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O XV Encontro de Investigação em Educação Matemática teve como Tema 

“Currículo e Desenvolvimento Curricular: Desafios para a Educação Matemática”. 

Trata-se de um tema que tem vindo a ficar na ordem do dia dada a crescente percepção 

de que os programas de Matemática do ensino básico aprovados em 1991 estão cada vez 

mais datados e que é necessário estabelecer uma articulação mais coerente entre estes 

programas e o currículo nacional; ao mesmo tempo, sente-se que é necessário reflectir 

sobre as orientações que têm vindo a ser adoptadas para o ensino secundário.  

Para além dos desajustes e limitações dos textos curriculares oficiais é 

necessário fazer um balanço das experiências que têm vindo a ser postas em prática no 

terreno, nos diversos níveis de ensino, motivadas pelas potencialidades das tecnologias 

de informação e comunicação, por perspectivas que valorizam as tarefas de exploração 

e de investigação ou as relações da Matemática com a realidade, ou ainda por outras 

abordagens inovadoras ao ensino desta disciplina. 

Neste encontro, pela primeira vez em Portugal, os manuais de Matemática foram 

também objecto de atenção especial. Foram apresentados diversos trabalhos analisando 

aspectos específicos dos manuais, ao lado de outros que assumem um cunho mais 

avaliativo, procurando determinar a sua qualidade como meios auxiliares do processo de 

ensino-aprendizagem. Foram ainda objecto de particular atenção as questões de ordem 

histórica. Na verdade, uma perspectiva da evolução dos currículos ao longo de muitas 

décadas fornece um quadro extremamente interessante de mudanças, por vezes 

marcantes, que nos faz pensar que mudanças semelhantes ou ainda mais significativas 

poderão ocorrer no futuro. Grande atenção foi igualmente dada às experiências de 
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inovação curricular realizadas pelos professores no terreno. Estas experiências são os 

grandes motores da evolução curricular, ajudando a testar novas ideias e a determinar o 

que tem potencialidades para uma rápida generalização, o que precisa de mais 

aperfeiçoamentos e o que precisa de ser repensado de raiz ou mesmo posto de parte.  

Finalmente, convidados internacionais de França, Holanda e Espanha ajudaram 

a estabelecer o contraponto entre a nossa realidade e a de outros países europeus, 

levando-nos a aprofundar a reflexão sobretudo sobre o papel das tecnologias e também 

do professor na transformação curricular. É interessante verificar não só os seus 

resultados mas também os paralelos e as diferenças com os projectos nacionais, 

interrogando-nos sobre as motivações que estão na sua base. 

Este encontro proporcionou, assim, um aprofundamento do debate das questões 

curriculares em Portugal, aproximando-nos das discussões realizadas noutros países e 

ajudando-nos a crescer como comunidade reflexiva e crítica especialmente dedicada aos 

problemas do ensino e aprendizagem da Matemática e da formação dos respectivos 

professores. 
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Desenvolvimento curricular: 
contributos de um projecto centrado no sentido do número 
 

Joana Brocardo 
Escola Superior de Educação de Setúbal 
 

Neste texto apresento e analiso as principais características de um projecto de 
desenvolvimento curricular – o projecto Desenvolvendo o sentido do número: 
perspectivas e exigências curriculares1 – procurando que a discussão que apresento 
contribua para uma reflexão em torno de aspectos de natureza curricular ligados ao tema 
dos números e das operações.  

Depois de explicitar o contexto percursor do projecto indico os seus objectivos e 
analiso alguns dilemas que a equipa do projecto enfrentou durante o desenvolvimento 
do trabalho. Finalmente, explicito as características para que evoluiu e organizo uma 
curta reflexão final.  

 

Ideias percursoras do projecto 

A ideia de desenvolver o projecto enraizou-se numa análise crítica de vários 
aspectos relacionados com os números e as operações. Destaco os que dizem respeito 
aos documentos curriculares oficiais e ao conhecimento sobre o modo como 
tradicionalmente se ensina e aprende este tema. 

 

Os documentos curriculares oficiais 

No programa de Matemática para o 1º Ciclo do ensino básico o tema Números e 
Operações é um dos quatro blocos do programa. Neste documento recomenda-se, por 
exemplo, uma especial atenção ao cálculo mental e considera-se que a aprendizagem 
dos algoritmos deve surgir sempre como resultado de um longo trabalho com os 
números e as operações.  

                                                 
1 O Projecto Desenvolvendo o sentido do número: perspectivas e exigências curriculares é financiado 
pela FCT com a referência POCI/CED/59680/2004. 
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Relativamente aos conteúdos/objectivos, apresentados ano a ano, não reflectem 
uma preocupação ao nível da trajectória da aprendizagem. Em nosso entender reflectem 
uma divisão básica dos objectivos/conteúdos ou seja, na repartição pelos vários anos 
usa-se uma lógica: da aparente crescente complexidade que não tem em conta o que a 
investigação recomenda. As indicações relativas às tabuadas e aos números decimais 
permitem precisar esta crítica ao Programa de 91. 

Relativamente à tabuada o programa indica um caminho de construção e 
memorização que segue uma lógica crescente: começar pela tabuada do 2, depois a do 
3, depois a do 4, … . Ora, se se tiver em conta uma organização da tabuada pensada de 
modo a explorar relações que favoreçam a aprendizagens, o trabalho em torno da 
tabuada do 5 deve ser feito antes de trabalhar a do 3 e a do 4. De facto, as contagens de 
5 em 5, são essenciais para estruturar o cálculo mental e para facilitar a passagem da 
contagem “pobre” de 1 em 1 para contagens mais “potentes”. Sendo assim, a 
aprendizagem da tabuada do 5 é fácil para os alunos e, se for feita mais cedo, reforça 
conhecimentos importantes e que devem ser dominados bastante cedo (Heuvel-
Panhuizen, 2001).  

Quanto aos números decimais, tanto a opção de os introduzir antes das fracções, 
como as indicações que são dadas relativamente a eles revelam uma opção que é hoje 
bastante contestada. Muitos autores recomendam que o conceito de fracção anteceda o 
de número decimal. Também, mesmo que tal não aconteça, estabelecer como faz o 
Programa que no 3º ano os alunos relacionem dezena, centena, milhar, décima e 
centésima com a unidade e entre si e que só se fale de milésima no 4º ano, é uma opção 
que é feita sem pensar no modo de introduzir os conceitos. No 3º ano os alunos já 
fizeram um caminho de estruturar o sistema de numeração decimal que justifica o 
prolongamento para a subdivisão da unidade realizado de forma análoga ao que foi feito 
com a unidade, dezena, centena e milhar. 

O currículo nacional publicado em 2001, embora perspectivando aspectos que 
nos parecem muito relevantes, constitui um documento de carácter geral que não 
concretiza directrizes de desenvolvimento da aprendizagem.  

Em suma, esta crítica aos documentos curriculares oficiais pode ser resumida do 
seguinte modo: embora coexistam indicações gerais e específicas, não se formulam 
articulações nem directrizes de desenvolvimento que permitam identificar o que é 
central, tudo é importante.   
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O que sabemos da prática 

O Relatório Matemática 2001 (APM, 1998) indica, de um modo geral, uma 
tendência para optar por aulas expositivas, por usar pouco os jogos didácticos ou os 
materiais manipuláveis. Identifica, também, o predomínio claro do manual escolar para 
apoiar a preparação das aulas.  

Embora este relatório não analise dados relativos ao 1º Ciclo, a ideia de que a 
situação neste ciclo de ensino é análoga e de que predomina um ensino muito focado na 
aprendizagem por repetição de regras de cálculo, é bastante vincada. Precedendo o 
início deste projecto recolhemos e analisámos dados que confirmaram esta ideia. De 
facto, os dados analisados, evidenciam muitas dificuldades dos alunos no contexto da 
resolução de situações que envolvem o uso de conhecimentos relacionados com os 
números e as operações (Brocardo, 2004). Muitos alunos procuram cegamente uma 
“conta” para resolver um problema; predomina o uso de duas estratégias: desenhos ou 
“contas”.  

O exemplo seguinte permite ilustrar o tipo de respostas dos alunos às situações 
que lhes foram propostas. Uma das questões apresentadas foi:  

O dono de um restaurante sabe que precisa de aproximadamente 150 velas 
por noite. As velas são vendidas em caixas de 48 velas cada uma. 
Aproximadamente, de quantas caixas precisa por noite?  
 

Vejamos as respostas de Nuno e Ana:  

Nuno faz a “conta” 48x3 bem e diz que com mais uma dava demais e depois 
responde 144. Ana faz a conta 150 – 48 sabe que não está bem mas não consegue 
perceber o que deve fazer. Responde 102.  

Há alunos que resolvem bem o problema mas muito poucos o fazem como Artur 
que o resolve sem recorrer a uma “conta” em pé. Faz  48 + 48 = 96 e conclui “então é 3 
caixas que dá para 150”.  

 

Objectivos do projecto e organização 

No contexto do estudo sobre o desenvolvimento do sentido do número nos 
primeiros anos de escolaridade (dos 5 aos 12 anos), definiram-se os seguintes grandes 
objectivos do projecto: 

a) construir materiais curriculares facilitadores do desenvolvimento do sentido 
do número (inteiros, decimais e fracções); 
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b) compreender o modo como as crianças desenvolvem o sentido do número, 
sobretudo no contexto de resolução de problemas; 
c) identificar práticas profissionais e o tipo de currículo que favorecem o 
desenvolvimento do sentido do número. 
 

A equipa do projecto reúne um conjunto de docentes das ESEs de Setúbal, 
Lisboa e Leiria, professores do 1º e 2º ciclos e educadores de infância e organiza-se em 
três grupos: Pré escolar, 1º Ciclo, 2º Ciclo. Cada um destes grupos está subdividido em 
vários sub-grupos, Cada um deles é constituído por professores das ESEs e de outros 
níveis de ensino ou educadores.  

Um dos elementos da equipa do projecto desenvolveu uma plataforma de 
comunicação a distância que permite colocar materiais, discutir ideias e enviar 
mensagens. Para além da comunicação a distância, realizam-se anualmente várias 
reuniões de trabalho de toda a equipa ou dos grupos e sub-grupos.  

 

O desenvolvimento do projecto: alguns dilemas 

Durante o primeiro ano do projecto, a par de um aprofundamento teórico, 
desenvolvemos e testámos tarefas isoladas. Nesta fase a recolha de dados foi feita, 
sobretudo, com base na análise do professor que implementava a tarefa. No entanto, 
decidimos investir numa recolha de dados mais sistemática num dos sub-grupos, 
registando em vídeo a aplicação de duas tarefas. Estes dados foram analisados e 
discutidos com o objectivo de precisar categorias de análise e de construir um 
entendimento partilhado do modo de organizar e analisar os dados que a equipa iria 
recolher (Mendes e Delgado, 2006). 

Este processo de construção, experimentação e avaliação de propostas de 
trabalho para as aulas, a par da análise dos dados recolhidos fez vir a lume algumas 
questões cuja análise e discussão muito nos ajudou a evoluir. Apresento, em seguida, os 
principais dilemas que enfrentámos explicitando as opções que tomámos.  

 

Sentido do número e progressão de aprendizagem  

Embora com formulações não totalmente idênticas, a definição de sentido de 
número proposta por Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) – compreensão global do 
número e das operações a par da capacidade de usar essa compreensão de maneira 
flexível para fazer julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias úteis de 
manipulação dos números e das operações – reúne os aspectos que considero essenciais. 
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No entanto, trata-se de um definição global cuja precisão engloba um grande número de 
aspectos. Por exemplo, para McIntosh et al. (1992), sentido do número envolve:  

- O conhecimento e destreza com os números que inclui o sentido da 
regularidade dos números, múltiplas representações dos números, o sentido da 
grandeza relativa e absoluta dos números e o uso de sistemas de referência que 
permitem avaliar uma resposta ou arredondar um número para facilitar o 
cálculo; 

- O conhecimento e destreza com as operações que envolve a compreensão do 
efeito das operações, a compreensão das propriedades e a compreensão das 
relações entre as operações;  

- A aplicação do conhecimento e da destreza com os números e as operações 
em situações de cálculo que inclui a compreensão para relacionar o contexto e 
os cálculos, a consciencialização da existência de múltiplas estratégias, a 
apetência para usar representações eficazes e a sensibilidade para rever os dados 
e o resultado. 

Baseada na análise dos contributos de vários autores a equipa do projecto foi 
aprofundando a sua compreensão de sentido de número. No entanto, prevaleceram duas 
dificuldades:  

- quando se discute o sentido do número há um claro predomínio dos números 
naturais. Mas nós, centrados em alunos dos 5 aos 12 anos, tínhamos de pensar 
também nos números decimais e nos fraccionários; 

- a discussão do conceito do sentido do número que realizámos com base na 
literatura sobre o tema, embora esclarecedora, não concretiza aspectos ligados à 
progressão da aprendizagem.  

A equipa tem vindo a encontrar vias de ultrapassar estas duas dificuldades. 
Relativamente à primeira, temos vindo a estudar várias problemáticas relacionadas com 
o ensino e a aprendizagem dos números racionais positivos (ver Monteiro e Pinto, 
2005).  

Relativamente ao segundo aspecto temos realizado um progressivo trabalho de 
integração de ideias de autores que focam a aprendizagem dos números e das operações 
(Fosnot e Dolck, 2002; Heuvel –Panhuizem (Ed), 2001) com o que está previsto no 
currículo oficial.  
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Por exemplo, em relação ao 1º e 2º anos resumimos os conteúdos a trabalhar nas 
tarefas para os alunos da seguinte forma:  

-2 
Números e Relações 
Compor e decompor quantidades 
(números inteiros de coisas, pessoas, 
etc.) e de grandezas (números inteiros 
de euros, cm, etc.) usando as estruturas 
adequadas:  
- Dobros  
- Grupos de 5 e 10 
- Grupos de 2 e 4, 3 e 6 
- Combinações 
• Comparar e ordenar quantidades ou 
grandezas e determinar a diferença por 
reestruturação, mudando de unidades 
de contagem/medida: 2 caixas de 20 
laranjas é o mesmo que 4 sacos de 10 
laranjas e 8 tabuleiros de 5 laranjas.  
• Representar simbolicamente estas 
actividades em linha e por 
agrupamento (estruturar)  
 

Operações 
Transformar os procedimentos de 
adição e de subtracção por contagem 
por procedimentos de cálculo 
estrutural. 
Raciocinar utilizando:  
- os (quase) dobros (`simples´e 
`grandes´) 
- a decomposição dos números em 
(múltiplos de) 5 mais ...  
- a decomposição de 10 em 1 e 9, 2 e 
8, etc. e do 20 em 11+9, 12+8, etc.  
- a decomposição de 10 em 1 e 9, 2 e 
8, etc. e de 20 e 11+9, 12+8, etc. 
- (quase) 10 a mais ou 10 a menos 
E raciocinar aplicando: 
- a propriedade associativa e 
comutativa da adição, 
- a relação inversa entre a adição e a 
subtracção  
- as regras de cálculo por 
equivalência: podemos transformar 
uma adição somando a um termo o que 
subtraímos ao outro (9+2=10+1) e uma 
subtracção somando ou subtraindo a 
mesma quantidade a cada termo (14-
9=15-10 e 12–3=10-1) 

 

Esta organização vai muito além de uma simples escolha de alguns dos 
conteúdos do programa ou de uma re-organização da ordem de os abordar. De facto, 
procura-se, por um lado estruturar os números e relações de uma forma organizada e, 
por outro, ancorar as operações no trabalho em torno dos números e relações. Veja-se o 
seguinte exemplo, em que se recorre ao conceito do “dobro de”. Tradicionalmente 
introduz-se o “dobro de” recorrendo a vários exemplos e pedindo aos alunos que 
resolvam exercícios em que se pede para calcular o dobro de vários números. Na nossa 
proposta este conceito é basilar e usado para efectuar cálculos em situações como 13 
+12 (dobro de 12 mais 1) ou 50-25 (é 25 porque 25 + 25 é 50).   
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Características das tarefas e das sugestões para o professor/educador 

Correspondendo à nossa própria evolução do entendimento dos aspectos 
envolvidos no sentido do número e do modo como se deveria organizar a aprendizagem, 
assim evoluíram as tarefas que desenvolvemos e o modo como se pensaram as 
indicações para o professor.  

A tarefa “a máquina de bebidas” ilustra bem a preocupação de que o contexto 
proposto para exploração favoreça a profunda conexão entre número/relações e 
operações que referi anteriormente.  

Esta tarefa, destinada ao 1º ano, foi 
pensada de modo a que os separadores 
horizontais favoreçam uma contagem de 5 em 
5. A fila com 10 latas tinha o objectivo de 
também favorecer a contagem a partir do 
grupo 10 (10 + 5 + 3; 10 + 4).  

As questões que foram propostas para 
explorar este contexto, assentavam nestes 
aspectos e, também, no facto de duas das filas 
serem “complementares”: para ter a fila das 
latas de limão completa faltavam 2 latas e 
havia 2 latas de uva; para ter a fila das latas de 
pêra completa faltavam 6 latas e havia 6 latas 
de manga. Deste modo, ao pedir para calcular 
o número de latas de pêra que faltavam para 
encher a máquina, estava-se a favorecer uma 
relação entre as relações numéricas 
exploradas e as operações – 14 (10 + 4) + 6 
(1+5) dá 20, logo faltam 6 latas de pêra.  

 

 

A compreensão das características que as tarefas deveriam ter de modo a 
favorecer o sentido do número, tem sido um longo caminho que nos tem levado a 
abandonar tarefas que inicialmente víamos como muito interessantes. Por exemplo, a 
tarefa “a caminho da escola” foi inicialmente pensada para introduzir o modelo da recta 
numérica.  
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A caminho da escola 
 

O pai da Rita é motorista num autocarro que transporta alunos para as escolas do sítio 
onde vive. Ela não teve aulas e resolveu fazer uma dessas viagens com o pai. Como ele 
tem que registar o número de alunos que entram e saem em cada escola, resolveu pedir 
ajuda à Rita.  
Como a Rita gosta muito da recta numérica, começou assim a fazer os seus registos. 

 
 

Tu podes também recorrer a ela ou então fazer outros cálculos.  
 
! 1ª paragem - entraram 26 crianças; 
! 2ª paragem - entraram 19 crianças; 
! 3ª paragem - entraram 21 crianças; 
! 4ª paragem - entraram 20 crianças; 
! 5ª paragem - saíram 9 crianças; 
! Penúltima paragem - saíram 10 crianças; 
! Última paragem...  
 
1. Quantas paragens existem no percurso que o autocarro fez? 
2. Qual foi a paragem em que começaram a sair crianças? 
3. No final da 2ª paragem quantas crianças estão no autocarro? 
4. E no final da 3ª paragem, quantos alunos já estão no autocarro? 
5. No final da 4ª paragem, quantos alunos já leva o pai da Rita no autocarro?  
6.  Como saíram 9 alunos na 5ª paragem e não entrou ninguém, quantos alunos 
continuam em viagem? 
7.  Quantos são os alunos que saíram na última paragem? 

 

No entanto, verificámos que estávamos a forçar o uso de um modelo e que os 
alunos não podiam construir as relações de modo a calcular o que lhes era pedido:  

- tinha-se optado por representar como se podia saltar 26. No entanto, para 
representar esta situação, seria natural começar com o 26 marcado na recta;  
- a estrutura da marcação de 10 em 10, pensada inicialmente para suportar 
contagens/saltos de 10, não traduzia o contexto e introduzia uma confusão 
desnecessária; 
- os saltos representados eram já bastante “sofisticados” – saltar 26, em 20 mais 
6 ou saltar 19 em 20 menos 1. Ora, uma vez que não era dada a oportunidade de 
cada aluno estruturar ao seu nível de desenvolvimento, estávamos a correr o 
risco de formalizar demasiado para alguns alunos e a favorecer o uso de uma 
regra mecanizada, mas não compreendida.  
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Correspondendo a esta evolução também evoluiu o modo como passámos a 
conceber as indicações para o professor. Inicialmente tivemos a tendência de explicitar 
globalmente as intenções das tarefas. Com o desenrolar do projecto passámos a ser mais 
minuciosos e a explicitar detalhadamente todos os aspectos envolvidos em cada 
proposta de trabalho.  

 

Diferentes níveis de actividade  

Um dos aspectos que nos colocou algumas dificuldades inicialmente foi o de 
perceber o significado da diferença entre as estratégias usadas pelos alunos. De facto, 
tínhamos a ideia de que era natural que houvesse alguma diversidade de caminhos 
usados e que desde que o aluno resolvesse a situação proposta, tudo estava bem. Com o 
evoluir do trabalho e da experimentação, fomos ganhando uma certa sensibilidade para 
analisar as respostas dos alunos e para perceber as diferenças. É muito diferente só 
contar de 1 em 1 ,de usar a estrutura do 5 ou do 10 ou saber usar mentalmente o 
complemento para 20. 

Aliado a este aspecto procurámos questões e propostas intencionais que 
permitissem que os alunos desenvolvam progressivamente conhecimentos mais 
sofisticados. Esta procura não tem sido fácil. No entanto, temos tido presente os 
conceitos de modelo de/modelo para, assim como os níveis de actividade referidos por 
(Gravemeijer, 1997, 2005).  

Como refere este autor a mudança do modelo de para o modelo para, 
corresponde à mudança entre pensar no modelo de cada situação do pensar nas relações 
matemáticas. Relacionado com isto, consideram-se dois tipos diferentes de actividade:  

- actividade ligada a um referencial em que a acção com o modelo decorre do 
significado do contexto de cada situação 
- actividade geral em que a acção com o modelo decorre do significado das 
relações matemáticas envolvidas.  
Compreende-se agora melhor a nossa opção de abandonar a tarefa “a caminho 

da escola”. A representação que se fazia na recta – actividade ligada a um referencial - 
não correspondia, como foi referido anteriormente, ao modelo que decorre do 
significado do contexto da situação. 
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Estes dois tipos gerais de actividade podem ser complementados por outros dois: 
um ao nível do enunciado da tarefa e um outro a um nível mais formal de actividade 
matemática em que os alunos já não precisam de modelos.  

Gravemeijer considera assim 4 níveis de actividade: 

  

 

Figura 1 – Níveis de actividade (Gravemeijer, 2006) 

 

No nível de actividade situacional a interpretação e as soluções dependem da 
compreensão de como actuar no contexto. No nível de referencial usa-se um modelo da 
situação o modelo de. No nível geral usa-se um modelo que não se aplica apenas 
naquela situação particular e que pode ser usado em todas as situações de um certo tipo 
– modelo para. Finalmente, no nível formal não há dependência de modelos que 
suportam a actividade.  

 

Características para que evoluímos 

Como referi anteriormente, a aprendizagem ao longo do trabalho de concepção e 
experimentação das tarefas levou-nos a evoluir no modo de pensar as tarefas e as 
sugestões para o professor. Também, de acordo com o propósito de compreender o 
modo como se desenvolve o sentido do número, começámos a planear e testar cadeias 
de tarefas.  
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Consideramos uma cadeia de tarefas como uma sequência de 3 ou 4 tarefas que 
procura desenvolver um conjunto de aspectos interrelacionados e que, constitui, ao fim 
ao cabo, o modo como se pensou uma trajectória de aprendizagem para alguns dos 
temas e relações incluídos no sentido do número. 

O texto seguinte é um exemplo do modo como se apresenta globalmente uma 
cadeia de tarefas:  

Esta cadeia centra-se na construção de uma trajectória de aprendizagem que parte do 
conhecimento relativo ao cálculo aditivo para desenvolver a noção de multiplicação. 
Mais concretamente foca as relações de dobro e de metade, as relações entre algumas 
tabuadas e a compreensão e aplicação das propriedades da multiplicação. Esta 
progressão de aprendizagem foi também prevista para introduzir o modelo da linha 
numérica dupla e para ampliar o conceito de multiplicação: para além de entender a 
multiplicação como adição repetida pretendia-se também relacioná-la com a disposição 
rectangular (modelo de área). Especifica-se, em seguida, o modo como com cada tarefa 
procurou operacionalizar esta trajectória de aprendizagem.  

 

A esta apresentação global segue-se uma descrição tarefa a tarefa dos aspectos 
específicos de cada uma precisando a relação entre eles dentro da tarefa e na sua relação 
com as outras.  

A par desta organização das tarefas a testar, organizámos uma recolha de dados 
sistemática que está neste momento a ser analisada. No quadro seguinte resumem-se os 
aspectos em que incidiu a recolha de dados efectuada até agora:  

 

Ano Aspectos em que incidia a cadeia de tarefas 
Pré (5 anos) Estruturar números até 10 Estruturar números entre 10 e 14.  

Modelar contagens de 2 em 2 
2º ano Partindo da disposição rectangular de objectos:  

- desenvolver estratégias de contagem usando a multiplicação; 
- explorar tabuadas;  
- usar propriedades da multiplicação;  

2º ano Partindo do conhecimento relativo ao cálculo aditivo para 
desenvolver a noção de multiplicação. Mais concretamente foca 
as relações de dobro e de metade, as relações entre algumas 
tabuadas e a compreensão e aplicação das propriedades da 
multiplicação 

3º ano Aprofundar os conhecimentos sobre a multiplicação usando as 
propriedades da multiplicação e equivalências apropriadas. 

5º ano Fazer uma primeira abordagem às fracções através da partilha 
equitativa, recorrendo ainda à relação parte todo e à fracção 
como operador, trabalhar a questão da unidade de referência, as 
fracções impróprias e as diferentes representações dos números 
racionais. 
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Uma vez que considerámos que a experimentação de uma cadeia de tarefas 
numa turma é um caso, estamos a concluir a análise de 6 casos que serão parte dos 
dados a ter em conta no estudo transversal do desenvolvimento do sentido do número.  

No entanto, para que se possa aprofundar mais os aspectos relativos ao 
desenvolvimento do sentido do número, temos prevista a experimentação, em parte já 
levada a cabo de mais duas cadeias de tarefas: uma relacionada com os números 
decimais e outra com a divisão. 

A terminar 

Ao longo deste artigo procurei, ao caracterizar o trabalho e as reflexões da 
equipa do projecto Desenvolvendo o sentido do número: perspectivas e exigências 
curriculares, reflectir sobre aspectos relacionados com o sentido do número.  

Embora ainda haja muito trabalho a realizar antes de dar por concluído este 
projecto (está previsto até Dezembro de 2007) penso que a aprendizagem realizada até 
agora nos permite avançar com uma sugestão de carácter curricular:  

De uma organização curricular concebida a partir da lógica dos temas, temos de 
passar para uma organização curricular centrada na trajectória de aprendizagem do 
aluno. E note-se que isto tanto é importante quando se pensa em conteúdos/objectivos 
como quando se pensa em competências.  
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Del currículo al profesor y su desarrollo profesional 
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Resumo. Es ampliamente conocido que las propuestas curriculares se 
ponen en práctica a través de los profesores. Distintos profesores poseen 
distintas formas de entender y aplicar el currículo. Por tanto, uno de los 
elementos esenciales de cualquier reforma o innovación curricular es el 
profesor. Se hace, pues, necesario abordar en profundidad las 
competencias del profesor para llevar a buen término dichas propuestas 
curriculares, las cuales, a su vez, suponen una definición de competencias 
en los alumnos. Se proponen los entornos colaborativos (profesores e 
investigadores) como medio de promoción del desarrollo profesional, en el 
que se aborden las relaciones existentes entre el conocimiento del 
profesor, las demandas del currículo y la práctica de dicho profesor. En 
particular, se considera el modo de gestionar la participación de los 
alumnos por parte del profesor, como medio para propiciar tipos de 
conocimiento y de construcción del mismo. 
 

