existem figuras tabelas ou diagramas e 

o grafismo, embora sóbrio, começa a denotar alguma atenção, surgindo a vermelho forte 

certos subtítulos e o rectângulo que enquadra a fórmula resolvente. 

O primeiro ponto da secção 11 inicia-se com a resolução de um problema 

numérico que conduz à escrita de uma equação resolvida usando a “propriedade de 

anulamento do produto”. De seguida, apresenta um novo problema e uma nova equação 

para resolver , tirando partido da decomposição em factores para aplicar 

a referida lei. Estes três primeiros pontos encerram com quatro equações para resolver 

como exercício (Fig. 11). Seguem-se duas novas equações (  e ), 

cuja resolução se exemplifica por aplicação dos casos notáveis da multiplicação de 

polinómios, e depois mais quatro exercícios (Fig. 12). 

 

 
 

Figura 11 – Exercícios (1º conjunto) 

 

 

 
 

Figura 14 – Exercícios (4º conjunto) 
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Figura 12 – Exercícios (2º conjunto) 

 

 
Figura 13 – Exercícios (3º conjunto) 

 
Figura 15 – Exercícios (5º conjunto) 

 

 

Segue-se a resolução de equações completas, recorrendo à aplicação dos casos 

notáveis da multiplicação de polinómios. O manual resolve sucessivamente os exemplos 

x2 – 4x +4 = 0, x2 + 6x +8 = 0, x2 – 5x +6 = 0, x2 – 2x –4 = 0 e x2 + 4x –9 = 0. Estes 5 

pontos encerram com 3 exercícios para resolver (Fig. 13). Os 2 pontos seguintes 

continuam a apresentar exemplos de equações já resolvidas, de complexidade crescente e 

terminam com mais quatro exercícios propostos (Fig. 14). 

O ponto 13 diz que as “equações que podem reduzir-se sempre a uma igualdade 

do tipo x2 + bx +c = 0 em que a, b e c são coeficientes reais, supondo ” (p. 47) são 

equações do 2.º grau e faz referência à forma canónica ou normal. Apresenta os casos em 

que c = 0 e b = 0, como equações incompletas e mostra como os resolver deduzindo uma 

regra prática. Refere ainda que a solução deste tipo de equações “só existe quando 

, pois, em IR, não existem raízes quadradas de um número negativo” (p. 47). De 

seguida surge a demonstração da fórmula resolvente (p. 48) (Fig. 10). No final da 

demonstração diz: “Obviamente, a equação só é possível quando … 

Porquê?”, pergunta que deixa para o aluno responder. Apresentam dois exemplos e 

quatro exercícios (Fig. 15). 

O ponto 14 apresenta a simplificação da fórmula resolvente para o caso em que 

b = 2k, fazendo a respectiva dedução e apresenta um exemplo já escrito na forma 

canónica ( ). O ponto termina sem propor exercícios. 

Na secção 12, o manual apresenta quatro problemas, que resolve por diversos 

processos (nem sempre por aplicação da fórmula resolvente). O primeiro é um problema 
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numérico, o segundo de idades, o terceiro de compras de papel e lápis e o quarto de 

Geometria. A secção encerra com cinco problemas para resolver e suas soluções. 

Análise. Em termos dos assuntos apresentados, este manual representa uma nova 

simplificação, deixando de falar em equações literais (matéria que passou a ser abordada 

em anos de escolaridade posteriores). A sua maior novidade é a linguagem da lógica e da 

teoria dos conjuntos, característica do período da Matemática moderna, que usa na 

abordagem do tema, nomeadamente para representar a equivalência de equações e a 

disjunção de condições. A linguagem é bastante formal, sobrecarregada de expressões 

algébricas e símbolos lógicos. O grafismo é muito sóbrio, não apresentando figuras ou 

esquemas. Apela por vezes à participação do aluno, colocando a pergunta “porquê?”, 

para justificação dos passos. Introduz o tema a partir de um problema numérico, 

explorando os exemplos em diálogo com o leitor. Os exercícios e problemas são 

propostos a pouco e pouco (e não no fim do capítulo), são pouco numerosos e têm um 

grau de dificuldade muito reduzido. Não fala de outras ciências e refere apenas 

indirectamente elementos históricos7. 

 

Maria Augusta F. Neves, Luís Guerreiro e Armando Neves (Matemática 9) 

 

Este manual foi publicado em 2004, pela Porto Editora, no Portugal 

democrático do século XXI. Destina-se aos alunos do 9.º ano de escolaridade e é 

constituído por dois volumes (este tema surge no 1.º volume). Trata-se de um manual 

de editora, sendo um dos mais usados nesta época. Os autores são Maria Augusta 

Neves, Luís Guerreiro e Armando Neves de quem não é feita qualquer apresentação. 

 

                                                
7 No entanto, o manual tem referências históricas noutros capítulos. 
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Figura 16 – Capa. Figura 17 – Dedução da fórmula 

resolvente, numa nota à margem do 

texto. 

 

Descrição. O capítulo das equações do 2.º grau (22 pp.) está dividido em 

quatro secções (todas elas com 4 pp.): (i) “Operações com polinómios. Casos notáveis 

da multiplicação de polinómios. Decomposição em factores (Revisão)”; (ii) 

“Resolução de equações de 2.º grau incompletas. Lei do Anulamento do Produto 

(Revisão)”; (iii) “Resolução de equações do 2.º grau completas. Fórmula Resolvente”; 

e (iv) “Resolução de problemas do 2.º grau”. Cada uma das secções apresenta uma 

explicação do tema, diversos exemplos, e uma pequena síntese (2 pp.) a que se seguem 

exercícios, o último dos quais apresentado como”Reflexão/Discussão”. O capítulo 

termina com duas secções designadas “Palavras-chave/Conhecimentos e Capacidades 

Específicos” (4 pp.) e “Avaliação” (4 pp.). 
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O manual tem um formato maior que todos os anteriores (20,3 cm 28,6 cm), sem 

pontos ou parágrafos numerados. As frases são predominantemente curtas e directas. O 

texto está redigido numa mistura de linguagem natural e linguagem algébrica, esta última 

bastante carregada. Usa com frequência os símbolos  e . O corpo de letra é normal e 

o entrelinhamento reduzido. Apresenta numerosas figuras e um grafismo bastante 

trabalhado. Todos os subtemas são abordados do mesmo modo e no mesmo número de 

páginas (2 pp. com exposição e exemplos e 2 pp. com exercícios). No final de cada 

secção aparece uma pequena síntese dos conceitos tratados. 

O separador do capítulo contém uma referência aos assuntos a aprender e 

indica que os alunos já devem saber: “Operar com polinómios; Aplicar os casos 

notáveis da multiplicação de polinómios; Decompor em factores um polinómio e 

Resolver equações do 2.º grau incompletas” (p. 86). A margem da segunda página do 

separador contém uma breve “Nota Histórica”. 

Depois, o capítulo inicia-se com duas secções com “revisões” de assuntos já 

conhecidos dos alunos (acima indicados) (pp. 88-95). Em seguida, numa terceira 

secção introduz através de um problema geométrico as equações do 2.º grau completas 

e a fórmula resolvente (p. 96). Chama a atenção para a expressão acb 42 - , 

relacionando o número de raízes da equação com o facto de ser maior, igual ou menor 

que zero. Apresenta, como nota, a dedução da fórmula resolvente (Fig. 17).  

A quarta secção diz respeito à resolução de problemas do 2.º grau. Dá sugestões 

de natureza geral e apresenta a resolução de três problemas, dois geométricos e um 

numérico, sistematizando diversas sugestões. A secção termina propondo problemas para 

resolver (um numérico, quatro geométricos, dois com funções e um ao estilo adivinha (2 

pp.).  

O capítulo apresenta ainda uma síntese da matéria, com palavras-chave e 

conhecimentos e capacidades específicas – traduzir um problema por uma equação do 2.º 

grau, escrever uma equação do 2.º grau na forma canónica, resolver equações do 2.º grau 

incompletas, aplicar a fórmula resolvente na resolução de uma equação do 2.º grau, e 

resolver problemas formando e resolvendo equações. 

Finalmente, o capítulo termina com uma secção de “avaliação” com tarefas de 

dois tipos: 5 “Questões de escolha múltipla” (2 pp.) (Fig. 18) e 9 “Questões de 
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desenvolvimento” (2 pp.) (Fig. 19). No final do livro são apresentadas as soluções de 

todos os exercícios de todos os capítulos. 

 

  
Figura 18 – Os dois primeiros exercícios 

do final do capítulo. 
Figura 19 – Três dos exercícios de maior 
complexidade do final do capítulo. 

 

Análise. Este manual apresenta uma extensa revisão de assuntos já estudados 

anteriormente – operações com polinómios, casos notáveis da multiplicação de 

polinómios, decomposição em factores, resolução de equações de 2.º grau incompletas, 

usando se necessário a lei do anulamento do produto – após o que introduz dois novos 

temas – resolução de equações do 2.º grau completas através da fórmula resolvente e 

resolução de problemas do 2.º grau. Apresenta numerosas figuras e esquemas de suporte 

à resolução dos exemplos. Na primeira parte de cada secção, os conceitos são 

introduzidos através de situações ou problemas, numéricos, geométricos ou do quotidiano 

e apresenta diversos exemplos (ou exercícios resolvidos). Na segunda parte de cada 

secção, apresenta exercícios para resolver, alguns dos quais puramente matemáticos e 

outros contextualizados. No final do capítulo apresenta de novo exercícios resolvidos e 

para resolver bem como questões de escolha múltipla. A maior parte dos exercícios são 

de complexidade reduzida. No início do capítulo, existe uma referência a aspectos 

históricos.  
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Conclusão 
 

Os manuais analisados apresentam mudanças significativas na abordagem das 

equações e problemas do 2.º grau. Comecemos pelos aspectos de natureza matemática. 

Em primeiro lugar, o formalismo e pendor abstractizante do manual de Augusto Cunha8, 

que se colocava preferencialmente num ponto de vista geral, com equações literais, deu 

origem a abordagens mais simples e concretas, com equações numéricas. Em 1887, 

começava-se por estudar expressões envolvendo radicais do 2.º grau e o quadrado e a raiz 

quadrada de monómios e polinómios e só depois se passava às equações do 2.º grau a 

uma incógnita. Posteriormente, o estudo deste tema passou a assentar apenas em 

conhecimentos prévios sobre a equação do 1.º grau, operações com polinómios e casos 

notáveis. 

No entanto, o movimento no sentido da desformalização foi interrompido com o 

movimento da Matemática moderna. A partir do manual de 1974 de António Costa, 

começam a ser profusamente usadas a terminologia e as notações da lógica matemática e 

da teoria de conjuntos, tais como os sinais de equivalente, conjunção e disjunção, bem 

como as chavetas {  } e a expressão “conjunto-solução”. O manual mais recente, de 

Augusta Neves, representa ainda uma abordagem bastante formal, combinando um forte 

uso da linguagem algébrica com elementos da linguagem lógica. 

Em segundo lugar, o tema foi sendo progressivamente simplificado, sendo 

remetidas para mais tarde (ou desaparecendo) certas “aplicações”. Apenas Augusto 

Cunha faz um estudo pormenorizado e exaustivo da existência e número de raízes, no 

conjunto IR, de uma equação do 2.º grau, usando o binómio discriminante. Os outros 

manuais, a propósito de um exemplo, referem simplesmente que quando o radicando é 

negativo a equação é impossível em IR. No século XX, o estudo exaustivo dos radicais e 

suas propriedades deixa de aparecer como pré-requisito e passa a constituir um capítulo à 

parte. As equações literais do 2.º grau que surgem nos livros de Augusto Cunha e Jorge 

Calado deixam de ser estudadas nesta fase, passando para um ano de escolaridade 

                                                
8 A partir daqui indicaremos cada manual apenas pelo primeiro e último nome do seu primeiro autor. 
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posterior. A referência aos números imaginários que surge em Augusto Cunha deixa de 

aparecer nos manuais na abordagem deste tema9.  

Em terceiro lugar, nota-se que ocorreu uma diferenciação do estudo da equação 

do 2.º grau em várias etapas, passando a ser feito em diferentes anos: primeiro estudam-

se as equações incompletas, mais tarde estudam-se as equações completas e deduz-se a 

fórmula resolvente e, mais tarde ainda, estudam-se as equações literais do 2.º grau e 

eventuais aplicações ao estudo de funções e equações de maior complexidade. 

Em quarto lugar, é de notar que em todos os manuais o estudo da equação do 2.º 

grau e dos problemas do 2.º grau aparecem associados, seja incluídos no mesmo capítulo, 

seja em capítulos contíguos. Curiosamente, a natureza dos problemas propostos 

(resolvidos ou por resolver) pouco mudou durante todo este período: os mais frequentes 

são os problemas numéricos, geométricos e do quotidiano, surgindo de vez em quando 

um ou outro problema de Física.  

Relativamente às tarefas propostas aos alunos como exercícios para resolver, 

verifica-se também uma evolução significativa pois estas diminuem progressivamente na 

sua complexidade e envolvem outros aspectos para além do simples cálculo.  

Ao longo deste período de mais de um século nota-se um movimento progressivo 

de didactização. Isso é visível em primeiro lugar pelo modo de apresentação do processo 

de resolução das equações do 2.º grau. Nos três manuais mais recentes, a resolução de 

equações do 2.º grau envolvendo a aplicação da fórmula resolvente só aparece após uma 

primeira parte em que se trabalham equações numéricas incompletas ou completas, 

recorrendo à transformação do primeiro membro num caso notável e à da lei do 

anulamento do produto. Só mais tarde se abordam as equações completas e dão 

orientações e regras práticas para a resolução de equações de qualquer tipo. Em contraste, 

o manual de Augusto Cunha começa com uma equação incompleta mas literal. Outro 

aspecto deste movimento de didactização é a opção por partir de problemas (motivando o 

surgimento das equações), bem visível nos três últimos. É de registar, por fim, a síntese 

com os pontos principais a recordar pelo aluno é um ponto recorrente do manual de 

Augusta Neves.  

                                                
9 Actualmente, a abordagem dos números complexos é feita no 12.º ano. 
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A natureza do texto muda com a época em que é escrito. Até à década de 50, os 

manuais apresentam um texto coeso e revelam um grande cuidado na escrita, passando 

para um texto mais informal com o primeiro livro de António Costa, que frequentemente 

questiona o aluno ao longo da apresentação dos assuntos, e daí evoluindo para um texto 

segmentado, com o manual de Augusta Neves, composto por frases curtas e simples. No 

entanto, podemos interrogar-nos se o texto didáctico em estilo quase telegráfico não se 

torna num factor de empobrecimento das aprendizagens. 

No grafismo dos dois primeiros manuais sobressai a grande densidade do texto. 

De um modo geral, os manuais mais antigos distinguem-se por não apresentarem 

esquemas, tabelas e figuras. Verifica-se uma evolução gradual no tamanho da letra e no 

aligeiramento da mancha escrita. A partir do manual de António Costa nota-se uma 

atenção crescente ao grafismo, com a introdução de uma segunda cor. Este movimento dá 

lugar a um grafismo elaborado, recheado de cores e figuras, bem patente no manual de 

Augusta Neves, o que exige um grande esforço de produção gráfica. Neste manual 

deixam de existir parágrafos numerados ou divisão por pontos passando a organização a 

ser por subtemas tratados de forma totalmente padronizada (na sua estrutura e nas 

páginas atribuídas). 

Todos os manuais analisados indicam estar conforme aos programas e/ou ter 

aprovação oficial. Nos dois primeiros (um do século XIX e um do século XX) os autores 

são apresentados como sendo figuras importantes do meio académico e profissional e têm 

um papel preponderante. Trata-se, pois, de “livros de autor”. Isso já não acontece nos três 

últimos manuais analisados que são, sobretudo, “livros de editora” e onde os autores 

assumem um lugar mais discreto. 

Em suma, concluímos que os conteúdos leccionados e a sua abordagem sofreram 

grandes alterações. Subdividiu-se o estudo do tema em várias etapas e existe 

presentemente uma maior preocupação em envolver o aluno no processo de 

aprendizagem. Existe também uma grande preocupação em simplificar e em tornar 

atractivo o estudo da Matemática à custa de elementos visuais, o que deu origem, nos 

manuais mais recentes, a um estilo de escrita extremamente esquemático e a uma grande 

profusão de elementos decorativos. A própria natureza dos manuais evoluiu 
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consideravelmente, de livros de autor, “aprovados oficialmente”, para livros de editora 

sujeitos às leis do mercado, que disputam a preferência do público consumidor. 

Verificamos assim que muito mudou neste período na abordagem da equação do 

2.º grau, quer em termos do conteúdo matemático propriamente dito (conceitos chave 

estudados, sua articulação, seu nível de abstracção), quer nos exemplos e tarefas 

propostas (sobretudo no nível de complexidade, que diminuiu) e nas abordagens 

didácticas (maior recurso a exemplos, maior variedade de exercícios, profusão de 

sínteses), quer ainda na natureza do discurso escrito (que se tornou mais sintético) e do 

grafismo (que se tornou exuberante). As potencialidades das novas tecnologias, que ainda 

mal começaram a ser exploradas, e as novas exigências curriculares, obrigarão, 

certamente, a que esta evolução continue, talvez de forma ainda mais acentuada, 

procurando corresponder aos interesses e necessidades dos alunos. 
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Introdução 

 

O presente estudo aborda a questão do ensino e aprendizagem dos conceitos de 

subespaço gerado e conjunto de vectores geradores, por futuros professores de 

Matemática, que frequentaram pela primeira vez a disciplina de Álgebra Linear ou 

similar, nas universidades públicas portuguesas, no ano lectivo 2003/2004. 

Quanto à metodologia adoptada, desenvolveu-se o trabalho de pesquisa em três 

universidades públicas portuguesas, centrado no conhecimento dos alunos sobre os 

conceitos em estudo, em dois momentos distintos: à entrada para a disciplina, ao nível 

dos pré-requisitos (Questionário I); e depois da frequência na disciplina, acerca do modo 

como decorreu a aprendizagem dos conceitos (Questionário II).  

No que concerne ao tamanho da amostra, acederam colaborar 21 alunos, aquando 

da passagem do primeiro questionário, distribuídos pelas três universidades: 2 da 

universidade UN1, 10 da universidade UN2 e 9 da universidade UN3. Pelo pressuposto da 

continuidade do estudo, estes vinte e um alunos constituíram a população para o segundo 

questionário, sendo que a amostra ficou reduzida a apenas seis alunos: 2 da universidade 

UN1, 3 da universidade UN2 e 1 da universidade UN3. 

Os questionários permitiram-nos avaliar o conhecimento dos alunos, nos dois 

momentos anunciados. No entanto, um questionário tem características próprias, por 

exemplo, quanto à natureza das questões e ao contexto da sua aplicação. Por um lado, o 
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padrão sucinto e fechado das questões apenas nos elucida, na maior parte dos casos, 

acerca da “quantificação” do conhecimento de entre o leque de opções fornecido. Por 

outro lado, o distanciamento do questionado com o investigador não evita aparentes 

“falhas de comunicação” relativamente ao que se pretende, na verdade, inferir. Face a 

estes pressupostos, o passo seguinte consistiu na realização de uma entrevista. A 

relevância das respostas, eventuais contradições e tipo de erros, conduziu-nos à escolha 

dos alunos A2 e B10 para entrevistados. O aluno C9, único elemento da universidade UN3, 

também era uma possibilidade, principalmente para manter a representatividade de cada 

uma das universidades. No entanto, este aluno não acedeu participar na entrevista, ao 

contrário da simpatia e disponibilidade manifestada pelos alunos A2 e B10. É importante 

acrescentar o facto de estes alunos, pertencerem a universidades em contextos 

geográficos diferentes. 

No contexto do desenvolvimento deste estudo, centrado no desempenho dos 

alunos na aprendizagem dos conceitos de subespaço gerado e conjunto de vectores 

geradores, pretendemos abordar as seguintes questões: 

a) Qual a importância do conhecimento de pré-requisitos relacionados com os 

conceitos em estudo? 

b) Os alunos tendem a estabelecer relações dos novos conceitos com o que 

aprenderam antes? 

c) Qual o papel que os alunos atribuem à bibliografia proposta no âmbito da 

metodologia de estudo? 

d) Quais os factores que influenciam, positiva ou negativamente, a aprendizagem 

efectiva dos conceitos em estudo? 

 

Diagnóstico do conhecimento de alguns pré-requisitos (do ensino não superior) para 

os conceitos em estudo: Questionário I 

 

Caracterização dos inquiridos 

 

No que respeita à fundamentação das questões de carácter pessoal dirigidas aos 

alunos (Quadro 1), um aspecto considerado importante está relacionado, de uma forma 
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ampla, com a proximidade que cada aluno tem com a Matemática, enquanto disciplina. 

Atendendo à actual conjuntura, no que concerne às saídas profissionais de uma 

licenciatura em Ensino de Matemática, é de considerar, como factor da escolha de um 

curso desta natureza, o gosto pela Matemática e pelo ensino. Todavia, não está ao alcance 

de todos os alunos enveredarem pela licenciatura que aspiravam ou para a qual se sentiam 

vocacionados. Por este motivo, interessa saber a razão da presença do aluno num curso 

direccionado para o ensino da Matemática.  

Outras duas questões, ainda de carácter pessoal, estão direccionadas para a 

aquisição e consolidação de conhecimentos. Perguntar sobre a compreensão de conceitos 

e qual o trabalho desenvolvido na preparação de momentos de avaliação pressupõe tornar 

conhecido se o aluno tenta dissipar todas as dúvidas, que eventualmente surjam. Ou, caso 

contrário, se se refugia na memorização, muitas vezes apanágio da preparação de uma 

avaliação sumativa. Interessa, ainda, saber se o aluno tenta fazer um estudo continuado, 

consolidando e relacionando conceitos, ou se prima por um estudo “de véspera”, 

alicerçado na memorização. Estas duas questões são muito importantes para o segundo 

questionário, quando se indagar sobre como ocorreu a aquisição e compreensão dos 

conceitos de subespaço gerado e conjunto de vectores geradores.  