Ideas clave: profesor, currículo, desarrollo profesional, trabajo e investigación 
colaborativa 

 

El currículo y su desarrollo en el aula ha sido centro de interés de muchos 
investigadores y profesores, sabedores de que el currículo es referencia obligada de 
cualquier planteamiento de reforma o mejora del sistema educativo y de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como de la necesidad de relacionarlo con los procesos de 
desarrollo profesional. De esta suerte, currículo, profesor, desarrollo curricular y 
desarrollo profesional son elementos estrechamente vinculados. Argumentaremos que 
en esta vinculación el trabajo colaborativo es pertinente (ver ilustración en figura 1). 
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El currículo como centro de atención 

Como hemos dicho anteriormente, muchas publicaciones ponen de manifiesto la 
importancia que el currículo ha tenido y tiene, tanto en el dominio de la educación 
matemática, como en el de la educación en general, en el que podemos tomar la 
referencia de Stenhouse (1975), donde se propone la concepción del profesor como 
investigador y desarrollador del currículo y se concibe la enseñanza como un espacio de 
comunicación donde el profesor debe sentirse como aprendiz. 

En el campo de la educación matemática, Romberg (1991) enfoca el currículo 
como campo problemático y Rico (1997) establece unos organizadores, tratando de 
definir elementos relevantes en el estudio y análisis curricular, apoyándose en el trabajo 
seminal de Howson, Keitel y Kilpatrick (1981) sobre desarrollo curricular en 
matemáticas. 

Especial mención merecen las publicaciones portuguesas en este campo: 

- Ponte, Brocardo y Oliveira (2003) dedican un capítulo a las investigaciones en 
el currículo. 
- El libro del GTI (2005), O professor e o desenvolvimento curricular, dedica, 
entre otros, un capítulo al papel del profesor en el currículo de matemáticas 
(Canavarro y Ponte) y otro capítulo, a la gestión curricular en matemáticas 
(Ponte). 
- Ya en 1999 Abrantes, Ponte, Fonseca y Brunheira organizaban un libro con el 
tema de las investigaciones matemáticas en el aula y en el currículo. 
- Anteriormente, Ponte, Matos y Abrantes (1998) publicaron un libro bajo el 
sugerente título “Investigação em educação matemática. Implicações 
curriculares”, en el que, entre otros asuntos interesantes, podemos destacar que 
en el capítulo II se distingue entre el desarrollo curricular como definición 

Currículo 

Profesor Trabajo colaborativo 

Desarrollo profesional y curricular 

Fig. 1 
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oficial del currículo (currículo enunciado o pretendido) y como puesta en 
práctica por el profesor (currículo implementado). También distingue lo que los 
alumnos aprenden o currículo adquirido. De forma similar a la diferenciación 
entre los 3 tipos de currículo, se distingue entre el desarrollo curricular a gran 
escala (un país), a escala local (grupo de escuelas) y a escala individual (grupo 
reducido de profesores). Se relaciona el desarrollo curricular con las necesidades 
formativas de los profesores implicados, factores sociales y políticos, etc. 
Respecto a las estrategias de desarrollo curricular, los autores relacionan la 
tradicional “investigación-desarrollo-difusión” con el modelo conductista; y 
contraponen la más actual en la que investigación y desarrollo se hacen unidos a 
la práctica escolar. 
 
Es en este punto de la vinculación de la investigación y el desarrollo curricular a 

la práctica donde cobra relevancia la idea del profesor-investigador de Stenhouse, así 
como las investigaciones desarrolladas en Portugal bajo esta perspectiva (ver Serrazina 
y Oliveira, 2001). 

También en relación con la vinculación mencionada, Clements (2002) se 
pregunta por qué no mejora el desarrollo curricular en Estados Unidos y se contesta que 
una de las principales razones es porque el desarrollo curricular no sigue procedimientos 
científicos de investigación. Tras discutir la naturaleza y relación entre ciencia, 
investigación y currículo, presenta cómo se suelen desarrollar habitualmente los 
currículos. Ahí destaca la disociación entre el currículo pretendido y el implementado, 
debido a la falta de relación entre las capacidades de los profesores y lo demandado por 
el currículo oficial. Propone Comprehensive research-based curriculum development y 
sugiere unos principios, uno de los cuales es que el currículo también tiene que estar 
informado por perspectivas ecológicas, incluyendo investigación sobre profesores y el 
contexto social y cultural. Finaliza el capítulo presentando algunas implicaciones de sus 
argumentos, una de las cuales es que los que desarrollan currículo deberían apoyar el 
desarrollo profesional, y otra indica que la comunidad educativa debería apoyar y tomar 
en consideración los resultados del desarrollo curricular basado en la investigación. Por 
consiguiente, se hace necesario crear entornos en los que profesores e investigadores 
trabajen conjuntamente. 

 

El profesor como centro de atención 

English et al (2002a) afirman que se generarán nuevos modelos de educación del 
profesor y de programas de desarrollo y se formarán nuevos tipos de colaboración entre 
investigadores y profesores. Este cuerpo de conocimiento contribuirá a la comprensión 
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de: a) ¿Qué necesitan saber los profesores de matemáticas?, b) ¿Cómo llegan a conocer 
los profesores de matemáticas?, y c) ¿Cuáles son las relaciones entre el conocimiento 
del profesor y las prácticas de aula, incluyendo cómo evalúan los profesores los logros 
complejos de los estudiantes? 

Continúan diciendo que la investigación no se refiere sólo a grupos de técnicas 
“aceptadas” para obtener datos, analizarlos e informar de los resultados de un modo 
estándar aceptado. La investigación es acerca del desarrollo de conocimiento y, en 
particular, se refiere al desarrollo de constructos compartidos (modelos, prototipos, 
principios y sistemas conceptuales) que proporcionan formas útiles para pensar acerca 
de los problemas prioritarios para los prácticos (Lesh, Lovitts & Kelly, 2000). Por 
consiguiente, el diseño de la investigación implica el desarrollo de una cadena coherente 
de razonamiento que es potente y evaluable y que debería ser significativa y persuasiva 
para prácticos, investigadores y escépticos. No puede reducirse a un proceso basado en 
una fórmula paso a paso. 

En tal sentido, cuando English et al (2002b) proponen los avances en 
metodología de investigación como uno de los temas prioritarios en la investigación en 
educación matemática, e indican la existencia de cambios de paradigmas teóricos 
(conductismo a psicología cognitiva) y metodológicos (cuantitativo a cualitativo en 
entornos sociales complejos), lo que realmente subyace es un cambio de paradigma, no 
psicológico o metodológico, sino filosófico, en el sentido de la utilidad de la 
investigación y el papel del investigador y los sujetos y objetos investigados (positivista, 
interpretativo, crítico). En particular, nos planteamos qué es dato y cuál es la naturaleza 
de los resultados, es decir, cuál es su carácter epistémico. Es en este planteamiento de la 
utilidad de la investigación donde aparece el profesor como mediador en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje entre el currículo pretendido y el grupo de alumnos. 

Por su parte, Wood (2005) refiere la frase década del profesor de Darling-
Hammond (1996), quien aludía a los 10 años siguientes, para enfatizar la importancia y 
relevancia de prestar atención al profesor en las investigaciones en educación 
matemática. 

Se trata de un interés a nivel internacional, como puede verse en varias 
publicaciones y proyectos, así como en el hecho de que el ICMI 15 Study (Águas de 
Lindóia, Brasil, 2005) se haya titulado The Professional Education and Development of 
Teachers of Mathematics. La idea del desarrollo de competencias en el profesor que 
repercutan en la mejora de la calidad de la enseñanza que permita abordar los nuevos 
retos (competencias de los alumnos) subyace a estos casos, en los que el principal foco 
es el conocimiento de matemáticas y el conocimiento didáctico del contenido 
matemático. 
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Trabajar con profesores: el trabajo colaborativo 

Glazer y Hannafin (2006) proponen un aprendizaje colaborativo en comunidades 
de práctica formadas por profesores del mismo centro, actuando de mentores recíprocos, 
de modo que apliquen prácticas de dichos mentores y luego desarrollen sus propias 
buenas prácticas (nuevas destrezas y estrategias de enseñanza). Del mismo modo, 
Taylor (2004) también propone el trabajo colegiado como medio para cambiar las 
prácticas de enseñanza. Se trata de propuestas que enfatizan las ventajas que 
proporciona el trabajo en equipo para los profesores, especialmente cuando los equipos 
(o comunidades de práctica) están formados por profesores del mismo centro. 

Algo más puede plantearse desde los mismos profesores y los investigadores en 
educación matemática. Como afirma Jaworski (2004), la complejidad de la enseñanza 
de las matemáticas, que implica factores cognitivos y socio-sistémicos, hace 
problemático el desarrollo. Propone la indagación entre profesores y didactas como 
medio para favorecer modos más profundos de conocer en la comunidad de desarrollo. 

Este trabajo conjunto transforma a profesores e investigadores, produciéndose 
un ciclo combinado de teoría-práctica e investigación-enseñanza (figura 2). 

 

En este ciclo combinado, los investigadores, por un lado, participan en un ciclo 
de implementación de la teoría de la investigación en la práctica de la misma, que, a su 
vez, nutre de problemas a la teoría mencionada. Por otro lado, los profesores participan 
en un ciclo en el que su práctica de enseñanza aporta luz y problemas a la teoría de 
enseñanza, la cual, por su parte, tanto en la teoría como en la práctica, está vinculada a 
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la investigación didáctica, pues la razón de ser de ésta es la mejora de aquélla. En los 
entornos colaborativos de desarrollo profesional (investigadores y profesores) pueden 
confluir todos los elementos de este ciclo combinado. 

De la importancia que se le concede actualmente a la investigación de su 
práctica por parte de los profesores y al trabajo conjunto entre éstos y los 
investigadores, es buena muestra la organización de la conferencia del EARLI en 
Lovaina, 19-21 octubre, 2006, bajo el título Practice-based and practitioner research 
conference on learning and instruction. Theme: improving quality in teaching and 
learning: developmental work and implementation challenges, cuya convocatoria 
transcribo seguidamente: 

“Practice-based and practitioner research initiates a trend towards an 
engagement into evidence-based practice… the need for a closer relationship 
between researchers and practitioners… and an engagement to provide a 
communication platform form practitioners and researchers. 
This conference… welcomes all practitioners and academics who share interest 
in working in partnerships and engaging in practitioner research on learning and 
instruction” 

 

Una experiencia colaborativa: el PIC 

El grupo de trabajo al que denominamos PIC está compuesto en la actualidad 
por tres maestras de Primaria, dos formadores de profesores-investigadores del área de 
Didáctica de la matemática, y dos investigadoras del área (una de ellas, profesora de 
Secundaria y actualmente inspectora de Educación).  

Este grupo debe su nombre al proyecto inicial en torno al cual se originó: 
Proyecto de Investigación Colaborativa “Resolución de problemas en primaria a través 
de una investigación colaborativa”, acogido a la convocatoria de 1999 de proyectos de 
investigación educativa de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. Actualmente el grupo está reconocido como grupo de trabajo del Centro de 
Profesores de Huelva y como parte del grupo de investigación DESYM de la 
Universidad de Huelva. La tabla 1 sintetiza la actividad desarrollada en el PIC desde sus 
comienzos hasta la actualidad. 
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Tabla 1: Historia del PIC 

Curso Denominación (reconocimiento) Componentes Focos de interés Actividades 
99/00 
00/01 

Desarrollo profesional a través de 
la investigación colaborativa 
sobre resolución de problemas  
(proyecto investigación 
educativa) 

Dos maestras 
expertas 
Dos formadores-
investigadores 
(4) 

RP 
Investigación 
colaborativa (IC) 
Desarrollo 
profesional (DP) 

Lectura y discusión de documentos 
Videograbación y análisis conjunto de sesiones de clase de las 
maestras 
Diseño y puesta en práctica de una unidad didáctica (polígonos, 
5º curso) 

02/03 Resolución de problemas: 
aprendizaje del alumno y del 
profesor  
(grupo de trabajo) 

(4) + 
Una maestra 
novel 
Una 
investigadora 
Did.Mat. 
(6) 

RP 
IC 
DP 

Lectura y discusión de documentos 
Debate en torno a cuestionario 
Videograbación y análisis conjunto de sesiones de clase de las 
maestras 
Diseño y puesta en práctica de una unidad didáctica 
(descomposición de números, 1º curso) 

03/04 Las TIC como entorno de 
aprendizaje matemático del 
alumno y del maestro (grupo de 
trabajo) 

(6) RP 
TIC 
Buena práctica1 

Lectura y discusión de documentos2 
Análisis de software para el aprendizaje matemático en primaria 
Observación y análisis de sesiones de clase de las maestras 
(instrumento de análisis) 
Edición de CD con episodios de buena práctica 

05/06 La gestión de la participación 
matemática en actividades TIC 
y de resolución de problemas 
(grupo de trabajo) 

(6) + 
Una 
investigadora 
Did. Mat. 
(7) 

RP 
TIC 
Buena práctica 
Gestión por 
parte del 
profesor de la 
participación 

Lectura y discusión de documentos3 
Análisis de actividades TIC para el aprendizaje matemático en 
primaria 
Diseño y puesta en práctica de una unidad didáctica (incluyendo 
actividades TIC) 
Observación y análisis de la puesta en práctica de la unidad 
Edición de CD con episodios de buena práctica 

 

                                                 
1 Los focos de IC y DP se mantienen por la dinámica y finalidad del grupo, no por ser ahora focos sobre los que indagar. El segundo se ve reflejado en el de “buena 
práctica”. 
2 Concretado este curso en: dificultades de los alumnos con determinados tipos de problemas. 
3 Concretado este curso en: aprendizaje de la matemática desde una perspectiva sociocultural. 
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Existen tres características que han permanecido, enriqueciéndose, a lo largo de 
todos estos años: la importancia de la reflexión (dinamizador del desarrollo profesional), 
la colaboración (frente a la cooperación, en la que son los investigadores los que 
presentan diseños que son aplicados por los profesores), la constante referencia de las 
aulas de las maestras (contexto donde deben cobrar sentido las discusiones del grupo). 

Con desarrollo profesional nos referimos a la mejora profesional del profesor en 
relación con la enseñanza de la matemática. Aunque estamos convencidos de la 
conveniencia de la resolución de problemas como metodología base para la enseñanza 
de la matemática (pero no única), entendemos esa mejora en términos de nuestra mejor 
comprensión de la práctica (de los elementos que intervienen en ella y su papel) 
(Krainer, 1999; Climent, 2005). Creemos que somos mejores profesores de matemáticas 
cuando somos mejores analistas de lo que ocurre y somos más capaces de prever lo que 
ocurrirá y de adaptarnos a lo que realmente ocurre. Nuestra apuesta es que en ese 
sentido, seremos más capaces de ajustarnos a lo que necesitan nuestros alumnos y 
confiamos en que eso redunde positivamente en su aprendizaje (el fin último de nuestro 
desarrollo). Este desarrollo profesional debe considerar necesariamente nuestro 
conocimiento profesional, nuestras concepciones y nuestra capacidad para reflexionar 
sobre el fenómeno educativo. 

La reflexión es para nosotros un elemento clave en este desarrollo, 
configurándose como medio y referente de tal desarrollo (una práctica reflexiva, 
Jaworski, 1998). Nuestra idea de desarrollo profesional necesita de un profesor que 
determine el rumbo de su desarrollo, qué carencias detecta y qué vías está dispuesto a 
abordar. Debe estar asimismo dispuesto a asumir la responsabilidad de su desarrollo 
(para el que tiene un apoyo en el grupo). 

Consideramos que el desarrollo profesional del profesor desde la perspectiva 
antes señalada sería muy difícil y muy limitado si éste no se realiza con el apoyo de un 
grupo de profesionales. Lo ideal, de este modo, es que este aprendizaje se realice en 
parte en el seno de un grupo de profesores, que sirva 

- para compartir ideas,  
- para contrastar las propias y examinarlas de un modo más crítico,  
- para considerar otras ideas y perspectivas, 
- como apoyo afectivo e intelectual, para abordar tareas que de manera 
individual serían inmanejables. 
En nuestro caso, hemos constatado las ventajas de la heterogeneidad en los 

miembros del grupo: 

- en cuanto a experiencias y conocimientos (background) 
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- en cuanto a perspectivas e intereses 
Se trata de sacar partido a las diferencias de modo que puedan potenciar el 

enriquecimiento y el análisis crítico de nuestras ideas. De ahí que nuestra opción inicial 
encajaba en lo que entendíamos por investigación colaborativa, en la que los distintos 
componentes del grupo mantienen roles e intereses diferenciados pero consensúan un 
plan de acción común (en el que todos participan de manera equitativa) que busca la 
colaboración mutua para alcanzar tanto los intereses particulares como los intereses 
compartidos. 

Algunos autores se preocupan de la medida en que bajo dicha estructura (la 
investigación colaborativa) se respete por igual los intereses y el papel de sus distintos 
miembros. Desde esta perspectiva (Feldman, 1993), nuestro trabajo en el PIC es 
equitativo en cuanto al establecimiento de objetivos comunes y el diseño conjunto, las 
tareas que se asumen, la responsabilidad en la marcha del grupo, la identificación de 
problemas de interés y el establecimiento de cómo abordarlos. Esto no significa que los 
roles de los distintos miembros del grupo no sean diferentes. De este modo, las maestras 
son las que aportan problemas y áreas de interés provenientes de su práctica, las que 
acercan discusiones teóricas a experiencias reales concretas, y tienen un papel 
fundamental en la toma de conciencia de sus concepciones, ideas y necesidades. Por 
otro lado, los investigadores juegan un papel más relevante en la introducción de 
perspectivas de la enseñanza de la matemática provenientes de la investigación, en la 
propuesta de documentos teóricos y en la propuesta de instrumentos de análisis de la 
práctica provenientes asimismo de la investigación en el área. 

En la actualidad, consideramos que el trabajo en el PIC se ajusta más a un 
entorno colaborativo como núcleo de reflexión, desarrollo e investigación. En ese 
sentido, la vertiente de investigación cohabita con la de formación y desarrollo, con 
igualdad de interés. Además, en nuestro proyecto, coexisten distintos tipos de 
investigación, con distintos niveles de formalidad y distintos intereses (investigaciones 
en el terreno más académico, junto con indagaciones sobre nuestra práctica). La figura 3 
esquematiza los participantes y el contenido del trabajo en el PIC. 
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Las maestras del PIC frente al curriculum: la planificación 

El diseño de actividades para llevar a la práctica, intentando plasmar la 
perspectiva de enseñanza de la matemática de resolución de problemas, ha sido una de 
las primeras necesidades sentidas por todos (especialmente las maestras). 

Nuestro primer diseño correspondió a una unidad didáctica sobre polígonos, 
para 5º curso, en el curso académico 00-01. 

El tópico elegido responde al interés de las maestras por sentirse con carencias 
especialmente en este ámbito: 

¿Por qué Geometría? 
- El conocimiento de matemáticas que tenemos lo consideramos insuficiente en 
general, y muy escaso, en concreto en Geometría. 

Formadores-investigadores 

Maestras 

Maestra 
Conocimiento 
Profesional  

Alumnos Matemáticas 

RP TIC 
Aspectos socio-
culturales: participación 

TE 

Fig. 3: Triángulo de Desarrollo Profesional del PIC 
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- Necesitamos saber más para usar el libro de texto de forma crítica, puesto que 
carecemos de criterios para su análisis, así como del conocimiento suficiente de 
los contenidos. 
- Necesitamos saber más para aprovechar mejor las actividades propuestas y 
posibilitar la profundización en el contenido que se trabaja en las mismas si los 
alumnos lo requieren. 
- Necesitamos saber más para construir con dominio el proceso de enseñanza 
aprendizaje desde su punto de partida y teniendo claro hacia dónde orientarlo. 
- Necesitamos saber más para evitar equivocar a nuestros alumnos por causa 
de nuestra inseguridad o de nuestros propios errores adquiridos4. 
- Necesitamos saber más sobre matemáticas, que es lo que nos permite conocer 
cómo se argumenta; por ejemplo, para validar las conjeturas que puedan tener 
nuestros alumnos y la corrección de las “demostraciones” de éstos. 
Así mismo analizamos nuestras carencias concretas respecto a nuestro 
conocimiento profesional: 
- Tenemos escaso conocimiento matemático en general y sobretodo referido a 
la geometría. 
- Desconocemos la utilidad de los contenidos geométricos de Primaria. 
- En geometría no tenemos claro ni qué enseñar ni cómo enseñar. 
- Nuestros conocimientos geométricos los adquirimos mediante un aprendizaje 
memorístico de fórmulas y dibujos-modelo5. 
- En nuestras clases de geometría reproducimos el modelo de enseñanza que 
usaron nuestros maestros. 
- Falta de actitudes adecuadas hacia el estudio, aprendizaje y enseñanza de 
conocimientos geométricos. 

 
Esto nos decidió claramente a la elaboración de la unidad con contenido 

geométrico. [Documento de la intervención de las maestras en las jornadas sobre 
Investigación en Educación Matemática, Huelva, 2001] 

                                                 
4 Esta es una cuestión que se fue evidenciando con nuestro trabajo en el primer año del proyecto. Una de 
las maestras, empezó de manera activa a poner en práctica en sus clases de matemáticas lo que entendía 
que era una metodología de resolución de problemas. Al hacerlo, y plantear a los alumnos situaciones 
más abiertas de las habituales, se encontró con que en más de una ocasión las ideas de los alumnos 
retaban su conocimiento de contenido, encontrándose en situaciones para las que no tenía respuesta ni 
herramientas para adentrarse en la cuestión. A esto último (las herramientas) es a lo que se refiere a 
continuación. 
5 Con dibujos-modelo se refieren a dibujos estándar, casi siempre los mismos, que pueden llevar a que los 
niños adquieran una noción más restringida del concepto de la que se quiere dar (por ejemplo, asociar que 
los triángulos siempre tienen que tener un lado sobre la horizontal). 
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Puede verse en las declaraciones anteriores la doble vertiente de nuestro 
proyecto. No sólo nos preocupa el desarrollo de las maestras implicadas, sino también 
pensar en la formación del maestro en general (para la enseñanza de la matemática), 
cuál es el conocimiento profesional que éste debe tener (conocimiento profesional 
deseable, desde las necesidades que se sienten en la práctica). Una de las cuestiones que 
más hemos evidenciado y que sustenta las necesidades expresadas arriba por las 
maestras es la diferencia entre que el profesor trabaje los contenidos sabiendo por qué 
(cuál es la finalidad, hacia dónde se orienta su aprendizaje, qué es importante de ellos...) 
o no. En el segundo caso es muy difícil que el alumno pueda dar sentido a esos 
contenidos. 

La elaboración y puesta en práctica de la unidad siguió las siguientes fases: 

1) Decisión de tomar contenidos geométricos como objeto de estudio de la 
unidad, debido a ser la Geometría donde se habían mostrado más carencias 
formativas por parte de las maestras. El interés manifestado por éstas por 
mejorar su dominio del contenido matemático, así como del conocimiento 
didáctico del contenido fue decisivo a este respecto. 
2) Consulta de documentación relacionada con el diseño de unidades 
didácticas en primaria, en particular se han revisado varios libros de texto que 
seguían una orientación basada en la resolución de problemas o similar. 
3) Consulta de los diseños curriculares de Educación Primaria, al objeto de 
seleccionar la unidad didáctica, con lo que esto supone de relación con 
objetivos y contenidos. 
4) Diseño de la unidad: 
4.1 Selección del contenido: polígonos. 
4.2 Revisión del contenido y de los objetivos trabajados de polígonos en 4º. 
4.3 Descripción del contenido de polígonos y de los objetivos a abordar en 5º. 
4.4 Diseño de la prueba inicial ¿Qué recuerdas de los polígonos? 
4.5 Diseño de las actividades. 
4.6. Elaboración de criterios para la evaluación del aprendizaje. 
4.7. Diseño de la prueba final. 
4.8 Diseño de la evaluación de la unidad.  
5) Puesta en práctica de la unidad y reflexión sobre ésta. 
5.1 Decisión del momento adecuado de implementación. 
5.2 Desarrollo de las actividades de la unidad. 
5.3 Discusión de los problemas surgidos en la práctica. 
5.4 Sugerencias de modificación del diseño. 
5.5 Extracción de datos para la evaluación de la unidad. 
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5.6 Evaluación de la unidad. 
[Adaptado del Documento de la intervención de las maestras en las jornadas sobre 
Investigación en Educación Matemática, Huelva, 2001] 

Durante su diseño, el modo de trabajo fue el siguiente: 
1º Trabajo individual y propuesta de cada miembro del proyecto. 
2º Puesta en común en el grupo y toma de decisiones. 
3º Nuevo trabajo individual y observaciones a la propuesta del grupo. 
4º Puesta en común y propuesta definitiva. 
En particular, el diseño de las actividades y la prueba inicial han incluido una 
propuesta de cada miembro y un trabajo sobre el papel de la maestra en el 
desarrollo de la actividad y sobre observaciones pertinentes para aclarar y 
especificar su puesta en práctica. Estas mismas fases incluyen la selección de 
objetivos y contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
[Adaptado del Documento de la intervención de las maestras en las jornadas 
sobre Investigación en Educación Matemática, Huelva, 2001] 
La unidad contiene los siguientes elementos: 
- Punto de partida: objetivos y contenidos del trabajo realizado en el curso 
anterior (Ideas previas). 
- Objetivos y contenidos que se pretenden, diferenciando los siguientes: 
* De Matemáticas de Tercer Ciclo: 
Que se trabajan directamente en la unidad. 
Que se potencian. 
* Generales de la etapa. 
* Objetivos didácticos (explicitando su relación con los anteriores y 
concretándolos por actividades). 
- Contenidos. Presentados igualmente por actividades o grupos de actividades 
diferenciando conceptos, procedimientos y actitudes. 
- Actividades diseñadas: 
Prueba inicial: “Qué recuerdas de polígonos” 
Actividad 1: “Construcción de triángulos” 
Actividad 2: “Polígonos regulares” 
* Criterios de evaluación de los alumnos. 
* Pruebas de evaluación. 
* Autoevaluación. 
* Criterios de evaluación de la unidad. 
* Ficha de recogida de datos sobre la puesta en práctica. 
* Comentarios para el maestro: 
Observaciones. 
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Papel del maestro. 
En el cuadro 1 se presenta un extracto, a modo de ejemplo, de la actividad 1. 

Asimismo, se presentan los objetivos (cuadro 2), contenidos (tabla 2) y 
orientaciones para la maestra (tabla 3) correspondientes a esta actividad, todo lo cual da 
cuenta del trabajo desarrollado en el PIC en relación con la planificación de la 
enseñanza respecto de un contenido determinado. El ambiente creado en el PIC, su 
dinámica de trabajo y la importancia de la reflexión como dinamizador del desarrollo 
profesional hacen posible que los participantes (en este caso una de las maestras) se 
muestren confiados en un desarrollo curricular basado, por un lado, en el currículo 
pretendido desde las administraciones educativas, y por otro lado, en la convicción de 
que para que se produzca aprendizaje significativo en los alumnos, una buena vía es 
darles la posibilidad de enfrentarse a situaciones problemáticas. 

 

 

Cuadro 1: Extracto de “Construcción de triángulos” 

_______________________________________________ 
CONSTRUCCIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

1. a) Las plantillas siguientes representan diversos ángulos. Puedes prolongar o 
reducir los lados todo lo que quieras. Con cada plantilla forma varios triángulos. 
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b) Di si se puede construir un triángulo en cada caso. Piensa y responde sí o no y 
luego comprueba (usa el reverso de la hoja para tus dibujos): 

 

Ángulos 3 rectos 2 rectos 

1 agudo 

2 rectos 

1 obtuso 

1 recto 

2 agudos 

1 recto 

2 obtusos 

1 recto 

1 agudo 

1 obtuso 

3 agudos 2 agudos 

1 obtuso 

3 obtusos 2 obtusos 

1 agudo 

Sí/no           
Comprueba           

 

Observa los resultados y contesta: 

¿Cuántos ángulos rectos tendrá un triángulo como máximo? ¿Y como mínimo? 