 
Escolheste um curso relacionado com Matemática porque __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

O que fazes para compreender os conceitos? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

De que forma preparas as avaliações sumativas? __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Quadro 1 

  

Na universidade UN1, dois alunos acederam responder ao questionário. As idades 

destes alunos são 22 (A1) e 17 anos (A2). Esta diferença de idades aparece justificada, 

pelo aluno mais velho, pela interrupção temporária dos estudos, findo o 12º ano de 

escolaridade.  
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 De entre as razões que suscitaram o interesse por um curso desta natureza, o aluno 

A1 aponta o gosto pela disciplina e o aluno A2 assume: “sempre sonhei ser professor (a) 

de Matemática […]”. O estudo dos diferentes conceitos, aliado à resolução de exercícios, 

caracteriza o método de trabalho destes alunos. 

Na universidade UN2 foram dez os alunos do curso de Ensino de Matemática que 

acederam responder ao questionário, com idades compreendidas entre os dezoito e os 

vinte e dois anos. 

O gosto pela matemática constituiu-se como factor predominante na escolha do 

curso em questão. A excepção reporta aos alunos B2 e B4 que perspectivam o potencial do 

curso no mercado de trabalho. De entre os aspectos relevantes para a compreensão dos 

conceitos, os alunos dão primazia ao estudo, à resolução de exercícios e ao 

estabelecimento de relações entre os diversos conceitos. É, ainda, possível constatar que 

dois dos alunos (B1 e B3) consideram fundamental a criação de imagens mentais 

associadas a cada um dos conceitos. Prestar atenção às aulas e procurar, junto dos 

professores, o esclarecimento de eventuais dúvidas, são ocorrências singulares. 

Na universidade UN3, nove alunos do curso de Ensino de Matemática 

colaboraram neste momento de pesquisa. O hiato etário destes alunos é de cinco anos, 

cujas idades vão desde os dezoito anos (em maior número) aos vinte e dois anos. 

 Da análise às questões de cariz pessoal, resultou que, em geral, os alunos optaram 

pela via profissionalizante no ensino da Matemática devido ao gosto pela disciplina e 

pela predisposição para ensinar. Todavia, o aluno C9 afirma que enveredou pelo curso em 

causa devido ao facto de se constituir como “mais uma opção para a entrada na 

Universidade”.  

Quanto ao trabalho que os alunos desenvolvem para a compreensão dos conceitos 

e a preparação das avaliações sumativas, o estudo e a resolução de (muitos) exercícios 

assumem maior destaque. Além disto, a realização de resumos e formulários e 

esclarecimento de dúvidas junto do professor também são aspectos mencionados.  

 

Conhecimento intuitivo dos conceitos em estudo 
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Apresentaremos neste ponto a fundamentação e os resultados emanados das 

questões 10, 15, 16 e 17. Na Questão 10 (Quadro 2) pretende-se orientar o aluno a 

abordar, implicitamente, a combinação linear de vectores, ao passo que as questões 15, 

16 e 17 (Quadro 3) subentendem a noção de conjunto de vectores geradores que os 

alunos vão aprender futuramente, ao nível do Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

Quadro 2 

 

A partir de um exemplo, é pedido ao aluno que estabeleça relações entre vectores. 

O mais importante da questão é averiguar se o aluno deduz que dois vectores só podem 

ser escritos como combinação linear um do outro se tiverem a mesma direcção. Mais 

ainda, se consegue relacionar o vector soma com a possibilidade de ser escrito como 

combinação linear dos vectores que lhes dão origem.  

 
 

  

Completa:           

•       �        �  

                   

•  …..       �         �   

            

          

10. Considera a seguinte figura. 
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Neste conjunto de questões, a ideia subjacente é que estes, por raciocínios e 

deduções simples, sejam capazes de considerar que o conjunto de todas as combinações 

lineares de um vector gera uma recta paralela ao vector director. Mais, que dois vectores 

não colineares geram o plano que os contém. É novamente possível constatar qual a 

acção que emana no aluno a representação de um vector na forma gráfica ou através das 

suas coordenadas. A probabilidade de errar a Questão 16 diminui se o aluno notar que a 

equação apresentada representa a equação vectorial da recta.  

Relativamente à análise dos resultados obtidos nas diferentes universidades, no 

caso da universidade UN1, o conceito de combinação linear de vectores – Questão 10 – 

foi bem aplicado pelo aluno A2, respondendo acertadamente a todos os itens, ao invés do 

aluno A1, que apenas apresentou duas respostas correctas.  

 No Quadro 4 encontram-se as respostas dos dois alunos referentes às Questões 

15, 16 e 17. Poder-se-á verificar que os alunos revelaram lacunas nestas questões (as 

respostas correctas apresentam-se a sombreado). 

 
 

 

Quadro 4 

 

Quanto à universidade UN2, o registo de ocorrências de respostas certas e erradas 

apresentadas pelos alunos à Questão 10, referente à combinação linear de vectores, 

aparece ilustrado no Gráfico 1. Também é indicada a percentagem dos alunos que 

optaram por não preencher um determinado campo. Relevante é o facto de o aluno B7, 

que apontou anteriormente estar familiarizado com o conceito em causa, não apresentar 

qualquer resposta. Além disto, nenhum aluno concluiu que apenas os escalares nulos 

validam a igualdade do item , sendo estes vectores não colineares. 
 

 

 

 

 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

 Recta Plano Espaço Recta Plano Espaço Recta Plano Espaço 

A1   • •     • 

A2  •  •     • 
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Questão 10: “Considera a seguinte figura. Completa:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

O Quadro 5 regista a ocorrência das respostas referentes às questões 15, 16 e 17. 

Segundo este quadro, a totalidade dos alunos que responderam às Questões 15 e 16 

acertou. O mesmo não sucedeu na Questão 17, onde apenas duas das sete respostas 

registadas estavam correctas. Daí que sejam apenas dois os alunos que acertaram em 

todas as questões, e que corresponde a 20% dos alunos. 

 

 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

 Recta Plano Espaço Recta Plano Espaço Recta Plano Espaço 

B1 •   •    •  

B2          

B3 •   •    •  

B4       •   

B5       •   

B6 •   •   •   

B7       •   

B8          

B9 •   •      

B10 •   •   •   

Quadro 5 
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Ainda na Questão 16, era testado, adicionalmente, o conceito de combinação 

linear. Dado um ponto resultante da adição de um outro ponto com um vector, era pedido 

aos alunos para indicarem o parâmetro k. De entre a totalidade dos alunos, 70% 

responderam acertadamente. 

Relativamente à universidade UN3, os alunos responderam satisfatoriamente à 

Questão 10 (Gráfico 2). Note-se, ainda, que o aluno C5 acertou em três dos cinco itens, 

mesmo tendo afirmado não conhecer cabalmente a colinearidade de vectores. 
Questão 10: “Considera a seguinte figura. Completa:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente às Questões 15, 16 e 17, pretendia-se que os alunos dessem o 

primeiro passo em direcção à ideia intuitiva de qual o subespaço gerado pelos vectores 

apresentados. No Quadro 6, estão consideradas as respostas de todos os alunos, bem 

como a resposta correcta, apresentada a sombreado. Apenas o aluno C4 não respondeu. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
2213 
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Quadro 6 

 

 Pelo quadro pode-se constatar que a percentagem de respostas acertadas foi de 

cerca de 67%. Além disto, quase metade dos alunos parecem garantir os pré-requisitos 

para a compreensão do conceito de conjunto de vectores geradores. Dois alunos não 

responderam e apenas um aluno errou em duas das questões respondidas. 

 

Diagnóstico da aprendizagem dos conceitos em estudo: Questionário II 

 

Caracterização dos inquiridos 

 

Quanto à fundamentação das questões colocadas no segundo questionário, 

apresenta-se primeiramente um grupo de questões (Quadro 7) que permitem conhecer 

melhor como os alunos se prepararam para a avaliação das aprendizagens.  

Na Questão 1, no que diz respeito às práticas de estudo, visando a avaliação final 

da disciplina, interessa saber se o aluno prima por acompanhar a disciplina, com estudo 

continuado, e se é esta a metodologia que preconiza o sucesso na disciplina, ao nível das 

 Questão 15 Questão 16 Questão 17 

 Recta Plano Espaço Recta Plano Espaço Recta Plano Espaço 

C1    •      

C2 •   •    •  

C3 •   •    •  

C4          

C5 •   •    •  

C6 •   •    •  

C7 •    •  •   

C8 •    •   •  

C9  •  •    •  
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aprendizagens retidas. Alternativamente, o aluno pode optar por preparar a avaliação 

segundo um estudo intensivo no período de exames ao que pode acrescer um estudo 

pontual ao longo do semestre. O facto de o docente poder considerar avaliações 

periódicas (uma prática corrente são os mini-testes) não enjeita as opções consideradas. 

Acerca do estudo desenvolvido pelo aluno, ao que se refere a Questão 2, são 

diversos os instrumentos disponibilizados pelo docente. Os apontamentos/registos-de-

aula do professor e a bibliografia indicada/adoptada são opções para o aluno. Em 

particular, interessa conhecer a preponderância do uso da bibliografia sugerida pelo 

docente ou outro tipo de bibliografia. 

A Questão 3 aparece para evidenciar a metodologia de estudo adoptada. 

Certamente que há discrepâncias entre o tipo de estudo que cada aluno prefere. Por esta 

razão, interessa saber qual a moda de entre as opções consideradas: resolução de 

exercícios; compreensão de conceitos e/ou resultados; resolução de exames anteriores; 

memorização de conceitos e/ou resultados; incidência nos  conceitos-chave; outros.       
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  O objectivo da Questão 4 é que o aluno reflicta sob o processo de compreensão 

dos conceitos e de que forma o consegue manifestar satisfatoriamente: “… se sei resolver 

um exercício é porque compreendo o conceito …” é certamente uma opinião corrente 

entre os alunos. 

Sob o prisma do registo de ocorrência dos resultados, quando inquiridos acerca do 

modo como prepararam a avaliação final da disciplina de ALGA ou similar (Questão 1), 

quase unanimemente os alunos enveredaram por um “estudo esporádico e intensificado 

com a aproximação da avaliação”, cerca de 83%. Apenas um aluno (17%) afirma que o 

estudo foi continuado ao longo do semestre e constatou-se que nenhum aluno estudou 

apenas na véspera do exame.  

 No Quadro 8, referente à Questão 2, aparecem discriminadas as opções dos alunos 

quanto aos elementos auxiliares intervenientes no estudo desenvolvido. Pelo 

acompanhamento regular das aulas, o aluno vai complementando o seu “caderno de 

apontamentos”, o que, pelas evidências da tabela, é um meio muito em voga pelo qual se 

estuda. Um aspecto implícito nesta opção tomada pelos alunos é a possibilidade de os 

apontamentos a que se referem poderem ser os de um colega. Por sua vez, os 

apontamentos fornecidos pelo docente da disciplina – usualmente acetatos – e os textos 

teóricos do mesmo – as ditas sebentas – também são relevantes para o aluno. Um facto a 

reter é a opção dos alunos por não estudarem pelos livros indicados pelo docente nem por 

qualquer outro livro. É importante referir que na universidade UN2, um dos livros 

indicados pelo docente era para ser tomado como referência.  

 

Questão 2: “A que tipo de material recorreste? 

Opção A1 A2 B3 B6 B10 C9 % Qual? 

Apontamentos registados 
durante as aulas ü ü ü ü ü ü 100%  

Apontamentos ou textos 
teóricos do professor ü  ü ü ü  67%6

6  

Livros que constavam na 
bibliografia indicada   ü    17% B3: “Álgebra Linear e Geometria 

Analítica” – autor não especificado  
 Outros livros 
relacionados       0%  

Outro    ü   17% B6: “Exames e testes dos anos 
anteriores” 

Quadro 8 
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Quanto à Questão 3 (ver gráfico seguinte), e segundo a opinião dos alunos, a 

resolução de exercícios constitui-se como um meio consistente quanto à metodologia de 

estudo, tal como a resolução de exames anteriores. O intento da compreensão do que se 

está a estudar/aprender ainda é relevante, o que não se poderá dizer quanto à 

diferenciação do que realmente é importante saber. É possível constatar que os alunos 

entendem que a memorização de conceitos e/ou resultados não foi uma prática adoptada 

no estudo desenvolvido, bem como qualquer outra possibilidade que não as consideradas. 

 
Questão 3: “A metodologia de estudo adoptada privilegiou a:” 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sendo a compreensão preponderante no processo de consolidação do 

conhecimento matemático, foi perguntado aos alunos (Questão 4) quando entendiam 

compreender um conceito. A equidade das escolhas foi evidente, onde dois alunos 

afirmam que é quando conseguem construir uma sua representação visual (caso exista), 

outros dois quando aplicam correctamente o conceito na resolução de exercícios e os 

restantes (dois) se conseguem explicá-lo a alguém. 

 

Conhecimento matemático dos conceitos em estudo 

 

As questões 7, 8 e 9, que se apresentam e fundamentam de seguida, são alusivas 

ao conhecimento matemático dos conceitos de subespaço gerado e de conjunto de 

vectores geradores.  

Quanto às questões 7 e 8, o propósito da sua repetição – já consideradas no 

primeiro questionário (questões 10 e 17, respectivamente) – tem a ver com a perspectiva 

Gráfico 3 
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de se avaliar a complementaridade das aprendizagens. O facto de o aluno manter os 

mesmos erros ou os corrigir é uma evidência que se pretende realçar. Na escolha destas 

duas questões, para além de se pretender a relação com os conceitos em estudo, foi 

ponderado o grau de dificuldade diferente. 

Na Questão 9, sendo dado um leque de conceitos, entre eles os de conjunto de 

vectores geradores e subespaço gerado, pretendia-se que o aluno os relacionasse, tantas 

quantas as opções correctas, com as representações simbólicas e geométricas 

apresentadas. Tal como foi dito anteriormente, confrontar o aluno com outros conceitos 

para além dos que são objecto de estudo, decalca o seu eventual conhecimento. A 

contraposição de representações simbólicas com representações geométricas na mesma 

questão pretende inferir sobre a consistência do conhecimento do aluno. 

A análise das respostas obtidas nas questões 7 e 8 é feita comparativamente entre 

cada item das questões nos dois questionários, como se pode ver nos dois quadros 

seguintes (Quadro 9 e Quadro 10). A alteração da resposta, errada por certa ou vice-

versa, o mesmo para as não respondidas, é assinalada no quadro. 

 

Questão 7: “Considera a seguinte figura. Completa:” 

 

 

 

 

 

Quadro 9 
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Como se pode constatar são poucas as diferenças entre as respostas a estas 

questões nos dois questionários. Os alunos B6, B10 e C9 melhoraram o seu desempenho, 

cada um com mais duas respostas correctas no segundo questionário. Por sua vez os 

alunos A1 e A2, pioraram em um registo, o número de respostas correctas. O aluno B3 

mantém o desempenho. É importante referir que estas (ligeiras) variações podem não 

corresponder apenas ao maior/menor conhecimento, mas também às contingências dos 

questionários, por exemplo, maior/menor concentração/colaboração. 

 
Questão 8: “Considera os vectores  e  e todas as suas combinações lineares.  

O que obténs? 
 

Aluno 
Uma recta Um plano 

(resposta correcta) O espaço 

QI QII QI QII QI QII 

A1    � �  

A2    � �  

B3   �   � 

B6 � �     

B10 � �     

C9  � �    
Quadro 10 

  

Pelo registo de ocorrências das respostas no Quadro 10, observa-se que os alunos 

ainda andam longe de responder cabalmente à questão apresentada. Quatro alunos ainda 

não alcançam, aquando do segundo questionário, o sentido do conceito de subespaço 

gerado, como constituído pelo conjunto de todas as combinações lineares daqueles dois 

vectores não colineares do plano. 

 O Quadro 11, relativo aos resultados da Questão 9, apresentado à frente, organiza 

a informação acerca dos conceitos relacionados com as representações simbólicas ou 

geométricas apresentadas. À excepção dos alunos B3 e B6, todos os outros optaram por 

associar apenas um dos conceitos às representações sugeridas.  

Uma das evidências que decorre da análise da tabela é a tendência de os alunos 

inquiridos não atribuírem um significado geométrico ao conjunto de vectores geradores, à 

excepção do aluno C9. Por sua vez o conjunto {(x,2x):xÎ IR} é referido acertadamente por 

metade dos alunos como sendo um subespaço gerado. Acerca do conjunto de vectores 

{(2,0),(0,3)}, representados matricialmente no quadro, é referido unanimemente que 
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constituem um conjunto de vectores linearmente independentes, em detrimento de 

também poderem ser um conjunto de vectores geradores. A representação <1,t,t2,…,tn> é 

vista, erradamente, pela maior parte dos alunos como alusiva ao conceito de conjunto de 

vectores geradores. 
 

Questão 9: “Associa os termos (tantos quantos achares conveniente) vector, espaço 

vectorial, subespaço gerado por …, conjunto de vectores geradores e conjunto de vectores 

linearmente independentes a cada um dos itens da tabela.” 

Quadro 11 
 

Ilustração à escala individual: a entrevista como complemento de 

pesquisa da informação 

 

O aluno A2 

  

 “Sempre sonhei ser professor(a) de Matemática e porque sempre adorei 

Matemática”. Foi esta a opinião do aluno quando questionado sobre as razões que o 

levaram a escolher um curso relacionado com a Matemática. A análise do percurso escolar 

Representação A1 A2 B3 B6 B10 C9 
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anterior à entrada para o Ensino Superior diz-nos que é um percurso sólido e sem qualquer 

interrupção. No caso concreto da disciplina de Matemática, o sucesso da aprendizagem era 

sustentado por um estudo diário e intensificado com o aproximar das avaliações 

sumativas, sendo que para a compreensão dos conceitos o aluno procurava estudar as 

definições e praticá-las com a resolução de exercícios. 

 Agora, na universidade, o aluno parece ter reformulado a sua prática. O estudo 

continuado deu lugar ao estudo esporádico, mas a preocupação com a intensificação do 

estudo na véspera do exame manteve-se. De igual modo, a resolução de exercícios 

centraliza a metodologia de estudo, mais do que a compreensão, a memorização de 

conceitos ou a resolução de exames anteriores. O elemento auxiliar do estudo 

desenvolvido pelo aluno diz respeito aos apontamentos registados durante as aulas, um 

pouco à imagem da prática corrente nos ciclos de ensino subsequentes. 

 Tendo a passagem do primeiro questionário ocorrido num momento anterior à 

aprendizagem do capítulo Espaços Vectoriais, as informações decorrentes dizem respeito 

ao conhecimento de alguns pré-requisitos. O aluno A2 revelou conhecer com amplitude o 

conceito de vector (diferenciou correctamente o significado físico de vector e das suas 

representações) e alguns conceitos relacionados, como colinearidade e combinação linear 

de vectores, componentes e coordenadas de um vector e, ainda, projecção ortogonal.  

   Em termos da diferenciação entre a aplicação dos conceitos no plano ou no 

espaço, o aluno contrariou a nossa perspectiva inicial de que os alunos sentem maiores 

dificuldades na abordagem tridimensional. Na verdade, as suas respostas foram muito 

consistentes, quer estivessem relacionadas com o plano ou com o espaço. 

 Parece ser pertinente questionarmos até que ponto o aluno consegue destrinçar os 

conceitos de subespaço gerado e conjunto de vectores geradores, ou mesmo se os 

compreende cabalmente. Neste caso, temos dúvidas se existe alguma associação indevida, 

por parte do aluno, entre a simbologia conhecida e os conceitos de subespaço gerado e 

conjunto de vectores geradores.  

 Por sua vez, a realização da entrevista e posterior análise, permitiu-nos equacionar 

novos constrangimentos à aprendizagem, bem como aceitar ou rebater algumas das 

pertinências levantadas a partir dos dados recolhidos através dos dois questionários. 
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 De uma forma muita ampla, o aluno continua a evidenciar o conhecimento dos 

conceitos e consegue mesmo concretizá-los em Espaços Vectoriais distintos. Consegue 

estabelecer o conceito da combinação linear de vectores como ponto de partida para ambos 

os conceitos em estudo e compreende-o satisfatoriamente tanto no contexto algébrico 

como no gráfico. O uso da notação correcta e da terminologia adequada, concretamente 

dos conceitos em estudo, foi uma dificuldade detectada no aluno.  

 O que se conseguiu apurar relativamente ao aluno, no que reporta à inconsistência 

do conhecimento dos conceitos de subespaço gerado e conjunto de vectores geradores, foi: 

o aluno não conseguiu encontrar uma correspondência significativa entre os novos 

conceitos e alguns dos pré-requisitos relacionados; nunca valorizou o significado 

diferenciado dos dois conceitos, manifestou dificuldades e desconforto na argumentação 

das diferenças entre ambos.  

Também ficou subjacente a tendência para o aluno raciocinar preferencialmente 

em termos algébricos. Esta posição toma contornos mais definidos quando o aluno 

indicia, na entrevista, que a prática do docente não se comprometia com incessante 

ilustração dos conceitos e que é corroborada pela bibliografia proposta, pelo que foi dito 

no Capítulo II, essencialmente aludindo aos livros de autores portugueses. 

 

O aluno B10 

  

 O aluno B10 é muito sintético quanto ao gosto pela Matemática, desconhecendo-se 

a principal motivação para a frequência de um curso desta natureza. Após a realização dos 

exames do primeiro semestre, o aluno informa que preparou a avaliação final com um 

estudo esporádico e intensificado na véspera. O aluno optou por diversificar o método de 

estudo segundo a resolução de exercícios e de exames anteriores, a incidência em 

conceitos-chave e a compreensão de conceitos e/ou resultados. Como elemento auxiliar 

deste processo, o aluno recorreu a apontamentos registados durante as aulas e 

apontamentos do próprio docente. De acordo com o aluno, a mecanização da resolução de 

exercícios parece ser a melhor aposta e o caminho mais sustentado para a compreensão 

dos conceitos.  
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 No Questionário I, o aluno evidenciou um conhecimento superficial do conceito de 

vector e de alguns conceitos relacionados com este. Concretizando, o aluno revelou 

dificuldades na compreensão do vector nulo, na representação de um vector no espaço em 

termos das suas componentes e na escrita de um vector como combinação linear de outros 

previamente dados. Também não foi capaz de desenvolver o conceito de projecção 

ortogonal. Nota-se que o aluno experimenta maiores dificuldades na abordagem no espaço 

do que no plano. 