¿Cuántos agudos, como máximo? ¿Y como mínimo? 

¿Cuántos obtusos, como máximo? ¿Y como mínimo? 

c) ¿Cuánto han de sumar los ángulos de un triángulo? 

 

 
Cuadro 2: Objetivos didácticos de “Construcción de triángulos” 

______________________________________________________________________ 
 
Construcción de triángulos: 
Objetivos didácticos: 
2. Describir formas planas utilizando el vocabulario geométrico adecuado. 
4. Identificar y clasificar ángulos por comparación con el ángulo recto, con 
independencia de la posición. 
6. Construir y representar figuras planas. 
8. Realizar investigaciones sencillas sobre elementos básicos de las figuras 
planas, siguiendo un procedimiento dado. 
10. Valorar la cooperación entre compañeros por su contribución a la creatividad 
y mejora del aprendizaje geométrico. 
13. Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones 
problemáticas. 
15. Observar y comparar formas geométricas planas, analizando sus 
características y extrayendo conclusiones, formulando eventualmente conjeturas. 
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Contenidos:  
ACTIVIDAD CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

CONSTRUC-
CIÓN DE 
TRIÁNGULOS 
(1) 

- Idea de ángulo.  
- Amplitud de un 

ángulo. Clases 
de ángulos. 

- Suma de los 
ángulos de un 
triángulo. 

- Clasificación de 
triángulos por 
sus ángulos. 

- Idea de las 
restricciones 
que un ángulo 
dado supone 
para la elección 
de los otros dos 
ángulos de un 
triángulo. 

- Identificación y comprobación de la 
amplitud de los ángulos por 
comparación con la del ángulo recto. 

- Comprobación de todas las 
combinaciones posibles de ángulos en 
un triángulo usando plantillas. 

- Descripción del proceso de 
comprobación de la amplitud del ángulo 
suma de los tres ángulos de un 
triángulo, empleando el vocabulario 
geométrico adecuado. 

- Uso de tablas para organizar los datos 
extraídos de la investigación y observar 
regularidades. 

- Aplicación significativa de la suma de 
ángulos de un triángulo para obtener 
ternas de ángulos posibles. 

- Confianza en las propias capacidades personales de 
dibujo y construcción de figuras y en la resolución de 
situaciones problemáticas. 

- Perseverancia en la búsqueda de soluciones a 
situaciones geométricas confiando en la propia 
intuición, solicitando pistas o ayudas a los compañeros 
o a la maestra, y utilizando distintas vías de solución. 

- Valoración del trabajo cooperativo en la investigación. 
- Respeto, aprecio e interés por conocer las estrategias de 

resolución de problemas empleadas por otros 
compañeros. 

- Valoración de los materiales como facilitadores de las 
tareas. 

- Interés y gusto por investigar propiedades matemáticas. 
- Respeto de las normas básicas para una buena puesta 

en común de las ideas de los grupos (respetar el turno 
de palabra; estar atento a las ideas de los compañeros, 
contrastándolas con las propias;...). 

Tabla 2: Contenidos de “Construcción de triángulos” 
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Orientaciones para el maestro: 
Actividad 
CONSTRUCCIÓN 
DE TRIÁNGULOS 

Papel de la maestra Observaciones 

1.a - Sugiere el uso del material adecuado para dibujar y 
recortar ángulos y triángulos. En particular, propone 
diferenciar los triángulos de cada plantilla con colores. 

- Propone efectuar una búsqueda organizada de 
triángulos, de manera que se busquen regularidades en 
el eventual trazado aleatorio de líneas. 

- En el caso de que algún grupo no obtenga todos los 
tipos de triángulo, aporta recortes apropiados de 
triángulos, solicita que los asocien a una de las 
plantillas iniciales y pide ejemplos similares. 
Eventualmente puede sustituir los recortes por sus 
correspondientes dibujos. 

- Dirige la puesta en común de los diversos tipos de 
triángulos que salen en cada caso, resaltando en qué 
medida condiciona fijar un ángulo. 

- Los niños deben disponer de papel, regla, tijeras, acetatos 
y rotuladores de colores. 

- Hay que asegurar que todos los alumnos han comprendido 
correctamente las instrucciones. 

1.a 
- Es necesario asegurar que los alumnos identifiquen los 

triángulos obtenidos en función de sus ángulos, es decir, 
que no introduzcan parámetros (como la comparación 
entre las medidas de los lados) ajenos al propósito de la 
actividad. 

- La maestra ha de disponer de recortes de triángulos 
extraños para proponer en los grupos (por ejemplo: 
obtusángulos y rectángulos obtenidos reduciendo alguno 
de los lados de la primera plantilla). 

- Cuestiones a plantear en la puesta en común podrían ser: 
• ¿Cuántos triángulos has dibujado con cada ángulo? 
• ¿De qué tipo son (según sus ángulos)? 

- El acetato posibilita la superposición de las plantillas, 
moviéndolas (trasladando o girando). 

- La utilidad de la consideración de casos límite puede 
ponerse de relieve al abordar 1.a, donde, partiendo de uno de 
los extremos de los segmentos dibujados, el trazado de 
triángulos puede organizarse desde el mínimo ángulo formado 
hacia el otro lado hasta el máximo. 
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1.b - Sugiere recordar lo aprendido en 4º sobre los ángulos 
de los triángulos por su posible utilidad. 

- Sugiere emplear la imaginación o razonar en qué casos 
es posible. Para aquellos niños que muestren dificultad 
especial, sugiere comenzar por el dibujo en algunos 
casos. 

- Promueve la verbalización y justificación de sus 
respuestas. 

- Destaca la relevancia de estudiar casos límite (máximo-
mínimo) en Matemáticas para hacerse una idea del 
rango de variación existente en todos los casos 
posibles.  

 

Tabla 3: Orientaciones para el maestro de “Construcción de triángulos” 
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Este modo de trabajar es posible debido a una determinada concepción de la 
investigación y la práctica. Coincidimos con Porfírio y Abrantes (1999) cuando afirman 
que si “la intervención en la práctica no se reserva exclusivamente a la investigación y, 
por otro lado, la enseñanza incluye observar, formular cuestiones, recoger datos, 
comprobar hipótesis, entonces los aspectos en que el trabajo de los investigadores y el 
trabajo de los profesores comparten intereses y métodos comunes pueden volverse más 
relevantes que las diferencias prácticas que existen entre sus respectivas actividades” (p. 
215) (ver figura 2 en epígrafe 3). 

Como se dijo al comienzo del artículo, el currículo es referencia obligada de 
cualquier intento de mejora en la enseñanza. En nuestro trabajo en el PIC, como el que 
se acaba de describir, el currículo y los alumnos son el punto de partida de un proceso 
que incluye el diseño y desarrollo de una propuesta didáctica que actúa de promotor del 
trabajo conjunto de maestras e investigadores (ver figura 1). 

 

¿El final del proceso?: la gestión de la participación 

Evidentemente existe un final provisional del proceso de implementación 
curricular. Comenzando por el currículo pretendido o propuesto en los decretos y 
diseños curriculares, se pasa luego al currículo implementado por cada profesor y, 
finalmente, a lo que cada alumno aprende realmente. En esta frase hay muchas 
ambigüedades, pues es poco creíble situar el comienzo en las propuestas curriculares, ya 
que éstas proceden de experiencias anteriores, así como lo que un alumno aprende 
realmente es realmente imposible de verificar, pero hemos de usar estas convenciones 
para entendernos y situar el comienzo de un ciclo en un punto determinado. 

En este final de proceso que es el momento en que los alumnos construyen su 
conocimiento guiados por el maestro es donde vamos a hablar del papel que desempeña 
la gestión de la participación. Trataremos de poner de relieve cómo la gestión de la 
participación promovida por una maestra incide en el proceso de construcción de 
conocimiento por parte de los alumnos. 

Vamos a ejemplificarlo con una de las maestras del PIC, que imparte clase en 3º 
de primaria. La unidad tiene como objetivo la introducción del concepto de división y 
consta de 6 sesiones. Se analizará el primer episodio, que hemos llamado planteamiento 
del problema, de la primera sesión. A lo largo de la sesión se trabaja en gran grupo, por 
parejas e individualmente. 

Comienza la sesión recordando la maestra qué operaciones conocen los niños: 
sumar, sumar llevando, restar, restar llevando, multiplicar y multiplicar llevando. Esto 
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permite localizar el nuevo contenido en relación con el conocimiento en poder de los 
alumnos, y así hace expectantes a los alumnos de ese nuevo contenido. Esta expectación 
favorece su participación activa en la dinámica de la sesión, o sea, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que va a llevarse a cabo. El tratamiento de las ideas y los 
conocimientos previos, cuando los alumnos participan en su explicitación, se convierte, 
del modo realizado por la maestra, en verdadera propuesta de participación en la 
actividad que le sucede. 

A continuación plantea que van a trabajar una nueva operación: la división, e 
indica que saquen 12 lápices de colores y plantea la primera actividad: repartir 12 
lápices de colores entre 2 compañeros. Dada la importancia que la maestra concede a la 
comprensión del problema, pregunta a una niña qué tienen que hacer y, una vez que 
tiene claro que todos han entendido el enunciado de la tarea, los niños realizan el 
reparto. Hemos de ser conscientes de que el énfasis en la comprensión de la tarea por 
parte de todos los alumnos trasciende la propia tarea para hacer patente que los 
protagonistas del aprendizaje son los niños: éstos perciben que no pueden permanecer 
ajenos a la actividad, pues la maestra se empeña en que todos estén en disposición de 
implicarse en la misma. 

La maestra pasa mesa por mesa observando si el reparto se ha realizado; todos lo 
han realizado excepto un niño, que no lo ha entendido, y aprovecha la indicación de una 
niña, sentada detrás de él, que le dice que debe “separar”. Es obvio que la niña no aporta 
una correcta caracterización del reparto, pero, más allá del significado habitual de 
“separar”, el niño entiende la demanda de la tarea y, por tanto, la niña le ha facilitado la 
comprensión del concepto de división. Es frecuente en esta maestra hacer partícipes a 
los alumnos del proceso de construcción de significados, dándoles voz en la definición 
y caracterización de objetos matemáticos. La niña ha contribuido decisivamente en la 
construcción del significado por parte del niño en cuestión. Asimismo, este niño 
experimenta que una compañera suya puede serle útil en su aprendizaje; la autoridad en 
el conocimiento no reside exclusivamente en la maestra, es compartida. 

La puesta en común de esta actividad comienza preguntando a un niño cuál ha 
sido el resultado y qué estrategia ha seguido para la resolución. A continuación pregunta 
si a todos les ha salido lo mismo; ante la respuesta afirmativa, se muestra asombrada de 
que el reparto haya sido equitativo, ya que ella no lo había indicado. Expresa este 
asombro, reforzando la idea del reparto equitativo y el hecho de que los niños lo hayan 
realizado correctamente. Debido a la participación que da a los alumnos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, los niños perciben que su contribución es valiosa, que no se 
reduce, en absoluto, a ejercitar mecánicamente las reglas que la maestra les explica, sino 
que pueden participar en la propia caracterización de objetos matemáticos, como es el 
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caso de la operación de división. Luego pregunta a otro niño que suele tener 
dificultades. 

Finalmente, plantea otra actividad manipulativa consistente en repartir 12 lápices 
en 3, 4, 5, 6 y 7 montones. Los niños han de recordar cuántos montones se forman y 
cuántos lápices hay en cada montón. Como antes, preocupada por la comprensión del 
problema, pregunta un niño qué es lo que tienen que hacer, y posteriormente se ponen 
los alumnos a trabajar por parejas. 

Puede situarse aquí la etapa final del proceso, o mejor, de un ciclo, pues el 
análisis de la sesión es contenido del PIC en reuniones posteriores a la puesta en 
práctica, y así sucesivamente. 

La gestión de la participación es un aspecto del proceso de enseñanza-
aprendizaje, responsabilidad del profesor, en el que podemos fijarnos para analizar las 
particularidades de la implementación del currículo por parte del profesor. Distintas 
formas de gestión conducen a distintos tipos de conocimiento y distintos modos de 
construcción de conocimiento por parte de los alumnos. 

El currículo oficial puede considerarse punto de partida del trabajo del profesor. 
Su gestión del currículo y de la participación de los alumnos en la clase de matemáticas 
será decisiva en la transformación del currículo oficial en aprendizaje de sus alumnos. 
Las matemáticas (entre otras muchas cosas importantes) aprendidas por los alumnos 
llevarán siempre el nombre de su profesor. 
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As calculadoras são instrumentos que existem há um certo tempo na sociedade e 
são utilizadas em muitas e variadas práticas sociais. Elas fazem parte desse grupo de 
objectos cujo uso está banalizado na sociedade. O preço duma calculadora de base é 
reduzido, e até estão implementadas mesmo nos telemóveis. O que é que se passa nas 
escolas relativamente a esta ferramenta ? O que é que podemos dizer sobre o seu uso 
nas actividades escolares e nomeadamente nas actividades matemáticas dos alunos ? 
Estas questões constituem o ponto de partida dum dos nossos estudos curriculares. 
Através deste estudo de caso e analisando as resistências que impedem essas mudanças, 
queremos mostrar que a evolução curricular está sujeita a um certo número de 
condições e de constrangimentos que fazem com que certas mudanças sociais, mesmo 
que já estejam bem interiorizadas, não conseguem entrar nas escolas duma maneira 
duradoira. Num primeiro momento, apresentaremos um modelo teórico que nos permite 
pensar as relações entre as mudanças e as resistências, e em seguida utilizaremos esse 
modelo para analisar a situação das calculadoras no ensino primário francês e inglês. No 
final, pretendemos questionar o sistema de formação dos professores e tentar pôr em 
evidência um certo número de elementos afim de conceber um plano de formação que 
incentive os professores ao uso das calculadoras. 

 

Modelo teórico PISTE-FEGAV 

A mudança pode ser vista a partir de dois sentidos. O primeiro sentido é relativo 
ao acto de mudar e o segundo sentido é relativo ao resultado desse acto. Assim as 
questões essenciais relativamente ao primeiro sentido são: porquê mudar? O que se 
muda? Como se muda? Estas questões referem-se às “razões de ser” das mudanças, aos 
objectos e às formas das mudanças.  
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As questões relativas ao segundo sentido são: as mudanças previstas são aquelas 
que se observam? Quais são as mudanças realmente observadas? Existem mudanças que 
não estavam previstas? 

Estas questões referem-se aos efeitos das mudanças: os efeitos previstos mas 
também os efeitos inesperados. 

O modelo PISTE-FEGAV foi construído a partir destes dois sentidos e questões, 
em íntima relação com as resistências. Nos trabalhos que se debruçaram sobre os 
problemas das relações entre a investigação em educação matemática, a escola e a 
formação, o problema das mudanças foi pensado sem relação directa com as 
resistências. As resistências eram vistas como “barulhos”, como as “interferências numa 
emissão radiofónica”. O modelo que aqui apresentamos parte do pressuposto que 
qualquer que seja a mudança proposta vai haver uma resistência que se deve ter em 
conta como parâmetro da situação. 

Os parâmetros (indicadores) que nos permitem pensar as mudanças são os 
seguintes: factores, actores, valor, grau, efeitos. Os indicadores para pensar as 
resistências são os seguintes: resistências pessoais, institucionais, simbólicas, éticas, 
económicas, temporais. Duma maneira sintética, podemos representar o modelo da 
seguinte maneira: 

 

MODELO PISTE-FEGAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os factores das mudanças são variados e relacionados com os objectos das 
mudanças. Assim os factores epistemológicos quando se trata de objectos de saber são 
importantes mas não são os únicos factores. Dois paradigmas das mudanças sociais 
identificados pelos sociólogos são os paradigmas do equilíbrio e o do conflito. No 
paradigma do equilíbrio, a mudança é vista como uma progressão para a diferenciação e 

Factores Actores 

Mudanças Grau 

Efeitos 

Pessoais Institucionais 

Éticas 

Económicas 

Temporais 

Simbólicas 
Valor 

Resistências 
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especialização social e cultural, como um processo lento e regulador face aos 
desequilíbrios do sistema. No paradigma do conflito, os factores de mudança são os 
conflitos que podem aparecer no sistema, e nesse caso tudo vai depender das diferentes 
posições e forças em presença. 

Os actores das mudanças são diversos e podem ser pessoas ou instituições. No 
nosso caso, interessam-nos sobretudo os alunos, os professores, os encarregados de 
educação mas também a instituição escolar. Um elemento importante para as mudanças 
é a adesão ou a recusa dos actores a essas mudanças. 

O valor da mudança é outro dos elementos essenciais: vale realmente a pena 
mudar? O valor da mudança pode ser económico ou simbólico. Vamos considerar então 
a maneira como as mudanças são apresentadas, pelos discursos para defender a 
legitimidade da mudança, pelas retóricas associadas que tentam convencer os actores 
que vale a pena mudar. O capital necessário para a mudança é também um dos 
elementos de apreciação quando se analisa o valor da mudança. 

O grau da mudança é um parâmetro que pode ter a sua importância: se pedirmos 
a certos actores para mudar radicalmente a sua maneira de ensinar talvez a resistência 
seja maior que se lhe pedirmos que mude certos aspectos e guarde outros. Há “pequenas 
mudanças” e “grandes “mudanças” nas reformas curriculares. A distância entre a antiga 
e a nova situação é um dos elementos que permite analisar certas resistências, e mesmo 
certas oposições fortes às mudanças. 

Os efeitos das mudanças podem ser aqueles que foram previstos mas podem 
também ser aqueles que não foram previstos. Vamos considerar os efeitos inesperados, 
aqueles efeitos que aparecem sem que os actores se dêem conta, os efeitos « malgré 
soi ». 

Existem relações entre as mudanças (previstas ou inesperadas) e as resistências 
da tradição, dos actores, da força de inércia do sistema. Essas resistências podem ser 
activas ou passivas, podem ser obstáculos mas podem também ser trampolins para 
encontrar novos equilíbrios ou guardar outros. As resistências podem-se manifestar em 
qualquer um dos parâmetros identificados: factores, actores, valor, grau ou efeitos. 
Assim vamos considerar os tipos de resistências e as acções das resistências. Os tipos de 
resistências são variados: as resistências podem ser pessoais, institucionais ou sociais, 
epistemológicas, éticas, económicas, simbólicas, temporais. As resistências simbólicas 
podem ter um papel importante para a aceitação ou não de certas reformas, como 
veremos mais adiante a propósito dos “rituais” existentes no ensino. 

As resistências actuam como forças: forças de oposição, forças de inércia, forças 
de adesão. As acções das resistências não são necessariamente negativas às mudanças 
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pois elas podem impulsionar novas situações. Por exemplo, a produção de material 
pedagógico e didáctico que mostre aos professores como utilizar a calculadora para 
fazer outras actividades sem ser apenas calcular e assim, transformar uma resistência 
pessoal (pensar que a calculadora impede a aprendizagem dos algoritmos) numa adesão 
desses professores. 

Vamos utilizar este modelo para analisar a situação das calculadoras no ensino 
primário na Inglaterra e na França. 

 

Um aparente paradoxo? 

As calculadoras existem nos programas oficiais do ensino primário em França e 
na Inglaterra. Em França, as calculadoras foram introduzidas nos programas de 1985 
mas não houve um projecto de investigação que mostrasse os benefícios do uso das 
calculadoras. Estas foram introduzidas pela pressão social. Actualmente a calculadora 
aparece como uma ferramenta potente que deve ser utilizada pelos alunos. Um dos 
argumentos para a sua introdução nas escolas é a sua presença banalizada na sociedade:  

« La diffusion massive et maintenant banalisée de nouveaux outils de calcul 
conduit à repenser, dès le cycle 21, la place accordée aux différents moyens de 
calcul et les objectifs assignés à leur enseignement. » (…) « La diffusion 
maintenant généralisée des calculatrices rend moins nécessaire la virtuosité des 
élèves dans les techniques opératoires » 
 

Vários argumentos são apresentados para esta utilização sendo um deles o facto 
que a calculadora pode favorecer a resolução de problemas:« Si, en mathématiques, une 
réflexion nouvelle sur l'apprentissage du calcul se fait jour, qui prend en compte les 
machines susceptibles de suppléer l'homme dans ce domaine, l'essentiel du programme 
réside dans l'orientation pragmatique d'un enseignement des mathématiques centré sur 
la résolution de problèmes. ». Apesar da concepção positiva sobre as calculadoras nos 
programas, estas ferramentas não são utilizadas na maior parte das escolas francesas. 
Não existem estatísticas sobre as escolas e as turmas que utilizam as calculadoras: 
alguns trabalhos começam a fazer-se actualmente, mas pode dizer-se que a calculadora 
não é uma ferramenta frequente nas escolas. Porquê essa diferença entre os programas e 
as práticas? 

Em Inglaterra, o currículo nacional é recente, data do ano de 1989. Antes não 
havia um currículo nacional mas currículos locais. As calculadoras foram introduzidas 

                                                 
1 Alunos do 1°ano e 2°ano do ensino primário que têm 6 e 7 anos. 
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neste currículo sob a influência dum projecto de investigação que teve a sua importância 
mesmo ao nível internacional. Trata-se do projecto “Calculator Aware Number 
Curriculum » que foi implementado num certo número de escolas entre 1986 e 1989, e 
continuou até 1992. Hoje em dia, o programa argumenta acerca da eficácia e da 
potência da calculadora que é também apresentada como uma ferramenta ao serviço 
doutras disciplinas: « The calculator is a powerful and efficient tool.” (...) « It has 
strong part to play in subjects such geography, history or science, since it allows 
children of primary age to make use of real data ».  

Um outro argumento é o de que as calculadoras podem ser um instrumento útil 
para a aprendizagem do número e do sistema de numeração decimal: « But it offer a 
unique way of learning about numbers and the number system, place value, properties 
of numbers, and fractions and decimals.” 

Apesar desta concepção positiva, os programas actuais ingleses mostram uma 
certa desconfiança no uso das calculadoras através do impedimento de utilizar estes 
instrumentos nos primeiros anos da escola primária. Porquê esta desconfiança quando 
os trabalhos de investigação mostraram que os alunos estavam mais motivados e que as 
aprendizagens melhoravam mesmo se a diferença entre os resultados dos alunos que 
utilizavam as calculadoras e os que não utilizavam não era significativa? 

 

O projecto de desenvolvimento curricular “CAN” 

Nos anos setenta, a sociedade inglesa começa uma reflexão sobre o sistema 
educativo. Uma comissão (« Committee of Inquiry into the Teaching of Mathematics in 
Schools »),  presidida pelo Sir Wilfred Cockcroft, foi nomeada para fazer propostas 
sobre o currículo. Um relatório, conhecido pelo “relatório Cockcroft” foi publicado em 
1982. Relativamente às calculadoras, este relatório indica que o ensino e a 
aprendizagem do cálculo deve mudar e ter em conta a existência das calculadoras e 
preconiza a necessidade de iniciar trabalhos de investigação sobre este assunto. O 
projecto CAN insere-se nesse movimento de transformação curricular e também de 
pedido social sobre o uso das calculadoras. Em 1986, as calculadoras estão disponíveis 
na sociedade e nas famílias. Um dos factores para mudar as práticas escolares emana da 
sociedade: porquê fazer cálculos custosos quando se pode utilizar uma calculadora?  

O objectivo do projecto CAN que é um projecto de desenvolvimento curricular é 
de integrar as calculadoras nas aulas do ensino primário. Os fundamentos deste projecto 
são os seguintes: 
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- a calculadora está disponível todo o tempo e os alunos podem utilizá-la quando 
querem, isto é, os alunos utilizam a calculadora da mesma maneira que ela é 
usada na sociedade; 
- os algoritmos de cálculo não são ensinados pois os alunos calculam 
mentalmente ou então utilizam a calculadora; 
- o cálculo mental deve ser desenvolvido; 
- os alunos devem ser motivados e aprender divertindo-se; 
- os alunos devem explorar e investigar com os números; 
- o tempo curricular destinado à aprendizagem do campo numérico deve 
aumentar; 
- desenvolver a compreensão e a confiança dos alunos; 
- desenvolver a linguagem e o pensamento matemático. 
 

Mudanças no currículo inglês a propósito das calculadoras 

Vamos analisar este projecto utilizando o modelo PISTE-FEGAV. Os factores 
da mudança curricular são vários. Em primeiro lugar, são os factores sociais pois existe 
um pedido social para que as práticas escolares sejam próximas das práticas sociais 
relativas ao cálculo. Ou seja, o aluno calcula mentalmente ou então utiliza a calculadora. 
A aprendizagem dos algoritmos aparece desnecessária e custosa. Há também factores 
epistemológicos pois a relação ao cálculo deve mudar para ter em conta as modificações 
inerentes ao uso das novas tecnologias: “pensar a relação ao cálculo” de maneira 
diferente, menos automatizada e mais reflectida. As diferentes maneiras de calcular 
devem ser pensadas em relação umas com as outras, e assim o trabalho matemático do 
aluno deve mudar. Há factores pedagógicos pois os professores não podem continuar a 
ensinar o cálculo da mesma maneira se os alunos têm a calculadora sempre disponível: a 
introdução das calculadoras vai mudar as práticas dos professores e a relação 
pedagógica pois os alunos serão nesse aspecto mais independentes. Há factores 
didácticos pois o trabalho matemático do aluno não vai ser o mesmo: uma grande 
importância é dada à resolução de problemas. Há factores cognitivos pois o projecto tem 
como intenção motivar os alunos para a aprendizagem dos números duma outra 
maneira, de desenvolver o cálculo mental. Há factores materiais que implicam 
mudanças éticas: o facto que as calculadoras estejam disponíveis implica que a 
responsabilidade da escolha do meio de cálculo seja dada aos alunos. 

Os actores das mudanças são os professores que devem mudar as suas práticas 
profissionais, os alunos que devem investir, e os pais (ou encarregados de educação) 
que devem aceitar que a escola participe no projecto. Os encarregados de educação têm 
um papel muito activo nas escolas inglesas. O problema que é posto pelos actores que 
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participam é o valor da mudança: os meus filhos vão aprender a calcular? Os meus 
alunos vão aprender melhor a calcular com as calculadoras que sem elas? 

O valor da mudança é um parâmetro essencial para a adesão dos actores. 

Vários efeitos foram observados no final do projecto CAN. Houve mudanças nas 
atitudes e aprendizagens dos alunos pois os que participaram no projecto estavam 
motivados e interessados. Estavam mais conscientes das propriedades dos números, 
mais confiantes nas suas possibilidades, mais rápidos no cálculo mental e mais 
independentes na escolha da sua maneira de calcular em função dos números. Os 
progressos não foram significativos no que diz respeito às avaliações escritas, e a 
diferença entre os alunos que participaram no projecto CAN e os outros não é 
significativa. Não se pode assim afirmar que os alunos aprendem melhor a calcular. 

Outro efeito deste projecto diz respeito aos professores. Certos professores 
afirmaram, na avaliação do projecto, que tinham mudado as suas práticas. Por exemplo, 
alguns afirmam que passavam mais tempo para que os alunos explicitassem as suas 
estratégias de cálculo, que davam uma maior importância às palavras dos alunos. As 
mudanças, segundo os discursos dos professores, foram maiores (o grau da mudança) 
para aqueles professores cujas práticas eram mais distantes das práticas implicadas pelo 
projecto. 

Um outro efeito é o desenvolvimento de currículos locais ao nível das escolas 
que introduzam a calculadora como uma ferramenta “banalizada” nas aulas. Mas qual 
foi a influência deste projecto no currículo nacional? 