 Pela informação recolhida na entrevista, o aluno continua a sentir manifestas 

dificuldades na abordagem dos conceitos de subespaço gerado e conjunto de vectores 

geradores. No entanto, convém dizer que estas dificuldades são condizentes com a 

explicação e aplicação do conceito em si, mais do que com a sua identificação. Digamos 

que o aluno consegue apresentar uma definição, mas sem reflectir o seu conhecimento 

teórico, isto é, aplicá-lo num caso concreto. 

 No caso da abordagem geométrica inerente à descrição da figura apresentada, o 

aluno permaneceu muito “preso” ao desenho. Mesmo referindo-se teoricamente a cada 

conceito, com alguma consistência, o que é certo é que ele não conseguiu concretizá-los 

no desenho. Não conseguiu atribuir um significado físico ao subespaço gerado pelos 

vectores apresentados inicialmente. Acrescente-se que o próprio se referiu às ilustrações 

como algo a evitar, algo que se pretende que seja contornável pelo seu conhecimento 

algébrico. Esta predisposição poderá estar a reflectir a prática do docente no que reporta ao 

ensino desta temática. Pelo conhecimento que temos desta prática, existe uma preferência 

pela abordagem algébrica dos conceitos, privilegiando o carácter abstracto dos mesmos. 

Como exemplo, no contexto do espaço vectorial IR2[x], o aluno consegue aplicar 

correctamente o conceito de conjunto de vectores geradores e interligá-lo com o de 

combinação linear de vectores. Todavia, quando foi inquirido sobre a possibilidade de 

representar geometricamente a situação, o aluno teve uma hesitação comprometedora e 

chegou a tentar construir o gráfico de uma função quadrática, o que corrobora as 

dificuldades relatadas. 
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Conclusões 

 

Começamos por defender que os alunos deveriam ter um conhecimento 

sustentado dos pré-requisitos relacionados com os conceitos em estudo, no momento que 

começam a frequentar a disciplina de Álgebra Linear. Podemos considerar o conceito de 

vector como sendo a primeira versão do conceito imagem de conjunto de vectores 

geradores. Ao ouvirem o termo vector, o aluno associará um conjunto de imagens 

mentais que construiu anteriormente. Era, por isso, importante que os alunos fossem 

sensibilizados para a relação entre o que já sabem com os novos conceitos. Aproveitava-

se algo a que o aluno atribui um certo significado e partia-se para a construção de novos 

conhecimentos, no caso, os conceitos de subespaço gerado e conjunto de vectores 

geradores.  

Atendemos à seguinte questão: é contornável a aquisição dos conceitos em estudo 

por falta destes pré-requisitos? Subentende-se que sim, uma vez que na maioria dos livros 

que integram a bibliografia proposta os conceitos em estudo são introduzidos no sentido 

formal, logo abstracto. Em concreto, o conceito de subespaço gerado é introduzido como 

consequência de um resultado que garante que:  

 

“(…) a intersecção de uma família (arbitrária) de subespaços vectoriais de um 
espaço vectorial constitui ainda um subespaço vectorial: é definido como sendo a 
intersecção de todos os subespaços que contêm o conjunto.” Professor(a) da universidade 
UN2 

 

 Normalmente, a seguir à introdução dos conceitos são apresentados alguns 

exemplos, resolvidos ou não. Se estes exemplos incidirem na mecanização de um 

procedimento, os alunos tenderão a não estabelecer nenhuma correspondência com 

assuntos que já conheciam, por mais que lá estejam implícitos (ou explícitos!). 

Um dos aspectos que decorre da nossa investigação é que os alunos não estão 

inclinados para estudarem pelos livros indicados pelo professor ou qualquer outro livro. 

Apenas um aluno admitiu fazê-lo – B3. A análise dos questionários realizados e da 

própria entrevista possibilitou-nos constatar que os alunos preferencialmente recorrem 

aos apontamentos retirados das aulas e apontamentos do próprio professor. 
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Tal como perspectivávamos à partida, os alunos que nós observámos 

experimentaram dificuldades na compreensão dos conceitos de subespaço gerado e 

conjunto de vectores geradores. Os nomes dos conceitos e alguns processos ficaram 

retidos na mente dos alunos, mas a efectiva aprendizagem parece não ter ocorrido. 

Comecemos por sintetizar as tendências dos alunos no que concerne à 

aprendizagem dos conceitos em estudo, que nós detectámos: 

(a) Ênfase na mecanização da resolução de exercícios; 

(b) Abordagem dos conceitos segundo procedimentos algorítmicos; 

(c) Preferência pela abordagem algébrica em detrimento da abordagem 

geométrica; 

(d) Pressuposto da desconexão entre os conceitos em estudo e entre estes e 

quaisquer outros conceitos. 

 

Entendemos que a mecanização da resolução de exercícios e a atribuição de um 

papel de destaque a este procedimento camuflam a compreensão dos conceitos. Por um 

lado, esta mecanização tende a centrar-se em exercícios rotineiros e, portanto, um pouco 

limitativos. Os alunos até podem conseguir a destreza na resolução destes exercícios, mas 

em novas situações o seu desempenho é muito menos significativo. Tal como afirmou o 

aluno B10 na entrevista: “… se nos trocam as voltas já não conseguimos fazer…”. Isto 

significa que a verdadeira compreensão dos conceitos não ocorreu porque não são 

capazes de transferir e mobilizar os saberes adquiridos. Por outro lado, a mecanização da 

resolução de exercícios potencia a memorização. Os alunos tendem a registar padrões, 

para depois tentarem descortinar se já resolveram algo parecido ou igual.  
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Introdução 

 
O conceito de proporcionalidade é fundamental na interpretação de fenómenos do 

mundo real e na resolução de problemas do quotidiano. No contexto escolar, o raciocínio 

proporcional é importante para a aprendizagem da Álgebra, Geometria e Trigonometria e 

de outras disciplinas como a Física e a Química. No Programa de Matemática do ensino 

básico (ME, 1991), a proporcionalidade é um tema forte no 6º ano de escolaridade. Além 

disso, as orientações do Currículo Nacional (ME-DEB, 2001) abrem um campo de acção 

para a realização de experiências matemáticas significativas desde o início do ensino 

básico, que podem contribuir para melhorar a aprendizagem deste conceito. Como 

afirmam Misailidou e Williams (2004), aprender a raciocinar proporcionalmente é 

essencial para o desenvolvimento matemático do aluno. Tudo isto, a par das frequentes 

dificuldades apresentadas pelos alunos do 6º ano quando iniciam formalmente o estudo 

deste tema, constituem motivações para a presente investigação. 

Assim, o nosso objectivo é conhecer o modo como se desenvolve a aprendizagem 

da proporcionalidade nos alunos do 6º ano, no quadro de uma estratégia curricular que dá 

ênfase à resolução de problemas e às actividades de investigação e recorre ao uso da 

folha de cálculo. Com este intuito foram definidas as seguintes questões: 

§ Os alunos distinguem situações de proporcionalidade directa de situações 

onde tal relação não existe? Que processos (informais ou formais) usam 

para identificar relações proporcionais? 
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§   Que sistemas de sistemas de representação os alunos usam para registar 

os dados? O que os leva a optar por um ou outro sistema? Os alunos 

convertem dados de um sistema para outro? 

§ Que estratégias usam os alunos para resolver um problema de 

proporcionalidade? O que os leva a optar por uma ou outra estratégia? 

 

Proporcionalidade 

 

Raciocínio proporcional. A importância da ideia de proporcionalidade tem levado 

vários grupos de investigação de Educação Matemática e de Psicologia a estudar o 

raciocínio proporcional, nomeadamente as razões das dificuldades dos alunos, assim 

como a propor novas orientações para um melhor desenvolvimento deste raciocínio. Na 

década de 80, desenvolveram-se estudos conducentes a uma reforma do ensino da 

Matemática nos EUA, tendo em vista “algebrizar” o currículo desde o ensino primário, 

tendo em vista combater o insucesso na aprendizagem da Álgebra. Nesta perspectiva, o 

raciocínio proporcional constitui o culminar dos conceitos de Aritmética elementar e de 

Medida e simultaneamente um alicerce da Álgebra e outras áreas avançadas da 

Matemática.  

A complexidade do conceito de proporcionalidade tem sido sublinhada por 

autores como Streefland (1985), English e Halford (1995), Post, Cramer, Harel, Kieren e 

Lesh (1998) e Shield e Dole (2002). Esta complexidade resulta quer de um amplo 

conjunto de conhecimentos prévios necessários para compreender todo o seu significado, 

quer do facto de cada domínio do conhecimento usar este paradigma básico de raciocínio 

modificando-o subtilmente de forma a responder às suas necessidades específicas.  

Para Lesh, Post e Behr (1988), o raciocínio proporcional envolve pensamento 

sobre relações de natureza holística entre duas expressões racionais (taxa, razão, 

quociente e fracção), abrangendo a necessária invariabilidade na apropriação e síntese 

mentais dos vários termos destas expressões e uma aptidão para inferir sobre a igualdade 

ou desigualdade de pares ou séries dessas expressões. Além disso, “também envolve a 
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habilidade de produzir com sucesso as componentes omissas, independentemente dos 

aspectos numéricos do problema” (p. 93). 

Outros autores, no entanto, sublinham aspectos diferentes na proporcionalidade. 

Por exemplo, Piaget (Piaget & Inhelder, 1975) refere como principal característica do 

raciocínio proporcional o facto deste não envolver uma relação entre dois elementos ou 

duas grandezas directamente perceptíveis mas sim uma relação entre duas relações, ou 

seja, envolver uma relação de “segunda-ordem”. Por outro lado, Karplus, Pulos e Stage 

(1983), investigadores do ensino das ciências, encaram o raciocínio proporcional como 

envolvendo uma relação linear entre duas variáveis (do tipo mxy = ).  

Estas perspectivas são fundamentais para clarificar o que nem sempre é evidente 

nos relatos de estudos empíricos, isto é, os aspectos do raciocínio que preservam o 

significado matemático do conceito de proporcionalidade (estrutura, invariância, 

equivalência e não equivalência sob a variedade das diferentes transformações). Neste 

sentido Lesh, Post e Behr (1988) identificaram sete tipos de problemas sobre proporções: 

(i) Valor omisso; (ii) Comparação; (iii) Transformação, seja com alteração do raciocínio 

ou para obter uma igualdade; (iv) Valor médio, seja a média aritmética ou harmónica; (v) 

Conversão entre razão, taxa e fracções; (vi) Problemas com unidades de medida e 

números; e (vii) Conversão entre sistemas de representação. Segundo os autores, alguns 

destes problemas (como a tradução entre sistemas de representação) não surgem nos 

manuais escolares e são até pouco frequentes na investigação sobre esta temática por 

representarem acções dinâmicas difíceis de traduzir em linguagem escrita, muito embora 

estejam associados a fenómenos usuais no dia-a-dia e aos processos apresentados pelos 

alunos na resolução de tarefas envolvendo proporcionalidade. 

Os pontos de vista matemático e psicológico proporcionam visões 

complementares do raciocínio proporcional. Piaget e outros psicólogos apontam o 

raciocínio proporcional como uma aptidão global ou uma manifestação de uma estrutura 

cognitiva geral. Outros autores consideram que a evolução do raciocínio proporcional é 

sobretudo caracterizada por um gradual aumento de competência local (Karplus et al. 

1983; Lesh, Post e Berh, 1987; Tourniaire e Pulos, 1985). 

Orientações curriculares. Diversos autores referem que o ensino formal da 

proporcionalidade deve ser precedido por experiências informais durante os primeiros 
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anos de escolaridade (e.g., Cramer, Post e Currier, 1993; Post, Cramer, Harel, Kieran e 

Lesh, 1998; Spinillo, 2003). Isto é, os alunos não devem usar estratégias de cálculo 

(como o algoritmo do produto cruzado), sem compreenderem as situações de 

proporcionalidade directa e sem terem tido a oportunidade de explorar e usar estratégias 

informais para responder a problemas sobre proporcionalidade. 

Baroody e Coslick (1998, pp. 12.18-12.20), indicam três fases que devem ser 

consideradas no ensino das proporções: (i) conceptual, (ii) conectiva, (iii) simbólica. Na 

fase conceptual, os alunos devem ser encorajados a usar estratégias informais numa 

grande variedade de experiências sobre os tipos de raciocínio comparativo que sustenta o 

raciocínio proporcional. Os autores aconselham a (i) fomentar o raciocínio qualitativo nas 

questões sobre proporcionalidade em todos os alunos; (ii) introduzir e desenvolver o 

raciocínio proporcional utilizando problemas contextualizados na realidade; (iii) propor 

uma variedade de problemas; e (iv) encorajar os alunos a desenvolver estratégias próprias 

para resolver os problemas com situações proporcionais.  

Na fase conectiva, definida como o primeiro passo para o desenvolvimento do 

simbolismo proporcional, relaciona-se o simbolismo com o que os alunos já conhecem. 

Os autores aconselham para construir o conceito de proporção: (i) encorajar os alunos a 

sintetizar as situações problemáticas com símbolos, a desenhar figuras e esquemas que 

ajudem a resolver problemas; e (ii) desenvolver uma compreensão explícita sobre 

proporções, que poderá ser conseguido ao enfatizar as características matemáticas das 

situações que envolvem relações proporcionais.  

Na fase simbólica, segundo os autores, os alunos devem ser encorajados (i) a 

discutir os formatos de representação e (ii) a etiquetar as suas soluções simbólicas para se 

certificarem que as proporções estão correctas. 

 
Proposta pedagógica 

 
A proposta pedagógica adoptada neste estudo baseia-se essencialmente nas 

orientações de dois documentos curriculares, o Currículo Nacional do Ensino Básico, 

(ME-DEB, 2001), e os Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000), 

bem como na experiência docente da primeira autora e foi pensada para envolver os 
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alunos num conjunto de tarefas contextualizadas de modo a partir das suas concepções e 

experiências para a construção do saber matemático. 

Dado que se tem em vista o desenvolvimento da compreensão matemática, é 

necessário que esteja em foco a compreensão da situação e das estratégias. Assim, as 

tarefas a propor são: (i) problemas, na medida em que a sua resolução constituiu uma 

poderosa metodologia de trabalho para fazer e aprender Matemática; (ii) investigações, 

porque estas valorizam as ideias poderosas e processos característicos da actividade dos 

matemáticos e constituem um contexto privilegiado para a construção de conceitos 

através de uma abordagem intuitiva; e (iii) exercícios, para que os alunos tenham 

oportunidades adicionais de utilizar os conceitos e desenvolver a capacidade de cálculo. 

Nos dois primeiros tipos de tarefa, os alunos usam o computador, nomeadamente a folha 

de cálculo Excel. Assume-se que a sua utilização permite a realização rápida de cálculos 

complexos e repetitivos, apoiando a formulação e o teste de conjecturas e permite a 

visualização dos dados em diferentes modos, facilitando a realização de inferências sobre 

as suas relações. 

Nesta proposta pedagógica, as situações contextualizadas ocupam um lugar de 

relevo no sentido de melhorar a motivação dos alunos para o assunto em estudo e o 

estabelecimento de relações que facilitem a compreensão. Enriquecendo o projecto 

curricular da turma, as questões enunciadas nas fichas de trabalho foram elaboradas a 

partir do livro Uma Aventura no Palácio da Pena que os alunos têm estado a explorar nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e História e Geografia de Portugal, estando também 

agendada uma visita de estudo ao local.  

Pretende-se ainda, valorizar o desenvolvimento da intuição dos alunos. Seguindo 

a perspectiva dos Principles and standards, consideramos que o “estudo inicial sobre 

razões e proporções deve incluir uma forte base intuitiva” (NCTM, 2000, p. 221 da 

versão digital) levando os alunos a desenvolver o pensamento crítico e a reflectir sobre as 

suas ideias matemáticas, surgindo depois e naturalmente a necessidade de encontrar um 

modo próprio e significativo para obter uma resposta. Assim, esta proposta pedagógica 

procura desenvolver nos alunos o pensamento proporcional de uma forma intuitiva, 

dando-lhes a oportunidade de “formular conjecturas, procurar justificações e construir 

uma argumentação em concordância” (NCTM, 1991, p. 7). Deste modo, vai ao encontro 
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das orientações sugeridas por Spinillo (2002), segundo as quais os problemas constituem 

poderosos recursos didácticos que, inseridos num ambiente propício para as discussões 

matemáticas, podem enfatizar os aspectos cruciais do raciocínio proporcional e permitir 

às crianças construir novas representações consistentes com o conhecimento formal a 

partir das suas intuições. 

Outro aspecto importante da proposta pedagógica é as discussões em grupo alargado na 

aula. De acordo com Weidemann (1995) e Tsurda (1998), quando os alunos apresentam o 

seu trabalho, evidenciam a sua compreensão e têm oportunidade de pensar sobre o seu 

pensamento. Além disso, os que ouvem têm oportunidade para aprender outras formas de 

resolução e de apresentação dos resultados, constituindo por isso, importantes momentos 

de aprendizagem. 

O trabalho de grupo assume destaque como modo de organização da actividade 

dos alunos. Este modo de trabalho permite melhorar a confiança dos alunos no trabalho 

em Matemática, mas é sobretudo um facilitador da discussão entre os alunos do grupo, 

entre o grupo e o professor, e até entre os grupos. Além disso, permite também melhorar 

a confiança dos alunos na aprendizagem da Matemática. É durante este trabalho que o 

professor, ao circular pela sala para esclarecer os grupos ou apenas para observar, recolhe 

informações mais pormenorizadas sobre as dúvidas geradas pelas tarefas e percebe que 

estratégias são usadas pelos alunos. 

Foram elaboradas oito fichas de trabalho, a desenvolver durante doze aulas, 

segundo um plano (Quadro I) previamente definido. As tarefas foram apreciadas e 

discutidas numa reunião de grupo de disciplina, com professores que se disponibilizaram 

a fazê-lo, o que deu origem a algumas alterações. 

 
Quadro I – Planificação do tema, com indicação das aulas em que se usa a folha de 

cálculo 
 

Aula Tarefas Duração 

 
1, 2 e 3 §  Investigar a existência de proporcionalidade 

directa. 

§  Elaboração de um relatório, explicitando as 
regularidades numéricas encontradas. 

90 
 

90 
::  
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§  Discussão dos resultados obtidos.   

90 

 
4 e 5 

 
 

§  Explorar as relações proporcionais:    
- operações; 

- constante de proporcionalidade;  
- características da representação 

gráfica. 
 

§  Elaboração do relatório. 

90 
 

 
90 

 

6 
§ Discussão dos resultados da tarefa da aula 

anterior. 
§ Resolução de problemas sobre 

proporcionalidade utilizando diferentes tipos 
de representação. 

45 

 
45 

 

7 
§ Resolução de problemas sobre razão e 

proporção.  

 

90 

 

8 
§ Discussão e correcção das tarefas das aulas 6 

e 7. 
Correcção dos problemas sobre percentagem (tpc)  

§   Elaboração do relatório. 

 

90 

9 
§ Trabalho experimental e exploração de uma 

relação não proporcional. 

§  Elaboração do relatório. 

45 

45 

10 § Resolução de problemas sobre escala.  90 

11 § Discussão das tarefas das duas aulas 
anteriores. 

90 

12 § Ficha de avaliação. 90 

 

::  

::  
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Nas primeiras três aulas, os alunos realizaram a ficha 1 (parte 1). Trata-se de uma 

tarefa de natureza investigativa, na qual eram apresentadas duas situações (uma relação 

de proporcionalidade directa e uma relação não proporcional), suportadas por um texto 

escrito que contextualizava a situação-problema e por um “modelo” de pensamento (um 

desenho). O objectivo desta primeira parte da ficha era reconhecer as regularidades entre 

os dados em situações em que existe proporcionalidade directa. Os alunos realizaram 

relatórios, em grupo, cujos resultados seriam discutidos na aula seguinte em grupo-turma. 

A parte 2 da ficha 1, a realizar nas aulas 4 e 5, propunha uma tarefa de natureza 

exploratória, apresentada aos alunos por escrito, muito embora estes pudessem usar o 

desenho apresentado na parte anterior. O objectivo principal era a exploração de várias 

situações criadas pelos alunos, de forma que as grandezas se relacionassem 

proporcionalmente, reforçando as aprendizagens desenvolvidas na parte 1, mas 

levando-os a reconhecê-las independentemente de trabalharem no domínio dos números 

inteiros ou dos números racionais, tal como identificar as características dos gráficos 

produzidos. 

As fichas 2 e 3, foram realizadas nas aulas 6 e 7. Apresentavam um conjunto de 

problemas, todos em suporte de texto e a quase todos anexados a “modelos” (tabela, 

gráfico e esquemas) de pensamento. Os textos dos problemas tentaram enquadrar o aluno, 

o mais possível, na situação problemática. Os objectivos destas fichas eram globalmente 

(i) melhorar a interpretação do texto do problema; (ii) reconhecer num problema as 

informações principais e acessórias e de natureza específica da Matemática; (iii) 

compreender o significado de razão e utilizá-lo no contexto de um problema; (iv) 

compreender o significado de proporção; (v) utilizar o conceito de proporção na 

resolução de problemas; (vi) estabelecer conexões com situações do dia-a-dia em que 

utilizem o mesmo tipo de raciocínio; e (vii) estabelecer conexões com outros assuntos. 

A ficha 4 envolveu os alunos na aula 9 numa tarefa de natureza investigativa, com 

uma componente experimental cujo objectivo é conhecer situações em que não existe 

uma relação proporcional, comparando-as com os sistemas de representação em que tal 

situação existe. 
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A ficha 5, proposta na aula 10, apresenta um conjunto de problemas cujo 

objectivo é (i) reconhecer a escala como uma razão e (ii) desenvolver o conceito de 

proporção ao utilizá-lo na resolução deste problemas. 

A ficha TPC 1, apresenta um conjunto de exercícios e problemas sobre razão e 

proporção, com objectivos semelhantes aos das fichas 2 e 3. A ficha TPC 2, propõe uma 

tarefa exploratória, com uma componente experimental em que os alunos têm de usar a 

noção de percentagem. Os seus objectivos são (i) a representação da percentagem usando 

vários sistemas, incluindo razões; (ii) a utilização do conceito de proporção; e (iii) o 

estabelecimento de conexões com outros temas já leccionados. 

 

Metodologia 
 

Pela natureza do problema e pelo facto de esta proposta curricular ter sido 

elaborada pela primeira autora com base na sua experiência, na bibliografia consultada e 

na vontade de experimentar o uso da folha de cálculo no ensino da proporcionalidade 

directa, esta investigação incide sobre a sua prática profissional10. Trata-se de um tipo de 

estudos que tem vindo a ser cada vez mais usado na investigação em educação, na 

medida que o ensino é “simultaneamente uma actividade intelectual, política e de gestão 

de pessoas e recursos” (Ponte, 2002, p. 5). Por isso, o sucesso escolar dos alunos depende 

de uma análise e avaliação constante, pelo professor, da sua prática profissional, isto é, de 

compreender de que modo eles pensam e o tipo de dificuldades que impedem a sua 

progressão, sejam de ordem individual, familiar ou escolar. Tendo em conta as 

potencialidades da prática do professor como investigador, Ponte (2002) enuncia dois 

tipos de objectivos para esta investigação: (i) alterar algum aspecto da prática e (ii) 

compreender a natureza dos problemas que afectam essa mesma prática com vista à 

definição, num momento posterior, de uma estratégia de acção. Este autor refere as 

condições mínimas, indicadas por Beillerot (2001), para que uma investigação seja 

considerada uma investigação, nomeadamente: (i) produzir conhecimentos novos, (ii) ter 

uma metodologia rigorosa e (iii) ser pública. 

                                                
10 O papel do segundo autor foi o de colaborar na concepção da experiência e do estudo empírico e na 
redacção dos documentos de análise e divulgação. 
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Como já foi referido, o objecto de estudo são as aprendizagens dos alunos da 

turma da primeira autora. Deste modo, considerou-se útil aprofundar o estudo de alguns 

casos de alunos desta turma na medida em que se trata de design de investigação que é 

“(i) o menos construído, portanto o mais real; (ii) o menos limitado, portanto o mais 

aberto; (iii) o menos manipulável, portanto o menos controlado” (Lessard-Hébert, 

Goyette e Boutin, 1990, p. 169). Foram constituídos como casos, num primeiro nível, 

uma turma do 6º ano e, num segundo nível, quatro alunos dessa turma. Neste artigo a 

atenção foca-se no primeiro nível de análise. 

Os dados foram recolhidos naturalmente numa turma de 6º ano da qual a primeira 

autora é professora desde o ano lectivo anterior, sendo os instrumentos de recolha (i) os 

registos escritos dos alunos, (ii) as entrevistas aos alunos e (iii) o diário de bordo como 

professora. 

Os participantes são alunos de uma escola de ensino básico cooperativo, da cidade 

de Lisboa, com cerca de 400 alunos. A turma do 6º ano que participa no estudo é 

constituída por 21 alunos (10 raparigas e 11 rapazes), com idades que variam entre os 11 

e 13 anos. Da turma fazem parte um aluno com necessidades educativas especiais, um 

aluno a repetir o ano e dois alunos que tinham sido transferidos a meio do primeiro 

período. 

Globalmente, os alunos têm um bom relacionamento entre si, cumprem as regras 

de boa convivência negociadas com a directora de turma no início do ano lectivo. São 

considerados pelo conselho de turma, como empenhados e trabalhadores com gosto pelas 

aprendizagens, condições estas criadas talvez pela continuidade do corpo docente nos 

dois anos lectivos do 2º ciclo, o que se reflecte também num aproveitamento razoável na 

disciplina de Matemática. A relação dos alunos na turma é cordial e tranquila, talvez pela 

professora já conhecer alguns dos encarregados de educação por ter sido professora de 

alguns dos seus irmãos. A origem sócio-económica dos alunos é diversa, havendo alguns 

que provêem de agregados familiares com dificuldades económicas e outros de classe 

média-alta. As profissões dos encarregados de educação são também muito variadas: 

auxiliar de limpeza, baterista, médico, professor e escriturário, revelando a grande 

assimetria nas suas habilitações literárias e ambiente cultural. 
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Resultados 

 

Um primeiro momento de análise dos dados ocorreu aquando da respectiva 

recolha. Esta análise preliminar resulta de uma actividade paralela mas necessária – a 

análise e correcção dos documentos produzidos pelos alunos.  

Identificar situações de proporcionalidade. Numa tarefa, tendo em vista levar os 

alunos a distinguir situações de proporcionalidade directa de situações onde tal razão não 

existe e a conhecer os seus processos (informais ou formais) usados para identificar 

relações proporcionais, o grupo BJJA escreve o seguinte no relatório final. 

 
 

 
É evidente que as conjecturas iniciais dos alunos se baseam no contexto do 

problema (subida da serra pelos personagens do livro Uma aventura na Serra de Sintra) 

mas reflectem de certo modo a sua experiência, uma vez que os argumentos utilizados 

não são explícitos no problema. 
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Pelo trabalho apresentado pelos alunos, parece evidente que (i) quando estruturam 

os dados no computador eles abandonam as conjecturas de circunstância e centram-se nas 

que envolvem as duas grandezas (distância e tempo); (ii) a explicitação das grandezas 

parece contribuir para a escolha das operações (multiplicação e divisão) para relacionar 

os dados, uma vez que ficou claro que nenhum dos alunos identifica a razão entre a 

distância e o tempo como sendo a velocidade; (iii) a estrutura de tabela permite uma 

rápida comparação dos valores e os alunos claramente encontram uma invariância nos 

valores em uma das tabelas, à qual os alunos associam um “mesmo ritmo” ou um 

“mesmo passo” (constante de proporcionalidade); (iv) mesmo apresentando as tabelas 

como suporte da sua investigação, parece haver a necessidade de justificar esses mesmos 

resultados através de uma representação (fracção) que dominam melhor, estabelecendo 

uma notória conexão com outro tema do programa (fracções equivalentes). 

Sistemas de representação. Noutra tarefa destinada a evidenciar os sistemas de 

representação que alunos mais usam para representar os dados, é notório que a maioria 
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prefere estruturar os dados numa tabela. O quadro seguinte apresenta o tipo de 

representações registadas pelos alunos da turma nessa tarefa. 

 

Quadro II – Sistema de representação dos dados preferido pelos alunos 

 

Sistema de representação Frequência % 

Tabela 11 55 

Razão (a:b) 3 15 

Escrita 4 20 

Incorrecto/Não respondeu 2 10 

Total 20 100 

 

A necessidade de representar os dados numa tabela, como fazem os alunos I e L, 

respectivamente, parece surgir não só da necessidade de estruturar esses dados, 

facilitando a interpretação do problema, mas também da preocupação em encontrar um 

valor constante. 
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Neste problema, em concreto, os dados são apresentados sob a forma de gráfico, 

mas a maioria dos alunos não justifica a existência da relação proporcional através da sua 

análise preferindo converter os dados num outro sistema de representação o que, de certa 

forma, parece mostrar que eles têm alguma facilidade em converter os dados entre 

sistemas. O único aluno que refere superficialmente as características gráficas da relação 

proporcional justifica inicialmente a sua resposta utilizando outro sistema de 

representação: 

 

 
 

Estratégias. Em relação ao tipo de estratégias usadas para resolver problemas 

sobre proporcionalidade parece que a maioria dos alunos recorre ao uso das fracções 

equivalentes. Numa fase inicial, quase todos os alunos etiquetam os termos da proporção 

e realizam cálculos auxiliares de forma a certificar se os valores indicados correspondem 

ao enunciado do problema. Seguem-se algumas das suas respostas. 

 

Aluno P 
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Aluno J 

 
Aluno V 

 
 

Note-se que nem todos os alunos conseguem numa fase inicial estruturar os dados 

de forma clara, mas não deixam de explicar o seu raciocínio e a encontrar uma estratégia 

de resolução que faça sentido para si. No caso seguinte, o aluno encontra o factor unitário 

depois de analisar os dados: 

 

Aluno T 

 
 

O que parece ser mais significativo é o facto de os alunos não realizarem cálculos 

sem sentido. Daí a necessidade de etiquetar os valores para não perderem o significado 

dos valores usados e obtidos e a necessidade evidente de confirmar os resultados. 

Verifica-se que, ao longo do tempo, o tipo de estratégia vai mudando. Isso 

observa-se, por exemplo, comparando o tipo de estratégias que quatro alunos usaram em 

duas situações temporalmente diferentes (nomeadamente na questão anterior e numa 

questão realizada posteriormente): 
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Aluno P 

 
Aluno J 

 
 

Aluno V 

 
 

Aluno T 

 
 

Os alunos que nas primeiras situações sentem necessidade em etiquetar os valores 

deixam de o fazer, assim como deixam de utilizar cálculos auxiliares. Talvez isso tenha 

resultado das várias experiências que realizam ao longo do tempo que lhes terem 

permitido a apropriação da invariância entre os pares de valores.  
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Conclusão 

 

Dos resultados apresentados, podem-se apontar diversas conclusões.  

 

§ A primeira tarefa proposta, de natureza investigativa parece ter sido fundamental 

para a compreensão das relações numéricas que condicionam a existência de uma 

relação proporcional.  

§ O uso da folha de cálculo não só permitiu a realização rápida de um conjunto de 

cálculos, como parece ter constituído um meio para estruturar a situação 

problemática, facilitando a leitura dos dados e a interpretação dos resultados 

obtidos. 

§ A maioria dos alunos consegue identificar relações proporcionais. Para o fazer 

recorre frequentemente à representação dos dados numa tabela, operando-os 

posteriormente para encontrar o valor da constante de proporcionalidade. 

§ A tabela é o sistema de representação preferido pelos alunos que convertem 

sempre os dados que surgem noutros sistemas numa tabela antes de responder às 

questões. 

§ As estratégias usadas pelos alunos na resolução de problemas sobre 

proporcionalidade variaram ao longo do tempo. Inicialmente usaram o método da 

fracção, fazendo uso dos seus conhecimentos sobre fracções equivalentes, tendo 

revelado a necessidade de etiquetar os termos de forma a dar significado aos 

dados e resultados. A experiência adquirida ao longo das tarefas e discussões 

parece ter permitido constatar a existência de uma regularidade (constante de 

proporcionalidade) libertando-os da etiquetagem dos termos, permitindo-lhes usar 

outras estratégias, como a do factor escalar ou a do produto cruzado. 

§ A experiência parece ter como ponto positivo o facto de os alunos tentarem 

sempre dar significado ao seu trabalho e aos resultados obtidos, utilizando 

representações e estratégias que compreendem.  
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Resumo. A Álgebra constitui, desde há muitos séculos, dos temas essenciais da Matemática e na maioria 
dos países representa uma parte fundamental do currículo escolar. Na verdade, o pensamento algébrico, 
envolvendo as capacidades de utilizar linguagem simbólica, de lidar com relações abstractas e com as 
noções de variável e variação e de modelar situações do quotidiano, é essencial como parte da formação de 
cidadãos críticos e intervenientes. Trata-se de um tipo de pensamento que ajuda a estruturar o raciocínio e 
permite equacionar e resolver numerosos problemas. Uma primeira abordagem à noção de variável, à 
manipulação de expressões algébricas e à modelação de situações da vida real pode ser feita através da 
resolução de problemas. Algumas experiências sugerem que a utilização com esse fim da folha de cálculo, 
ao libertar o aluno de cálculos rotineiros e permitir a exploração de estratégias informais, favorece uma 
apropriação mais eficaz da noção de variável e das representações simbólicas inerentes à manipulação 
algébrica. Nesta comunicação, apresentamos uma experiência realizada com alunos do 3º ciclo do ensino 
básico aos quais foi proposta a realização de tarefas envolvendo a exploração de conceitos algébricos com a 
utilização da folha de cálculo. Damos conta dos respectivos resultados e procuramos reflectir sobre o que 
eles nos dizem em relação às aprendizagens dos alunos e às possibilidades desta ferramenta para apoiar o 
processo ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave. Álgebra, TIC-Tecnologias de Informação e Comunicação, Folha de cálculo, 
Aprendizagem. 

 
 

Introdução 
 

Tem-se tornado crescentemente notório que a Matemática 
e a Ciência do século XXI serão mais diferentes das actuais 
do que estas são em relação às dos séculos XVIII e XIX 
[...] especialmente porque elas agora crescem num meio 
interactivo novo e dinâmico e estão a tornar-se cada vez 
mais intimamente ligadas aos destinos sociais e 
económicos. (Balacheff & Kaput, 1997, p. 494) 

 

Na sociedade actual, o conhecimento algébrico é cada vez mais valorizado. São 

muitos os autores que, contrariando a ideia de que este conhecimento apenas pode ser 

alcançado por alguns, consideram que todos os alunos devem poder aprender Álgebra 

(por exemplo, Kaput, 1999; NCTM, 2000). Tem-se verificado uma evolução da própria 

noção de Álgebra que, como indica o National Council of Teachers of Mathematics nos 
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Principles and Standards 2000 (NCTM, 2000), mais do que um conjunto de regras de 

manipulação de símbolos, envolve a própria noção de mudança, fundamental para a 

compreensão de funções e situações da vida real. Segundo este documento, no final da 

escolaridade, todos os alunos devem (i) compreender padrões, relações e funções; (ii) 

representar e analisar situações e estruturas matemáticas com recurso à simbologia 

algébrica; (iii) utilizar modelos matemáticos para representar e compreender relações 

quantitativas; e (iv) analisar variações em diferentes contextos. Ainda segundo este 

documento, deverá dar-se particular relevância às relações entre quantidades (incluindo 

funções), às diferentes formas de representar geometricamente relações e à análise da 

variação. 

A folha de cálculo é uma das ferramentas informáticas mais utilizadas em 

diferentes contextos profissionais. Acreditamos que ela pode contribuir para que as 

aprendizagens se tornem mais significativas, particularmente nos campos da Matemática 

com que se liga mais facilmente, como é o caso da Álgebra (Ponte e Canavarro, 1997). 

Por outro lado, o NCTM salienta também a grande importância do recurso à tecnologia1, 

pois esta pode permitir produzir gráficos de funções, operar simbolicamente e fazer 

cálculos instantâneos com grandes quantidades de informação. No entanto, considera ser 

essencial que os alunos comecem por perceber os conceitos algébricos, a estrutura e os 

princípios que regulam a manipulação simbólica. Depois, deverão aprender a interpretar 

representações usadas pelos instrumentos tecnológicos. Só desta forma poderão utilizar a 

tecnologia com eficiência. Deste modo, o uso da folha de cálculo no ensino da Álgebra, 

pode ser encarado como um elemento de apoio ao desenvolvimento do conceito de 

variável e à compreensão das relações entre variáveis.  

 

Tarefas algébricas na folha de cálculo 
 

Um projecto que explorou as possibilidades do uso da folha de cálculo para a 

aprendizagem da Álgebra foi levado a cabo em simultâneo na Inglaterra e no México 

(Rojano, 1996b). Este projecto teve na sua origem a constatação da dificuldade 

                                                
1 Neste texto, usaremos o termo “tecnologia” para nos referirmos às TIC-tecnologias de informação e 
comunicação. 
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manifestada pelos estudantes na utilização de métodos algébricos aquando da resolução 

de problemas relatada em vários estudos e relatórios, a tendência frequente de considerar 

que a utilização de processos de tentativa-erro constituem um obstáculo ao progresso na 

aprendizagem da Álgebra e a crescente evidência de que os ambientes computacionais 

podem ajudar a superar as dificuldades e a resistência face ao simbolismo algébrico. Este 

projecto foi influenciado por algumas perspectivas baseadas na história do pensamento 

algébrico, em especial, (i) o risco de se dar ênfase a uma Álgebra meramente sintáctica e 

manipulativa sem prévia construção de significados para os símbolos algébricos; (ii) a 

importância de trabalhar com problemas que desafiem o conhecimento até ao momento 

adquirido pelos alunos; e (iii) a importância de não negar o conhecimento prévio dos 

alunos e os seus métodos e competências, por mais informais e primitivos que sejam.  

Deste modo, o projecto tinha como objectivos principais: (i) investigar a forma 

como os alunos utilizam o ambiente da folha de cálculo para representar e resolver 

problemas algébricos, a sua relação com as suas experiências anteriores em Aritmética e 

a sua evolução no uso da linguagem simbólica; (ii) caracterizar os processos de resolução 

de problemas na dimensão aritmética-algébrica tal como ela evolui no trabalho no 

ambiente da folha de cálculo; e (iii) desenvolver e avaliar uma sequência didáctica que 

ajude os alunos a fazer ligações entre a folha de cálculo e a sintaxe algébrica tradicional. 

O projecto foi desenvolvido em três etapas, ao longo de três anos, simultaneamente no 

México e na Grã-Bretanha. A primeira etapa desenvolveu-se com alunos com idades de 

10 e 11 anos de idade, a segunda etapa com alunos com 14 e 15 anos com dificuldades na 

utilização da Álgebra e, finalmente, a terceira etapa com alunos de 10 e 11 anos com bom 

desempenho escolar. 

Neste trabalho interessam-nos sobretudo os resultados das duas primeiras etapas. 

Na primeira etapa foram considerados dois grupos de alunos de 10/11 anos, um de 7 

alunos, acompanhado no México e outro, de 8 alunos, acompanhado na Grã-Bretanha. 

Estes alunos foram escolhidos por ainda não terem tido contacto com a Álgebra formal. 

Ambos os grupos realizaram três blocos de actividades com a folha de cálculo durante 

um período de cinco meses durante os quais trabalharam em pares durante 

aproximadamente 12 horas. Os três blocos de actividades definidos envolveram: 
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§ Função e função inversa, com tarefas envolvendo introduzir uma 
regra, replicar uma regra, função e função inversa, definir 
simbolicamente uma lei geral, números decimais e números 
negativos; 

§ Expressões algébricas equivalentes (por exemplo, 5n e 2n+3n); 
§ Problemas (word problems) que pressupunham representar a 

incógnita através de uma célula, exprimir o problema em termos 
desta incógnita e fazer variar a incógnita para encontrar uma 
solução.  

 

Todos os alunos realizaram um pré e um pós-teste e foram individualmente 

entrevistados acerca da sua resolução dos problemas. São os resultados obtidos no 

terceiro bloco de tarefas propostas (word problems) e, mais concretamente, a resolução 

dos dois problemas “As medidas de um campo” e “Chocolates” que analisamos mais 

detalhadamente, pois são estes mesmos problemas que utilizamos na experiência por nós 

realizada e que apresentamos mais adiante. 

 

 

Figura 1 – Problemas propostos aos alunos (Rojano, 1996a) 

 

Deve notar-se que o problema “As medidas de um campo” foi trabalhado pelos 

alunos no pré e no pós-teste e o problema “Chocolates” foi trabalhado apenas no pós-

teste. No Quadro 1 apresentam-se os resultados da aplicação deste problema aos alunos 

dos dois grupos no pré teste.  

 

 

 

 

As medidas de um campo  Chocolates 

O perímetro de um campo 
mede 102 metros. E o 

comprimento do campo é o 
dobro da largura. Quanto mede 
o comprimento do campo? E 

quanto mede a largura? 

 Foram distribuídos 100 chocolates por três 
grupos de crianças. Sabendo que o segundo 

grupo recebeu o quádruplo dos chocolates do 
primeiro e o terceiro recebeu 10 chocolates a 

mais que o segundo, quantos chocolates 
recebeu cada um dos grupos? 
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Quadro 1 – Resultados obtidos no pré-teste com a tarefa “As medidas um campo” 
(Rojano, 1996a) 

 

As medidas de um campo Alunos mexicanos Alunos britânicos 

Solução correcta 0 2 

Incorrecta 7 3 

Sem solução – 3 

 

Nesta situação, os alunos apenas tinham disponível papel e lápis para a resolução 

do problema. As autoras caracterizam como algébricas soluções nas quais os alunos 

trabalham a partir do desconhecido (consideram uma incógnita e trabalham com ela para 

encontrar a solução) e como não-algébricas as soluções nas quais os alunos trabalham do 

conhecido para o desconhecido. Neste caso, as soluções correctas são não-algébricas. 

Na realização das tarefas no pós teste foi oferecida aos alunos a possibilidade de 

escolherem resolver os problemas com papel e lápis ou utilizando a folha de cálculo. Os 

resultados são os apresentados nos quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 – Resultados obtidos no pós-teste com a tarefa “Chocolates” (Rojano, 1996a) 
 

Chocolates Alunos mexicanos Alunos britânicos 

Sem folha de cálculo 
     solução não algébrica 
     solução algébrica 
 
Com folha de cálculo 
     solução não algébrica 
     solução algébrica 
 
Resolução incompleta 

 
0 
0 
 
 
0 
7 
 
0 

 
0 
0 
 
 
0 
7 
 
1 
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Quadro 3 – Resultados obtidos no pós-teste com a tarefa “As medidas de um campo” 

(Rojano, 1996a) 

 

As medidas de um campo Alunos mexicanos Alunos britânicos 

Sem folha de cálculo 
     solução não algébrica 
     solução algébrica 
 
Com folha de cálculo 
     solução não algébrica 
     solução algébrica 

 
Resolução incompleta 

 
1 
0 
 
 
1 
5 
 
0 

 
2 
0 
 
 
1 
3 
 
2 

 

As autoras consideram que houve uma melhoria significativa na capacidade 

demonstrada pelos alunos para representar simbolicamente as relações expressas nos 

problemas. Ao iniciar o trabalho com este terceiro bloco de tarefas os alunos 

demonstravam alguma dificuldade em trabalhar com incógnitas e não definiam 

espontaneamente fórmulas no ambiente da folha de cálculo. Os alunos britânicos 

possuíam já estratégias informais de resolução deste tipo de problemas bastante 

eficientes, enquanto que os mexicanos mostraram ter adquirido estratégias de resolução 

com alguma formalidade. Verificou-se também uma progressão para formas de resolução 

algébricas com um maior domínio da noção de variável. Os resultados obtidos 

confirmaram-se na segunda etapa do estudo, realizada com alunos de 14/15 anos com 

história de insucesso escolar em Matemática. Da análise deste estudo depreendemos que 

a resolução de problemas deste tipo com recurso à folha de cálculo, para além de 

proporcionar aos alunos um ambiente de trabalho agradável e estimulante, pode favorecer 

também uma maior compreensão das relações de dependência entre variáveis. 