Como dissemos, durante o século 20 não existia um currículo nacional em 
Inglaterra. O primeiro currículo nacional (“National Curriculum”) foi implementado em 
1989, e os professores tinham à sua disposição certos documentos de acompanhamento 
e de sugestões (« Mathematics : Non-Statutory Guidance »). Este NC, na sua primeira 
versão, foi influenciado pelo projecto CAN. Uma das autoras deste projecto fazia parte 
da comissão para a implementação do NC. Podemos encontrar neste currículo alguns 
dos princípios do projecto CAN mas não todos: por exemplo, no NC os algoritmos de 
cálculo continuam a ser ensinados. Este NC é uma revolução na Inglaterra que mostra a 
vontade política do controlo nacional da educação através dum conjunto de medidas: a 
reforma da literacia, o sistema de avaliação dos alunos, as inspecções das escolas, etc. 
No que diz respeito ao ensino da matemática, uma nova palavra “numeracy” mostra a 
vontade de mudança. Esta palavra designa a aritmética mas também a estatística e a 
introdução à álgebra. 

As avaliações feitas em 1993 sobre a implementação do NC mostram que as 
práticas dos professores não mudaram muito relativamente ao ensino do número e o 
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acesso livre às calculadoras é muito criticado. As reacções negativas sobre o NC e as 
calculadoras exprimem-se através dos meios de comunicação. Por exemplo, o jornal 
“The Times” escreve que as calculadoras deviam ser proibidas nas escolas. O governo 
conservador (1992-1997) defende um retorno às “bases” que é retomado pelo governo 
trabalhista. Um novo currículo nacional está hoje em vigor (NNC) com novos 
documentos de acompanhamento (“The National Numeracy Strategy”). Neste NNC, 
existe uma certa reticência no uso das calculadoras sobretudo nos primeiros anos da 
escola primária. Vamos ver quais são as resistências que podem explicar esta evolução 
do uso das calculadoras na escola primária inglesa. 

 

Resistências 

Existem resistências simbólicas relativamente à introdução das calculadoras 
relativas às concepções das matemáticas. Assim as concepções das matemáticas no 
ensino primário são elaboradas através de dois rituais: a aprendizagem das tábuas de 
multiplicação e a aprendizagem dos algoritmos de cálculo. Estes rituais pertencem à 
cultura dos pais, à cultura da sociedade e a introdução das calculadoras quebrava estes 
rituais nomeadamente o ritual dos algoritmos escritos. Assim os pais não sabem o que 
significa “aprender matemática na escola primária” e vão perguntar: “os meus filhos vão 
aprender a calcular?”, “como vamos reconhecer que os nossos filhos aprendem a 
calcular?” 

A escolha do projecto CAN de não ensinar os algoritmos escritos confronta-se 
com esta resistência simbólica: os pais não reconhecem mais o que significa aprender 
matemática. A maior parte dos pais aprenderam esses algoritmos e pensam que os seus 
filhos devem também aprendê-los mesmo se na vida de todos os dias eles vão utilizar a 
calculadora para calcular. 

Uma resistência social e pessoal é devida ao facto que muitos pais e professores 
pensam que o uso das calculadoras impede os alunos de aprender a calcular. Muitos 
professores não estão convencidos dos benefícios da utilização das calculadoras 
sobretudo nos primeiros anos como se houvesse uma oposição forte entre a 
aprendizagem dos algoritmos e a calculadora. Esta resistência manifesta-se através de 
certas perguntas: “os meus alunos vão aprender melhor a calcular?” Para responder a 
esta questão seria necessário iniciar novos trabalhos de investigação. 

Uma outra resistência é uma resistência ética. A disponibilidade das 
calculadoras todo o tempo, como no projecto CAN, confronta-se com o funcionamento 
habitual na escola primária onde a partilha das responsabilidades entre alunos e 
professor está codificada. Assim é o professor que decide o que é permitido e o que é 
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proibido. Se os alunos têm a responsabilidade da escolha da ferramenta de cálculo que 
eles pensam ser a mais adequada para o que têm que fazer, isso quer dizer que o aluno 
assume mais responsabilidades, é mais independente do professor. Será que este aceita 
essa nova partilha de responsabilidades? 

Estas resistências ao nível dos rituais, das concepções e das responsabilidades 
podem suscitar fortes oposições à introdução das calculadoras. 

Certas resistências são específicas à implementação nas aulas e à organização do 
trabalho matemático do aluno. Os algoritmos tradicionais escritos mostraram a sua 
eficácia, a sua estabilidade no currículo. Estes algoritmos, quando são compreendidos 
pelos alunos, são técnicas concisas relativamente a outras técnicas escritas, e a demais 
são comuns a todos os alunos. Quando os alunos utilizam técnicas pessoais para 
calcular, o professor tem que dar a palavra aos alunos para que eles explicitem essas 
técnicas. A gestão das aulas é mais complexa, e isso pode transformar-se num obstáculo 
à mudança. Uma outra dificuldade de gestão que pode aparecer é a seguinte: quais são 
os meios de controlo, de verificação e de correcção dos erros dos alunos? Os algoritmos 
tradicionais escritos permitem ao aluno e ao professor corrigir os erros eventuais pois há 
uma marca, uma memória do trabalho realizado. Os algoritmos escritos têm uma 
dimensão instrumental (eles permitem calcular) e uma dimensão ostensiva (eles 
permitem mostrar o que se fez, são uma memória do trabalho realizado). Ora as 
calculadoras têm uma dimensão instrumental mas não têm uma dimensão ostensiva: se 
os alunos se enganam o professor não tem os meios de verificar onde ele se enganou. 
Para ultrapassar esta dificuldade (resistência didáctica), os professores podem organizar 
o trabalho dos alunos com a calculadora de maneira a deixar uma marca, de maneira a 
guardar uma memória do trabalho realizado. 

Outras resistências pessoais podem aparecer. Por exemplo, o professor tem que 
aceitar que por vezes pode não ter resposta para questões que o aluno pode pôr quando 
utiliza a calculadora: como utilizar certas teclas, ou o que dizer se os alunos encontram 
os números negativos? Uma outra resistência pessoal pode aparecer quando os 
professores não sabem o que propor aos alunos, outras actividades sem ser a de calcular. 
Por exemplo, os alunos podem utilizar as calculadoras para aprender o sistema de 
numeração decimal. Vê-se aqui a importância dum conjunto de materiais e de 
documentos didácticos que dêem sugestões aos professores. 

Há também resistências pessoais às “grandes mudanças”. Se a distância é grande 
entre o que o professor faz correntemente e o que as mudanças implicam, muitos 
professores podem ser reticentes às mudanças. Muitos professores não aceitam as 
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mudanças curriculares pois essas mudanças implicam que eles mudem bastante a suas 
práticas habituais. 

No caso do currículo nacional inglês, houve grandes mudanças (o facto de 
implementar um currículo nacional, novos conteúdos como “numeracy”) e muitas das 
resistências manifestaram-se através das calculadoras. A desconfiança actual pode assim 
ser explicada, e a situação actual é afinal um compromisso. Os resultados dos trabalhos 
de investigação que mostram certos interesses podem confrontar-se a certas resistências 
que se transformam em obstáculos às mudanças, sobretudo que as decisões políticas 
usualmente não são tomadas em função dos trabalhos de investigação. 

A situação em França 

A posição inglesa de desconfiança no currículo relativamente às calculadoras 
pode ser explicada pela conjunção das mudanças e das resistências que mostrámos. A 
posição francesa é diferente pois não houve um grande projecto de investigação sobre as 
calculadoras que teve um impacto no currículo. As calculadoras existem nos programas 
desde a reforma de 1985 mas não existem nas escolas. Não existem trabalhos 
estatísticos nacionais sobre a utilização das calculadoras nas escolas mas alguns 
inquéritos locais mostram que mais de 70% dos professores em exercício dizem não 
utilizar estas ferramentas com os alunos. Um outro meio para ter uma ideia do uso das 
calculadoras é de analisar os manuais que são um dos materiais didácticos utilizados 
pelos professores. Ao analisar os manuais relativos aos programas de 1985 e de 1995, 
poucos são os que se referem às calculadoras. Certos manuais relativos aos programas 
actuais tentam introduzir estas ferramentas no trabalho dos alunos, e existe também um 
documento de acompanhamento dos programas dedicado às calculadoras. Ainda não 
podemos afirmar qual será o impacto destes novos programas nas práticas lectivas mas 
o problema da formação dos professores para estes instrumentos deve ser colocado 
rapidamente se queremos mudar a situação. 

A adesão dos actores nas mudanças é duma extrema importância pois não se 
pode fazer reformas se os actores que estão implicados não se motivem para essas 
mudanças. Assim deve desenvolver-se uma retórica para mostrar o valor das mudanças, 
para trabalhar sobre as resistências em termos de concepções, de rituais, de 
responsabilidades. Esta retórica deve também mostrar a legitimidade epistemológica, 
cultural e social das calculadoras numa outra relação ao cálculo. Esta retórica não é 
suficiente para ganhar a adesão dos actores pois as calculadoras têm que fazer a “prova 
do fogo” da aula. É necessário que os professores possam ter disponíveis materiais que 
mostrem novas organizações matemáticas introduzindo as calculadoras. 
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Num trabalho de investigação sobre as novas tecnologias e os professores 
estagiários, foram administrados questionários acerca das concepções destes estagiários 
sobre as calculadoras. Assim na “académie d’Aix-Marseille”, até agora só foram 
analisadas 50 respostas a esses questionários. Sem generalizar estes resultados, 
apresentamos aqui algumas tendências das respostas. Aparece nessas respostas que a 
obrigação de usar as calculadoras é maior que a adesão pessoal: assim 75% desses 
estagiários dizem que é importante utilizar estas ferramentas mas 91% dizem que é 
necessário devido ao programa. 

 Como resposta à questão: a partir de que ano se deve usar a calculadora?, 29% 
dos estagiários pensam que se deve usá-las a partir do 1°ano,  57% dos estagiários 
pensam que se deve usá-las a partir do 3°, 4° ou 5° ano e 9% pensam que se deve usá-
las no “Collège” (6, 7, 8 e 9°anos de escolaridade). 

  11% dos estagiários dizem que a calculadora é um bom instrumento de cálculo 
na vida quotidiana mas não na escola, e 76% pensam que a calculadora não deve ser 
utilizada na escola como ela é usada na sociedade. 

A concepção “a calculadora impede a aprendizagem do cálculo” está bem 
presente nos estagiários pois 17% dizem que a calculadora é um obstáculo para 
aprender a calcular, 12% dizem que isso depende. Além disso, 38% pensam que o uso 
da calculadora é um obstáculo para o cálculo mental e 55% dizem que não se deve usar 
a calculadora durante a aprendizagem dos algoritmos escritos. Destas respostas, pode 
concluir-se que certos estagiários ainda opõem o uso da calculadora e as outras formas 
de calcular. 

  A propósito da utilização das calculadoras durante os estágios, 96% dos 
estagiários dizem que não utilizaram as calculadoras e 90% não observaram o seu uso 
nas aulas dos professores - formadores durante os estágios de “prática acompanhada”. 
Mas 92% desses estagiários afirmam que pensam utilizar a calculadora na sua futura 
prática profissional. Estas respostas, mesmo se não se podem ainda generalizar, 
mostram que se deve trabalhar na formação inicial duma maneira intensiva de maneira a 
mudar as concepções dos professores sobre as calculadoras, mostrando as resistências e 
o que se pode fazer para ultrapassar essas resistências, em termos de propostas que 
estejam a uma “justa distância” daquilo que os professores pensam e fazem. 

 

Conclusão 

Esta situação curricular que vai além das diferenças culturais é também a que se 
pode encontrar no currículo em Portugal. Neste país, as calculadoras aparecem no 
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currículo do 1°ciclo como sendo uma ferramenta para a exploração e descoberta, mas a 
sua frequência de utilização é relativamente baixa como é indicado no relatório 
“Matemática 2001” publicado pela APM em 1998. As calculadoras são utilizadas duma 
maneira escassa no 1°ciclo e sobretudo para a verificação de resultados como é 
mostrado num trabalho de investigação sobre o uso das calculadoras no 1° ciclo 
(Mamede 2002). Neste trabalho, são indicados vários factores inibidores dessa fraca 
utilização: “a falta de orientações mais precisas a respeito da utilização da calculadora 
na sala de aula, a ausência de referências a respeito desta utilização em muitos manuais 
escolares e a escassa investigação na nossa realidade, a respeito da sua utilização, não 
parecem contribuir para as tão necessárias mudanças.”(p.117) 

Se apesar de todas as diferenças curriculares destes três países, existem 
similaridades importantes relativamente às calculadoras, isto é para nós um indício que 
as resistências a estas ferramentas são fortes e que se tem de fazer um esforço na 
formação dos professores, na produção de recursos que mostrem as potencialidades 
deste instrumento nas aprendizagens matemáticas, nos rituais escolares e sociais 
relativamente ao cálculo e nas avaliações escolares oficiais enquanto meio de regulação 
do sistema. Esta situação mostra que as mudanças podem não ser tão rápidas como 
gostaríamos e que as resistências fazem parte desse processo. 
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Nos últimos vinte anos ocorreram diversas mudanças a nível do sistema 

educativo. A última grande reforma educativa, muitas vezes designada por Reforma 

Roberto Carneiro, iniciou-se em 1986, com a publicação da nova Lei de Bases (Lei nº 

46/86), em vigor ainda hoje. No seu seguimento, iniciou-se um processo de revisão 

curricular, e novos programas para as diferentes disciplinas foram então elaborados e 

homologados no início dos anos 90.  

Desde então, assistimos ao desenvolvimento de dois processos de revisão 

curricular paralelos mas distintos, um para o ensino básico, outro para o ensino 

secundário. A Reorganização Curricular do Ensino Básico culminou com a publicação 

do Decreto-Lei nº 6/2001. Neste ano foi publicado o Currículo Nacional do Ensino 
Básico (CNEB), um documento oficial com características ímpares em Portugal, que 

passou a coexistir com os programas das disciplinas, os quais permanecem em vigor, na 

sua generalidade, tal como foram escritos em 1991. No ensino secundário iniciou-se o 

processo de revisão curricular, que viria a introduzir novos programas para as diferentes 

disciplinas dos planos de estudo deste nível de ensino, que foram entrando em vigor a 

partir do ano lectivo de 2003/04. No que diz respeito à Matemática, sublinha-se a 

novidade da consideração de três diferentes disciplinas, na procura de uma maior 

adequação às necessidades dos alunos dos diferentes percursos. 

Neste texto procuramos analisar e problematizar as principais orientações 

curriculares actualmente em vigor nos diversos documentos curriculares oficiais para o 

ensino da Matemática. Para tal, analisamos, ao nível do ensino básico, o programa do 1º 

ciclo no que diz respeito à Matemática (ME, 2004 – 4º edição) e, nos casos dos 2º ciclo 

(ME, 1991a; 1991b) e 3º ciclo (ME, 1991c; 1991d), foram considerados os dois 

volumes relativos a cada um – o volume I, geral, com a Organização Curricular e 
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Programas, e o volume II com o Plano de Organização do Ensino-aprendizagem 

específico da Matemática, e ainda o CNEB (DEB, 2001). Para o ensino secundário, 

consideramos o Programa de Matemática A (DES, 2001a; 2002a; 2002b) dirigido aos 

alunos dos Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Ciências 

Socioeconómicas; o Programa de Matemática B (DES, 2001b; 2002c; 2002d) dirigido 

aos alunos dos Cursos Científico-Humanístico de Artes Visuais, Tecnológicos de 

Construção Civil e Edificações, Electrotecnia e Electrónica, Informática, 

Administração, Marketing e de Desporto; e o Programa de Matemática Aplicada às 

Ciências Sociais (MACS) (DES, 2001c) dirigido aos alunos do Curso Geral de Ciências 

Sociais e Humanas e o Curso Tecnológico de Ordenamento do Território.  

 

Finalidades e objectivos 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86) no enunciado dos seus 

princípios gerais (cinco) destaca três dimensões de enfoque da educação: a individual, a 

social e a da inserção no mundo do trabalho. Se é certo que no Artigo 2º – Princípios 

Gerais –, no seu ponto 4º se podem ler referências a cada uma destas dimensões, no seu 

ponto 5º parece destacar-se a dimensão social: 

4 – O sistema educativo responde às necessidades resultantes da 

realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação 

de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a 

dimensão humana do trabalho. 

5 – A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e 

pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à 

livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com 

espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se 

empenharem na sua transformação progressiva.  

 

Estes princípios dão origem aos objectivos gerais enunciados no capítulo II, 

artigo 7º e 9º, respectivamente para o ensino básico (catorze) e o secundário (sete). No 

que respeita ao ensino básico, seis destes objectivos dirigem-se ao desenvolvimento 

global e harmonioso do indivíduo, indicando diversos aspectos a ter em conta, como 

seja: 

a) (…) desenvolvimento de interesses e aptidões, capacidades de 

raciocínio, memória, espírito crítico, criatividade; 
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c) (…) o desenvolvimento físico e motor, valorizar actividades manuais 

e promover a educação artística; 

f) (…) o gosto por uma constante actualização de conhecimentos. 

 

Quatro outros objectivos incidem sobretudo na componente social, como por 

exemplo no “desenvolvimento da maturidade cívica e sócio-afectiva, criando nos alunos 

atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação” (objectivo h) e “na aquisição de 

atitudes autónomas visando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e 

democraticamente intervenientes na vida comunitária” (objectivo i).  

Um dos catorze enunciados visa a preparação para o prosseguimento de estudos 

ou a inserção em esquemas de formação profissional. Os três restantes são formulados 

tendo em conta os contextos de educação. Este é, por exemplo, o caso do objectivo b) 

onde se pode ler: “assegurar que, nesta formação, sejam equilibradamente 

interrelacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura 

do quotidiano” e do objectivo o), “criar condições de promoção do sucesso escolar e 

educativo a todos os alunos”.  

No ensino secundário, a preparação para o mundo do trabalho ou o 

prosseguimento de estudos tem maior visibilidade do que no ensino básico, sendo três 

dos sete objectivos enunciados dedicados a esta dimensão. A componente da formação 

individual é o foco de três dos outros objectivos, restando apenas um que se dirige 

muito directamente à dimensão social. 

No que respeita à disciplina de Matemática, comecemos por analisar quais as 

suas finalidades no ensino básico. A leitura dos diferentes programas em vigor faz 

desde logo ressaltar que existem diversas formas de enunciar as finalidades desta 

disciplina, podendo mesmo encontrar-se não só diferenças na forma, como também no 

conteúdo.  

O programa para o 1º ciclo referente à Matemática (ME, 2004), alertando para a 

importância do desenvolvimento por parte das crianças do gosto pela Matemática, 

enuncia como grandes finalidades do ensino desta área para o conjunto dos três ciclos 

do ensino básico, o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, da capacidade de 

comunicação, e da capacidade de resolver problemas. Já nos programas de Matemática 

para os 2º e 3º ciclos (ME, 1991a; 1991b), são enunciadas cinco finalidades, dizendo 

três delas respeito a aspectos específicos da Matemática e as outras duas a aspectos 

transversais relacionados com a aprendizagem dos alunos, como seja, o gosto por 

aprender, e o desenvolvimento da autonomia e cooperação. As três capacidades 
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enunciadas no programa do 1º ciclo constituem apenas parte integrante de uma destas 

cinco finalidades, sendo ainda enunciados outros aspectos a desenvolver, como seja, a 

memória, o rigor, o espírito crítico e a criatividade. As duas finalidades restantes 

centram-se na visão da Matemática como instrumento de interpretação e intervenção no 

real e no contributo que esta ciência dá na estruturação do pensamento. Por último, o 

CNEB (DEB, 2001a) enuncia duas finalidades principais do ensino da Matemática no 

ensino básico. Por um lado, “proporcionar aos alunos um contacto com as ideias e 

métodos fundamentais da Matemática que lhes permita apreciar o seu valor e a sua 

natureza” (p. 58), e por outro, “desenvolver a capacidade e confiança pessoal no uso da 

Matemática para analisar e resolver situações problemáticas, para raciocinar e 

comunicar” (idem). Neste documento são igualmente explicitadas as principais razões 

que explicam a pertinência da inclusão da disciplina de Matemática ao longo de todo o 

plano de estudo do ensino básico: enquanto “uma significativa herança cultural da 

humanidade e um modo de pensar e aceder ao conhecimento” (idem). 

Assim, tomando os quatro documentos referidos, poder-se-á afirmar que o nível 

de enunciação das finalidades para o ensino da Matemática é diverso (recurso a 

conceitos ou ideias mais aglutinadores sobre o valor e o papel da aprendizagem da 

Matemática versus a enunciação de uma lista de capacidades ou de referência a 

conceitos específicos da Matemática), e que se encontram diferenças nos aspectos 

focados (atitudes face à Matemática, como seja o gosto e a auto-confiança, não 

presentes nos programas dos 2º e 3º ciclos e destacados nos outros), diferenças estas que 

se fazem notar sobretudo quando comparamos documentos publicados com dez anos de 

intervalo. Já no que respeita à importância atribuída numa ou noutra das dimensões de 

enfoque da educação enunciadas na Lei de Bases (componente individual, social e de 

prosseguimento de estudos ou inserção no mundo do trabalho) parece poder afirmar-se 

que é a componente do desenvolvimento individual que emerge de forma mais 

significativa nas finalidades enunciadas na disciplina de Matemática ao longo dos 

diversos ciclos de escolaridade do ensino básico, não sendo contudo ignorada a 

dimensão social.  

No ensino secundário, as finalidades para o ensino da Matemática variam pouco 

quando comparamos os três programas de Matemática. Seguindo uma estrutura que em 

muito se assemelha à dos programas de Matemática para os 2º e 3º ciclos (ME, 1991a; 

1991b), podemos encontrar finalidades que dizem respeito à visão da Matemática como 

instrumento de interpretação e intervenção no real, à promoção do desenvolvimento de 

uma cultura que permita o prosseguimento de estudos, o desenvolvimento de uma 

atitude positiva face à Ciência, de atitudes de autonomia e de solidariedade e de uma 

formação que permita uma cidadania activa e participativa. As actividades intelectuais 
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privilegiadas da Matemática têm o mesmo enunciado nos Programas de Matemática A 

(DES, 2001a; 2002a; 2002b) e B (DES, 2001b; 2002c; 2002d), e distinto no programa 

de MACS (DES, 2001c). Nos dois primeiros, faz-se referência à formulação e resolução 

de problemas, à comunicação, à memória, ao rigor, ao espírito crítico e à criatividade. Já 

no último destes três programas, a finalidade que lhe corresponde subdivide-se em duas, 

dizendo respeito a primeira à formulação e resolução de problemas simples, 

especificando-se o seu contexto (situações do dia-a-dia e no domínio das Ciências 

Sociais) e a segunda à capacidade de interpretar textos escritos em linguagem 

matemática, à comunicação e ao espírito crítico. Pode do exposto concluir-se que nos 

três programas de Matemática para o ensino secundário existem, em termos de 

finalidades enunciadas, pequenas diferenças que podem em geral ser justificadas pela 

área de formação a que pertencem, sendo portanto seguida uma lógica de 

prosseguimento de estudos e não tanto a de uma formação matemática centrada no 

ensino secundário.  

Em síntese, da breve análise desenvolvida emergem questões como sejam: 

1. Encontram-se em todos os documentos referências às três dimensões que 

podem caracterizar três estilos diferentes de desenvolvimento curricular, a 

dimensão individual, a social ou o prosseguimento de estudos/mundo do 

trabalho (Howson, Keitel & Kilpatrick, 1982), mas a ênfase varia nos diversos 

níveis de escolaridade. Será que o papel de cada uma delas se deve ir alterando 

conforme se vai prosseguindo nos diversos ciclos de escolaridade? É esperado 

que assim seja? Até que ponto as finalidades do ensino da Matemática no ensino 

secundário devem ser marcadas pelo prosseguimento de estudos? Deverá o 

ensino secundário ter uma entidade própria ou pelo contrário ser visto como uma 

via de acesso a outros ciclos de estudo? 

2. Existe uma considerável diversidade quanto às finalidades para o ensino da 

Matemática apontadas nos diversos documentos referentes ao ensino básico. 

Poderá este cenário constituir uma dificuldade para a compreensão, por parte do 

professor, da orientação a dar à concretização do currículo prescrito? Até que 

ponto a existência de documentos publicados com intervalos de mais de uma 

década e da responsabilidade de diferentes equipas pode contribuir para a 

diversidade apontada?  

3. O gosto pela Matemática parece ser entendido de formas diversas nos 

programas. Nuns casos faz parte da lista das finalidades enunciadas (DEB, 2001; 

Programas de Matemática do Ensino Secundário), noutros casos, ou é 

substituído pelo gosto por aprender (ME, 1991a;1991b), ou assume um papel 
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primordial em relação a todas as outras, sendo considerado o objecto da tarefa 

principal dos professores (ME, 2004). Esta diversidade de entendimentos como 

pode ser explicada? Pelo nível etário dos alunos? Por se tratarem de documentos 

que foram escritos em momentos distintos? 

 

Conceitos Estruturantes 

Os conceitos que estruturam os documentos curriculares portugueses podem 

identificar-se formalmente, observando as secções em que se organizam, mas também 

através de um olhar sobre aquilo que surge valorizado nos documentos, seja pela 

visibilidade que lhes é dada, seja pelo desenvolvimento que merecem. 

No programa do 1º ciclo relativo à Matemática (ME, 2004) identificamos três 

conceitos fundamentais: “blocos de conteúdos”, “suportes de aprendizagem” e “tipos de 

actividade”, os quais dão corpo a um esquema de organização do programa apresentado 

com destaque na página 165. No entanto, apesar de o tipo de actividade merecer algum 

desenvolvimento, sublinhando-se a resolução de problemas, e os suportes de 

aprendizagem também serem apontados, nomeadamente o recurso a materiais, são os 

três blocos temáticos — Números e Operações, Forma e Espaço, Grandeza e Medidas 

— que acabam por dominar o programa. Para cada bloco temático, apresenta-se um 

conjunto de ideias a valorizar associadas à abordagem dos conteúdos respectivos, 

incluindo algumas observações de natureza metodológica, seguida de uma listagem de 

objectivos específicos discriminados para cada ano de escolaridade. Note-se que no 

bloco Números e Operações, existe sempre, em cada ano, uma referência explícita a 

meios auxiliares de cálculo, que oscilam entre “material de apoio estruturado ou não 

estruturado”, máquina de calcular, ou algoritmos. 

No que diz respeito aos 2º e 3º ciclos (ME, 1991b; 1991d), os “planos de 

organização do ensino-aprendizagem” (correspondentes apenas aos volumes II dos 

documentos curriculares respectivos mas vulgarmente reconhecidos como os Programas 

de Matemática) assemelham-se em tudo, quer na apresentação, quer no teor, e, por 

conseguinte, nos conceitos estruturantes. Assim, nestes dois ciclos encontramos um 

primeiro conceito de “objectivos gerais” que, opondo-se a objectivos específicos, 

pretende entender como conteúdos da aprendizagem aspectos que estão para além dos 

conhecimentos matemáticos, como sejam as atitudes e valores, as capacidades e 

aptidões. No entanto, apesar destes objectivos terem destaque de tabela nas primeiras 

páginas, acabam por ficar esquecidos no corpo dos programas, que se desenvolvem em 

torno dos conhecimentos matemáticos, apresentados por temas para cada ano, para os 
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quais são formuladas listas de objectivos específicos, e fornecidas algumas 

observações/sugestões metodológicas.  