 

Descrição da experiência 

 

Os alunos envolvidos na experiência que realizámos provêm de duas turmas com 

características diferentes e de diferentes escolas. A turma que designamos por “turma de 

7º ano” é constituída por 20 alunos com idades entre os 12 e os 16 anos que frequentam o 
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7º ano de escolaridade do ensino regular na Escola Secundária Josefa de Óbidos, em 

Lisboa. A outra turma, que designamos por “turma de 9º ano”, é constituída por 14 

alunos, todos retidos no 9º ano e com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, da 

Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar. Estes alunos estão inseridos nos 

percursos de Educação e Formação e frequentam o curso de Operador de Informática que 

lhes dará equivalência ao 9º ano de escolaridade e certificação profissional de nível 1. A 

todos os alunos foi pedida a colaboração neste trabalho tendo-lhes sido explicado o seu 

objectivo.  

A metodologia utilizada foi semelhante nas duas turmas. Assim, os alunos 

começaram por realizar um pré-teste com a tarefa “As medidas de um campo” com 

recurso apenas a papel e lápis. Seguidamente, num bloco de 90 minutos, os alunos do 7º 

ano, como nunca tinham trabalhado em Excel, fizeram o cálculo das operações usando a 

tabuada, tendo-se a professora apercebido que vários alunos escreviam o resultado em 

vez de o calcular com os comandos da folha de cálculo. Quando questionados sobre a 

razão do seu procedimento afirmaram considerar que o cálculo mental tinha mais valor. 

Na continuação da aula desenvolveram quatro tarefas envolvendo sequências. Os alunos 

do 9º ano realizaram as mesmas quatro tarefas envolvendo sequências num bloco de 90 

minutos e em dois segmentos de 45 minutos. Foi escolhido o trabalho com sequências 

(numéricas e geométricas) de acordo com as sugestões dos Principles and standards 

(NCTM, 2000). 

Para a realização das tarefas em Excel, a turma do 7º ano teve acesso a uma sala 

com 14 computadores, com uma disposição em U, em que a professora podia observar 

sempre o que cada um estava a fazer. Todos os alunos trabalharam aos pares excepto dois 

alunos que trabalharam individualmente. Por outro lado, tanto o pré-teste como o pós-

teste foram efectuados individualmente. Os trabalhos decorreram nas duas últimas 

semanas de aulas do 2º período. Os alunos da turma de 9º ano realizaram as tarefas na sua 

sala específica havendo 12 computadores disponíveis para os 14 alunos durante a 

realização das tarefas. Quatro dos alunos realizaram as tarefas em pares e os restantes 

individualmente, discutindo o trabalho realizado entre eles e com a professora. Aquando 

da realização do pós-teste, constituído pelas tarefas “As medidas de um campo” e 
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“Chocolates” os alunos puderam optar por resolver estas questões com papel e lápis ou 

com recurso à folha de cálculo.  

Os resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste podem ser observados nos 

Quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4 – Resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste pela turma do 7º ano 

 

Turma de 7º Ano 
“As medidas de um Campo” “Chocolates” 

Pré-teste         Pós-teste               Pós-teste           
Papel Papel Excel Papel Excel 

Correctas      
Algébricas 2 2 1 2 2 

Não Algébricas 1  1  2 
Sem raciocínio  3  7 2 

Incorrectas 15 2 4 1 2 
Incompletas  1 1   
Não Fez 2 2 2  3 

 

Quadro 5 - Resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste pela turma do 9.º ano 

 

Turma de 9º Ano 
“As medidas de um Campo” “Chocolates” 

Pré-teste         Pós-teste               Pós-teste           
Papel Papel Excel Papel Excel 

Correctas      
Algébricas 1  2 4 2 

Não Algébricas 7 7  2  
Sem raciocínio      

Incorrectas 5 5    
Incompletas 1   2  
Não Fez     4 

 

Resoluções dos alunos 
 

Turma do 7º ano 

 

Seguidamente apresentamos algumas das resoluções realizadas pelos alunos, 

começando pelo pré-teste “As medidas de um campo” e pela turma do 7º ano. 
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Resolução 1 

 

 
 

 

 
 

Resolução 2 

 

 

 
 

 

 
Na primeira resolução, o aluno parte da quantidade dada e, operando 

aritmeticamente, atinge o resultado (resolução não-algébrica ou aritmética). Na segunda 

resolução, o aluno parte da incógnita e por tentativas determina o seu valor (resolução 

algébrica). 

Vejamos agora várias resoluções desta mesma tarefa na turma do 7º ano no pós-

teste. 

 
Resolução 3 

 

 

 

 

Num primeiro momento o aluno determina 102/4. Apercebe-se do erro e resolve o 

problema por um processo de tentativa-erro. 
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Resolução 4 

 

 

 

 

 

 

Esta resolução é claramente aritmética. O aluno sente necessidade de confirmar o 

resultado. 

 

Resolução 5 

 

 

 

 
 

Trata-se de uma resolução por tentativas, onde o aluno tira partido das 

potencialidades de cálculo da folha de cálculo.  

Vejamos agora resoluções da tarefa “Chocolates” realizadas no pós-teste por 

alunos do 7º ano. 

 

Resolução 6 
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Resolução 7 

 

 

 

 

 

 

Nestas duas resoluções, apesar do recurso a diferentes ferramentas, o processo 

escolhido para a resolução da tarefa é o mesmo. 

 

Resolução 8 

 

Neste caso, apesar do aluno usar a folha de cálculo, não rentabiliza 

potencialidades deste software. 

 

Turma do 9º ano 

 

Comecemos pela questão do pré-teste “As medidas de um campo”. 
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Resolução 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de uma resolução por tentativas. 

 

 

Resolução 10 

 

 
 

 

 
 

É uma resolução não algébrica. Este é o tipo de resolução mais comum nesta 

turma, nesta fase. 

Vejamos agora as resoluções no pós-teste na questão “As medidas de um campo” 

pelos alunos do 9º ano. 
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Resolução 11 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de uma resolução algébrica. Note-se que na maior parte dos casos o tipo 

de abordagem mantém-se (apenas este e outro aluno alteram o tipo de abordagem 

aquando da segunda resolução da mesma tarefa). 

Passemos à tarefa “Chocolates” ainda no pós-teste e nos alunos do 9º ano. 

Resolução 12 
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Apesar de incompleta, trata-se de uma resolução onde o aluno parte da quantidade 

desconhecida, o que revela uma abordagem algébrica, aparentemente, bastante 

influenciada pelo trabalho com as sequências. 

 

Discussão 

 

A análise dos resultados desta experiência foi elaborada com base no registo 

escrito (em papel e lápis ou no Excel) da resolução das tarefas pelos alunos. Desta 

análise, que tem em conta as resoluções das tarefas e o trabalho realizado pelos alunos na 

sala de aula, constatamos que o tempo dedicado à ambientação dos alunos à folha de 

cálculo e à sua utilização como ferramenta de resolução de problemas de Matemática foi 

manifestamente insuficiente não tendo sido possível uma apropriação por parte deles de 

todas as potencialidades deste instrumento. Além disso, uma das maiores dificuldades 

observadas nas duas fases de desenvolvimento deste trabalho foi a interpretação do 

enunciado das tarefas escritas.  

Constatamos, igualmente, que na turma do 7º ano, quando foi dada a possibilidade 

de escolha na resolução do pós-teste, alguns dos melhores alunos optaram pelo papel e 

lápis, possivelmente, por uma questão de segurança e por darem mais valor ao cálculo 

mental. Também se pode observar que os alunos parecem sentir maior necessidade de 

explicar o raciocínio seguido quando utilizam a folha de cálculo. A partir dos resultados 

obtidos nesta turma pode afirmar-se que a folha de cálculo é um instrumento que parece 

poder ser apropriado com relativa facilidade por uma parte significativa dos alunos 

regulares deste nível de ensino. 

Contrariamente ao que seria de esperar, apesar de estarem familiarizados com a 

folha de cálculo, os alunos da turma de 9º ano, na sua generalidade, não optaram pelo seu 

uso na realização do pós-teste. Poderá ter alguma influência o facto de os alunos terem 

trabalhado com esta ferramenta num outro contexto de trabalho, que não a resolução de 

problemas de Matemática. 

Observou-se no entanto, relativamente aos alunos da turma de 9º ano, uma 

mudança na abordagem seguida. Assim, quando resolveram pela segunda vez “As 

medidas de um campo”, os alunos preferiram seguir a abordagem utilizada quando 
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resolveram pela primeira vez esta tarefa (apenas um aluno altera a abordagem seguida). 

No entanto, na resolução de “Chocolates” regista-se uma maior utilização de abordagens 

algébricas. 

Deve notar-se que o tipo de tarefas proposto (word problems) possibilitava a 

utilização com alguma facilidade de estratégias envolvendo a utilização do papel, lápis e 

calculadora. Será interessante observar a reacção dos alunos a tarefas de outro tipo como 

os superproblems de Friedlander (1996) – problemas que não se esgotam num simples 

enunciado mas antes convidam a “ir mais além”, a fazer considerações, a estabelecer 

comunicação. Estes problemas apelam a um sentido crítico activo e desta forma 

proporcionam um aprofundamento progressivo de uma Álgebra dinâmica e com sentido. 

 

Conclusão 
 

Em suma, esta experiência evidencia diversas potencialidades educacionais da 

folha de cálculo e da tecnologia em geral, nomeadamente: 

 

§ Libertar o estudante dos cálculos numéricos e das manipulações 
algébricas repetitivas, permitindo maior concentração no 
desenvolvimento conceptual;  

§ Possibilitar a expansão dos domínios conceptuais da Álgebra que 
podem ser adquiridos em cada nível;  

§ Criar uma interface natural entre o mundo dos números e o da 
Álgebra; 

§ Possibilitar representações gráficas ricas; 
§ Proporcionar ambientes de trabalho em que a utilização da Álgebra 

surja como um procedimento normal, e não como uma exigência 
arbitrária na resolução de problemas significativos. 

 

Convém, também, não esquecer que o software não faz julgamentos, e os alunos 

podem fazer tantas tentativas quantas queiram na procura da solução, sem que fique 

qualquer rasto e sem a reprovação do professor. 

Estas potencialidades são a consequência natural de diversos factores relacionados 

com as vivências dos alunos actuais. As crianças são habituadas com a tecnologia desde 
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muito cedo, preterindo-se a utilização do papel. Desta forma, os alunos tendem a 

compreender as potencialidades da tecnologia, movimentando-se com à vontade num 

ambiente que consideram apelativo e manuseando ferramentas com que se sentem 

confortáveis. Não devemos esquecer que é mais fácil aprender/compreender quando não 

se considera tudo hostil – simbologia, raciocínio abstracto, cálculo mental, morosidade. 

No entanto, nem tudo são potencialidades na utilização da folha de cálculo no 

ensino da Álgebra. Para além dos problemas logísticos característicos da maioria das 

escolas portuguesas, podemos apontar quatro grandes dificuldades. Em primeiro lugar, 

temos o domínio dos professores em relação da tecnologia. Uma vez que estes têm 

características diferentes, há a necessidade de fazer uma escolha de acordo com os 

objectivos que se pretendem atingir com a tarefa. Para além disto, o professor terá de ter 

flexibilidade para acompanhar percursos diferentes desenvolvidos pelos alunos. Em 

segundo lugar, surge a gestão deste novo ambiente de ensino-aprendizagem em que se 

verifica a existência de mais um elemento na sala de aula – o computador – que também 

vai proporcionar novas interacções. Deste modo, o professor terá de ser capaz de adaptar 

o ambiente baseado no computador às especificidades da sua sala de aula e aos seus 

próprios objectivos. Ou seja, terá de controlar o processo de aprendizagem, os seus 

resultados e os significados que os alunos são supostos construir num ambiente que não 

lhes é, ainda, totalmente familiar. Em terceiro lugar, é de referir a possível criação de 

desigualdade de oportunidades, pois nem todos os alunos têm computador em casa ou 

estão familiarizados com o seu manuseamento. E, finalmente, temos a transposição da 

linguagem da folha de cálculo para o formalismo algébrico. Por isso, como qualquer 

outra metodologia de ensino, a utilização da folha de cálculo deve ser realizada num 

momento oportuno, bem planeada, com objectivos bem definidos e apoiar-se em tarefas 

criteriosamente seleccionadas, de modo a poder promover o espírito crítico dos alunos e 

desenvolver a sua autoconfiança na resolução de problemas significativos.  
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1. Introdução 
 

 A didáctica da matemática é uma área científica com enorme interesse para o 

ensino e a aprendizagem da Matemática, que envolve conceitos e ferramentas de 

diagnóstico e de análise e tratamento de problemas que se apresentam na aprendizagem 

da matemática no contexto escolar.  

 Para conceber o processo de ensino e aprendizagem, Chamorro (2003), são 

necessários os seguintes intervenientes: o aluno, o saber e o professor. 

 O aluno deve aprender o que foi previamente estabelecido socialmente, segundo a 

sua idade, o seu nível etário e o tipo de estudos que a instituição escolar considera como 

projecto a desenvolver. 

 O saber, neste caso a matemática, deve ser proporcionado às novas gerações como 

património da humanidade e como objecto de aprendizagem. 

 O professor é responsabilizado, pela sociedade e pela instituição onde se insere, 

por levar a cabo o projecto de ensino e para fazer funcionar todo o sistema. 

 No processo de ensino e de aprendizagem produzem-se, entre estes três pólos, 

múltiplas interacções que condicionam o sistema didáctico. A didáctica da matemática 

pode modelar e estudar as interacções aluno-aluno, professor-aluno, aluno-saber e 

professor-saber. 

 Neste trabalho desenvolveremos os conceitos de recursos didácticos e materiais 

didácticos, e uma breve apreciação do uso e das características de alguns recursos 

materiais, nomeadamente ábaco, blocos lógicos e barras de Cuisenaire. 
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2. Recursos didácticos 

 
 Recursos didácticos, Chamorro (2003), são os meios que o professor utiliza para 

ensinar dentro e fora da sala, ou seja como apoio à sua leccionação. Estes recursos criam-

se, produzem-se e aplicam-se apenas na acção educativa e para o desenvolvimento do 

processo cognitivo. Sem se recorrer a uma definição, pode-se dizer que, os recursos 

didácticos constituem todas as formas de apresentação de algum tema. Assim os recursos 

didácticos podem ser esquemas, instrumentos e mecanismos, sendo essencialmente 

traduzidos pela atitude que o professor mostra perante os alunos no seu acto de ensinar. 

No ensino da matemática por vezes os recursos didácticos confundem-se com os 

materiais didácticos. Consideramos que os recursos didácticos são, por vezes, a forma 

materializada daquilo que se utiliza como apoio didáctico ao processo de ensino e 

aprendizagem, os quais são criados pelo professor à medida que sente necessidade da sua 

utilização na sala de aula. 

 Um recurso didáctico não é em si o conhecimento, mas sim um auxiliar que ajuda 

a sua construção, facilitando a sua aceitação e compreensão. 

 Por vezes um recurso é uma analogia que se usa para, através da comparação, 

conseguir que o aluno entenda os conceitos abordados pelo professor. Outras vezes é o 

gesto, a ênfase que se põe na explicação, e na maioria dos casos, a combinação de vários 

destes factores de forma a concretizar-se a compreensão dos conceitos. 

 Os recursos didácticos têm várias funções. A mais importante é a de criar uma 

orientação no sentido de facilitar a aquisição do conhecimento.  

 Uma forma de utilização dos recursos didácticos é o uso de designações para os 

objectos matemáticos que estão mais próximos das formas de comunicação dos jovens, a 

fim de os fazer entender o que se deseja, isto é, aproximá-los dos objectos matemáticos 

usando os seus recursos de comunicação e não apenas os dos professores.  

 A utilização de nomes sugestivos, por vezes intuitivos, utiliza-se na fase de 

introdução aos conceitos, mas após o processo de conceptualização e o professor ter a 

percepção que esse objecto se tornou em aprendizagem significativa deve-se utilizar o 

nome cientifico e preciso para cada conceito. 
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 No que respeita à Matemática, os novos programas previam um conjunto de 

recursos para a sua concretização, desde os materiais manipuláveis às calculadoras e aos 

computadores.  

 A ideia de que a Matemática é uma disciplina árida, abstracta, de giz e quadro, 

permaneceu presente quer na administração central, quer entre os órgãos de direcção 

pedagógica das escolas e tem-se sobreposto às orientações previstas nos programas. Esta 

imagem, que a sociedade, em geral, também tem da Matemática, faz com que as 

reivindicações relativas a condições de trabalho e recursos para a sala de aula desta 

disciplina sejam ainda reduzidas e pouco consequentes. 

 Apesar dessa situação, têm-se desenvolvido desde há vários anos, em muitas 

escolas, projectos de inovação que incluem a utilização de recursos diversificados 

associados aos materiais manipuláveis e às tecnologias de informação e comunicação, 

bem como a criação de espaços facilitadores do desenvolvimento de projectos, como é o 

caso de Clubes e Laboratórios de matemática.  

 No contexto formal do estudo da matemática por vezes é difícil fazer com que a 

criança explore o mundo à sua volta, porque as noções matemáticas nem sempre são 

identificadas com clareza nas situações do quotidiano. Por isso, procura-se criar um 

mundo artificial que a criança possa explorar e que facilite a sua familiarização com os 

conceitos matemáticos. Neste sentido, o laboratório de matemática, convenientemente 

equipado, permite aos alunos poderem aprender matemática de uma forma divertida, 

motivando-os para encontrarem na matemática o que tem de divertido e de útil. 

 Esse mundo artificial suportado por recursos laboratoriais é constituído, em 

grande parte, por materiais concretos que a criança pode manipular, criando modelos que 

podem facilitar a aproximação da matemática ao mundo real. São objectos ou conjuntos 

de objectos que podem representar as relações matemáticas que os alunos devem 

compreender. Frisa-se que as relações matemáticas não estão nos objectos em si, mas nas 

ligações criadas entre os vários objectos e situações particulares dos diversos contextos 

de aprendizagem. 

 Segundo Barderas (2000, p.101), hoje em dia é enorme o esforço que se dedica a 

“inventar” e a “descobrir” recursos que permitam a certo tipo de alunos intuir e apreender 

o conhecimento fora do contexto formal.  
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 Embora existam recursos de elevada qualidade, existem outros que será de toda a 

conveniência, para os alunos, serem completamente ignorados. Pensamos que o grande 

desafio deve ser construir recursos que ajudem a compreender e a desenvolver os 

conceitos matemáticos e não serem os próprios recursos fontes de dificuldades e o início 

do insucesso, em matemática, dos alunos. 

 Constata-se que muitos alunos nem sempre entendem conceitos ou propriedades 

aritméticas ou geométricas. Este facto leva à necessidade de enfatizar mais os conceitos 

do que os recursos em que se possa apoiar o seu ensino e aprendizagem. 

 A forma como trabalhamos as propriedades, as relações e os conceitos com os 

alunos é determinante para que eles os façam seus. Utilizamos o apoio pedagógico que 

comummente se reconhece como recurso didáctico, que se materializa por meio de uma 

adenda, um gesto, uma atitude, uma evocação, mas que, no geral, materializamos por 

meio de um esquema, um quadro, um filme, um vídeo, um artefacto mecânico ou por 

meio de outras formas. 

 O uso de recursos didácticos como apoio ao processo de ensino e aprendizagem 

dá-se quando o professor entra em contacto com os alunos e observa quais os temas e os 

conceitos em que têm dificuldade. Para melhorar essa percepção surge a necessidade de 

recorrer a algo mais do que ao conhecimento científico do professor para dar ênfase, 

claridade e objectividade às aulas no sentido de serem úteis para os alunos. 

 Consideramos, ainda, como recurso didáctico todo o acto do professor que 

promova a difusão do conhecimento e o torne compreensível na acção de ensinar. Assim, 

um recurso didáctico não é o conhecimento em si, mas o acto que ajuda a sua 

legitimidade, facilitando a sua intuição, aceitação e compreensão pelo aluno. 

 

3. Contextualização e exemplos de recursos de apoio ao processo de ensino e 
aprendizagem 

 
 A Lei de Bases do Sistema Educativo, capítulo V (Recursos materiais) refere: 

“1 – Constituem recursos educativos todos os meios materiais utilizados para 

conveniente realização da actividade educativa. 

2 – São recursos educativos privilegiados, a exigirem especial atenção: 
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a) Os manuais escolares; 

b) As bibliotecas e mediatecas escolares; 

c) Os equipamentos laboratoriais e oficinais; 

d) Os equipamentos para educação física e desportos; 

e) Os equipamentos para educação musical e plástica; 

f) Os centros regionais de recursos educativos. 

3 – Para o apoio e complementaridade dos recursos educativos existentes nas escolas 

e ainda com o objectivo de racionalizar o uso dos meios disponíveis será incentivada a 

criação de centros regionais que disponham de recursos apropriados e de meios que 

permitam criar outros, de acordo com as necessidades de inovação educativa.” 

(http://www.educare.pt/Legislacao/Legislacao_Lei46Cap5.asp). 

 Alguns exemplos de recursos didácticos, traduzidos por material concreto usados 

na aprendizagem da matemática são: o ábaco, os blocos lógicos e as barras de Cuisenaire. 

 Apesar da importância dos materiais na aprendizagem e da quantidade de escritos 

teóricos sobre eles, os materiais em si podem ser muito simples, fáceis de construir e 

substituíveis. No entanto o professor deve estar atento a alguns elementos importantes na 

utilização de materiais concretos, pois, as noções matemáticas são construídas pela 

criança e não estão no material. É facilmente aceite que o material favorece a 

aprendizagem desde que seja bem utilizado e para dar resposta à concretização de 

objectivos educacionais concretos. 