O CNEB (DEB, 2001) adopta uma estrutura muito diferente da dos programas 

do ensino básico. Recorda-se que todo este documento se organiza a partir das 

competências essenciais a desenvolver nos alunos, sejam de carácter geral 

(transversais), sejam de carácter específico (disciplinares). No domínio da Matemática, 

elege o conceito de competência matemática como fundamental, o qual caracteriza à 

custa de oito aspectos que combinam atitudes gerais dos alunos com capacidades 

matemáticas específicas, como por exemplo: “A predisposição para procurar entender a 

estrutura de um problema e a aptidão para desenvolver processos de resolução, assim 

como para analisar os erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas” (p. 57). O 

próprio CNEB (DEB, 2001) assinala o carácter aglutinador do conceito de competência 

matemática: “o modo como a competência matemática está caracterizada (...) procura 

evidenciar que se trata de promover o desenvolvimento integrado de conhecimentos, 

capacidades e atitudes e não de adicionar capacidades de resolução de problemas, 

raciocínio e comunicação e atitudes favoráveis à actividade matemática a um currículo 

baseado em conhecimentos isolados e técnicas de cálculo” (p. 58). 

Outra ideia importante do CNEB (DEB, 2001) é a de “domínios temáticos”, 

correspondentes a uma organização das áreas de conteúdos matemáticos: Números e 

Cálculo; Geometria; Estatística e Probabilidades; Álgebra e Funções. Estas áreas 

associam-se com relativa facilidade aos temas centrais dos programas em vigor dos 2º e 

3º ciclos e aos blocos temáticos do programa do 1º ciclo. Para cada domínio temático, 

são identificados aspectos gerais da competência matemática para todos os ciclos, e 

também aspectos específicos formulados ciclo a ciclo, expressando como cada aspecto 

geral deve ser entendido em cada ciclo, apesar de nem sempre estarem presentes. 

Tabela 1. Número de aspectos identificados em cada domínio temático 

 gerais 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Números e Cálculo 6 2 4 4 
Geometria 7 3 4 7 
Estatística e Probabilidades 7 0 3 6 
Álgebra e Funções 5 0 0 5 

 

Um outro conceito estruturante do CNEB (DEB, 2001) é o de “experiência de 

aprendizagem”, aqui assumido com maior força em relação aos programas do ensino 

básico. São explicitados quatro tipos diferentes de experiências de aprendizagem de que 

todos os alunos deverão beneficiar: resolução de problemas, actividades de 

investigação, realização de projectos, e jogos. Para além destas, refere-se que “os alunos 
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devem ainda ter oportunidades de contactar com aspectos da história, do 

desenvolvimento e da utilização da Matemática” (p. 69), através do reconhecimento da 

Matemática na tecnologia e nas técnicas e através da realização de trabalhos sobre a 

Matemática. Referem-se ainda mais “aspectos transversais da aprendizagem da 

Matemática” a ter presente nos diversos tipos de experiências matemáticas vividas pelos 

alunos, nomeadamente a comunicação matemática, a prática compreensiva de 

procedimentos e a exploração de conexões. 

Assim, o CNEB (DEB, 2001) estrutura-se de uma forma menos espartilhada, em 

torno do conceito de competência matemática, que toma forma em oito aspectos 

essenciais, concretizando-se para cada domínio temático, outro conceito estruturante 

importante, em alguns aspectos gerais e noutros específicos de cada ciclo. As 

experiências de aprendizagem surgem também como conceito estruturante essencial, 

entendidas como vias indispensáveis para o desenvolvimento da competência 

matemática, também estas formuladas em quatro tipos, aos quais se acrescentam mais 

dois, considerando-se ainda mais três aspectos transversais. 

No ensino secundário, os conceitos estruturantes variam pouco quando 

comparamos os programas, embora se possam enunciar algumas diferenças, sobretudo 

no que diz respeito ao programa de MACS (DES, 2001c).    

Nos três programas encontramos “objectivos e competências gerais”, 

organizados numa tabela de três colunas, que em todos explicita (1) Valores/atitudes; 

(2) Capacidades/Aptidões; (3) Conhecimentos. É uma tabela em tudo semelhante à dos 

programas do ensino básico, mas que inclui também o termo “competências” no seu 

título. No entanto, no que diz respeito ao programa de Matemática A (DES, 2001a) e ao 

de MACS (DES, 2001c), esta introdução não tem nenhuma outra consequência formal, 

ao passo que no programa de Matemática B existe um ponto que procura esclarecer 

“sobre as competências a desenvolver” (DES, 2001b, p.6), sendo destacada a itálico a 

seguinte frase: “Entende-se aqui que cada competência implica um corpo coerente de 
conhecimentos, atitudes ou capacidades (e habilidades na escolha e depois no manejo 
das ferramentas, quaisquer que elas sejam), que só os resultados operados na acção 
autónoma dos estudantes pode permitir esperar que tenham desenvolvidas para serem 
úteis na vida” (p. 7). Um pouco à frente define-se um conjunto de seis “vertentes” (p. 8) 

da competência matemática a desenvolver no domínio dos diferentes temas. Em cada 

um, combinam-se aspectos relacionados com as atitudes dos alunos (aptidão, 

predisposição, gosto por, confiança pessoal por,...) com aspectos associados a 

capacidades e a conhecimentos matemáticos — no fundo, com a mesma natureza da 

formulação do ensino básico.  



Orientações curriculares actuais para a Matemática em Portugal 

 

   9 

Todos os programas do ensino secundário elegem os “Temas e conteúdos” como 

eixo organizador. São identificados dois tipos diferentes de temas: os primeiros, não 

adjectivados, correspondem a grandes temas matemáticos que os alunos deverão 

aprender. Os segundos, referidos como “temas transversais”, surgem nos programas de 

Matemática A e B (DES, 2001a; 2001b), e correspondem a aspectos da actividade 

matemática que são independentes dos temas, mas não “menos importantes” (DES, 

2001a, p.6), sendo definidos como “Conceitos, métodos e estratégias — de que os 

alunos se devem apropriar progressivamente ao longo de todo o ensino secundário” 

(DES, 2001a, p. 19) 

Tabela 2. Temas e temas transversais no ensino secundário 

 Matemática A Matemática B MACS 
Temas  1. Cálculo Diferencial 

2. Geometria (plano e 
espaço) 

3. Funções e 
sucessões 

4. Probabilidades e 
Estatística 

1. Funções e Cálculo 
Diferencial 
2. Geometria (plano e 
espaço) 
3. Probabilidades, 
Estatística e 
Matemática Discreta 

1. Métodos de 
apoio à decisão 
2. Modelação 
matemática 
3. Estatística (e 
Probabilidades) 

Temas  
transversais 

1. Comunicação 
matemática 

2. Aplicações e 
modelação matemática 

3. História da 
Matemática 

4. Lógica e raciocínio 
matemático 

5. Resolução de 
problemas e actividades 
investigativas 

6. Tecnologia e 
Matemática 

1. Resolução de 
problemas e 
actividades 
investigativas 
2. História da 
Matemática 
3. Comunicação 
matemática 
4. Aplicações e 
Modelação Matemática 
* 
5. Tecnologia e 
Matemática 

 

 

Relativamente aos temas transversais, os programas de Matemática A e B (DES, 

2001a; 2001b) reservam-lhes 4 e 2 páginas, respectivamente, fornecendo indicações 

metodológicas para sua consecução, sendo a mais desenvolvida a Lógica e Raciocínio 

do programa de Matemática A. Curiosamente, o tema Aplicações e Modelação 

Matemática, do programa de Matemática B, tanto aparece como “tema transversal” (p. 

9), como aparece como “tema central” (p. 11), sendo apenas discutido em um parágrafo 

do programa, prestando-se a gerar alguma confusão. Relativamente aos temas 

matemáticos, estes programas dedicam-lhe o grosso do corpo do texto, apresentando, 

para cada tema tratado em cada ano, uma indicação do tempo a dispensar, uma 
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explicação do sentido do tema, o seu desenvolvimento em tópicos, e indicações 

metodológicas que incluem algumas sugestões de tarefas a propor aos alunos. Já no 

programa de MACS (DES, 2001c), os temas (exclusivamente matemáticos) constituem 

também o grosso do corpo do texto mas são apresentados de forma um pouco diferente: 

para cada um, depois de umas primeiras considerações sobre o entendimento 

pretendido, apresentam-se, tópico a tópico, os “objectivos a atingir”, seguidos, caso a 

caso, de indicações metodológicas, ainda que não explicitem este termo. Note-se que os 

objectivos a atingir aparentam não ter uma formulação consistente quanto ao sujeito, 

pois se na maioria dos casos parecem dirigir-se aos alunos, noutros assumem o 

professor (por exemplo, p.17, “Familiarizar os estudantes com alguns problemas do 

domínio financeiro”). 

Assim, quer pelo destaque que lhe é dado, quer pela dimensão e 

desenvolvimento que assume nos textos, o conceito estruturante mais relevante dos 

programas do ensino secundário é temas (matemáticos). 

Da análise realizada, surgem algumas questões: 

1. Todos os documentos programáticos, com algumas pequenas diferenças, 

elegem como conceito estruturante forte os temas matemáticos, o qual desenvolvem e 

aprofundam, por vezes com pouca ou nenhuma articulação com as finalidades ou 

objectivos, dos quais parecem dissociados mesmo do ponto de vista formal, parecendo a 

primeira definição de objectivos gerais um constructo interessante, mas a que se pode 

dar relativa importância. Esta dissociação não transmitirá a mensagem de que os temas 

matemáticos são o que realmente vale? 

2. Os temas não têm expressão equilibrada e consistente na tabela dos objectivos 

das três colunas de valores, capacidades e conhecimentos. No programa de Matemática 

A (DES, 2001a), por exemplo, os temas matemáticos estão contemplados no domínio 

dos conhecimentos, e dos temas transversais, História da Matemática, também está 

incluído nos conhecimentos. Enquanto isso, a resolução de problemas e actividades 

investigativas, outro dos temas transversais deste programa, não é sequer explicitamente 

mencionado na referida tabela (embora surjam referências dispersas na coluna 

capacidades/aptidões), assim como Tecnologia e Matemática (surge apenas nos 

valores/atitudes o interesse por descobertas científicas e tecnológicas). De que forma 

este desequilíbrio perturba a consistência do documento? De que forma se articulam 

temas matemáticos e transversais ao nível dos objectivos? E o tema Modelação, que no 

programa de Matemática B (DES, 2001 b) surge como central? 

3. O conceito de competência matemática surge como fundamental no CNEB 

(DEB, 2001). É um conceito que toma forma em oito aspectos essenciais, 
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concretizando-se para cada tema em alguns aspectos gerais e noutros específicos de 

cada ciclo e estes diversos graus de especificação parecem tornar difícil a delimitação 

do conceito. Neste contexto, é lícito que se questione: Afinal, o que é específico? E 

geral? Como jogam os 8 aspectos (essenciais ou específicos da Matemática?) com os 

restantes? Pode falar-se da competência matemática em Geometria, ou noutra área 

temática ou não? A definição de competência matemática parece indicar que não... 

Afinal, existe só uma competência matemática? 

4. O termo competência é usado, quer nos documentos mais recentes para o 

ensino básico, quer para o ensino secundário. Contudo, enquanto no primeiro se 

clarifica que “não se trata de adicionar a um conjunto de conhecimentos um certo 

número de capacidades e atitudes, mas sim de promover o desenvolvimento integrado 

de capacidades e atitudes” (DEB, 2001, p. 9), nos programas do secundário não se 

encontra em geral clarificação quanto ao conceito – o programa de Matemática B (DES, 

2001b) preocupa-se em discutir e definir a competência matemática em duas páginas – e 

os objectivos e competências gerais estão definidos por uma tabela que lista 

separadamente as atitudes, as capacidades e os conhecimentos. Será o significado de 

competência matemática o mesmo nos documentos curriculares de cada um destes 

níveis de ensino? Pode interrogar-se afinal qual o papel da introdução deste termo no 

ensino secundário, nomeadamente nos programas de Matemática A (DES, 2001a) e 

MACS (DES, 2001c). 

5. O conceito de experiência de aprendizagem parece estar bem definido no 

CNEB (DEB, 2001), mas um olhar mais atento levanta algumas interrogações: Como 

pode a prática compreensiva de procedimentos, vulgo realização de exercícios com 

compreensão, estar incluída transversalmente em todas as experiências de 

aprendizagem? Fará sentido separar esta experiência? Terá como consequência a 

valorização dos exercícios?  

 

Orientações curriculares essenciais 

As orientações curriculares sintetizadas a seguir foram aqui consideradas 

essenciais por se destacarem na maioria dos documentos curriculares analisados, 

embora não com o mesmo nível de abordagem. No ensino básico abordaremos aspectos 

das orientações metodológicas relativamente ao trabalho do professor e do aluno, ao 

foco da aprendizagem da Matemática, à resolução de problemas, raciocínio, 

comunicação, conexões dentro da Matemática e com outras áreas do conhecimento, 

história da Matemática, e tecnologia. Apenas no 1º ciclo não se vislumbra qualquer 

referência à história da Matemática e no CNEB (DEB, 2001), no que diz respeito à 
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Matemática, nada quanto à avaliação das aprendizagens. Nas orientações curriculares 

para o ensino secundário também se destacam os aspectos considerados para o ensino 

básico, na maior parte dos casos com um maior nível de aprofundamento.  

Em todos os programas de Matemática do ensino básico são apresentadas 

indicações metodológicas relativamente ao papel do aluno e do professor. O aluno é 

visto como agente activo na sua aprendizagem e o professor como seu dinamizador e 

regulador. No programa do 1º ciclo (ME, 2004) refere-se, a propósito da resolução de 

problemas, que “só há aprendizagem quando a criança reage dinamicamente a uma 

questão que suscite o seu interesse e a sua curiosidade” (p. 168). Por sua vez “o 

professor, como moderador, acolhe as respostas, pergunta ‘porquê’, lança pistas, 

aproveita o erro para formular novas perguntas e pede estimativas antes de ser 

encontrada a solução” (idem). Nos programas dos 2º e 3º ciclos, um dos três aspectos 

que são tidos em conta na definição das finalidades do ensino básico é o seguinte: “o 

centro do processo ensino-aprendizagem é o aluno como pessoa” (ME, 1991a, p.151; 

1991c, p.175). O papel do professor é considerado nas orientações metodológicas de 

ambos os programas, sendo a actividade do aluno a base dessas mesmas orientações 

metodológicas. Ao professor cabe a criação de situações de aprendizagem e 

simultaneamente a dinamização e regulação do processo, “adaptando estratégias que 

envolvam o aluno de uma forma cada vez mais independente e pessoal” (ME, 1991a, p. 

166; 1991c, p.196). No CNEB (DEB, 2001) as orientações para o trabalho do professor 

são operacionalizadas em cada uma das competências gerais e têm por base o aluno. Por 

exemplo, “apoiar o aluno na descoberta das diversas formas de organizar a sua 

aprendizagem e na construção da sua autonomia para aprender” (p. 24). 

Os conteúdos de aprendizagem não se limitam a tópicos específicos, quer nos 

programas de Matemática dos 2º e 3º ciclos (ME, 1991a,1991c), quer no CNEB (DEB, 

2001). Os primeiros consideram como conteúdos de aprendizagem tanto os 

conhecimentos a adquirir “como as atitudes e as aptidões a desenvolver” (ME, 1991a, p. 

147; 1991c, p. 171). No CNEB (DEB, 2001) refere-se que a “Matemática para todos” 

não é o ensino de um conjunto de conteúdos matemáticos específicos, “mas sim a 

promoção de uma educação em Matemática, sobre Matemática e através da 

Matemática” (p. 59). É também aqui dada primazia aos processos matemáticos 

relativamente aos tópicos específicos. 

A resolução de problemas ocupa um lugar de destaque em todos os documentos 

curriculares do ensino básico. O programa de Matemática do 1º ciclo (ME, 2004) dá-lhe 

um lugar central, desenvolvendo-se à sua volta: “a resolução de situações problemáticas 

(…) deverá constituir a actividade central desta área e estar presente no 

desenvolvimento de todos os tópicos” (p. 164). Também nos programas de Matemática 
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dos 2º e 3º ciclos esta é considerada um ”eixo organizador do ensino da Matemática” 

(ME, 1991a, p. 164; 1991c, p. 194). No CNEB (DEB, 2001) a resolução de problemas é 

apresentada como um tipo de experiência de aprendizagem em que “todos os alunos 

devem ter oportunidades de se envolver” (p. 68), devendo estar sempre presente e 

integrada naturalmente nas diversas actividades. As actividades de investigação são 

outro tipo de experiências de aprendizagem destacadas no CNEB (DEB, 2001), não 

referidas nos programas de 1991.  

O raciocínio surge no programa do 1º ciclo (ME, 2004), integrando uma das 

grandes finalidades para o ensino básico, porém no corpo do programa o raciocínio 

aparece apenas quando se refere que a resolução de problemas é promotora do 

desenvolvimento do raciocínio, assim como a realização de determinados jogos. Os 

programas de Matemática dos 2º e 3º ciclos (ME, 1991a,1991c) apresentam nas suas 

orientações metodológicas um ponto designado por “Raciocínio”. No primeiro é 

valorizado o raciocínio indutivo e os aspectos intuitivos da Matemática, no segundo 

considera-se importante que os alunos explorem situações que favoreçam, quer o 

desenvolvimento do raciocínio indutivo, quer do raciocínio dedutivo, cabendo-lhes 

“verificar conjecturas, justificar propriedades, fazer pequenas cadeias de raciocínio, 

defender um processo de resolução, eventualmente fazer uma demonstração, acedendo 

assim progressivamente a formas de pensamento rigoroso” (p. 195). No CNEB (DEB, 

2001) é dada grande visibilidade ao raciocínio matemático, distinguindo-se as ideias e 

métodos da Matemática dos utilizados pelas outras ciências: 

a Matemática distingue-se de todas as outras ciências, em especial no 

modo como encara a generalização e a demonstração e como combina 

o trabalho experimental com os raciocínios indutivo e dedutivo, 

oferecendo um contributo único como meio de pensar, de aceder ao 

conhecimento e de comunicar. (p. 59) 

 

A comunicação matemática aparece no programa do 1º ciclo (ME, 2004) numa 

das grandes finalidades para o ensino básico, mas as referências ao longo do programa 

são escassas e surgem a propósito da resolução de problemas e num ponto designado de 

“linguagem e representação”, onde é dado maior destaque a diferentes formas de 

representação. Nos programas do 2º e 3º ciclos, a comunicação surge nas orientações 

metodológicas exactamente com o mesmo conteúdo em ambos os documentos, podendo 

ler-se que “há que promover actividades que estimulem e impliquem a comunicação 

oral e escrita, levando os alunos a verbalizar os seus raciocínios, analisando, explicando, 

discutindo, confrontando processos e resultados” (ME, 1991a, p.165; 1991c, p. 195). No 
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CNEB (DEB, 2001) surge como um dos aspectos transversais da Matemática, onde se 

pode ler que “são importantes as experiências de argumentação e de discussão em 

grande e pequeno grupo, assim como a compreensão de pequenas exposições do 

professor” (p. 70). 

Em qualquer um dos programas de Matemática do ensino básico é atribuída 

importância à existência de conexões dentro da Matemática, ou seja, o tratamento de um 

bloco temático deve ocorrer em mais do que um momento e ser relacionado com 

conteúdos de outros temas. Nos princípios orientadores do programa do 1º ciclo (ME; 

2004) refere-se “que os tópicos de cada bloco devem ser abordados de forma integrada 

ao longo do ano” (p. 163). As orientações metodológicas dos programas dos 2º e 3º 

ciclos afirmam que esta opção vai permitir “diversas ligações e reabordagens do mesmo 

conceito em momentos diferentes” (ME, 1991a, p. 165; 1991c, p. 196) que por sua vez 

possibilitarão “uma visão dinâmica e integrada da disciplina” (idem). No CNEB (DEB, 

2001) refere-se ainda a importância de estabelecer conexões entre os três ciclos do 

ensino básico: “a aprendizagem da Matemática deve ser vista como um processo 

gradual e contínuo ao longo do ensino básico” (p. 59). As conexões com outras áreas do 

conhecimento também são referidas nestes três últimos documentos. Os dois primeiros 

consideram que “o interesse e significado dos conhecimentos serão realçados se estes 

forem estudados em interacção com outras disciplinas e com situações da actualidade” 

(ME, 1991a, p. 166; 1991c, p. 196). No CNEB (DEB, 2001) é dada visibilidade à 

importância da educação matemática permitir ver a Matemática presente nas mais 

variadas situações. Afirma-se ainda que esta “não pode e não deve ser trabalhada de 

forma isolada, nem isso está na sua natureza” (p. 59). Neste último documento surge 

mesmo um ponto designado de “exploração de conexões”, considerado como aspecto 

transversal da aprendizagem da Matemática que reforça a importância do 

estabelecimento de conexões, quer dentro da Matemática, quer com outras áreas de 

aprendizagem. 

A história da Matemática é um dos pontos referidos nas orientações 

metodológicas dos programas dos 2º e 3º ciclos, exactamente com o mesmo texto em 

ambos os documentos. Esta pode contribuir para aumentar o interesse por um 

determinado tema ao fornecer informações sobre a sua origem e percurso, relacionando-

o com problemas que o Homem tenta resolver. A presença de uma perspectiva histórica 

humaniza o estudo da Matemática “como ciência que se constrói” (ME, 1991a, p. 166; 

1991c, p. 196) e constitui “ainda um bom exercício de pesquisa e documentação” 

(idem). No CNEB (DEB, 2001), a história, o desenvolvimento e a utilização da 

Matemática são aspectos com os quais os alunos devem ter oportunidade de contactar.  
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Todas as orientações curriculares do ensino básico fazem referências à utilização 

da tecnologia, embora umas sejam mais tímidas que outras. O programa do 1º ciclo 

(ME, 2004) refere que o computador pode ser utilizado para a construção de certos 

conceitos e para a representação de modelos abstractos, “quando possível” (p. 169) e 

olha a máquina de calcular como um meio auxiliar de cálculo indispensável. Nos 

programas dos 2º e 3º ciclos estes dois recursos também merecem destaque, contudo no 

texto em que o computador é referido, apesar de aí se considerar que este “pode 

constituir um valioso apoio para o aluno e para o professor” (ME, 1991a, p. 167; 1991c, 

p. 197), a sua utilização é sugerida “sempre que oportuno e possível” (idem). No CNEB 

(DEB, 2001) é dado igual destaque a estes dois recursos, devendo todos os alunos 

aprender a trabalhar com ambos.  

Por fim, no que diz respeito à avaliação das aprendizagens dos alunos, o 

programa do 1º ciclo (ME, 2004) refere a sua integração no currículo e o seu papel 

regulador num dos princípios orientadores da organização e gestão do currículo. Refere-

a igualmente nos princípios orientadores da acção pedagógica no 1º ciclo, onde alerta 

para o cuidado de não serem tecidos juízos de valor prematuros e definitivos que 

possam comprometer o futuro escolar do aluno, assim como para a necessidade de 

construir e utilizar “instrumentos de registo sistemático e partilhado que garantam a 

leitura do desenvolvimento das aprendizagens de cada aluno” (p. 25). Os programas de 

Matemática dos 2º e 3º ciclos são idênticos entre si e apresentam a avaliação como 

“parte integrante do processo ensino-aprendizagem, com a função de o regular e 

orientar” (ME, 1991a, p. 148; 1991c, p. 172), devendo ser realizada de uma forma 

sistemática e com recurso a “instrumentos adequados e diversificados” (ME, 1991a, p. 

170; 1991b, p. 200).  

Relativamente ao ensino secundário, o programa de Matemática A (DES, 2001a) 

toma como pressuposto para a metodologia que propõe “ser o estudante agente da sua 

própria aprendizagem” (p. 10). Este pressuposto já não é considerado no programa de 

Matemática B (DES, 2001b), porém o papel do professor, na concretização da 

metodologia proposta, é exactamente o mesmo em ambos os programas: “ser 

simultaneamente dinamizador e regulador do processo de ensino-aprendizagem” (p. 12). 

O programa da Matemática A (DES, 2001a) afirma que “a forma de aprender a 

fazer Matemática é um conteúdo do ensino da Matemática” (p. 18). Destaca que o uso 

das ferramentas (símbolos, regras, lógicas e cálculos) deve surgir no contexto das ideias 

como necessário para a resolução de problemas significativos, pois o essencial da 

aprendizagem da Matemática “deve ser procurado ao nível das ideias” (p. 5) e que “as 

aprendizagens significativas em Matemática não podem excluir características típicas 

do ensino experimental” (idem). Esta ideia é corroborada no programa de Matemática B 
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(DES, 2001b) onde se pode ler: “o uso das ferramentas deve ser ensinado e aprendido 

no contexto das ideias e da resolução de problemas interessantes, enfim, em situações 

que exijam o seu manejo e em que seja vantajoso o seu conhecimento, privilegiando 

mesmo características típicas do ensino experimental” (p. 1-2). 

A resolução de problemas e actividades investigativas, tema transversal dos 

programas de Matemática A e B (DES, 2001a, 2001b), é vista também como um 

método fundamental, donde a criação de um ambiente propício à sua presença na sala 

de aula dever ser um dos objectivos principais nas práticas dos professores.  

O raciocínio é abordado de diferentes modos nos vários programas do ensino 

secundário. O programa de Matemática A (DES, 2001a) apresenta-o como um dos 

temas transversais (Lógica e raciocínio matemático) e afirma que “na aprendizagem 

elementar dos ensinos básico e secundário são absolutamente necessárias as 

demonstrações matemáticas, mas estas não podem confundir-se com demonstrações 

formalizadas (no sentido de deduções formais em teorias formais)” (p. 19). Este 

programa alerta para que nunca “se confunda o grau de precisão de um conceito 

matemático com qualquer grau de ‘simbolização’” (idem). Já o programa de 

Matemática B (DES, 2001b) não considera este tema transversal mas faz referência à 

utilização do raciocínio como capacidade a desenvolver, incluindo o raciocínio 

demonstrativo, embora exclua a introdução de qualquer formalismo, salvo se existir 

vantagem em utilizar uma determinada notação para a comunicação matemática. A 

comunicação matemática, sendo um dos temas transversais dos programas de 

Matemática A e B (DES, 2001a, 2001b), é destacada como importante para a 

organização e estruturação do pensamento matemático.  

Os programas de Matemática A e B (DES, 2001a, 2001b) consideram 

fundamental o estabelecimento de conexões entre os diversos temas de cada ano e de 

uns anos com os outros, para que os alunos os possam ver como complementares de 

uma mesma realidade e reconheçam a Matemática como um todo integrado e não um 

conjunto fragmentado de temas. O programa de Matemática A (DES, 2001a) considera 

o estabelecimento de conexões com outras áreas do conhecimento indispensável para 

que se vejam aplicações da Matemática e para que se trabalhe a modelação matemática, 

termo este que surge apenas nos programas do ensino secundário. No tema transversal 

“Aplicações e modelação matemática” afirma-se que “o papel da Matemática como 

instrumento de modelação da realidade é incontornável” (p. 11). No programa de 

Matemática B (DES, 2001b) este tema surge ainda com mais destaque, sendo 

considerado o tema central.  
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Os programas de Matemática A e B (DES, 2001a, 2001b) justificam a 

obrigatoriedade do uso da tecnologia, incluindo computadores, pelas aprendizagens que 

esta pode proporcionar e não para aprender a trabalhar com a tecnologia em si. O uso da 

tecnologia é considerada indispensável para que se consiga trabalhar plenamente todas 

as fases do processo de modelação matemática. 

A avaliação no ensino secundário surge também integrada no processo de 

ensino-aprendizagem. Nos programas de Matemática A e B (DES, 2001a, 2001b) 

afirma-se que a avaliação não se deve circunscrever a aulas especificamente reservadas 

a tal, não se devendo limitar a testes escritos. Os instrumentos de avaliação devem ser 

diversificados e integrados na aprendizagem matemática dos alunos. Portanto 

“recomenda-se fortemente que, em cada período, mais do que um dos elementos de 

avaliação seja obrigatoriamente uma redacção matemática” (DES, 2001a, p.13). No 

programa de Matemática B (DES, 2001b) existe uma recomendação idêntica, mas por 

semestre. Em ambos os programas pode ler-se: “recomenda-se fortemente que, na 

classificação final de um período, o peso dos testes escritos não ultrapasse, em regra, 

metade do peso do conjunto dos diferentes momentos de avaliação” (DES, 2001a, p.14; 

2001b, p. 13). 

No programa de MACS (DES, 2001c), apesar da sua diferente estrutura, 

destacam-se a maior parte dos aspectos já referidos: a capacidade de formular e resolver 

problemas é tida como determinante; o raciocínio surge nas capacidades a desenvolver, 

mas não o raciocínio demonstrativo; a capacidade de comunicar ideias matemáticas é 

vista como determinante; os modelos matemáticos assumem um papel importante e 

surgem como temas e conteúdos a tratar; a história da Matemática é considerada 

indispensável a uma formação matemática equilibrada; a utilização da tecnologia é 

considerada indispensável; a avaliação desvaloriza claramente os testes escritos a favor 

da realização de trabalhos de grupo e individuais que se podem revestir de diferentes 

formatos.  

Em suma, observam-se alguns aspectos que se revestem de particular 

importância nas orientações curriculares actuais: (i) o aluno assume um papel activo na 

sua aprendizagem e o professor surge como dinamizador e regulador da mesma, não se 

registando diferenças significativas entre os ensinos básico e secundário; (ii) o foco das 

aprendizagens não são tópicos específicos: no ensino básico há um alargamento do que 

é considerado conteúdos (programas) ou é dada primazia aos processos relativamente a 

tópicos específicos (CNEB), no ensino secundário fazer Matemática também é 

considerado um conteúdo; (iii) o estabelecimento de conexões dentro da Matemática e 

com outras áreas do conhecimento, ocupando a modelação um lugar de destaque no 

ensino secundário; (iv) a indicação, no ensino básico, e a obrigatoriedade, no ensino 
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secundário, do uso das tecnologias; (v) destaque para a importância da resolução de 

problemas em ambos os níveis de ensino e na realização de actividades de investigação 

apenas no CNEB (DEB, 2001) no ensino básico e em todos os documentos do ensino 

secundário; (vi) a ênfase na comunicação matemática em ambos os níveis de ensino, 

embora com algumas diferenças no 1º ciclo; (vii) o raciocínio matemático, surge numa 

perspectiva pouco formal e a partir da experiência dos alunos em ambos os níveis de 

ensino embora com algumas diferenças entre todos os documentos analisados, mesmo 

dentro do mesmo nível; (vii) uma perspectiva integradora da avaliação e das 

aprendizagens, pressupondo a utilização de diferentes modos e instrumentos de 

avaliação, com indicações mais específicas no ensino secundário.  

Da análise realizada, surgem algumas questões:  

1. O raciocínio é abordado com diferentes níveis de profundidade nos 

diferentes documentos analisados, mesmo dentro do mesmo nível de ensino. 

Existem razões que expliquem estes diferentes níveis de tratamento? É desejável 

que assim aconteça? Que possíveis implicações podem acarretar?  

2. Em particular, o raciocínio demonstrativo tem nos programas do ensino 

básico uma visibilidade reduzida, no programa do 3º ciclo há referência à 

eventualidade de os alunos realizarem uma demonstração, porém o programa de 

Matemática A considera as demonstrações absolutamente necessárias também 

no ensino básico. Poderá esta importância atribuída no ensino secundário 

influenciar o ensino básico?  

3. Ao falar-se de demonstração o que se pretende exactamente dizer? O que é 

realmente importante no ensino e aprendizagem da Matemática? A 

demonstração per si ou a demonstração entendida como concretização da 

actividade de argumentação matemática? 

4. No programa do 1º ciclo, a comunicação e o raciocínio são referidos nas 

grandes finalidades do ensino básico, porém no corpo do programa não é visível 

como as atingir. Terá sido esquecimento ou será que se pretende que essas 

finalidades comecem a ser consideradas com mais cuidado apenas a partir dos 2º 

e 3º ciclos? 

5. Encontram-se diferentes formas de encarar as tecnologias, em particular o 

computador, entre os documentos mais antigos (1991) e os mais recentes. A que 

se ficará isto a dever? Será que é justificável haver uma diferença no nível de 

tratamento entre o ensino básico e secundário, isto é, no primeiro ser uma 

recomendação e no segundo uma obrigatoriedade?  
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6. Existem recomendações bem explícitas, presentes nos programas do 

secundário, relativamente à avaliação, aliás marcadas por um cariz muito 

inovador. Até que ponto serão estas recomendações compatíveis com a 

existência de exame final nesta disciplina? 

 

A concluir 

Da análise apresentada ressalta de forma inequívoca que os documentos 

curriculares apresentam diversas diferenças entre si, mesmo quando dizem respeito ao 

mesmo nível de ensino, caso do ensino básico. As finalidades para o ensino da 

Matemática são um exemplo claro desta situação. No que diz respeito ao foco da 

aprendizagem da Matemática deixou de ser os tradicionais conteúdos, mas não é claro 

se passou a ser o mesmo nos diferentes documentos, pois nos programas dos 2º e 3º 

(ME; 1991a, 1991c) ciclos os conteúdos englobam conhecimentos, atitudes e aptidões, 

no CNEB (DEB, 2001) é dada grande importância aos processos relativamente a tópicos 

específicos vistos isoladamente e nos programas do ensino secundário fazer Matemática 

é um conteúdo. Que implicações acarretam estas diferenças no processo de ensino e 

aprendizagem? Poderá esta diversidade de orientações constituir uma dificuldade para a 

compreensão, por parte do professor, da orientação a dar à concretização do currículo 

prescrito?  

Ao olhar globalmente os documentos analisados, podem identificar-se dois 

modelos distintos, um correspondente aos programas do início dos anos 90 e também 

adoptado pelos programas recentes do ensino secundário, mais acentuadamente nos 

programas de Matemática A e B (DES, 2001a, 2002a, 2002b, 2001b, 2002c, 2002d), e 

outro modelo correspondente ao currículo nacional do ensino básico. Assim, parece que 

a estrutura dos documentos não é afectada pelo nível de ensino, nem pela sua data, mas 

sim pela natureza do documento. Os programas, mais prescritivos, assumem os temas 

matemáticos como conceitos estruturantes; o currículo, mais orientador, equilibra os 

conteúdos matemáticos com as lógicas da respectiva abordagem.  

Um outro aspecto que ressalta da análise efectuada liga-se com o conceito de 

competência, um dos conceitos estruturantes no CNEB (DEB, 2001). O facto do 

conceito de competência admitir diversos significados levanta, não só possíveis 

ambiguidades quando se analisa a forma como surge nos diferentes currículos de 

Matemática, como aliás documentado na análise realizada, como igualmente pode levar 

a comparações no mínimo questionáveis. Este é o caso do estudo internacional PISA 

(Programme for International Student Assesment), cujos resultados têm servido em 

diversos contextos para tirar conclusões sobre o estado actual do ensino da Matemática 
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em Portugal. Neste estudo, fala-se de literacia matemática, nos currículos portugueses 

de competência matemática. Será que estes dois conceitos querem dizer o mesmo? Será 

que um deles inclui o outro? Em que medida é legítimo, extrapolar de um contexto para 

o outro? 

Relativamente às orientações curriculares essenciais, de uma maneira geral, não 

se verificam grandes discrepâncias, quer dentro do mesmo nível de ensino, quer de um 

nível para o outro. Porém, um aspecto que claramente não é consonante nos ensinos 

básico e secundário é o raciocínio demonstrativo, que poderá eventualmente nem estar 

presente no primeiro, de acordo com os programas deste nível de ensino, e que no 

programa de Matemática A faz parte de um tema transversal, sendo as demonstrações 

matemáticas referidas como absolutamente necessárias em aprendizagens elementares 

do ensino básico e secundário. Como interpretar esta discrepância? É importante 

trabalhar a demonstração matemática no ensino básico ou não? E como? Em que 

contextos? Com que sentido? 

 Nos diferentes níveis de ensino, as orientações curriculares apresentam uma 

visão integrada da Matemática, em estreita relação com outras áreas do conhecimento, 

onde o conhecimento deve ser construído pelo aluno com o apoio e orientação do 

professor, não se restringindo a um acumular de fórmulas e procedimentos, sendo estas 

vistas como ferramentas para trabalhar a verdadeira Matemática que se situa ao nível 

das ideias. A avaliação das aprendizagens também faz parte integrante de todo o 

processo de ensino-aprendizagem. São orientações que subscrevem as tendências 

curriculares internacionais actuais para o ensino da Matemática (English, 2002) mas a 

sua actualidade e pertinência não lhes confere qualquer garantia de terem expressão 

junto dos alunos. Na realidade, aquilo que de mais essencial encerram joga-se muito ao 

nível da cultura da sala de aula, nomeadamente ao nível da natureza das tarefas e dos 

papéis do aluno e do professor, obrigando à relativização daquele que tem sido o 

principal, muitas vezes exclusivo, recurso de preparação de aulas do professor: o 

manual escolar, muito vocacionado para a transmissão de conhecimentos matemáticos. 

Até que ponto este tipo de orientações não requer a existência de outros documentos de 

apoio aos professores, com orientações mais específicas, como sejam propostas de 

trabalho a desenvolver com os alunos, que concretizem as ideias dos programas de 

Matemática?  

Do acima exposto, deriva uma questão mais geral: até que ponto não será 

urgente uma revisão dos documentos curriculares portugueses, com uma lógica 

subjacente consistente, onde finalidades, conceitos estruturantes e orientações essenciais 

constituam um todo coerente? E, assumindo esta necessidade, como evoluir? Que grau 

de abertura deverá ter o currículo? A sua estrutura deverá continuar a estar assente nos 
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conteúdos matemáticos ou deverá seguir uma outra lógica? Qual o quadro teórico 

subjacente que fundamente a opção a seguir?  

Uma reformulação curricular parece ser indispensável para que o currículo 

prescrito passe a constituir uma ferramenta de apoio ao professor na sua prática lectiva e 

não um elemento de perturbação criador de dificuldades. Deve, contudo, ter-se em conta 

que mudanças na natureza do currículo podem acarretar dificuldades acrescidas ao 

professor. Portugal tem uma tradição forte num currículo estruturado em torno dos 

conteúdos. Mesmo o CNEB (DEB, 2001) que procurou cortar com esta orientação não 

deixou de, a um segundo nível, enunciar um conjunto de aspectos gerais e específicos 

de cada ciclo por domínio temático. Assim, caso se verifiquem mudanças curriculares 

significativas há absoluta necessidade de se garantir compatibilidade entre as medidas 

políticas e as orientações curriculares. Em particular, alerta-se para a necessidade de 

uma atenção especial no que respeita à formação inicial e contínua de professores, assim 

como na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento de uma cultura 

profissional onde se privilegie o trabalho colaborativo entre professores e professores e 

investigadores.   
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Resumo. A Álgebra é considerada por muitos alunos como um ramo da 
Matemática particularmente difícil, principalmente no que se refere às 
operações com polinómios e à resolução de equações. O presente estudo, 
baseado em estudos de caso de alunos do 8.º ano de escolaridade, visa 
conhecer melhor a natureza dessas dificuldades. A metodologia é 
qualitativa, sendo os dados recolhidos em entrevistas em que são 
apresentadas tarefas matemáticas para resolver. As conclusões 
preliminares apontam para a associação da Matemática ao cálculo, em 
detrimento do trabalho com letras. Verificou-se uma relativa facilidade na 
percepção dos aspectos processuais da Álgebra e dificuldades 
significativas na percepção dos aspectos estruturais da Álgebra. 

 

Introdução 

Muitos alunos consideram difícil o estudo dos capítulos da Álgebra e encaram-
nos sem qualquer entusiasmo. Esta falta de interesse pelo tema coloca um desafio 
adicional ao professor, a quem cabe assim apresentar os conceitos de um modo que 
possa captar o interesse dos alunos. Perante este quadro, muitas vezes se questiona qual 
a melhor forma de trabalhar a Álgebra no 3.º ciclo do ensino básico. O estudo, que se 
encontra ainda em fase de desenvolvimento, pretende perceber os processos de 
raciocínio e eventuais dificuldades dos alunos de 8.º ano quando trabalham com 
situações que envolvem pensamento algébrico, incluindo as dificuldades e os erros 
cometidos na simplificação de expressões algébricas e na resolução de equações. Nesta 
comunicação, baseada nos dados obtidos numa primeira entrevista (realizada em Janeiro 
de 2006), procuramos descrever as dificuldades e os erros mais significativos quando os 
alunos trabalham expressões algébricas e equações. Estes elementos serão tidos em 
conta posteriormente na leccionação de duas unidades temáticas “Ainda os Números” e 
“Equações”, após o que procuraremos fazer o balanço geral da experiência. 



Idália Pesquita & João Pedro da Ponte 

 2 

A aprendizagem da Álgebra 

Kieran (1992) distingue duas perspectivas da Álgebra: a processual e a 
estrutural. Na sua perspectiva, na Álgebra processual não se lida com a transformação 
de expressões algébricas, mas sim com a substituição de variáveis por números, 
realizando depois as correspondentes operações aritméticas. Por exemplo, se 
considerarmos a expressão yx +3  e substituirmos x e y por 4 e 5, respectivamente, 

obtemos primeiro 12+5 e o resultado final é 17. Outro exemplo consiste na resolução da 
equação 1152 =+x , com substituição de x por vários números até encontrar o valor 
correcto. Nestes exemplos, as operações realizadas são numéricas. Para a autora, a 
Álgebra estrutural diz respeito a um conjunto diferente de operações, que são 
realizadas, não com números, mas sim com expressões algébricas. Por exemplo, a 
expressão xyx 83 ++  pode ser simplificada, dando origem à expressão yx +11 . A 

resolução da equação 4255 −=+ xx  pode ser iniciada através da subtracção de x2  em 
ambos os membros, obtendo-se a equação equivalente 453 −=+x  e assim 
sucessivamente, até à determinação do valor de x. Nestes exemplos, os objectos 
operados são as próprias expressões algébricas, sendo o resultado obtido em cada etapa 
(e também no final) uma expressão algébrica. 

Em Álgebra, uma letra pode ser usada de diversas formas. Kuchemann (1978, 
1981), referido em Kieran (1992), usando uma classificação proposta por Collis em 
1975, categorizou em seis níveis a interpretação da letra atendendo ao nível mínimo 
para uma realização bem sucedida: 

(a) Letra avaliada: é atribuído um valor à letra desde o princípio. 
Exemplo: Se 3=a , qual é o valor da expressão 5+a ? 

(b) Letra não considerada: a letra é ignorada ou a sua existência é 
reconhecida sem que lhe seja dado um significado. Exemplo: Se 

10=+ yx , =++ 5yx …? 

(c) Letra considerada como objecto: a letra é entendida como o nome de 
um objecto concreto. Exemplo: O cálculo do perímetro de um 
quadrado é l4 , onde l é o comprimento do lado do quadrado. 

(d) Letra considerada como incógnita: a letra é entendida como um 
número específico mas desconhecido. Exemplo: Dada a equação 

712 =+x , qual o valor de x? 
(e) Letra considerada como número generalizado: a letra é entendida 

como uma representação de vários números e não de apenas um. 
Exemplo: A expressão do números impares, 12 −n . 

(f) Letra considerada como variável: a letra é entendida como a 
representação de uma série de valores desconhecidos e é vista a 
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existência de uma relação sistemática entre esses dois conjuntos de 
valores. Exemplo: Qual é maior, n2  ou 2n ? 

 

No que respeita às estratégias de resolução de equações, Kieran (1992) 
classificou-as nos seguintes tipos: 

(a) Uso da realidade: para resolver a equação 85 =+ b , usa-se o facto de 
5 mais 3 ser 8. 

(b) Uso de técnicas de contagem: considerando a equação anterior, 
conta-se 5, 6, 7, 8, portanto são necessário 3 para ir do 5 ao 8. 

(c) Cobertura (cover-up): para resolver a equação xx 592 =+ , 
considera-se que xxx 532 =+ , logo x3  tem de ser 9. Assim x é 3. 

(d) Desfazer (undoing): para resolver a equação 1842 =+x , começa-se 
pelo lado direito e, usando a ordem da direita para a esquerda, desfaz-
se cada operação. 

(e) Substituição por tentativa e erro: para resolver a equação 
1352 =+x , tenta-se com diferentes valores até encontrar o correcto. 

(f) Transposição de termos de um membros para outro, com mudança de 
sinal. 

(g) Realização da mesma operação em ambos os membros. 
 

Os métodos (a) e (b) são geralmente utilizados por estudantes principiantes em 
Álgebra. Kieran (1992) refere estudos de Withman que observou que os estudantes que 
aprendem a resolução de equações apenas pelo método (c) têm melhores resultados do 
que os que aprenderam este método juntamente com o método formal. Além disso, os 
estudantes que aprenderam apenas pelo método formal têm piores resultados do que os 
que aprenderam as duas técnicas. Portanto, os estudantes que aprendem apenas com o 
método formal não estão suficientemente bem preparados conceptualmente para operar 
com equações como objectos matemáticos. O método (d) permite que os estudantes 
operem apenas com números e evitem tratar com estruturas equivalentes. O método (e) 
consome muito tempo e exige uma elevada carga de memorização. Quando os alunos 
aprendem a trabalhar com o método formal da resolução de equações tendem a deixar 
este último. Os métodos (f) e (g) são considerados os métodos formais para a resolução 
de equações. Apesar de muito professores considerarem o método (f) como uma versão 
abreviada do (g), os estudantes principiantes percebem-nos de um modo bastante 
diferente. No método (g) realiza-se a mesma operação em ambos os membros, o que 
enfatiza a simetria de uma equação, que não é aparente no procedimento de 
transposição. Segundo a autora, existem evidências que sugerem que os estudantes que 
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realizam o método de transposição não estão a operar as equações como objectos 
matemáticos mas sim a aplicar cegamente a regra: muda de membro – muda de sinal. 

Os erros cometidos pelos alunos foram classificados em três tipos:  

(a) Eliminação: resulta da realização de uma generalização excessiva de 
algumas operações matematicamente válidas em domínio mais restritos. Um 
exemplo deste erro é simplificar 439 −x  como x35  ou xxy 22 −  como y.  

(b) Troca de membros (switching addends): por exemplo se se considerar a 
equação 15037 =+x , a resolução passa pela transformação em 

15037 +=x . 
(c) Redistribuição (redistribution): considerando a equação 2510 =+x , os 

estudantes subtraem 10 ao primeiro membro e adicionam 10 ao segundo, 
10251010 +=−+x .  

 

Os erros (b) e (c) ocorrem na resolução de equações pelos métodos mais 
formais. Kieran (1992) considera que os estudantes “podem de algum modo estar 
inseguros quanto às relações estruturais entre a adição e a subtracção ou, pelo menos, 
inseguros na forma escrita destas relações quando estas envolvem um termo literal” (p. 
402).  

 

Metodologia 

Esta investigação é de natureza qualitativa, uma vez que se pretende estudar um 
fenómeno em toda a sua complexidade e no contexto natural (Bodgan & Biklen, 1994). 
De facto, as questões têm como finalidade a orientação do estudo e não a formulação de 
hipóteses. 

A investigação, a cargo da primeira autora, tem por base as suas aulas onde 
intervém e tem um papel activo. Neste sentido esta investigação incide sobre a prática 
profissional da professora. Por outro lado, nas aulas a professora também desempenha o 
papel de investigadora onde observa no terreno a forma como os alunos se envolvem 
nas tarefas propostas, as suas reacções e dificuldades. Neste sentido pretende-se 
compreender e interpretar os fenómenos que irão ocorrer. Assim, segundo Cohen, 
Manion e Morisson (2000), este estudo segue o paradigma interpretativo. Atendendo a 
que os dados recolhidos são ricos em pormenores descritivos relativamente aos alunos e 
são recolhidos em contexto natural, pode dizer-se que se pretende investigar os 
fenómenos em toda a sua complexidade, atendendo à dinâmica interna da situação, 
neste caso a sala de aula. Deste modo, este estudo enquadra-se numa investigação 
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qualitativa com uma abordagem participante. Os participantes no estudo no início do 
ano lectivo tinham uma média de 13,4 anos e dos 19 alunos que constituem a turma 8 
são rapazes e 11 são raparigas. O aproveitamento dos alunos é, no geral, satisfatório. 

A investigação estrutura-se em estudos de caso. Como a turma é bastante 
heterogénea considerou-se vantajosa e enriquecedora esta forma de organização. De 
facto, segundo Cohen et al. (2000), os estudos de caso possibilitam a investigação e o 
relato de uma dinâmica complexa, da relação entre diferentes acontecimentos, das 
relações humanas e outros factores. Neste estudo, pretende-se investigar vários aspectos 
relacionados com a actividade desenvolvida pelos alunos, tendo em atenção as 
diferenças marcantes que podem existir entre eles. Ou seja, pretende-se investigar 
“deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única em muitos 
aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico” (Ponte, 
1994, p. 3). 

Os instrumentos de recolha de dados foram o diário de bordo, entrevistas e os 
documentos produzidos pelos alunos. O diário de bordo constitui um instrumento muito 
importante dado que como a professora desempenha simultaneamente o papel de 
investigadora, dificilmente esta conseguiria fazer muitas anotações durante as aulas. 
Neste sentido, foi realizado um registo sistemático das observações que, de acordo com 
Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1990), fazem parte da subjectividade do 
investigador, uma vez que contém percepções e expectativas, receios e sentimentos, 
enfim um conjunto de aspectos bons ou maus que decorreram, e que ao fim de algum 
tempo iriam ficar de um modo bastante ténue na memória, fazendo com que perdesse 
informações preciosas. As entrevistas surgiram como um modo de recolha de dados 
bastante rico e importante, dado que, por um lado, permitiram um contacto mais directo 
com os alunos e, por outro, possibilitaram a produção de informações detalhadas. De 
facto, como refere Tuckman (2002), a entrevista permite “obter os dados desejados com 
a máxima eficácia e a mínima distorção” (p. 348). No início do estudo foram realizadas 
entrevistas com a intenção de compreender o que os alunos pensam sobre a Matemática 
e o modo se desembaraçam perante diversas situações. No final do estudo, a entrevista 
foi mais estruturada, atendendo à necessidade de conhecer aspectos mais específicos, tal 
como o que os alunos sentiram, pensaram, as dificuldades por que passaram, enfim o 
que para eles representou esta experiência. O tipo de entrevista a utilizar foi a semi-
estruturada, dado que se pretende que o desenvolvimento da entrevista se vá adaptando 
ao aluno em questão. Assim, foi elaborado um guião com a finalidade de orientar o 
desenvolvimento da entrevista e que garante que todos os participantes respondem às 
mesmas questões. As entrevistas foram gravadas para depois serem registadas na sua 
totalidade. Pretende-se assim garantir a fidelidade às respostas obtidas. Os documentos 
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produzidos pelos alunos permitem a obtenção de uma noção exacta do trabalho 
produzido por estes. De facto, a análise dos relatórios produzidos pelos alunos após a 
realização das tarefas permitiram completar as informações, uma vez que na aula 
ocorrem uma grande variedade de acontecimentos e pormenores. Outro documento 
produzido pelos alunos foram os testes escritos, que permitiram a recolha de 
informações referentes aos erros por eles cometidos.  

 

Resultados preliminares 

Os resultados a seguir apresentados reportam-se a dados recolhidos na primeira 
entrevista. Apresentamos a perspectiva que duas alunas, Beatriz e Madalena, têm da 
Matemática e a forma como resolvem diversas tarefas algébricas, com especial atenção 
para os erros que cometem. 

 

Beatriz 

Beatriz é uma aluna participativa, tem um aproveitamento satisfatório e nunca 
teve retenções. Tem 13 anos e afirma que Matemática é uma das suas disciplinas 
preferidas. Para ela o raciocínio é muito importante e justifica: “Porque para chegarmos 
à resolução de um problema, temos de passar… De fazer um raciocínio e temos também 
de perceber o problema e o porquê aquilo” (E1, p. 1).  

No entanto, na sua perspectiva sobre a Matemática, valoriza essencialmente o 
cálculo: “Há sempre cálculo, em todos os problemas, em tudo (…) Há algumas coisas 
que não se faz com cálculo, mas vai quase sempre dar ao cálculo” (E1, p. 1). Também 
admite que a Matemática se baseia em parte no trabalho com letras: “Porque não é 
muitas vezes, mas também não é poucas. Não é? Praticamente é quase tudo números” 
(E1, p. 2). Quando questionada sobre a sua percepção sobre a existência de mais letras 
ultimamente, ela refere: “Claro que tem havido mais letras. Lembro-me que no 5.º ano 
era quase… Só havia números”. Para Beatriz, a Matemática baseia-se na aplicação de 
regras para resolver exercícios: “Para chegarmos a uma resposta, porque 2+2 não pode 
ser 5, 2+2 tem de ser 4. É uma regra.” (E1, p.4). Quando questionada sobre o uso de 
regras em Geometria, refere imediatamente que sim: “Por exemplo, o Teorema de 
Pitágoras é baseado em regras” (E1, p. 4). A resolução de equações é para ela uma 
tarefa algo complicada. Contudo, refere que “Há umas mais fáceis e outras mais 
complicadas” (E1, p.4), ou seja, depende das equações.  

Uma das questões da tarefa realizada na primeira entrevista solicita a expressão 
simplificada que representa o perímetro de um polígono dado. Apesar de ser uma 
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questão de escolha múltipla com quatro hipóteses de resposta, Beatriz considera que a 
resposta correcta seria outra: a6 . 

Beatriz – Não está aqui! 
Professora – Como é que encontraste essa expressão? 
Beatriz – 1+a  é a1 . 12 +a  é a3 . 3−a  é a. 2+a é a2  e a é a. E a soma dá 

a6 . 
 

Analisando a resolução de Beatriz, e o modo como ela argumenta neste excerto 
da entrevista, verifica-se que fez vários erros de eliminação. Considera o sinal + de cada 
expressão como uma operação a realizar, como se estivesse perante uma situação 
aritmética. De seguida, adiciona apenas a1 , a3  e a2  não atribuindo significado aos a’s 
isolados.  

A resolução da equação 5)2(2 +=+ xx  foi uma tarefa que trouxe algumas 

dificuldades. Beatriz tem presente uma vaga ideia das regras práticas para a resolução 
de equações, tratadas no 7.º ano. Lembra-se que deve isolar os termos em x no primeiro 
membro e os “números” no segundo membro. Por isso faz a seguinte resolução: 

 

 

 

Em primeiro lugar, verifica-se que não atribui significado aos parênteses nem ao 
2 que o antecede. Continua a repetir o erro de eliminação, simplificando 2+x  por x2 . 
No segundo passo, Beatriz tem como objectivo isolar a variável. Para isso necessita de 
retirar o coeficiente 2 do termo x2  e decide colocar o 2 no segundo membro recorrendo 
à adição. Neste caso, não inverte correctamente a operação. 

Uma outra tarefa proposta neste entrevista consiste na indicação da medida de 
cada um dos lados dum polígono, tarefa que se enquadra numa perspectiva processual 
da Álgebra, segundo Kieran (1992). Beatriz não revela dificuldades na sua resolução: 
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Para cada um dos lados do polígono, Beatriz efectua a substituição do valor de a 
por 5. Converte assim cada expressão algébrica numa situação aritmética. Efectua 
correctamente os cálculos, não demonstrando dificuldade. Portanto, o uso da letra como 
letra avaliada foi bem sucedido. 