 Uma das preocupações na utilização de materiais didácticos é a de saber qual a 

melhor forma de utilização para dar resposta a situações concretas de aprendizagem. 

Apresentam-se em seguida algumas sugestões: 

- O material deve ser oferecido às crianças antes das explicações teóricas e do 

trabalho com lápis e papel. É preciso que os alunos tenham tempo e liberdade para 

explorar o material, brincar um pouco com ele, fazer descobertas sobre a sua estrutura e 

organização. Após algum tempo de trabalho livre, o professor pode intervir, propondo 

questões e estimulando os alunos a manifestarem a sua opinião. São essenciais, neste 

início, a acção e o raciocínio do aluno, pois, só o próprio aluno pode construir as noções 

matemáticas que são objecto de aprendizagem; 
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- A partir da observação e manipulação de materiais educativos, da troca de ideias 

entre alunos e entre estes e o professor é que as relações matemáticas podem ser mais 

facilmente enunciadas e percebidas. O professor deve então, aos poucos, ir organizando o 

conhecimento, que pretende que os alunos adquiram. 

 Dos aspectos que levam à utilização dos recursos didácticos no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática, salientamos: 

- Crença que os materiais facilitam a aprendizagem da Matemática; 

- Necessidade de mudança; 

- Princípios orientadores dos programas; 

- Natureza e organização das actividades de aprendizagem e o papel do professor; 

- Interesse da utilização de materiais na aquisição e construção de conceitos; 

- Desenvolvimento do poder matemático dos alunos, nos aspectos: resolução de 

problemas, comunicação na aula de matemática, raciocínio matemático, linguagem 

matemática no mundo que nos rodeia. 

 Pensamos que a atitude adequada do professor, em relação ao uso de material 

concreto, decorre de considerar o ensino da matemática nas fases iniciais, como um 

convite à exploração, à descoberta e ao raciocínio. 

 

3.1. Utilização do Ábaco 

 Não se sabe ao certo em que altura apareceu o ábaco mas pensa-se que se 

desenvolveu, independentemente, em diferentes países, sendo um destes países, a China.  

O ábaco é um dispositivo de cálculo aritmético que consiste, geralmente, num quadro 

de madeiras com cordas ou arames transversais, correspondentes cada um a uma posição 

digital (unidades, dezenas, ...) e nas quais estão os elementos de contagem (fichas, bolas, 

contas, ...) que podem fazer-se deslizar livremente, como se apresenta nos exemplos 

seguintes. 
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Figura 1: Constituição do ábaco (adaptada de 

http://educar.sc.usp.br/matematica/l2t3.htm) 

 Existem vários tipos de ábacos, entre os quais, o ábaco com 10 ordens, o ábaco 

com 5 ordens soltas, o ábaco multibásico e o ábaco chinês. 

 Apresenta-se de seguida um exemplo da utilização de um ábaco chinês que 

emprega o sistema de numeração de base cinco. A moldura deste ábaco está dividida em 

dois sectores separados por uma barra transversal. 

 Cada vareta fica separada em duas secções, uma com duas contas em cada corda e 

outra com cinco. Na secção superior deslizam duas contas representando cada uma o 

valor cinco e na secção inferior deslizam cinco contas representando cada uma o valor 

um. A coluna mais à direita é a coluna das unidades, a coluna adjacente à sua esquerda é 

a coluna das dezenas, a seguinte a das centenas e assim sucessivamente. É de salientar 

assim o sentido posicional da representação numérica através do ábaco. 

 Como exemplo, vamos executar a operação 6325 + 134 utilizando as imagens 

identificadas com as figuras 2 a 5, obtidas no site http://matematica.com.sapo.pt. 

Atendendo a que 134 = 4 + 30 + 100, procede-se do seguinte modo: 

- marca-se o número 6325;  

  
Figura 2: Ábaco chinês. Processo de execução de cálculos 
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- soma-se 4; 

 
Figura 3: Ábaco chinês. Processo de execução de cálculos 

- soma-se 30; 

 
Figura 4: Ábaco chinês. Processo de execução de cálculos 

- finalmente, soma-se 100 e obtém-se o resultado; 

 
Figura 5: Ábaco chinês. Processo de execução de cálculos 

- obtém-se assim o número 6459 que é o resultado da adição de 6325 com 134. 

 Este exemplo, para além de especificar possíveis utilizações do ábaco, pode 

motivar os alunos a conhecer melhor este recurso e de um modo geral a compreenderem 

a importância das regras matemáticas, numa perspectiva de evolução da matemática, 
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quase sempre partindo da necessidade de executar, com alguma brevidade, tarefas que 

envolvem o dia a dia das pessoas em sociedade. 

 

3.2. Utilização de Blocos Lógicos 
 As peças geométricas blocos lógicos foram criadas na década de 50 pelo 

matemático húngaro Zoltan Paul Dienes e são consideradas bastante eficientes para que 

os alunos exercitem a lógica e para que evoluam no raciocínio abstracto. Com os blocos 

lógicos é possível, por exemplo, ensinar operações básicas para a aprendizagem da 

Matemática, como a classificação e a correspondência. Essa ajuda certamente vai facilitar 

a vida dos alunos nos futuros encontros com números, operações, equações e outros 

conceitos matemáticos. 

 
Figura 6: Blocos lógicos (adaptada de http://www.brinquedoteca.com.br) 

 Uma criança entenderá melhor os números e as operações matemáticas se puder 

torná-los palpáveis. De facto, materiais concretos como pedrinhas, barras e blocos 

lógicos, fazem com que as crianças iniciem o raciocínio abstracto. Particularmente, os 

blocos lógicos não ensinam a fazer contas, mas exercitam a lógica. A sua principal 

função é dar às crianças a oportunidade de realizar as primeiras operações lógicas, como 

correspondência e classificação de objectos que para os adultos é automático. A 

importância atribuída aos materiais concretos tem raiz nas pesquisas do psicólogo suíço 

Jean Piaget (1896-1980). Segundo Piaget, a aprendizagem da Matemática envolve o 

conhecimento físico e o lógico-matemático. No caso dos blocos lógicos, o conhecimento 

físico ocorre quando a criança pega, observa e identifica os atributos de cada peça 

(http://novaescola.abril.uol.com.br). 
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 Alguns exemplos de actividades que se podem realizar utilizando os blocos 

lógicos são: identificar formas geométricas, estabelecer relações entre tamanhos, 

discriminar as cores primárias, formar sequências lógicas e classificar as peças que os 

constituem. 

 Em relação às formas, desprezando a sua espessura, os conceitos que se podem 

abordar são: quadrado, triângulo e círculo. Dos possíveis modos de utilização 

destacamos: 

- Manusear livremente os blocos lógicos no chão; 

- Deixar que a criança separe livremente os blocos lógicos de acordo com um ou 

mais dos seus atributos (cor, forma, tamanho, espessura);  

- Fazer com que a criança separe os blocos lógicos de acordo com a forma, por 

exemplo, pedir para que separe os quadrados de acordo com a cor. Pode-se repetir a 

mesma actividade, pedindo-lhes para separar os círculos ou os triângulos.  

Actividades idênticas às mencionadas podem ser desenvolvidas com outros materiais 

diversos, como por exemplo: dados, caixas de fósforos, botões, palitos de sorvete, 

tampinhas e copinhos de plástico. 

 O manuseamento dos blocos lógicos permite também desenvolver o raciocínio 

lógico e a percepção táctil e visual, reconhecer as formas, coordenação motora, percepção 

de espessura e tamanho, atenção e concentração. Os blocos lógicos são de grande 

utilidade para as crianças, auxiliando-as na elaboração do raciocínio, passando 

gradativamente do concreto para o abstracto.  

 Com o auxílio dos blocos lógicos, a criança organiza o pensamento, assimilando 

conceitos básicos, tais como cor, forma e tamanho, além de realizar actividades mentais 

de selecção, comparação, classificação e ordenação. 

 O aluno pode estimular a visão dos objectos e lidar com a sua imagem mental 

através de classificações dos atributos estabelecidos. 

(http://www.educareaprender.com.br). 
“A conclusão a tirar da utilização dos blocos lógicos depende do modo como eles são utilizados. 

Podem ser usados em actividades de classificação e de seriação, mas também podem ser usados 

em actividades mais complexas como "dominós de diferenças"” (Lurdes Serrazina, 

http://www.apm.pt/pa). 
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3.3. Barras de Cuisenaire 
 O idealizador do material Cuisenaire foi o professor belga chamado Georges 

Cuisenaire Hottelet, que, durante 23 anos, o estudou e o experimentou antes da sua 

divulgação. 

  
Figura 7: Material Cuisenaire 

 Feito originalmente de madeira, o material Cuisenaire é constituído de prismas 

rectangulares pintados em 10 cores diferentes e de comprimentos diferentes. As cores 

foram seleccionadas após várias pesquisas e de acordo com algumas relações com os 

números. O comprimento de cada barra é representado por um número natural, conforme 

se indica na tabela seguinte:  

Cor da barra Comprimento 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Branco (ou 

natural) 

1 

Vermelho 2 

Verde-claro 3 

Lilás (ou rosa) 4 

Amarelo 5 

Verde-escuro 6 

Preto 7 

Marrom 8 

Azul 9 

Laranja 10 
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Figura 8: Relação cor/comprimento no material Cuisenaire 

 É interessante que os alunos possam desenvolver a escrita aditiva e construir os 

factos fundamentais da adição com material concreto. 

 Como exemplo de conteúdos que podem ser mais facilmente estudados, 

utilizando as barras de Cuisenaire como recurso de apoio, salientamos os números e as 

operações. 

 Dos objectivos do uso das barras de Cuisenaire na aprendizagem da matemática 

destacamos: 

- Utilizar adequadamente o vocabulário fundamental da Matemática; 

- Relacionar a ordem crescente ou decrescente das barras, com sequências numéricas 

ou outras propriedades numéricas. 

 É interessante que os alunos possam desenvolver a escrita subtractiva e construir 

os factos fundamentais da subtracção com material concreto. A ideia da subtracção 

possui aspectos muito subtis que devem ser trabalhados na sala de aula. Das questões que 

podem ser trabalhadas na aula com recurso às barras de Cuisenaire, referimos: "quanto 

falta para", "quanto sobrou", "qual é a diferença". 

 A subtracção não é fácil de compreender pelos alunos, principalmente pelos 

alunos do ensino básico. Por isso, trabalhar esse conceito e as suas relações é 

fundamental para a sua compreensão. Desenvolver as actividades através de situações-

problema e utilizar material concreto auxilia os alunos na visualização de suas acções e, 

portanto, na compreensão de conceitos matemáticos. 

 A multiplicação não traz muita dificuldade aos alunos. Para o professor, a maior 

dificuldade é trabalhar com a construção dos factos fundamentais como por exemplo a 

tabuada. É interessante que, ao longo dos quatro anos do ensino básico, os alunos 

memorizem os factos fundamentais, mas o mais importante é que eles construam e 

compreendam os resultados. Para isso recorrer ao material Cuisenaire, pode ser uma boa 

ajuda. 

 As crianças quando chegam à escola já trazem muitos conceitos de divisão 

interessantes que devem ser utilizados: a distribuição um a um, ou dois a dois mostra a 

preocupação em dividir igualmente. As ideias associadas à divisão: repartição em partes 

iguais e medida podem ser mais facilmente compreendidas pelos alunos quando utilizam 
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o material Cuisenaire. É importante que os alunos compreendam o conceito dessa 

operação antes da compreensão do seu algoritmo. Aproveitando o tema divisão, pode-se 

trabalhar também o conceito de divisor de um número e algumas noções com ele 

relacionadas. 

 Os conteúdos trabalhados na aula utilizam algumas palavras que fazem parte do 

vocabulário da criança: maior, menor, antes, depois, entre, etc. A matemática possui 

linguagem própria, isto é, para algumas palavras, há significados diferentes dos usuais. 

 Deve-se aproximar o conhecimento que o aluno possui do conhecimento 

matemático, valendo-se de recursos como o material Cuisenaire. A utilização de material 

concreto requer certos cuidados que facilitam a compreensão de determinados conteúdos. 

Como esse material não faz parte da realidade da criança, precisa de ser compreendido 

por ela antes de se iniciarem as actividades. Não é fácil, por exemplo, uma criança 

compreender que os conceitos de maior ou de menor dependem do que está a ser 

comparado. O facto de A ser maior do que B, não está em A ou em B, mas sim na relação 

entre A e B. Os conceitos trabalhados nas actividades devem ser retomados em diversos 

contextos, utilizando as próprias crianças e outros recursos. 

 Para trabalhar os conceitos de “maior do que” e de “menor do que” é importante 

que os alunos percebam que, um objecto pode ser ao mesmo tempo maior e menor, 

dependendo dos objectos com os quais está a ser comparado. 

 O material Cuisenaire também pode ajudar o aluno na compreensão da subtracção 

nos aspectos de completar, comparar e retirar. Por exemplo para obter resposta a: 

- Quanto falta à barra B para ficar do mesmo tamanho que a barra A? 

A           

           B           

 

9 – 5 = 4 (Tipo Completar). 

- Quanto é que a barra C é maior que a barra D? 

C           

           D           

 



 348 

9 – 5 = 4 (Tipo Comparar). 

- Se ao tamanho da barra E retirar o tamanho da barra F, quanto sobra? 

E            

           F           

 

9 – 5 = 4 (Tipo Retirar). 

Essas ideias não aparecem apenas quando se utilizam as operações. Por isso, defende-se 

que se trabalhem a partir de situações-problema, com auxílio de materiais concretos. 

Outros exemplos poderiam ser trabalhados com as barras de Cuisenaire, nomeadamente 

no estudo das operações adição, multiplicação e divisão. No entanto, mais interessante do 

que apresentar mais exemplos será motivar o gosto pela utilização destes recursos, ou 

outros, que possam contribuir para a melhoria do processo, do ensino e da aprendizagem 

da matemática. 

 

4. Considerações Finais 

 

 Dada a grande importância que a matemática tem no dia a dia das pessoas e 

considerando o grande insucesso dos alunos em matemática é necessário criar estratégias 

diversificadas de modo a proporcionar aos alunos o gosto pela matemática, pelo que tem 

de interessante e de útil e contribuir para diminuir o insucesso. Assim, uma das medidas 

que pode vir a contribuir para atingir esses objectivos é criar e introduzir no contexto de 

ensino e aprendizagem recursos adequados que possam motivar os alunos a tornar a 

aprendizagem da matemática cada vez mais atraente e efectiva. Daí este trabalho ter 

incidido na reflexão acerca de alguns recursos, destacando-se algumas das suas 

características e defendendo-se a sua introdução como elementos de apoio ao processo de 

ensino e aprendizagem da matemática. 

 Nesta reflexão consideramos como recurso didáctico tudo o que pode ser utilizado 

para facilitar o processo de ensino e de aprendizagem e, como material didáctico todo o 

material que pode ser manipulado e trabalhado para obter resultados finais acerca da 

actividade que está a ser tratada no contexto de sala de aula. 
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 Apresentamos, ainda, como exemplos de materiais didácticos associados à 

matemática o ábaco, os blocos lógicos e as barras de Cuisenaire. 

 Após o trabalho realizado constatamos que este não passa de um pequeno 

contributo que alerta para alguns exemplos, entre vários, que poderiam ser destacados, 

que poderão enriquecer o ambiente de ensino e aprendizagem da matemática. No entanto, 

estamos convictos que a grande mudança no ensino da matemática não depende do 

material utilizado, mas das teorias subjacentes à sua aprendizagem e do modo como os 

recursos digitais, materiais ou humanos dão forma a essas teorias nos contextos reais de 

ensino e de aprendizagem. 
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A Álgebra dos Sistemas de Identificação 
 

 
Carlos Miguel Ribeiro 

Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve 
 

 
 É muito importante, na nossa sociedade actual, termos uma boa capacidade de 

receber, verificar e transmitir dados. Para tornar estes processos mais simples, eficientes e 

funcionais passámos a utilizar números de identificação para representar ou codificar a 

informação. Estes números de identificação encontram-se por todo o lado no nosso dia a 

dia; são utilizados para representar produtos, documentos, contas bancárias, bilhetes de 

avião, indivíduos (número de Bilhete de Identidade, número de Identificação Fiscal), 

cartões de crédito, notas de euro, entre outros tão conhecidos por todos nós. 

 Um dos sistemas mais antigos ainda em voga e que utiliza os números de 

identificação é o Universal Product Code (UPC), criado em 1969, comummente 

conhecido por sistema de código de barras, que foi desenvolvido com o objectivo de 

facilitar o controle de stocks e pagamentos nas superfícies comerciais. Outro exemplo 

deste tipo de sistemas é o International Standard Book Number (ISBN), criado em 1973, 

que é um sistema adoptado para a catalogação de livros e revistas. 

 O facto de associarmos um número de identificação a um determinado objecto 

vem facilitar, substancialmente, a transmissão da informação, pois basta-nos apenas 

transmitir o número identificativo de certo produto para que saibamos do que se trata; por 

exemplo, através de leitores ópticos, ou através da linguagem falada (sensores de fala). 

No entanto, este processo levanta-nos dúvidas quanto à veracidade da informação 

recebida, uma vez que é necessário saber se o número recebido corresponde, 

verdadeiramente, ao número inicial, ou seja, se não ocorreram erros durante todo o 

processo de transmissão dos dados. 

 Com o objectivo de colmatar esta lacuna, surgiu, assim, a necessidade de arranjar 

um mecanismo de controlo que garanta a correspondência entre os dados enviados e 

recebidos. Sem este mecanismo de controlo seria impossível, por exemplo, detectar um 

erro aquando de uma transferência bancária, e todos podemos imaginar os transtornos 

que isso poderia causar. 
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 Assim, quando um número de identificação é transmitido, o receptor deverá 

possuir um processo para verificar se o número recebido é o correcto. Para tal, apensamos 

ao nosso número de identificação inicial um grupo de algarismos redundantes, 

denominados algarismos de teste, que, por sua vez, através de um determinado algoritmo, 

servirão para fazer a verificação da correcta ou incorrecta transmissão dos dados.  Um 

número de identificação utiliza um conjunto de dígitos, letras, símbolos ou uma qualquer 

combinação composta por estes elementos; no entanto, será de realçar que é necessário 

que cada letra ou símbolo esteja associado a um valor numérico (pois apenas podemos 

efectuar cálculos com estes). Como a utilização dos números de identificação tem por 

objectivo providenciar um modo simples e prático de catalogação e identificação de 

objectos ou bens, estes podem apresentar variadas formas. 

 Note-se que, como já foi referido anteriormente, com o avançar dos tempos surgiu 

a necessidade de arranjar um mecanismo de controlo que garantisse que esses dados 

recebidos correspondessem, efectivamente, aos enviados. Porém, inexplicavelmente, 

muitos dos sistemas de identificação em utilização não detectam muitos dos erros 

possíveis de ocorrerem no momento desta transmissão (pouquíssimos dos que estão em 

vigor detectam a 100% a maioria dos erros mais comuns que são os erros singulares, ou 

seja, a troca de um algarismo do número de identificação por outro, e as transposições de 

algarismos adjacentes, o mesmo será dizer, a troca de dois algarismos consecutivos).  

 Vejamos, através dos seguintes exemplos, como funcionam, efectivamente, os 

sistemas de identificação referidos. 

 Consideremos n o comprimento do número de identificação, k número pelo qual a 

soma de identificação tem de ser divisível, A o alfabeto sobre o qual trabalhamos e  os 

valores (pesos) pelos quais vou multiplicar cada um dos algarismos do número de 

identificação e  uma bijecção e . Assim, considerando A um conjunto de 

cardinal k, um sistema de identificação no alfabeto A, de comprimento n, é definido por 

um n-uplo  de inteiros não nulos e pelas palavras  definidas em 

A (chamados números de identificação) tais que 

,    
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 Ao n-uplo  chama-se vector de verificação de algarismos do 

sistema. O algarismo  é habitualmente apelidado de algarismo de teste (ou controlo) 

do número de identificação. Dada uma palavra , à soma 

, que denotaremos por , chama-se soma de teste. Assim, 

uma palavra  fará parte do sistema de identificação se e só se a sua soma de 

teste  for divisível por k.  

 Relembremos que, o sistema Universal Product Code (UPC), vulgarmente 

conhecido como código de barras, é um sistema de identificação numérico sobre o 

alfabeto  de cardinal 10. 

 Um número de identificação UPC é constituído por 12 dígitos,  

agrupados de uma determinada forma e separados por hífen. Da esquerda para a direita 

temos: a1 que identifica o tipo de produto, os quatro/cinco algarismos seguintes 

constituem o número de identificação do produtor, o terceiro conjunto de algarismos que 

identificam o produto e o último algarismo é o algarismo de teste ou contolo. 

 Este sistema é definido por    

,  

 

e  é o único inteiro no intervalo [0,9] para o qual a soma de teste é divisível por 10. 

Portanto . 

 Assim, se tivermos, por exemplo, o número 560119907269?, para determinarmos 

o algarismo de controle temos de multiplicar por 3 os algarismos das posições par e por 1 

os das posições ímpar. Somando os resultados obtemos 103, pelo que, para que o número 

seja divisível por 10 temos como algarismo de controlo o número 7.    

  O International Standard Book Number (ISBN) é também um dos mais antigos 

(foi criado em 1973). Neste sistema a identificação de um determinado livro processa-se 

pelo seu autor, título, edição, entre outros aspectos. Estes elementos são substituídos pela 

sua identificação através de um número com a vantagem de ser transmitida e guardada 

com mais eficiência que uma lista de nomes. Com a associação de um determinado 
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número a cada título publicado, estamos a fornecer uma identidade única à publicação. 

 Cada número ISBN tem comprimento 10, podendo a sua apresentação variar 

ligeiramente de livro para livro (cf., por exemplo, [6] e [9]). 

 O sistema é definido por 

 

e 

. 

 

 O algarismo de teste  justaposto ao número  é, assim, escolhido de 

modo a que a correspondente soma de teste 

 

seja divisível por 11, ou seja, 

. 

 Como se pretende que os números de identificação ISBN sejam formados por 10 

símbolos alfanuméricos, convencionou-se representar o algarismo de teste “10” pelo 

respectivo símbolo na numeração romana “X”. 

 Cada livro é identificado pelos 9 primeiros algarismos divididos em três secções 

de comprimento variável e separadas por hífen, sendo o décimo algarismo o algarismo de 

controlo. A primeira secção, mais à esquerda, identifica um grupo nacional ou geográfico 

de editoras, a segunda identifica uma editora desse grupo e a terceira identifica um título 

particular ou determinada edição de um título. A segunda secção tem de dois a cinco 

algarismos, mas, dependendo, por exemplo, da quantidade de livros editados pela editora, 

pode ter mais. Nesse caso, as maiores empresas reservam um maior número de 

algarismos. 

 Consideremos então o algarismo de identificação 0-387-94665-?. Assim, para 

determinar o algarismo de controlo temos de ter 

 divisível por 11. 

Efectuando as operações obtemos como algarismo de controlo o número 9. Relembre-se 

que quando o algarismo de controlo é 10 substituímo-lo por X.  
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 Na Europa adoptou-se um sistema análogo ao UPC, o European Article Number 

(EAN). Este, por utilizar mais um algarismo, permite que um maior número de produtos 

seja identificado, prevendo, assim, uma maior longevidade do sistema. Aliás, a 

organização que gere o sistema UPC, o Uniform Code Council, anunciou já que se prevê 

que este último se esgote por volta de 2005, altura em que os EUA adoptarão o sistema 

EAN, como já o fizeram entretanto muitos outros países não europeus. 

 Para o sistema EAN temos 

  

e  

. 

 Portanto, neste sistema o algarismo de teste  satisfaz 

. 

 Podemos, então, concluir que no sistema EAN, para determinar o algarismo de 

teste procede-se de modo idêntico ao sistema UPC. 

Vejamos agora o que se passa no tão conhecido Bilhete de Identidade.  

Muita água tem corrido debaixo da ponte desde que se começou a falar num tal 

algarismo apenso ao número do Bilhete de Identidade. Afinal de contas, o tal dígito não 

representa o número de indivíduos com o mesmo nome, como vulgarmente é 

referenciado. Teoricamente é o algarismo de “controlo”, mas que, efectivamente controla 

muito pouco. Apesar de existirem sistemas de identificação 100% infalíveis, aqueles que 

detectam os principais tipos de erros -erros singulares e transposições adjacentes –  é 

incompreensível como é que o nosso Ministério da Justiça utiliza no Bilhete de 

Identidade um sistema de identificação copiado do ISBN, e ainda por cima mal copiado! 

 Vejamos então qual é o grande problema do sistema utilizado no BI.  

 No sistema utilizado no BI temos: 

 e  

com uma pequena, mas importante alteração: o alfabeto utilizado é o conjunto  

pelo que, quando o algarismo de teste deveria ser 10 (X no caso ISBN) é substituído por 

0. Ou seja, quando 0 ocorre como dígito de controlo, ele pode corresponder, na realidade, 

a dois valores: 0 ou 10. Assim, em metade dos casos em que ocorre 0 esse dígito está 
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errado. Não deixa de ser curioso, também, que este sistema tenha sido seleccionado 

também para o NIF (Número de Identificação Fiscal 

 Vejamos, então, um exemplo de como determinar o dito algarismo de controlo no 

bilhete de identidade. Suponhamos que temos um bilhete de identidade com o número 

, onde  é o algarismo de controlo, (dígito que se encontra situado entre a 

caixa do número e a data). Assim, a soma  tem de ser divisível 

por 11. Considerando o número 6235008?, e efectuando as operações descritas acima, 

obtemos . Porém, se modificarmos o número anterior (também ele válido) para 

6235003? obtemos  , mas no BI aparece apenas , ou seja, ambos os 

números do BI têm como algarismo de controlo 0, mas com uma grande diferença: no 

número inicial temos um zero que é o resultado efectivo das operações para a 

determinação do algarismo de controlo, enquanto que no segundo caso temos um zero 

que deveria ser um dez. Perante este segundo caso dizemos que estamos na presença de 

um zero falso. 

 Uma vez que o sistema utilizado no BI foi mal copiado do ISBN, este não detecta 

todos os erros singulares, pois, se considerarmos, por exemplo, os números dos bilhetes 

de identidade anteriores, 6235003 e 6235008, ambos têm como algarismo de controlo o 

número zero, apesar de um deles ser um zero falso. 

 Um outro caso ainda mais estranho é o do sistema utilizado nas novas notas de 

Euro. Desde 1990 que o Banco Central Alemão utilizava, nos números de série das suas 

notas, um sistema que detectava a 100% os dois principais tipos de erros. Seria, portanto, 

de esperar que, no momento de entrada em circulação da moeda única, a 1 de Janeiro de 

2002, o Banco Central Europeu adoptasse, como esquema nos números de série das notas 

de euro, esse sistema. Porém, e para grande espanto de todos quantos se interessam por 

esta área, apesar de já ser conhecido um método que tem uma eficiência de 100% na 

detecção dos erros singulares e transposições, o Banco Central Europeu optou por um 

sistema módulo 9 (a velhinha prova dos nove)! 

 Assim, para determinarmos o algarismo de controlo dos números de série de uma 

qualquer nota de euro, basta consultar a tabela seguinte (para sabermos qual o valor 

correspondente a cada uma das letras), somar todos os dígitos e dividir por 9.   
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Letras  valores      País Letras  valores      País 

 

L  4  Finlândia 

M 5 Portugal 

N 6 Áustria 

P 8 Holanda 

R 1 Luxemburgo 

S 2 Itália 

 

T 3 Irlanda 

U 4 França  

V 5 Espanha 

X 7 Alemanha 

Y 8 Grécia 

Z 9 Bélgica 

 

 Assim, se tivermos, por exemplo, o número de série M3132681541?, para 

determinarmos  o algarismo que falta (algarismo de controlo), somamos todos os 

algarismos e obtemos 39, “noves fora” 3 pelo que o algarismo de controlo tem de ser 6 

(para que o resto dê zero). 

 Concluímos então que este sistema não detecta nenhuma troca nem os erros 

singulares  e , pelo que, o número de série não é um dos meios referidos 

pelo Banco Central Europeu de modo a evitar a falsificação. 

É incompreensível como se continuam a utilizar métodos tão primitivos tendo já os 

matemáticos criado métodos 100 % eficientes na detecção dos principais tipos de erros. 

(Para mais informações consultar, por exemplo, [8]) 
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Vamos dar início ao painel sobre “O ensino aprendizagem dos Números e da 

Álgebra”, colocando a ênfase nos problemas e nos desafios que aí se colocam. 

Esta uma problemática muito ampla e com múltiplas abordagens e que vem sendo muito 

discutida desde há largos anos. Muita coisa tem mudado nas últimas décadas, no entanto 

é ainda lugar comum referir-se as dificuldades dos alunos em operar, grandes problemas 

dos alunos na aprendizagem da álgebra, e que o seu ensino precisa de mudar. Se o que 

tem sido feito e o modo como se tem pensado estes temas não tem dado resultados 

pretendidos, o que fazer, para onde ir, como mudar? 

Pretendemos que a discussão que se irá seguir e para a qual dispomos de 90 

minutos de dê alguma contribuição para a clarificação de alguns destes aspectos. Antes 
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de começar, saúdo aos membros do painel e agradeço a disponibilidade para aqui estarem 

e quero também cumprimentar o público esperando que a discussão corresponda às 

vossas expectativas. Vamos ouvir sobre estes assuntos Abraham Arcavi, Bernardo 

Gómez, João Pedro da Ponte e Jorge Nuno Silva. As apresentações dos membros do 

painel são desnecessárias, pois são todos já nossos conhecidos. Abraham Arcavi, 

Bernardo Gómez e João Pedro da Ponte estão desde o início do encontro entre nós, tendo 

sido apresentados quando das conferências plenárias que proferiram. Relativamente a 

Jorge Nuno Silva, será também conhecido pela maior parte dos presentes.  

Porém, para os outros gostaria de dizer algumas palavras de apresentação  

Jorge Nuno Monteiro de Oliveira e Silva, é Professor Auxiliar na Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa, onde se licenciou, tendo feito o seu Doutoramento em 

Matemática, Universidade de Berkeley, em 1994. Para além de leccionar na Universidade 

de Lisboa, colabora com outras instituições do ensino superior ao nível de cursos de Pós-

Graduações. É director do Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática e os seus 

interesses científicos são variados, e passam pela Análise, Jogos Combinatórios, 

Aritmética, Matemática Discreta, História, Problemas. JNS é um dos matemáticos 

portugueses que, há anos, se interessa pela relação entre o Jogo e Ciência. O seu 

conhecimento e interesse pelos jogos matemáticos é reconhecido tendo mesmo obra 

publicada sobre o assunto: O prazer da Matemática, Jogos Matemáticos, Jogos 

Abstractos João Pedro Neto, Jorge Nuno Silva. 

 

Fátima Guimarães – Começando pelo professor Arcavi, gostava que nos falasse 

sobre a ideia de symbol sense que desenvolveu na sessão de ontem. Esta noção parece-

me bastante interessante. Por um lado, porque se coloca a ênfase no pensar 

matematicamente, ideia forte no espírito dos Standards do NCTM (2000) e numa visão 

de álgebra escolar, diferente da tradicional, mais alargada que inclui representações 

alternativas e transformações relacionadas com elas. Mas por outro lado, porque com 

ela se conserva aquilo em que, do meu ponto de vista, consiste o grande poder da 

Álgebra, isto é, ser uma ferramenta poderosa para expressar e comunicar 

generalizações, revelar estruturas, estabelecer conexões e formular argumentos 
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matemáticos, perceber o porquê de certas relações, não descurando o papel dos 

símbolos literais no contexto da álgebra escolar. 

Porém, curiosamente, tanto num artigo seu de 1994 em que desenvolve esta ideia 

de symbol sense, como na conferência de ontem, não usa a expressão pensamento 

algébrico. Opta por symbol sense, ideia que, como refere, é paralela à de number sense 

para a aritmética. Ora pensar prende-se precisamente com atribuir um sentido (Arendt), 

captar significado (Dewey) e pelo que Arcavi diz sobre symbol sence parece ser uma 

ideia que engloba muitos aspectos do que na literatura se apresenta como pensamento 

algébrico. 

Assim, pergunto, como vê a articulação entre symbol sense e pensamento 

algébrico? 

A opção de não se referir a pensamento algébrico foi deliberada? Se sim, quais as razões 

para essa opção? Gostava que comentasse isto. 

 

Arcavi – Muito obrigado Fátima. Hoje de manhã eu dizia à Fátima que mais fácil 

é moderar uma discussão do que ser “painelista”, porque o número de boas perguntas é 

muito maior do que o número de boas respostas. A tua pergunta é muito interessante e 

não é a primeira vez que a escuto no percurso destes dias, e tenho várias respostas 

relativamente à razão pela qual não me referi em nenhum momento à alusão ao 

pensamento algébrico. Bom, a primeira razão será porque tenho esta tendência a escapar-

me um pouco das grandes questões, e que esse pensamento algébrico me soa como 

questão muito grande, muito profunda e que abarca demasiado, como a pergunta de qual 

é o sentido da vida e isso assusta-me um pouco. Esta seria a primeira resposta bastante 

superficial. Uma segunda resposta, porque não me refiro ao pensamento algébrico, é 

porque me pareceu que, se os símbolos são o instrumento principal da Álgebra, podemos 

concentrarmo-nos no symbol sense em relação com a noção geral de “sense making”, 

criação de significados em geral e não somente na álgebra. De alguma maneira o symbol 

sense é um caso específico de algo que me preocupa muitíssimo e que é o “sense 

making” em Matemática. Eu penso que a chave do divórcio entre os nossos alunos e a 

Matemática, se deve a esse corte entre os significados e o formalismo. E essa foi a grande 

preocupação, e como o formalismo está basicamente personificado, ou digamos, 
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representado na Matemática por símbolos, era de grande interesse tratar e ver como as 

pessoas tomam sentido dos símbolos. Essa é uma parte da resposta, digamos, é que o 

sentido dos símbolos é uma coisa geral. Outra resposta, porque não me refiro ao 

pensamento algébrico, é porque penso que o pensamento algébrico e o sentido dos 

símbolos têm uma intersecção mas não são absolutamente idênticos, penso que o 

pensamento algébrico, como disse, é uma coisa muito grande, muito importante, e difícil 

de definir, mas na segunda volta irei tratar de dar uma definição do pensamento 

algébrico, agora só me estou desculpando porque não a sei. Também me seria difícil 

definir, por exemplo, o que é o pensamento geométrico, mas em lugar de me referir ao 

que é o pensamento geométrico, é algo parecido, tratando-se de identificar o processo que 

em geometria poderia chegar a ser paralelo ao processo em álgebra, que é a visualização, 

exemplo de visualizar, exemplo de “sense making” como visualização, ou será que a 

tendência seria identificar um instrumento importante entre a álgebra que são os símbolos 

e ver como as pessoas se relacionam com isso. Penso que a ideia irá prover algo..., uma 

espécie de conceito sobre symbol sense que nos sirva não só para dirigir, identificar, 

interpretar os nossos resultados de investigação, mas também para ter implicações 

curriculares directas: que tipo de actividades curriculares ou que tipo de prática de aula 

queremos estimular, que tipo de ensino nós queremos ver no currículo, e que tipo de 

pergunta/resposta, diálogo/discussão na aula queremos promover para que esta presença 

de significados seja massiva e não caiamos somente na manipulação formal, que sendo 

muito interessante, transforma-se no que é mais importante, e que tende a produzir esse 

corte entre a Matemática e os alunos. Intensificar o symbol sense parece-me que tinha 

implicações práticas importantes, tinha uma razão curricular e de prática de aula, para 

além de uma razão intelectual académica de investigação. Irei referir-me mais adiante ao 

pensamento algébrico. 

Fátima Guimarães – Muito obrigada. Vou centrar as minhas questões para 

Bernardo Gómez na relação entre a Aritmética e Álgebra, sobretudo do ponto de vista da 

aprendizagem. 

É frequentemente referido que a Aritmética, quer do ponto de vista 

epistemológico, quer curricularmente, precede a Álgebra. Já Sebastião e Silva referia 

que as necessidades de cálculo levaram à expansão do estudo dos números e com isso ao 
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estudo do conjunto das propriedades gerais das operações, propriedades estas que, 

segundo o ilustre matemático português, formam a essência da Álgebra. 

Não há consenso sobre se a Álgebra deve ou não ser considerada Aritmética 

generalizada, mas parece haver consenso de que, na escola, durante o estudo da 

Aritmética se começam a desenvolver as ideias algébricas dos alunos. 

No que se refere à aprendizagem dos alunos, há estudos que sugerem que as 

dificuldades na aprendizagem da Álgebra se enraízam nas insuficiências dos alunos na 

Aritmética. Outros consideram que é precisamente a consolidação de noções típicas da 

Aritmética que constituem um obstáculo à aprendizagem da Álgebra. Referem a 

existência de uma rotura cognitiva quando, qualquer que seja a idade do aluno, se passa 

de aritmética para a álgebra, roturas essas que precisam de acontecer. 

Portanto, parece que qualquer que seja o currículo, ou seja, quer a álgebra seja vista 

como desenvolvimento da aritmética (e haja a preocupação de a tratar desde os 

primeiros anos) quer seja vista como uma área distinta a ser introduzida mais tarde no 

currículo há problemas que surgem na aprendizagem destes temas. 

Haverá roturas? Se sim, quais? Como pode o professor lidar com essas roturas? Quais 

as implicações para o ensino da Álgebra e Aritmética? E para a construção do 

currículo? 

Gostaria que comentasse estas ideias. 

B. Gómez – Bom, muito obrigado. Bem, como só entendi metade da pergunta, 

vou tomar a liberdade e responder. Bem, efectivamente creio que existe a ideia, a 

aparência de que álgebra e aritmética são como peças separadas, é uma aparência. Porque 

digo isso? Peguemos em exemplos: como ensinamos a propriedade distributiva? Usamos 

parênteses, a razão de três por quatro mais cinco entre parênteses igual..., essa é a 

linguagem algébrica, a linguagem de parênteses horizontal ou igual é linguagem 

algébrica, antigamente, no século XX ou princípio do século XX a aritmética não usava 

linguagem algébrica. Outro exemplo, como explicamos o algoritmo da multiplicação? 

Não como ensinamos, como explicamos o algoritmo da multiplicação? Para explicar o 

que fazemos quando multiplicamos vinte e três por vinte e quatro dizemos que vinte e 

três é vinte mais três e que vinte e quatro é vinte mais quatro e que o produto se obtém 

aplicando duas vezes a propriedade distributiva, 23x24=(20+3)(20+4). Isto é linguagem 
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algébrica, os livros actuais estão renunciando à antiga linguagem de unidades, dezenas e 

centenas para explicar os algoritmos, estão incorporando cada vez mais a linguagem da 

álgebra. Porquê? Porque a álgebra ajuda a entender, como dizia o Professor Arcavi, ajuda 

a entender as relações aritméticas, vemo-las explicadas. Quero dizer que há uma 

aparência de ruptura entre a aritmética e a álgebra, mas é uma aparência. Quando se 

ensinava os problemas de magnitudes proporcionais até ao século XX, ensinava-se a 

resolver com métodos aritméticos, antigamente, todavia mais atrás, estavam os problemas 

de regra de falsa posição, que se resolviam com regras aritméticas, com a incorporação 

contemporânea da álgebra, a álgebra eclipsa a aritmética, os problemas de 

proporcionalidade resolvem-se tomando as razões como fracções e a proporção como 

equação. 

Por isso eu digo que há uma aparência de ruptura entre aritmética e álgebra, talvez 

seja porque o fenómeno não seja dado no sentido contrário, a aritmética é um campo de 

validação, de exemplificação das relações algébricas, a álgebra vêmo-la mas clara quando 

pomos exemplos numéricos, e esse fenómeno é no sentido contrário de que a álgebra 

também se aproveite da aritmética, e isso é o que creio que está falhando, essa é a minha 

opinião, e porei um exemplo para acabar. A estratégia do número misterioso para 

multiplicar dois números, seja por exemplo sete por nove, o número misterioso é o oito, 

oito se eleva ao quadrado e só resta um, oito por oito são sessenta e quatro, menos um são 

sessenta e três, este é o resultado, podia-se provar com qualquer par de números que esta 

estratégia funciona sempre. Por exemplo, vinte e quatro por vinte e seis, o número 

misterioso é vinte e cinco, vinte e cinco ao quadrado menos um, são seiscentos e vinte e 

quatro, não falha. Que se está passando, mistério? Na diferença de quadrados, A mais B 

por A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, vale para qualquer par de 

números, para vinte e três por vinte e sete, 23x27=(25-2)(25+2)=252-22=625-4, também 

vale. Temos aprendido a usar a fórmula ou a expressão diferença de quadrados no limbo, 

para que queremos saber que A mais B por A menos B, se A ao quadrado menos B ao 

quadrado são para simplificar ou desenvolver expressões algébricas são para alimentar o 

próprio avanço no ensino da Matemática? A álgebra exemplifica e tem resultados na 

aritmética, é um exemplo da diferença de quadrados, mas podem-se dar muitos mais. A 

divisão de polinómios, a regra de Ruffini, como se explica a regra de Ruffini se não se 
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entende a divisão de números naturais? A regra de Ruffini é simplesmente uma forma 

abreviada da divisão de polinómios, os números naturais têm uma expressão polinómica, 

centro e vinte e três é um por dez ao quadrado mais dois por dez mais três, é uma 

expressão polinómica, é o mesmo, a divisão de números naturais, praticamente, salvo 

detalhes, que a divisão de polinómios, e a divisão de polinómios é o mesmo que a regra 

de Ruffini, essas conexões há que as deixar. E esse creio que, para mim, é um caminho 

que temos que abordar, a aritmética e a álgebra não são peças isoladas. Não sei se 

respondi à pergunta? 

 

Fátima Guimarães – Muito obrigada Bernardo Goméz. As minhas questões para 

João Pedro Ponte incidem sobre a Álgebra, no currículo português, e no seu ensino.  

Em Portugal, os tópicos habitualmente incluídos no domínio da Álgebra têm uma 

presença forte no currículo. Por exemplo, constata-se que no 9º ano o programa 

recomenda que 33% do número total de aulas sejam utilizadas para leccionar os tópicos 

relacionados com a Álgebra. 

Para além disso, parece também serem aqueles onde a diferença entre o número de 

aulas dadas e previstas é maior. Com efeito, um relatório da inspecção sobre o 

desempenho curricular em Matemática, realizado em 97/98, numa população constituída 

pelo conjunto das turmas do 9º ano das escolas públicas e privadas portuguesas, refere 

que os professores ocupam mais de 50% do número total de aulas na leccionação desses 

tópicos. Apesar de tudo isto, as provas de aferição revelam que o nível de desempenho 

dos alunos, em Álgebra, é dos mais baixos. 

A que se deverá essa situação? 

Será mais um problema do currículo ou da cultura e práticas profissionais? 

Ou terá a ver com problemas intrínsecos ao conteúdo? 

João Pedro Ponte – Não sei como é que essas contas foram feitas. Nos programas 

do 3º ciclo do ensino básico não existe uma área de Álgebra diferenciada das restantes. 

Existe uma área de Funções e existe uma área de Números e Cálculo, onde se inclui o 

cálculo numérico e o cálculo algébrico. Não sei como é que os senhores inspectores 

separaram os aspectos de cálculo numérico dos aspectos de cálculo algébrico...  
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Fátima Guimarães – Mas eu posso-te dizer, portanto inclui-se na álgebra as 

equações de 2º grau, números reais e inequações, trigonometria e sistemas de equações. 

João Pedro Ponte – Se fizeram assim as contas, então fizeram mal, pois os 

Números Reais são um tópico de Números, e a Trigonometria é um tópico à parte, que, 

neste nível, a associar a algum outro, seria à Geometria.  