 

Madalena 

Madalena tem 13 anos e nunca teve retenções. É uma aluna com muito bom 
aproveitamento, muito participativa e menciona que Matemática é uma das suas 
disciplinas preferidas. Do seu ponto de vista, a Matemática é principalmente para 
compreender: 

 

Se a gente não compreender depois não consegue fazer o resto. Por 
exemplo, se a gente não compreender uma matéria atrás depois aquilo é 
como uma cadeia, vai sempre evoluindo e depois se a gente não percebe 
uma coisa atrás depois já não percebe o resto. Por isso é que eu digo que 
a Matemática é fácil quando se percebe. (E4, p.1)  
 

Para Madalena, a Matemática baseia-se em certa medida em cálculo: “É preciso 
cálculo, mas depois há umas coisas onde não é assim tão preciso cálculo. Por exemplo 
na geometria não é preciso assim tanto cálculo” (E4, p. 1). 

No que concerne ao trabalho com letras em Matemática, refere que, comparando 
com anos anteriores, agora se trabalha mais vezes com letras. Quando questionada sobre 
a existência de um único modo de resolução de um exercício ou problema, considera 
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que “há mais do que uma maneira de chegar ao mesmo sítio ou por cálculos ou por 
tentativas” (E4, p. 3). Entende que a Matemática se baseia na aplicação de regras para 
resolver exercícios. Para ela as equações não são complicadas. Afirma mesmo que “Eu 
acho que são fáceis. Quando a gente percebe. Para mim é tudo fácil. Eu ao princípio [no 
ano passado] não achava, mas depois comecei a achar e até acho que é muito giro!” (E4, 
p. 4). 

Madalena manifesta satisfação na manipulação de expressões algébricas. Após a 
leitura da questão onde é pedida a expressão simplificada que representa o perímetro de 
um polígono dado, o seu primeiro comentário foi: “Ah, Isto é fácil!” (E4, p. 8). E 
resolve sem dificuldade a questão. 

 

 
Resolve também a equação 5)2(2 +=+ xx  de um modo rápido e sem grandes 

dificuldades. Refere, enquanto faz a resolução: “Gosto tanto de fazer isto!” (E4, p. 10). 
No entanto, comete um erro na eliminação de parênteses, não fazendo o 2 a multiplicar 
pelo outro 2. 

 

Na questão que pede para realizar a substituição do valor de a por 5 e encontrar 
a medida de cada um dos lados do polígono, Madalena resolve correctamente e sem 
dificuldade: 
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Resumidamente, pode afirmar-se que Madalena tem facilidade e consciência 
quer da perspectiva processual quer da perspectiva estrutural da Álgebra. 

 

Algumas conclusões 

A percepção de que a Matemática é essencialmente cálculo é bastante forte para 
estas duas alunas. Beatriz pensa que a grande base da Matemática é o cálculo e que tudo 
se resume ao cálculo. Madalena, apesar de compreender que existem situações em que o 
cálculo não é muito necessário, ainda pensa que este é fundamental. O desempenho 
destas alunas na Álgebra processual e estrutural é diferente. Beatriz tem facilidade na 
resolução de situações baseadas na perspectiva processual e bastantes dificuldades em 
situações que remetem para uma perspectiva estrutural. Pelo seu lado, Madalena revela 
facilidade em ambas as perspectivas e revela-se uma entusiasta por situações que 
apelam à manipulação algébrica e resolução de equações. 
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Resumo. O software de geometria dinâmica permite a realização de um 
ensino-aprendizagem de cunho exploratório e investigativo. Este estudo 
descreve a forma como alunos do 8.º ano desenvolveram a sua 
competência geométrica ao utilizarem o programa Geometer’s Sketchpad 
de modo continuado, num trabalho que se desenrolou ao longo de cinco 
meses (Janeiro a Maio), em aulas onde tiveram lugar de destaque 
problemas e tarefas de exploração e investigação e onde trabalharam aos 
pares. Analisamos em que medida este trabalho os ajudou a desenvolver a 
aptidão de construir figuras e analisar as suas propriedades, a tendência 
para procurar padrões e realizar investigações, a aptidão para resolver 
problemas geométricos, aspectos essenciais da competência geométrica. A 
investigação seguiu uma metodologia qualitativa, sendo os dados 
recolhidos através de um diário de bordo e entrevistas a diversos pares de 
alunos. Os resultados mostram que os alunos aderiram muito bem à 
proposta pedagógica e gostaram de trabalhar com o software de uma forma 
continuada. Todos participaram com entusiasmo, empenhamento e 
persistência. Os resultados mostram ainda que os alunos desenvolveram, 
ainda que de modo desigual, as diversas vertentes da sua competência 
geométrica. 

 

Objectivo do estudo 

As indicações curriculares actuais sobre o ensino da geometria dão ênfase 
especial à utilização de novas tecnologias. Por exemplo, nos Principles and standards 
2000 (NCTM, 2000) o uso da tecnologia, em particular dos computadores, surge como 
um dos princípios para o ensino da Matemática. Particular destaque merecem os 
chamados programas de geometria dinâmica que permitem construir os elementos 
básicos da geometria euclidiana (pontos, rectas, segmentos de recta e circunferências) e 
as relações entre eles. Ao rigor das construções acrescenta-se a possibilidade que o 
utilizador tem em transformar as figuras, arrastando um ou alguns dos componentes que 
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estão na base da sua construção. Para além disto, este software permite medir 
comprimentos, ângulos, perímetros, áreas, etc., e efectuar cálculos com essas medidas. 

O estudo da geometria apoiado em ambientes de geometria dinâmica tem sido 
investigado por diversos autores desde a sua introdução no ensino da Matemática: Noss 
et al. (1994); Ippolito (1995); Junqueira (1995); Coelho (1997); Hazzan e Goldenberg 
(1997); Hannafin, Barry e Scott (1998); Jones (2000); Marrades e Gutiérrez (2000); 
Piteira (2000); Laborde (2001); Hadas, Hershkowitz e Schwarz (2002); Furinghetti e 
Paola (2003); Gomes e Vergnaud (2004). Estas investigações têm-se debruçado 
essencialmente sobre três tópicos: (i) As características dos ambientes de geometria 
dinâmica; (ii) A aprendizagem de conceitos geométricos nestes ambientes; e (iii) As 
concepções dos alunos e dos professores sobre a aprendizagem em ambientes de 
geometria dinâmica. 

A presente investigação insere-se no segundo grupo. A nossa preocupação incide 
sobre a forma como os alunos do 8.º ano desenvolvem a sua competência geométrica 
quando utilizam o Sketchpad, um ambiente de geometria dinâmica, e a sua 
aprendizagem é baseada em tarefas de exploração, investigação e na resolução de 
problemas. Assim, a questão à qual tentámos dar resposta foi: “Como é que os 
ambientes de geometria dinâmica, associados às tarefas de exploração, investigação e de 
resolução de problemas, promovem o desenvolvimento da competência geométrica dos 
alunos?”1 

 

A competência geométrica 

Convém clarificar em que sentido utilizámos o conceito de competência, que 
recentemente começou a ser empregue no ensino. Este conceito aproxima-se do 
conceito de literacia do Currículo Nacional do Ensino Básico (ME-DEB, 2001): 

A cultura geral que todos devem desenvolver como consequência da sua 
passagem pela educação básica pressupõe a aquisição de um certo 
número de conhecimentos e a apropriação de um conjunto de processos 
fundamentais mas não se identifica com o conhecimento memorizado de 
termos, factos e procedimentos básicos, desprovido de elementos de 
compreensão, interpretação e resolução de problemas. (ME-DEB, 2001, 
p. 9) 

                                                 
1 Esta comunicação baseia-se numa investigação realizada para a obtenção do grau de Mestre em 
Educação do primeiro autor, intitulada Aprendizagem em ambientes de geometria dinâmica (8.º ano), 
tendo sido orientada pelo segundo autor. Nesta investigação pretendeu-se também saber de que forma os 
ambientes de geometria dinâmica influenciaram a perspectiva que os alunos tinham da geometria. 
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No entanto, os ambientes computacionais por si só não são suficientes para 
melhorar o ensino da geometria. Eles têm de estar associados a tarefas significativas 
para os alunos, ou seja, tarefas que tenham como objectivo desenvolver a sua 
competência geométrica. 

A aquisição de conhecimentos pelos alunos, acompanhada do desenvolvimento 
de capacidades e atitudes, constitui o núcleo do conceito de competência, como 
“processo de activar recursos (conhecimentos, capacidades, estratégias) em diversos 
tipos de situação, nomeadamente situações problemáticas” (ME-DEB, 2001, p. 9). Nas 
tendências actuais do ensino, a competência geométrica que se pretende que os alunos 
desenvolvam está intimamente relacionada com a construção de figuras geométricas, a 
experimentação e a observação (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999; Brown, Jones & 
Taylor, 2003; NCTM, 2000; ME-DEB, 2001; QCA, 2004). Deste modo, os ambientes 
de geometria dinâmica podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento 
desta competência pelos alunos: 

Actualmente, ferramentas computacionais, designadas por ambientes 
geométricos dinâmicos (Cabri Geòmetre, Geometer’s Sketchpad, ...) são 
geradoras de uma nova abordagem no ensino e aprendizagem da 
geometria. Permitem a construção e manipulação de objectos 
geométricos e a descoberta de novas propriedades desses objectos, 
através da investigação das relações ou medidas que se mantêm 
invariantes. (Abrantes, Serrazina e Oliveira, 1999, p. 68) 
 

A competência geométrica tem várias vertentes, nomeadamente: (i) Construção 
de figuras e análise das suas propriedades, aptidão para realizar construções 
geométricas, nomeadamente polígonos e lugares geométricos, que permitam o 
reconhecimento e a análise das suas propriedades; (ii) Padrões e investigações, 
tendência para procurar invariantes, explorar padrões geométricos e investigar 
propriedades e relações geométricas; (iii) Resolução de problemas geométricos, aptidão 
para resolver problemas geométricos através de construções, justificando os processos 
utilizados; e (iv) Argumentação, aptidão para formular argumentos válidos para 
descrever propriedades e relações geométricas, fazendo conjecturas e justificando os 
seus raciocínios. Apesar da Argumentação ter tido um lugar importante na sala de aula, 
a presente investigação não recaiu sobre ela, considerando-se apenas as três primeiras 
vertentes da competência geométrica. 
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Participantes e metodologia 

Numa escola da periferia de Lisboa, onde lecciona o primeiro autor, foi 
escolhida uma das turmas do 8.º ano com 18 alunos (a dimensão da turma está associada 
há existência de dois casos de alunos com necessidades educativas especiais) para 
participar neste estudo. Aqui debruçamo-nos sobre um dos grupos, constituído por 
André e José ambos com 13 anos. André é um rapaz bastante reservado, que apresenta 
bom comportamento dentro da sala de aula, o que contrasta com o que se passa for a da 
sala de aula e for a da escola. Tem algumas dificuldades de aprendizagem a Matemática, 
refugiando-se nos colegas quando tem que trabalhar em grupo. José é um aluno 
brilhante a todas as disciplinas e nas suas intervenções na aula, sempre de alto nível, 
utiliza raciocínios elaborados e um vocabulário avançado para a sua idade. 

A investigação seguiu uma metodologia qualitativa, sendo os dados recolhidos 
através de um diário de bordo, no qual foram registadas situações e diálogos ocorridos 
na sala de aula, dois questionários, um no início e outro no fim da investigação, a todos 
os alunos que compunham a turma e entrevistas realizadas a diversos pares de alunos. 

 

Proposta pedagógica 

Temas e tarefas. As tarefas usadas neste presente estudo foram adaptadas ou 
inspiradas em Bennett (1995, 1996), De Villiers (1999), Durão e Baldaque (2003), Key 
Curriculum Press (1995, 1997) e Lopes et al. (1996). As tarefas 1-8 inseriram-se no 
capítulo do 7.º ano “Do Espaço ao Plano”, as tarefas 9-17 corresponderam ao capítulo 
do 8.º ano “Decomposição de figuras e teorema de Pitágoras”, as 18-21 estavam 
relacionadas com os “Lugares geométricos”, as 22-24 referiam-se a “Translações” e, 
finalmente, as duas últimas pertenciam ao capítulo “Semelhança de triângulos”. 

As tarefas utilizadas podem ser classificadas basicamente de duas formas 
diferentes. A primeira forma temn em conta as suas características: (i) explorações (2-6, 
11, 12, 15, 16; 18, 20, 22 e 25), (ii) investigações (7-10, 17, 19 e 24) e (iii) problemas 
(5, 11-15, 21 e 26). Resolvemos fazer a distinção entre tarefas de exploração e de 
investigação, porque: 

Muitas vezes não se distingue entre tarefas de investigação e de 
exploração, chamando-se “investigações” a todas elas. Isso acontece, 
muito provavelmente, porque é complicado saber à partida qual o grau de 
dificuldade que uma tarefa aberta terá para um certo grupo de alunos. No 
entanto, uma vez que atribuímos importância ao grau de dificuldade das 
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tarefas, é preferível termos uma designação para as tarefas abertas mais 
fáceis e outra designação para as mais difíceis. (Ponte, 2003, p. 28) 
As tarefas de natureza exploratória predominaram, o que era de esperar pois um 

dos factores em jogo era a utilização de um programa de computador que os alunos não 
conheciam. As actividades de investigação também estiveram presentes em número 
considerável para “dar ao aluno a responsabilidade de descobrir e de justificar as suas 
descobertas” (Ponte, 2003, p. 32). Os problemas estiveram presentes em algumas tarefas 
propostas na aula, bem como nas actividades do manual escolar que foram realizadas 
como trabalho de casa. 

As tarefas também podem ser classificadas considerando a(s) vertente(s) da 
competência geométrica em estudo que cada uma contribuiu para desenvolver mais 
vincadamente: Construção de figuras e análise das suas propriedades (1-4, 6, 7, 9-11, 
14, 16, 18-21, 23, 25 e 26), Padrões e investigações (2-4, 6-9, 16, 17, 22 e 24) e 
Resolução de problemas geométricos (5, 11-15, 21 e 26). A Construção de figuras e a 
análise das suas propriedades destaca-se com 18 tarefas, o que é natural uma vez que é 
valorizada nos temas geométricos tratados. A componente Padrões e investigações 
esteve presente em 11 tarefas e a Resolução de problemas geométricos em 8. 

Organização do trabalho. As aulas foram leccionadas pelo primeiro autor, tendo 
os alunos trabalhado em pares, escolhidos por si próprios, o que correspondeu a 9 
grupos. As aulas decorrem em blocos de 90 minutos e tiveram início no 2.º período, 
tendo-se prolongado pelo primeiro mês do 3.º período e ocorreram numa das duas salas 
de informática da escola. 

No final de cada tarefa, que em muitos casos correspondeu ao final da aula, 
realizou-se uma pequena discussão com toda a turma para partilhar as dificuldades 
relacionadas com o programa, e para discutir os resultados a que chegaram. Esta fase do 
processo investigativo foi muito importante: “É nesta fase que se processa a reflexão 
sobre todo o trabalho realizado. Terminar uma aula de investigação sem ter reflectido 
sobre ela é de algum modo não a ter finalizado” (Segurado, 2002, p. 58). Cada grupo 
teve apenas um enunciado da tarefa que foi recolhido e analisado no fim das aulas. Os 
sketchs que os alunos conceberam ficaram guardados no computador em que 
trabalharam. 

Alguns problemas do livro relacionados com os assuntos tratados na aula foram 
sugeridos aos alunos para que estes os resolvessem em casa ou nas aulas de Estudo 
Acompanhado. Estes problemas tiveram como função clarificar e esclarecer eventuais 
dificuldades que os alunos tivessem sobre algum dos temas tratados nas aulas. 
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Avaliação dos alunos. Todos os trabalhos produzidos pelos alunos, bem como a 
sua participação na resolução das tarefas e na discussão final de algumas delas serviram 
para avaliar os alunos. Numa negociação prévia ficou assente que se substituiriam os 
testes pelos trabalhos que seriam realizados quer nas aulas, quer fora delas. 

Para além disso, cinco tarefas tiveram um papel fundamental na avaliação dos 
alunos – as tarefas 8, 9, 17, 21 e 26. As primeiras três eram investigações e as duas 
últimas problemas. Estas cinco tarefas de avaliação abrangeram os vários temas 
matemáticos abordados neste estudo e foram realizadas ao longo da proposta 
pedagógica, coincidindo, quase sempre, com o final dos capítulos. 

Para avaliar os relatórios produzidos pelos alunos nas tarefas de avaliação foi 
utilizada uma tabela de descritores com os seguintes parâmetros: Conhecimento 
matemático, Conhecimento das estratégias e Comunicação. Em cada parâmetro são 
utilizados cinco níveis de desempenho (de 0-4).2 A avaliação das tarefas 21 e 26 é 
baseada nos seguintes parâmetros: Compreensão Conceptual, Conhecimento 
Processual, Capacidades/Estratégias de Resolução e Comunicação. Uma vez que cada 
um dos parâmetros de avaliação dos relatórios está dividido em cinco níveis de 
desempenho, mantemos a mesma divisão para os parâmetros de avaliação da resolução 
de problemas.3 

 

Exemplos dos três tipos de tarefas 

Tarefa 3: Construção de triângulos. Nesta tarefa de exploração pretendia-se que 
os alunos aprendessem a construir triângulos isósceles e equiláteros. Depois, era-lhes 
pedido que relacionassem diversos tipos de triângulos classificados quanto aos lados e 
quanto aos ângulos. A construção de triângulos rectângulos também foi importante, uma 
vez que estes seriam estudados em tarefas posteriores. Um dos pontos abordados 
durante a realização da tarefa por todos os grupos, e também na discussão final, 
prendeu-se com o esquema que comparava todos os triângulos anteriores. 

André e José não sentiram grandes dificuldades. Foi o único grupo que realizou 
uma investigação completa, relacionando as classificações de triângulos quanto aos 
lados e quanto aos ângulos, tendo apresentado o esquema reproduzido na figura 1. 

 

                                                 
2 Esta tabela é apresentada na página Investigar e Aprender, disponível em http://ia.fc.ul.pt/, e é baseada 
no trabalho de Cai e Jakabcsin (1996). 
3 Estes descritores são baseados nos que estão apresentados na página da Chicago Public Schools em 
http://intranet.cps.k12.il.us/Assessments/Ideas_and_Rubrics/Rubric_Bank/MathRubrics.pdf. 
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Figura 1. Esquema apresentado por André e José na resposta à questão 4 b) da tarefa 3. 

 

Este esquema foi o resultado das conclusões a que os alunos foram chegando à 
medida que reponderam às questões da tarefa. Destas salientou-se a que os interrogava 
sobre a possibilidade de existir um triângulo equiláteros que fosse simultaneamente um 
triângulo rectângulo. 

Tarefa 24: Pavimentações com translações. Os alunos já tinham resolvido duas 
tarefas relacionadas com translações e vectores quando realizaram esta tarefa de 
investigação na qual se pretendia que estudassem as pavimentações utilizando essa 
transformação geométrica. A última questão foi a que suscitou mais interesse, pois 
conduzia os alunos a uma pequena investigação sobre as figuras que permitem 
pavimentar. Eles elaboraram conjecturas interessantes, tendo alguns deles alargado a 
sua investigação a outros polígonos como foi ocaso dos pentágonos e dos hexágonos. 

Nessa procura André e José exploraram padrões geométricos criados com os 
polígonos na tentativa de perceber se estes podiam pavimentar. Depois das experiências 
e descobertas que fizeram, culminaram a sua investigação tentando encontrar uma 
relação entre o número de eixos de simetria de um polígono e a possibilidade de ele 
pavimentar ou não. Nessa altura travou-se o seguinte diálogo: 

Professor: Então já conseguiram responder à última questão? 
José: Já! Percebemos que os quadrados e os rectângulos permitem 
pavimentar. 
Professor: Porquê? 
José: Conseguimos fazer translações deles para cobrir tudo. 
Professor: E já experimentaram com triângulos? 
José: Dava com os equiláteros, mas tínhamos que rodar alguns, logo não 
eram translações. 
Professor: Correcto! E com losangos e papagaios, dá? 
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José: Com losangos dá, mas com papagaios não dá. Eu acho que tem 
haver com os eixos de simetria. 
Professor: Porquê? 
José: O quadrado tem 4, o rectângulo tem 2, o losango também tem 2 e o 
papagaio tem só 1. 
Professor: E com o paralelogramo? 
José: Dá e tem 0 eixos de simetria. 
Professor: Então que conjectura é que escreverias? 
José: Acho que quando o número de eixos de simetria é par dá para 
pavimentar com translações. 
Professor: Essa conjectura é interessante. Teríamos de arranjar uma 
demonstração para ver se a conjectura é verdadeira, ou um contra 
exemplo para dizer que é falsa. 
 

Alguns minutos depois José voltou a chamar o professor para lhe dizer que o 
hexágono tinha 6 eixos de simetria e também pavimentava. Assim, ficou convencido da 
sua conjectura, uma vez não tinha encontrado nenhum contra exemplos. Na folha de 
resposta da tarefa escreveram: 

Apesar de ser impossível com triângulos pavimentar, usando apenas o 
Translate. Já com quadriláteros, apenas o rectângulo, quadrado e losango 
permitem pavimentar, pois têm eixos de simetria pares. Indo mais além, 
todas as figuras com eixos de simetria pares permitem pavimentar o 
sketch. 
 

À noite, com o auxílio do Sketchpad, o professor construiu um octógono e 
percebeu de imediato que com este polígono era impossível pavimentar. Na aula 
seguinte, logo no início desta, sentou-se ao computador com os alunos e reviram o 
sketch que tinham construído anteriormente. De seguida construíram um octógono e os 
alunos tentaram pavimentar com este polígono utilizando translações. Nessa altura 
conversaram sobre ângulos internos de polígonos regulares e o facto de terem que ser 
divisores de 360º para poderem pavimentar. Depois os alunos começaram a resolver 
outra actividade, mas ficou evidente para o professor as conexões que este assunto teria 
com a geometria do 9.º ano: rotações e os ângulos internos de polígonos. 

Tarefa 21: Avaliação-Problemas. Esta tarefa de avaliação consistia na resolução 
de nove problemas relacionados com lugares geométricos. Para os resolver, os alunos 
tiveram que construir e relacionar entre si circunferências, coroas circulares, 
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mediatrizes, triângulos e rectângulos. Destacaríamos aqui a resolução apresentada do 
André e José ao problema 3 que tinha o seguinte enunciado: Num jogo de basquetebol a 
bola está a 4 metros do Manuel e a 5 metros da Sara. Onde está a bola? 

Os alunos apresentam uma solução (Figura 2) que parte da posição da bola para 
indicar as posições possíveis de Manuel e Sara, ou seja, inverteram o problema 
simplificando-o. Se André e José tivessem marcado primeiro a posição dos alunos da 
questão, a resposta ao problema (a posição da bola) dependeria da distância a que eles 
estavam um do outro. No comentário elaborado pelo professor sobre a sua resolução, 
foi-lhes proposto que tentassem resolver o problema novamente, mas começando por 
colocar as posições das personagens da questão e verificando as várias hipóteses de 
resposta que existiriam. Os alunos aceitaram o desafio e tentaram encontrar todas as 
soluções possíveis para o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Solução inicial apresentada pelos alunos. 

Construíram duas circunferências: uma centrada em Manuel, de raio 5, e outra 
centrada em Sara, de raio 4. Depois, movimentaram uma delas para verificar se existia 
solução e chegaram a conclusões interessantes sobre a posição de Manuel e Sara: (i) se 
eles estiverem a mais de 9 m, não existe solução para o problema (as circunferências 
não se intersectam); (ii) se eles estiverem a menos de 9 m e a mais de 1 m, a bola pode 
estar em dois locais diferentes (pontos de intersecção das duas circunferências); (iii) se 
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eles estiverem exactamente a 1m, só existe lugar possível para a bola (as circunferências 
são tangentes); e (iv) se eles estiverem a menos de 1 m, volta a não existir solução (as 
circunferências não se intersectam). 

 

Balanço geral do desenvolvimento do trabalho 

Tempo previsto vs. tempo gasto. A previsão geral do tempo a usar pelos alunos a 
resolverem as tarefas correspondeu ao tempo realmente gasto. Porém existiram algumas 
diferenças nas previsões em relação à resolução de cada tarefa. Os alunos gastaram mais 
tempo a elaborar os relatórios e a resolver os problemas nas tarefas de avaliação. Nas 
outras tarefas verificou-se o contrário, tendo algumas delas sido resolvidos muito mais 
depressa do que o professor tinha inicialmente suposto. 

Avaliação das tarefas. A maior dificuldade dos alunos nas tarefas de 
investigação esteve relacionada com o parâmetro de comunicação dos resultados, 
enquanto que existiu melhor desempenho no parâmetro conhecimento matemático. Nos 
problemas, o professor fez uma avaliação analítica de cada parâmetro para cada 
problema. Detectaram-se algumas dificuldades na compreensão do problema, na 
inexistência de verificação da solução apresentada, associada ao facto de os alunos não 
relerem o problema. Alguns alunos, apesar de terem escolhido uma estratégia correcta, 
abandonavam-na, ficando a resolução a meio. A escrita dos processos de resolução 
levantou algumas dificuldades, em particular nos primeiros problemas. 

Discussões gerais. A apresentação de resultados aos colegas foi feita apenas nas 
tarefas em que existiram mais dúvidas ou nas que proporcionaram mais discussão, como 
nas tarefas de investigação. Estas decisões foram tomadas pelo professor numa base 
diária, uma vez que as resoluções elaboradas pelos alunos eram analisadas todos os dias. 
José, na entrevista final, comentou as discussões gerais com a seguinte frase: 

Essas discussões servem para vermos que às vezes as coisas não são o 
que parecem, e que há várias maneiras possíveis de fazer estas tarefas. Às 
vezes por mais que pensemos, não conseguimos fazer essas tarefas, logo 
essas discussões servem também para ver porque não as conseguimos 
fazer. 
 

Desenvolvimento da competência geométrica 

A vertente da Construção de figuras e análise das suas propriedades da 
competência geométrica foi desenvolvida com sucesso pela esmagadora maioria dos 
alunos. As respostas dadas foram claras, apesar das dificuldades na escrita. O Sketchpad 
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foi o suporte das descobertas produzidas pelos alunos e as funcionalidades 
libertaram-nos para desenvolverem o reconhecimento e análise das propriedades das 
figuras construídas. 

No que respeita aos Padrões e investigações, os alunos desenvolveram a 
tendência para procurar invariantes, tendo isso ficado patente na tarefa que todos 
conseguiram resolver durante a entrevista final. Apreciaram o facto de poderem seguir o 
seu próprio caminho na investigação tentando pautar-se por alguma originalidade. 

Finalmente, no que respeita à Resolução de problemas geométricos. Os alunos 
encararam os problemas como desafios, tendo dedicado algum tempo a escrever o 
processo de resolução. Alguns tentaram verificar se a resposta que apresentavam 
verificava todas as condições do problema. Quando isso não acontecia preferiam 
começar de novo a reformular a resposta inicial. 

Existiram diferenças quanto ao desenvolvimento destas duas últimas vertentes 
da competência geométrica. Parece-nos que a natureza destes dois tipos diferentes de 
actividades desempenhou um papel fundamental na forma como os alunos reagiram 
perante elas. 
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Anexos 

 

Tarefa 3. Construção de triângulos 

Vamos construir vários triângulos e estudar propriedades relacionadas com os 
seus ângulos e lados. 