Agora, o facto de os professores dedicarem aos temas indicados mais aulas do que o 

previsto só pode ser um sinal de que eles sentem que se trata de temas importantes, onde 

os alunos têm especiais dificuldades. Os efeitos desse trabalho adicional possivelmente 

não são os que desejaríamos, pois os resultados nestes assuntos no PISA e nas provas de 

aferição não são de facto nada brilhantes. A minha conclusão é que temos um problema – 

temos de saber o que é o essencial da Álgebra, qual é o seu papel no currículo e como 

deve ser ensinada.  

Os conceitos e procedimentos algébricos são parte integrante dos programas, 

nomeadamente do 3º ciclo, com uma ou outra simplificação relativamente a épocas 

passadas. A grande questão que eu coloco é a do lugar da Álgebra nos programas, pois 

esta, como grande tema da Matemática, é praticamente invisível. Dá-se visibilidade, por 

um lado, às Funções e, por outro lado, ao cálculo algébrico, mas perdeu-se a noção do 

papel específico da Álgebra no currículo. 

Ora, todos estaremos de acordo que as Funções são uma parte importante da 

Álgebra, mas isso não chega. Há outros aspectos que precisam de atenção e é isso que a 

ideia de pensamento algébrico, como perspectiva transversal, ajuda a sublinhar. Tal como 

há o pensamento geométrico que representa uma forma particular de pensar, apoiada na 

intuição espacial, e tal como há o pensamento estatístico, uma outra forma de pensar 

própria de colecções de objectos, há também o pensamento algébrico, que tem sido muito 

mal tratado pelos programas... 

Fátima Guimarães – Desculpa interromper-te, mas nós vamos falar da noção de 

pensamento algébrico, na segunda parte. Portanto, se relativamente ao primeiro assunto 

não tens mais nada a acrescentar deixaríamos o resto para a segunda parte. 

João Pedro Ponte – Certo. 

Fátima Guimarães – Muito obrigada, então, João Pedro. Agora, para Jorge 

Nuno Silva, vou incidir na relação dos jogos matemáticos com o Número e a Álgebra. A 
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Matemática e o jogo andaram sempre de mãos dadas e a literatura evidencia bem o 

impacto dos jogos na história da matemática. Lembro-me que num artigo que li de 

Guzman em que falava da relevância dos jogos matemáticos no ensino, salientava este 

aspecto, apresentando exemplos de muitos matemáticos que foram grandes entusiastas 

dos jogos e de outros cuja participação activa em jogos deu lugar a novas áreas e modos 

de pensar que hoje se consideram “verdadeira matemática”. Todos sabemos o prazer 

que acontece quando em aula se utilizam jogos e é indiscutível o papel que podem ter na 

transformação da imagem da matemática. 

Gostaria que o Jorge Nuno se centrasse na importância do jogo no 

desenvolvimento heurístico e no modo como podem enriquecer o conhecimento do 

número e da Álgebra. Da sua experiência, como matemático que estuda jogos e como 

professor de matemática no ensino superior, o que retira em termos da contribuição para 

outros níveis de ensino? 

Jorge Nuno Silva – Vou falar um pouco de um jogo pedagógico medieval, o 

Rithmomachia. Convém lembrar que, nesse tempo, a aprendizagem da Matemática tinha 

como função viabilizar a apreensão do divino. Acreditava-se que sabendo Matemática se 

acabaria por poder compreender o verdadeiro conhecimento, que era a Teologia, que era 

o que era importante. A Aritmética fazia parte desse caminho quádruplo para a sabedoria, 

conhecido por quadrivium, que incluía também a Música, a Astronomia e a Geometria. 

Ora bem, a obra de Aritmética de Boécio foi usada por centenas de anos na Europa e foi 

para acompanhar este ensino que se inventou este jogo que ficou conhecido por vários 

nomes mas principalmente Rithmomachia, que é um nome composto por duas palavras e 

que quer dizer batalha de números.  
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Esta obra de aritmética do Boécio ensina poucas coisas, ensina, por exemplo, o 

que são números pares e ímpares, primos, compostos, números figurados, a achar o 

máximo denominador comum, etc., sem demonstrações, sem nada. Embora Boécio seja 

do séc. VI, e portanto muito posterior a Euclides, visto daqui dos nossos tempos Euclides 

está muito mais avançado, tem demonstrações, tem uma arquitectura dedutiva muito 

sofisticada. Boécio preocupava-se mais com relações numéricas, como N mais um sobre 

N ((N+1)/N), e essencialmente com as médias, que eram as três médias habituais, 

aritmética, geométrica e harmónica, a que dava grande valor místico. Ele depois 

introduziu mais sete médias para fazer o número dez, que tinham também propriedades 

especiais, como já Nicómaco tinha feito. Aliás, Boécio era também um neopitagórico, e a 

sua Aritmética é disso testemunho eloquente. Tratava-se de Matemática mística, de 

decorar, de meditar, de contemplar, porque compreender Matemática era compreender os 

desígnios de Deus, porque acreditavam que Deus tinha formado o Mundo por relações 

matemáticas. Ora bem, Rithmomachia é o primeiro jogo que eu conheço que foi 

inventado para ensinar Matemática, é um jogo pedagógico, e é um jogo dificílimo no 

sentido em que não é um jogo atraente segundo os parâmetros que utilizamos hoje, é 

demasiado obscuro, não é fácil prever as ameaças do adversário, nem elaborar um plano 

estratégico. O manual que eu conheço foi escrito por Francesco Barozzi, um matemático 

italiano do século XVI.  
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O terreno de jogo é um rectângulo quadriculado 8 por 16, dois tabuleiros de 

xadrez juntos, depois hão-de reparar que as peças do lado direito, as brancas, começam 

com uma fiada de números pares, dois, quatro, seis, oito, e depois a partir daí por umas 

regras que Barozzi explica, vão sendo determinados os números das peças. Bom, eu 

tenho aqui isso explicitado, mas não tenho tempo agora para estar a explicar, trata-se de 

relações numéricas típicas da aritmética neopitagórica de Boécio: proporções e médias. A 

disposição inicial era já importante, permitia a contemplação das relações, era já era uma 

aprendizagem. 

Este jogo tem regras difíceis, os movimentos das peças são complicados, o 

triângulo move-se duas casas na diagonal, o quadrado move-se três ortogonalmente, o 

círculo, que é a forma mais perfeita, move-se para qualquer casa adjacente. Há uma peça 

mais complicada porque representa uma soma de quadrados, é a pirâmide, que lembra a 

Rainha do xadrez.  
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O Rithmomachia não era um jogo popular, bem entendido, era um jogo das 

classes cultas, que sabiam ler as regras, que estavam normalmente escritas em Latim, 

portanto este era um jogo que viveu nas igrejas e nos mosteiros medievais. Era o jogo 

mais respeitado de todos, e só se encontram registos abonatórios. Até ao séc. XVII nunca 

ninguém escreveu depreciativamente sobre ele, em todos os escritos que aparecem só 

aparecem louvores a este jogo, é um jogo cheio de virtudes, muito difícil de jogar, e 

contudo, quando chegamos ao séc. XVII o jogo desapareceu por si. Por que é que o jogo 

desapareceu? Porque no séc. XVII apareceu a Álgebra, apareceu outra maneira de olhar 

para a Matemática, apareceu outra tradição da Matemática, que já não conferia ao 

Rithmomachia nenhuma utilidade.  

Eu creio que devemos fazer um pouco o paralelo: nos nossos dias o que é que 

corresponde ao Rithmomachia? Não sabemos responder cabalmente a esta pergunta, mas 

cremos que se trata dos jogos abstractos/matemáticos.  
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A Álgebra, quanto a mim, aprende-se bem, ensina-se bem, quando se aborda a sua 

história. Eu creio que isso dá até liberdade depois ao professor e ao aluno de ter uma 

acção adulta e madura sobre as matérias, e eu tenho a experiência de ensino com alunos 

do Ramo Educacional do 3º ano da Faculdade de Ciências de Lisboa. Ao dar um curso de 

História da Matemática, onde reparo nas carências deles, às vezes elementares, reparo na 

felicidade que têm depois de saber, por exemplo, o Método da Falsa Posição, que é uma 

trivialidade, mas quando se sabe o Método da Falsa Posição para resolver uma equação 

de 1º grau, a fórmula habitual ganha outro estatuto interior. Ao resolver equações do 2º 

grau à moda da Babilónia ou Grécia Antiga, com os métodos de Álgebra geométrica, etc., 

e depois com a fórmula resolvente, ganha-se muita coisa, ganha-se não só conhecimento, 

ganha-se maturidade, ganha-se perspectiva e ganha-se uma visão global do assunto.  

Deixem-me só referir uma ideia que me é cara, a Matemática Recreativa. A 

Matemática Recreativa bem feita, bem apresentada, tem muita utilidade pedagógica e 

didáctica. Vou dar-lhes só um exemplo de um probleminha muito simples: Um 

espontâneo, uma pessoa qualquer da assistência, pensa num polinómio do grau que quiser 

com coeficientes inteiros não negativos, e eu só lhe vou pedir o valor desse polinómio 

para um valor da variável e vou adivinhar o polinómio. Como funciona esta “mágica” 

fica como trabalho de casa para daqui a um bocadinho. 

 

Fátima Guimarães – Muito obrigada. Vou agora colocar a todos os membros do 

painel uma mesma questão que se prende com a clarificação da ideia de pensamento 

algébrico. 

Pensamento algébrico assim como pensamento numérico são expressões que 

passaram a fazer parte do discurso da investigação sobre o ensino do número e da 

álgebra, expressões chave usadas para caracterizar um bom ensino e aprendizagem e 

para qualificar o tipo de encontros que os alunos devem ter com estes temas e até com a 

matemática em geral. Desta forma, torna-se essencial perceber o que é isso de 

pensamento algébrico. 

Se nos detivermos na expressão pensamento algébrico, a palavra algébrico é um 

adjectivo que evidencia um predicado desse pensamento. Mas o que quererá dizer esse 

qualificativo. Na literatura encontramos uma quantidade enorme de tentativas de 
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clarificação de pensamento algébrico. Umas vezes é caracterizado por incidir sobre 

objectos algébricos, parecendo pressupor que a forma de pensar é determinada pelos 

objectos que são pensados. Outras vezes aponta-se para características desse 

pensamento que parecem existir em qualquer ramo da matemática. 

O pensamento é algébrico porque incide sobre objectos algébricos ou é algébrico 

porque tem características específicas que o distinguem de outros tipos de pensamento 

dentro e fora da matemática? 

Terá esse pensamento alguma especificidade própria? E nesse caso qual será 

ela? 

Kieran (1998) refere que se o termo álgebra não tivesse associado a si uma 

conotação impeditiva de uma matemática com compreensão para todos e desde os 

primeiros anos “seria mais simples redefinir álgebra do que criar uma coisa nova 

chamada pensamento algébrico” 

Afinal quais são as mais valias que traz a introdução deste conceito? E que 

problemas acarreta? 

A. Arcavi – Poderia dizer que o pensamento algébrico inclui a conceptualização e 

aplicação de generalidade, variabilidade, estrutura, mas eu quero falar através de um 

exemplo e relacionar symbol sense com pensamento algébrico. Pensem na seguinte 

pergunta: Em que casos a média aritmética entre dois números se pode calcular como a 

sua diferença? Por exemplo, a média de 10 e 30 é 20 e também o é a sua diferença, a 

média entre 10 e 20 é 15 que não é a sua diferença. Um exercício que vocês podem fazer 

de forma numérica, por tentativa e erro, mas pode tornar-se aborrecido. É claro que 

pensar aritmeticamente e pensar de forma geral são duas formas distintas de pensar. O 

foco do pensar algébrico consiste em usar os instrumentos simbólicos para representar o 

problema de forma geral, aplicar procedimentos formais para obter um resultado, e poder 

interpretar esse resultado (neste caso de que um dos números deve ser triplo do outro). A 

ideia de symbol sense ajuda-me a mim a pensar da seguinte maneira: os símbolos 

explicam-me a razão do resultado? Ter symbol sense implica para mim questionar os 

símbolos em busca de significados, e abandoná-los a favor de outra representação quando 

eles não mo proporcionam. Agora vou mostrar-vos uma solução que a mim me parece 

que gera má compreensão que é esta fórmula de álgebra, e que aí na pergunta é se esta 
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solução reflecte o pensamento algébrico ou não, e por aí vamos ter gente que diga que 

sim e porquê, ou que não e porquê, e essa discussão parece-me um pouco estéril, a ideia 

de buscar outra solução, caracterizemo-la como algébrica ou não, é isso que o symbol 

sense me indica. Agora olhemos para outra solução e vocês me dirão se aplicam ou não 

elementos de pensamento algébrico qualquer que seja a definição que vocês tenham em 

mente do pensamento algébrico, ou não? E a solução que me ocorre é usar a recta 

numérica assinalar o 0 e o número a, o número b (a<b) e (a+b)/2. O segmento entre 0 e 

(a+b)/2 deve ser igual ao segmento entre a e b. Esses dois segmentos já têm uma parte em 

comum (o segmento entre a e (a+b)/2) ou seja que as outras duas partes devem ser iguais 

entre si. Isso implica que entre 0 e b há três segmentos idênticos, o que implica que a é 

um terço de b. Aparentemente podemos dizer que é um pensamento geométrico, porque a 

representação é geométrica, que elemento de pensamento algébrico teremos aqui? A mim 

parece-se que discutir este exemplo, se há ou não há pensamento algébrico parece-me 

menos útil do que discutir a ideia do sentido de symbol sense, que foi o que levou a 

procurar e produzir una explicação que vá mais à do uso formal tradicional dos símbolos 

para investigar este problema.  

Bernardo Gomes – Há certo tempo perguntaram-me se um determinado problema 

era aritmético ou algébrico, e eu não soube responder, resolvi-o, e como o resolvi por 

meios algébricos pensei que era um problema algébrico, e quem me pôs a pergunta 

apresentou-me outra solução mais fácil, aritmética, era um problema clássico. Eu tenho 

muitas dúvidas porque não estudei o termo sobre o que é uma coisa e outra, então eu vou 

fazer uma pergunta ao estilo galego, como dizemos em Espanha. Uma raiz quadrada, que 

significa para vocês, que sentido, que pensamento vos provoca? Aritmético, porque é um 

número? Mas suponhamos que não soubemos resolver com um algoritmo, e que nos 

pedem para calcular a raiz quadrada de um número grande, por exemplo Ö1064. Para um 

algébrico o problema reduz-se a resolver uma equação, x= Ö1064. Esta equação tem um 

método próprio, toma-se x=(a+b), eleva se ao quadrado, (a+b)2=1064; desenvolve-se e 

identificam-se os termos em ambos lados da igualdade. Para um aritmético um número 

quadrado é igual à soma de números impares começando do um, assim por exemplo 16 é 

1+3+5+7; logo para um aritmético para a raiz quadrada de um número é suficiente contar 

quantos números impares tem a soma. Para um geómetra a raiz quadrada de um número 
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pode ser o lado de um quadrado com esse número de área. O que é o pensamento 

aritmético, o que é o pensamento algébrico, não é a situação que o desencadeia? Porque 

um resolve de uma determinada maneira e outro de outra, é um produto do ensino, e 

como se há-de ensinar a resolver esta situação? Desencadeando um mecanismo 

aritmético no algébrico ou no aritmético? Enfim, como não sou especialista ponho esta 

pergunta para provocar a nossa reflexão. 

João Pedro Ponte – A situação há pouco colocada por Bernardo Goméz mostra 

que um problema matemático, em si, não é aritmético, algébrico ou geométrico. Um 

problema, com muita frequência pode ser resolvido por métodos muito diferentes e 

dentro dos próprios métodos algébricos há eventualmente variedades, umas mais 

estruturais, outras mais algorítmicas, etc. Portanto o mesmo problema pode ser muitas 

vezes atacado com abordagens de diferentes áreas da Matemática, o que demonstra que 

elas não estão compartimentadas de modo estanque. 

Apesar disso, cada uma delas tem a sua especificidade. Assim, para chegarmos ao 

pensamento algébrico temos de começar pela Álgebra. O que é então a Álgebra? Para 

mim, é um ramo da Matemática que começa com a resolução de problemas, passa pelo 

estudo de equações com uma incógnita (desde o 1º grau até ao grau n) e, numa terceira 

fase, inclui o estudo de estruturas abstractas dos mais diversos tipos (grupo, corpo, espaço 

vectorial, conjunto, etc.). O pensamento algébrico é o pensamento característico destes 

campos da Matemática, o que não significa que só se use aí. O pensamento geométrico 

também é originário de um campo da Matemática, a Geometria, mas usa-se largamente 

na abordagem de questões originalmente formuladas noutras áreas. Deste modo, é a partir 

dos objectos e dos processos de raciocínio a eles associados, que caracterizam as 

diferentes fases deste ramo da Matemática, que podemos chegar ao pensamento 

algébrico. 

É claro que o pensamento algébrico inclui a manipulação de símbolos. No 

entanto, vai muito para além disso. Para o NCTM ele diz respeito ao estudo das 

estruturas, à simbolização, ao estudo da variação e à modelação. Ou seja, no pensamento 

algébrico dá-se atenção não só a objectos concretos mas também às relações existentes 

entre eles, representando e raciocinando sobre essas relações tanto quanto possível de 
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modo geral e abstracto. Por isso, uma das vias privilegiadas para promover este 

pensamento é o estudo de padrões e regularidades. 

Nesta perspectiva, a Álgebra é muito mais do que o simbolismo. No entanto, para 

muitas pessoas, ela reduz-se à aprendizagem da manipulação de expressões simbólicas. 

Isso é reforçado pelos nossos programas que tomam as Funções como algo exterior à 

Álgebra e reduzem esta ao “cálculo algébrico”. Existem várias tentativas de popularizar a 

Álgebra que se centram também nesta perspectiva, enfatizando os “períodos” da 

linguagem algébrica, primeiro o retórico, depois o sincopado e, finalmente, o simbólico. 

Esta parece-me uma visão muito pobre da Álgebra, reduzida a uma simples linguagem. 

Ora bem, o que temos mais, além da simbolização? Temos o estudo da variação, 

que tem a ver com as funções e que, no meu ponto de vista, enquanto não estudamos 

limites, continuidade, derivadas, etc., se trata claramente de Álgebra. Depois, quando 

começamos a usar aqueles conceitos, admitimos explícita ou implicitamente processos 

infinitos, e entramos na Análise Infinitesimal. 

Temos ainda o estudo das estruturas. Trata-se de fazer justiça à evolução da 

Álgebra a partir do séc. XIX em diante. Por exemplo, a relação de ordem é uma estrutura 

que se estabelece num conjunto e é um aspecto eminentemente algébrico. Esta vertente é 

fundamental para se ter uma visão moderna da Álgebra e portanto é necessário incluí-la. 

E, finalmente, temos a vertente da modelação. Este é o aspecto mais problemático. 

Em que medida a modelação é um elemento essencial do pensamento algébrico? Sendo o 

nosso grande problema evitar que a Álgebra se reduza à manipulação de símbolos – a 

grande questão que Abraham Arcavi coloca quando fala em symbol sense – temos que 

enriquecer o trabalho com os símbolos de tal maneira que ele não se reduza à simples 

manipulação levando a perder os significados. Para isso é necessário relacionar a Álgebra 

com outras áreas da Matemática e com questões extra matemáticas, o que a modelação 

nos permite. No entanto, eu diria que, estritamente falando, a modelação é um outro 

conceito matemático, paralelo ao pensamento algébrico, tal como o pensamento 

geométrico, etc. Sublinho, contudo, que esta ideia da relação da Álgebra com outros 

domínios é fundamental e não pode ficar de fora. 

Finalmente, é preciso dizer que não me parece que nos devemos perturbar pelo facto do 

termo “pensamento algébrico” ser usado por diferentes pessoas com diferentes 
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significados e que alguns rejeitem totalmente o seu uso. Isso acontece com muitos outros 

termos. Se nos tivéssemos que restringir aos termos que não são problemáticos só 

diríamos trivialidades... O termo “pensamento algébrico” foi deliberadamente cunhado 

por certos educadores matemáticos, que lhe procuram atribuir um certo significado e que 

o usam porque o acham útil, considerando que ele pode ter um certo papel organizador do 

currículo. Trata-se, portanto, de uma construção social. Quem não gostar do termo é livre 

para fazer outras sugestões... 

Para mim, penso que a noção de pensamento algébrico é importante do ponto de 

vista curricular, pois ajuda a perceber que a Álgebra não se reduz à manipulação de 

símbolos, mas envolve uma forma própria de pensar, que, tal como a perspectiva 

geométrica, deveria permear muito mais toda a aprendizagem da Matemática. É um 

conceito importante porque sugere que uma iniciação a este modo de pensar, importante 

em Matemática, não tem que começar no 3º ciclo, mas pode começar nos 1º e 2º ciclos, 

explorando, por exemplo, regularidades e padrões. 

Jorge Nuno Silva – A Álgebra é mais bem compreendida quando se sente a 

necessidade dela, quer dizer, quando um aluno faz quinhentos problemas iguais de uma 

maneira aritmética básica e depois descobre que há uma maneira algébrica mais global 

que resolve uma classe de problemas, o aluno dá um salto qualitativo, mas eu creio que 

não se podem saltar muitos passos com demasiada rapidez, porque senão a Álgebra fica 

opaca, como já foi aqui dito, e fica pouco relacionável com as suas aplicações. A Álgebra 

deve ser motivada e deve aparecer a quem a aprende como uma necessidade, se aparecer 

como uma resposta a uma pergunta que não foi feita é um desastre, e nós temos 

infelizmente a tradição do ensino da Álgebra, pelo menos na escola onde eu trabalho, de 

uma maneira muito árida, consistindo essencialmente numa apresentação de uma 

sucessão de estruturas algébricas: semi-grupo, grupóide, grupo, anel, corpo, .... 

Fátima Guimarães – Muito obrigada a todos, nós estamos quase em cima da 

hora, podemos abrir só um pequeno espaço se houver alguma pergunta para colocar aos 

membros do painel.  

Bom, se não há eu dou por encerrado o painel, espero que tenha contribuído para 

a clarificação de alguns aspectos sobre este assunto. Quero agradecer uma vez mais aos 

membros do painel, pela vossa participação, pela contribuição que deram à reflexão 



 379 

sobre esses temas e quero também agradecer ao público por estar presente. Muito 

obrigada. 
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