1. a) Constrói um triângulo e mede os seus lados. Arrasta um dos seus vértices 
até que tenha dois lados iguais. Desenha aqui o triângulo que obtiveram e as medias dos 
seus lados. 

b) O Sketchpad permite fazer construções reais de figuras, isto é, quando 
arrastadas mantêm a sua forma, o que não acontece com o triângulo que desenhaste. 

Para construir um triângulo com dois lados iguais, temos que garantir que a sua 
construção é feita de tal modo que os seus dois lados fiquem sempre iguais. 

Constrói uma circunferência e marca um ponto 
sobre ela. Depois, constrói os lados do triângulo ABC e 
esconde a circunferência (selecciona a circunferência e no 
menu Display selecciona Hide Circle). 

Este triângulo tem lados iguais? Quantos? Se 
arrastares um dos seu vértices o que acontece? Consegues 
arranjar uma justificação? 

c) Triângulos com dois lados iguais dizem-se triângulos isósceles. Investiga o 
que acontece com a amplitude dos seus ângulos. 

2. Para construir um triângulo que tenha três lados iguais deves começar por 
construir o segmento AB e as duas circunferências como mostra a figura. O ponto C é 
um dos pontos onde se intersectam as circunferências. 

a) Mede todos os lados do triângulo que 
construíste. Arrasta o vértice A. O que acontece? 
Consegues arranjar uma justificação? 

b) Triângulos com todos lados iguais dizem-se 
triângulos equiláteros. Investiga o que acontece com 
a amplitude dos seus ângulos. 

3. Triângulos com todos lados diferentes dizem-se triângulos escalenos. 

Constrói um triângulo que tenha todos os lados diferentes e investiga o que 
acontece com a amplitude dos seus ângulos. 

C

A B
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4. Os ângulos dos triângulos também os permitem classificar. 

Um triângulo que tenha todos os ângulos agudos (< 90º) chama-se triângulo 
acutângulo. 

Um triângulo que tenha um ângulo recto (= 90º) chama-se triângulo 
rectângulo. 

Um triângulo que tenha um ângulo obtuso (> 90º e < 180º) chama-se triângulo 
obtusângulo. 

a) Constrói um triângulo rectângulo que fique rectângulo quando os seus 
vértices são arrastados. Descreve como procedes-te. 

b) Será que o triângulo rectângulo pode ser também um triângulo isósceles? 
Porquê? 

E será que pode um triângulo equilátero? E escaleno? Porquê? 

5. Investiga as relações que existem entre os triângulos acutângulos, 
obtusângulos, equiláteros, isósceles e escalenos. Faz um esquema das relações que 
encontraste. 

 

Tarefa 21. Problemas 

Podes utilizar o Sketchpad em todos os problemas seguintes. Grava os sketches 
que utilizares. 

1. Marca um ponto P. Marca 6 pontos que estejam a 6 cm do ponto P. Que figura 
geométrica obtiveste? 

2. O Nuno e o Pedro estão a 7 metros um do outro. A Ana Rita está a 5 metros 
do Nuno e a 4 metros do Pedro. Onde está a Ana Rita? 

Ajuda: No desenho podem consideram 1 metro com sendo 1 cm. 

3. Num jogo de basquetebol a bola está a 4 metros do Manuel e a 5 metros da 
Sara. Onde está a bola? 

4. Constrói uma circunferência e dois pontos sobre ela. Quais são os pontos que 
estão à mesma distância desse dois pontos? 

Um desse pontos é o _________ da _______________. 

5. Desenha o rectângulo ABCD, em que A e C são vértices opostos, 10=AB  
cm e 6=BC  cm. 
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a) Qual é o lugar geométrico dos pontos que estão a menos de 3 cm do vértice 
B? 

b) Qual é o lugar geométrico dos pontos que estão mais perto de C do que de A? 

 

6. O Tiago, o Pedro e a Joana vivem à mesma distância da paragem da 
camioneta que os leva para a escola. Onde se situa a paragem? 

7. O Sr. António tem uma vaca presa a um dos vértices do estábulo que tem a 
forma rectangular. Sabendo que a corda tem 4 metros, qual é a área em que vaca pode 
pastar? 

8. Desenha um triângulo em que os lados medem 9 cm, 6 cm e 5 cm. Constrói a 
circunferência que passa nos três vértices. 

9. Desenha duas rectas paralelas. Qual será o caminho de uma aranha sabendo 
que se desloca respeitando as seguintes regras: 

-entre as duas rectas; 

-paralelamente às rectas; 

-sempre à mesma distância de ambas as rectas? 

 

Tarefa 24. Pavimentações com translações 

1. (i) Constrói um rectângulo ABCD; (ii) esconde os lados e constrói dois pontos 
quaisquer no lado AC e une-os como mostra a figura 1; (iii) faz uma translação desses 
segmentos através do vector AB; (iv) repete o mesmo para o lado AB e faz uma 
translação desses segmentos através do vector AC (figura 2); (v) constrói o interior da 
figura que construíste; (vi) faz translações dessa figura segundo os vectores AB e AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Figura 2 

D

A B
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A B
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a) Descreve o que observas. 

b) Achas que conseguirias cobrir o sketch todo com essas figuras? 

2. a) Se aplicares à figura original o vector AC e seguido do vector CD onde 
ficará a figura? Apresenta um esquema desta situação. 

b) Se aplicares à figura original o vector AD onde ficará a figura? Apresenta um 
esquema desta situação. 

3. E se partíssemos inicialmente de outros quadriláteros também conseguiríamos 
pavimentar? E com triângulos? Regista as tuas descobertas. 
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Resumo. Nesta comunicação apresentamos um estudo realizado numa 
turma de 7.º ano de escolaridade, da qual é professora a primeira autora. 
O estudo tem por base uma proposta pedagógica para o tema Equações, 
com o objectivo de promover a mobilização e o desenvolvimento do pen-
samento algébrico. Procuramos, conhecer as estratégias adoptadas pelos 
alunos e as dificuldades que manifestam na compreensão da linguagem 
algébrica. Os dados foram recolhidos pela própria professora, que elabo-
rou um diário de bordo e realizou entrevistas a quatro alunos. Os resulta-
dos aqui apresentados referem-se ao estudo de caso de uma aluna. Estes 
resultados revelam que a aluna adopta diversas estratégias de generaliza-
ção e de resolução de problemas e que, não se encontra muito familiari-
zada com a notação algébrica. 

 

Palavras-chave: Álgebra, Pensamento algébrico, Equações, Padrões. 

 

Introdução 

O ensino da Álgebra tem assumido diferentes perspectivas ao longo dos anos, 

com predomínio para a manipulação algébrica e a resolução de equações. Esta perspec-

tiva redutora da Álgebra conduz a um ensino, muitas vezes, mecanicista e desprovido de 

significado para os alunos. As tarefas propostas para sala de aula são, essencialmente, a 

resolução de exercícios e problemas relativos à transformação de expressões e à aplica-

ção de regras e procedimentos. Os alunos demonstram ter uma imagem negativa de 

alguns aspectos da Álgebra, nomeadamente das equações. Geralmente, referem que 

tudo fica mais complicado quando se juntam letras e números. Nos últimos anos tem-se 

procurado fomentar uma visão da Álgebra mais ampla, capaz de promover o desenvol-

vimento do pensamento algébrico. No entanto, há, ainda, pouco envolvimento na reso-
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lução de tarefas de exploração e investigação que se podem revelar mais propícias ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Neste estudo surge uma proposta pedagógica para o 7.º ano de escolaridade, no 

âmbito do capítulo “Equações”, que inclui uma sequência de tarefas de carácter proble-

mático, exploratório e investigativo. Procuramos proporcionar experiências de aprendi-

zagem significativas, dando principal ênfase ao desenvolvimento do pensamento algé-

brico e não à aprendizagem dos procedimentos algébricos. Os alunos têm oportunidade 

de desenvolver as suas próprias estratégias e um conhecimento próprio.  

Este trabalho tem como objectivos: (i) conhecer as estratégias adoptadas pelos 

alunos para descrever relações numéricas, padrões e regularidades e para resolver pro-

blemas; e (ii) conhecer as dificuldades apresentadas no domínio da Álgebra; com vista à 

elaboração de uma proposta pedagógica que promova a mobilização e o desenvolvimen-

to do pensamento algébrico e, em particular, a compreensão da noção de variável e de 

equação.  

 

Padrões e regularidades 

A importância dos padrões na Matemática tem sido salientada por vários auto-

res. Por exemplo, Zazkis e Liljedahl (2002) mencionam mesmo que “os padrões são o 

coração e a alma da Matemática” (p. 379). Nas Normas para o Currículo e Avaliação 

da Matemática Escolar (NCTM, 1991), o estudo de padrões e regularidades é referido 

como um aspecto importante para o ensino da Álgebra. Neste documento, o NCTM 

recomenda que, nos primeiros níveis de ensino, que a sua aprendizagem se baseie no 

estudo de padrões e relações. Mais tarde, esse estudo deve ser alargado para a análise, 

representação e generalização de funções. Sugere, ainda, ser essencial que os alunos 

explorem conceitos algébricos de uma forma informal com vista à construção de uma 

base para o posterior estudo formal da Álgebra. Assim, o NCTM defende que o trabalho 

com padrões e regularidades é relevante para as capacidades de: (i) resolver problemas; 

(ii) compreender conceitos e relações importantes; (iii) investigar relações entre quanti-

dades (variáveis) num padrão; (iv) generalizar padrões através do uso de palavras ou 

variáveis; (v) continuar e relacionar padrões, e (vi) compreender o conceito de função. 

Também nos Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000) é referi-

do o contributo do estudo de padrões para a aprendizagem da Álgebra. Neste documento 

encontramos exemplos referindo que a experiência sistemática com padrões pode levar 

a uma compreensão do conceito de função e que a experiência com números e com as 

suas propriedades pode ser uma base para um trabalho posterior com símbolos e expres-

sões algébricas.  
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Segundo Ponte (2005), o estudo de padrões e regularidades pode constituir um 

meio privilegiado para promover o desenvolvimento do pensamento algébrico. Para este 

autor, a procura de padrões e regularidades e a formulação de generalizações em diver-

sas situações devem fomentar-se desde os primeiros anos do ensino básico. Um outro 

autor, Kaput (1999) apresenta o exemplo de uma tarefa relativa à análise de padrões e 

regularidades que sugere a utilização de símbolos. Segundo o autor, este tipo de tarefas 

(i) encoraja os alunos a trabalhar confortavelmente com símbolos, sem que haja uma 

referência a números e (ii) permite que os alunos experimentem a Matemática incenti-

vando a compreensão. Os alunos devem, então, desde cedo, desenvolver a capacidade 

de identificar e descrever padrões e regularidades, bem como, de continuar um determi-

nado padrão ou de criar novos padrões.  

Zazkis e Liljedahl (2002) identificam diferentes tipos de padrões: (i) numéricos; 

(ii) geométricos; (iii) em procedimentos computacionais; (iv) lineares e quadráticos e 

(v) repetidos. Neste estudo é dada especial atenção à exploração de padrões repetidos e 

de padrões lineares. 

Segundo Threlfall (1999) um padrão repetido é aquele em que há uma unidade 

visível que se repete ciclicamente. Ao analisar padrões repetidos os alunos têm oportu-

nidade de continuar a representação do padrão, de procurar regularidades e de estabele-

cer generalizações. Segundo este autor, o estudo de padrões repetidos constitui um veí-

culo para o trabalho com símbolos, um caminho conceptual para a Álgebra e um con-

texto para a generalização.  

Nos padrões designados lineares o elemento n pode ser expresso na forma 

ban + . Um autor que estuda este tipo de padrões é Bishop (1995) que procura conhecer 

as estratégias usadas pelos alunos em problemas de sequências de perímetros e de áreas 

de figuras. O estudo foi realizado com alunos dos 7.º e 8.º anos dos Estados Unidos da 

América. Os resultados obtidos sugerem quatro tipos de pensamento envolvidos na aná-

lise dos padrões matemáticos: (i) modelo e contagem; (ii) relações entre operações úni-

cas; (iii) figuras consecutivas; e (iv) expressões simbólicas apropriadas. Os alunos do 

primeiro grupo representam as figuras do padrão e contam por forma a encontrar a área 

ou o perímetro de cada uma das figuras. Os do segundo caso, percebem que existe uma 

relação entre o número da figura e o seu perímetro ou área, no entanto, não a compreen-

dem inteiramente, expressando-a apenas com uma única operação. Os do terceiro grupo 

estabelecem relações entre o perímetro ou a área de figuras consecutivas. Os alunos do 

último grupo reconhecem as relações entre os números de uma figura e o seu perímetro 

ou área e expressam essa relação simbolicamente. Este estudo sugere, ainda, que a reali-

zação de tarefas envolvendo padrões promove nos alunos a capacidade de pensar sobre 

relações matemáticas e de expressá-las simbolicamente.  
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Dificuldades na aprendizagem da Álgebra 

Segundo Nobre (1996), no início do estudo da Álgebra os alunos apresentam 

dificuldade, nomeadamente, em: (i) dar sentido a uma expressão algébrica; (ii) distin-

guir a adição aritmética da adição algébrica; (iii) ver a letra como representando um 

número; (iv) atribuir significados concretos às letras; (v) pensar numa variável como 

significando um número qualquer; (vi) passar da linguagem natural para a linguagem 

algébrica; (vii) interpretar os diferentes significados atribuídos aos símbolos + e =, na 

Aritmética e na Álgebra; e (viii) distinguir os significados atribuídos a algumas letras, 

na Aritmética e na Álgebra.  

As dificuldades dos alunos prendem-se, essencialmente, com a natureza e o sig-

nificado dos símbolos e das letras, com os objectivos da actividade algébrica e a nature-

za das respostas, com a compreensão da Aritmética e com a resolução de equações. 

Booth (1999) aponta a necessidade de compreender melhor as dificuldades dos alunos 

de modo a perceber o que condiciona a aprendizagem da Álgebra. Na sua perspectiva, o 

professor deve conhecer e compreender a origem destas dificuldades para proporcionar 

experiências de aprendizagem que contribuam para os ajudar a ultrapassá-las. 

 

Metodologia 

Este estudo, dada a natureza das questões, segue um paradigma interpretativo. A 

metodologia de estudo de caso foi considerada adequada a uma análise pormenorizada 

das estratégias adoptadas pelos alunos e à compreensão das suas dificuldades. Foram 

constituídos como estudo de caso a turma de 7.º ano de escolaridade, onde foi concreti-

zada a proposta pedagógica, e quatro alunos dessa turma. Sendo a primeira autora 

simultaneamente investigadora e professora da turma, este estudo constituiu uma opor-

tunidade de reflectir sobre a prática lectiva de uma forma mais estruturada e aprofunda-

da. Esta situação permitiu, também, observar a concretização da proposta pedagógica e 

os seus contributos na aprendizagem dos alunos. 

O presente estudo decorre numa escola de ensino básico do distrito de Santarém, 

com cerca de 500 alunos. Os participantes são uma turma de 7.º ano com 16 alunos e, a 

um nível mais pormenorizado, 4 alunos dessa turma. No início do ano lectivo, os alunos 

da turma tinham idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos. Um aluno com neces-

sidades educativas especiais e um aluno que foi transferido a meio do 2.º período repe-

tem este ano de escolaridade. De uma forma geral, os alunos têm um bom relaciona-

mento entre si e com todos professores. No final do 1.º período, a turma foi considerada, 

pelo conselho de turma, interessada e com um bom comportamento. No entanto, ao lon-

go do 2.º período este cenário sofreu algumas alterações ao nível do empenho e do 
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comportamento, o que influenciou o seu desempenho escolar. Tendo em conta essa 

situação, o conselho de turma propôs a aplicação de algumas medidas e, no final desse 

período, a turma tinha de novo uma atitude empenhada e participativa.  

Os dados recolhidos são, essencialmente, de natureza descritiva. Um dos instru-

mentos de recolha de dados é um diário de bordo elaborado pela professora da turma 

onde constam, nomeadamente, registos da sua observação participante das aulas. Foram, 

também, recolhidos os documentos produzidos pelos alunos no âmbito da proposta 

pedagógica. As principais fontes de dados para o estudo dos casos dos quatro alunos, 

foram as entrevistas realizadas individualmente a estes alunos antes do início da concre-

tização da proposta pedagógica e no seu final. No presente artigo é realizada a análise 

dos dados relativos à primeira entrevista de uma aluna, Susana. Nesta entrevista procu-

ramos identificar as suas estratégias de generalização e de resolução de problemas. 

Atendendo ao facto de os alunos não terem ainda iniciado o estudo da Álgebra, preten-

demos observar, ainda, a sua compreensão da linguagem algébrica, nesta fase. A reali-

zação desta entrevista, antes da concretização da proposta pedagógica, tem, também, o 

intuito de contribuir para a elaboração desta proposta. Podemos, assim, verificar em que 

aspectos os alunos revelam mais capacidades ou mais dificuldades. Estes aspectos são 

tidos em conta de modo a proporcionar momentos de aprendizagem que potenciem as 

capacidades demonstradas e que procurem dar sentido aos aspectos algébricos onde as 

dificuldades se manifestam. 

 

O caso de Susana 

Susana considera-se uma aluna média a Matemática uma vez que desde o 5.º ano 

de escolaridade tem obtido nível quatro a esta disciplina. Neste ano lectivo tem, tam-

bém, evidenciado um bom desempenho e, no final do 1.º período, obteve nível quatro. É 

uma aluna interessada e bastante empenhada. Na sala de aula, participa de forma activa 

na resolução das tarefas propostas e na respectiva discussão. Assume algum protago-

nismo no seio da turma e procura evidenciar as suas capacidades e o trabalho que 

desenvolve.  

 

Estratégias de generalização  

Questão 1 

Nesta questão é apresentado um padrão repetido. Os alunos começam por identi-

ficar alguns elementos da sequência e por associar um determinado elemento à posição 

que ocupa. Têm oportunidade de demonstrar as suas estratégias de generalização numa 
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situação de padrões repetidos quando são questionados acerca da posição de elementos 

que não se encontram representados. 

 

Figura 1 – Questão 1 da primeira entrevista. 

Susana resolve esta questão com relativa facilidade. As estratégias que segue são 

claramente identificadas nas suas respostas às alíneas d) e e). Para determinar o elemen-

to que se encontra na posição 15 adopta uma estratégia de contagem, usando os elemen-

tos representados na figura. Para descrever a sequência, identifica o conjunto de elemen-

tos (lápis e borracha) que se repete ciclicamente: 

 

Questão 2 

Esta questão apela à análise de um padrão linear. É apresentada uma sequência 

de figuras que os alunos devem explorar no sentido de continuar a sua representação e 

de relacionar o número da figura com o número de quadrados que a constitui. Também 

esta questão permite identificar estratégias de generalização.  
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Figura 2 – Questão 2 da primeira entrevista 

 

Na resposta de Susana à alínea a) podemos identificar duas estratégias distintas. 

Inicialmente, a aluna adopta uma estratégia de recorrência. Começa por indicar o núme-

ro de quadrados que constitui a figura quatro. Para tal, usa as figuras consecutivas que 

estão já representadas na sequência e constrói a sequência numérica relativa ao número 

de quadrados de cada figura, até à figura quatro. De seguida, ao ser questionada sobre a 

forma como a desenha, descreve uma estratégia que não faz uso das figuras que antece-

dem a figura quatro, mas que relaciona a sua composição com a posição que ocupa. Ou 

seja, divide a figura quatro em duas partes. Tanto na fila da vertical como na fila da 

horizontal, a figura tem quatro quadrados, sendo um quadrado comum às duas filas: 

Professora – Em relação à questão dois. 

Susana – Então é: na primeira figura há um quadrado, na figura dois há 

três quadrados, na figura três há cinco quadrados e na figura quatro vai 

ter sete quadrados. 

Professora – Porquê? 

Susana – Porque é sempre… Vai de número ímpar em número ímpar. 

Professora – E como é que tu desenhaste? 
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Susana – Desenhei quatro quadrados para cima e, contando com o últi-

mo, desenhei mais quatro.  

As estratégias adoptadas por Susana continuam a ser visíveis nas alíneas seguin-

tes. Usa a estratégia de recorrência nas alíneas b) e c). Nesta última alínea usa, também, 

a estratégia da divisão da figura em duas partes, relacionando a constituição de cada 

uma dessas partes com o número da figura. Esta estratégia prevalece, ainda, nas alíneas 

d), e) e f). 

Susana sente alguma dificuldade na compreensão da questão colocada na alínea e). 

Refere não perceber a pergunta, mas, quando questionada sobre uma situação concreta, 

após pensar um pouco, consegue definir uma estratégia e indicar o número de quadrados 

que constitui essa figura:  

Professora – Então e se eu te pedir para fazeres a figura número cin-

quenta, por exemplo? 

Susana – Tenho de pensar. 

Professora – Então pensa. 

Susana – Então é cinquenta assim e mais… Dá noventa e nove.  

Professora – Portanto, como é que fizeste? 

Susana – Fiz cinquenta mais os cinquenta a contar com o da curva. 

Professora – Exactamente. Muito bem. Portanto se fosse uma figura 

qualquer, que tu não soubesses o número como é que tu ias explicar, 

como é que ias desenhar, sem te dizerem à partida qual era o número. 

Susana – Eu fazia, como já lhe expliquei. Fazia, os cinquenta, depois a 

contar com o da curva mais cinquenta. E sabia que eram noventa e nove.  

 

Como se verifica, Susana estabelece uma relação entre o número da figura e o 

número total de quadrados que a constitui, no caso da figura cinquenta. E, quando é, 

novamente, confrontada com a situação da não concretização do número da figura 

remete para o exemplo que acabou de apresentar, não estabelecendo uma generalização. 

A fórmula que apresenta revela uma compreensão da relação existente entre o número 

de quadrados de cada parte da figura e o seu número, apesar de não a explicitar: 
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Estratégias de resolução de problemas  

Questão 4 

Esta questão tem o intuito de identificar as diferentes estratégias que os alunos 

usam na resolução de problemas.  

 

Figura 3 – Questão 4 da primeira entrevista 

 

Susana apresenta a seguinte resolução: 

Susana – Neste problema tem de se fazer, os trezentos quilómetros de 

automóvel menos os oitenta, que conduziu o Luís e a partir deste núme-

ro, do número que deu, faço dividir por dois. 

Professora – Porquê? 

Susana – Porque temos de dividir ao meio, temos que dividir ao meio, 

mas não nos podemos esquecer que o Luís conduziu mais oitenta quiló-

metros do que o Fábio. 

Professora – E divides ao meio porque… 

Susana – Porque os dois conduziram em igualdade. 

 

 

Susana não recorre a uma equação mas adopta uma estratégia de resolução 

semelhante à que usa na resolução da equação 2x + 80 = 300. Verificamos que tem bem 

presente que operações se devem efectuar e por que ordem. Não concretiza as operações 

que indica e portanto não determina durante quantos quilómetros conduz cada um dos 

amigos. 
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Questão 5 

Nesta questão, não pretendemos apenas que os alunos apresentem o valor em 

falta, mas sim, fundamentalmente, que estes explicitem a estratégia que adoptam para o 

descobrir.  

 

 

Figura 4 – Questão 5 da primeira entrevista 

 

Susana identifica duas estratégias, uma referente à realização de operações 

inversas e uma outra de tentativa-erro: 

Susana – Pode-se fazer de duas maneiras, o quinze menos o nove e vai 

dar este valor ou então tenta-se adivinhar por números, este mais este vai 

dar quinze. Aqui… Acho que é seis. 

Professora – Qual foi a estratégia que utilizaste? 

Susana – Os quinze menos o nove. 

 

Na primeira questão, Susana adopta a primeira estratégia que apresenta e deter-

mina o valor em falta realizando uma subtracção. Na segunda questão, não refere a 

existência de diferentes estratégias e segue uma estratégia de tentativa-erro. Identifica a 

necessidade de conhecer os múltiplos de três e, assim, parte de um múltiplo que conhe-

ce para encontrar o valor em falta: 

Susana – Aqui é preciso saber a tabuada do 3. 

Professora – E então? 

Susana – Então… Nos dezoito é… Seis. 

Professora – Então como é que pensaste? 

Susana – Pensei três vezes cinco é quinze, e três vezes seis é dezoito. 
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Compreensão da linguagem algébrica 

Questão 3 

Na questão 3 surge uma situação em que um dos dados do problema é uma 

variável. Pretendemos conhecer a interpretação que os alunos fazem deste tipo de dados 

e verificar se assumem como resposta uma expressão algébrica. 

 

 

Figura 5 – Questão 3 da primeira entrevista 

Susana – Então aqui por exemplo, se a Ana tiver vinte euros, o Miguel 

tem vinte e cinco, porque o Miguel tem mais cinco euros que a Ana.  

Professora – Sim. 

Susana – Em qualquer número. 

Professora – Hum, hum. 

Susana – Acrescenta-se mais os cinco do Miguel e dá o resultado. 

 

Susana reconhece que a quantia de dinheiro que Ana possui pode assumir dife-

rentes valores, no entanto, não se refere a essa quantia como sendo x euros e atribui-lhe 

valores concretos. Assim, não recorre à representação algébrica para indicar a quantia 

de dinheiro de Miguel. Para ela deve obter-se um resultado numérico e, para tal, é 

necessário conhecer a quantia de dinheiro de Ana e adicionar cinco euros. 

 

Questão 6 

Apesar de os alunos não terem, ainda, iniciado o estudo das equações, preten-

demos conhecer os significados intuitivos que atribuem à incógnita e à expressão. 

Conhecendo esses significados, podemos então, entender as suas estratégias de resolu-

ção de equações e proporcionar momentos de aprendizagem que promovam uma com-

preensão significativa da linguagem algébrica. 
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Figura 6 – Questão 6 da primeira entrevista 

 

Relativamente à primeira equação, Susana não revela qualquer dificuldade na 

sua compreensão nem na sua resolução. O mesmo não acontece com a segunda equa-

ção, como podemos verificar no seguinte excerto: 

Susana – Na primeira expressão temos de descobrir o valor de x que há-

de ser o cinco mais o x que vai dar dezoito. E então o x é… Treze. 

Professora – Calculaste? 

Susana – Fiz os dezoito menos os cinco. Aqui… [em relação à expres-

são seguinte] 

Professora – O que tu entendes por isso que aí está? 

Susana – Acho que não dá porque está aqui um dois, temos que acres-

centar mais qualquer coisa, mais três não pode dar quinze. 

Professora – Portanto, o que tu entendes é que está um dois… 

Susana – Sim, e está o x, por isso significa, que tem de ser vinte e qual-

quer coisa mais os três é impossível dar quinze. 

 

Na primeira equação, Susana entende que x está no lugar de um valor que é pre-

ciso determinar. Neste sentido, realiza a operação inversa para descobrir o valor que 

satisfaz a condição. Já anteriormente, na questão 5, tinha também adoptado esta estraté-

gia. Na segunda equação, x volta a ser entendido como estando a substituir um determi-

nado valor. No entanto, toma a expressão 2x como sendo um número com duas dezenas, 

ou seja, assume que o valor de x é o algarismo das unidades. Entendendo a expressão 

desta forma, Susana considera que x não pode tomar nenhum valor, pelo que a equação 

é impossível. 

 

Proposta pedagógica 

A presente proposta pedagógica tem como principal objectivo fomentar a mobi-

lização e o desenvolvimento do pensamento algébrico. Estando inserida no tema “Equa-
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ções” do 7.º ano de escolaridade, ela pretende, também, promover a compreensão das 

noções de variável e de equação. 

A proposta, no essencial, foi elaborada com base na revisão de literatura efec-

tuada e atendo em vista a concretização dos objectivos a que se propõe. Em particular, 

procuramos que os alunos desenvolvam aspectos como a capacidade de generalização e 

de resolução de problemas e a compreensão do sentido do símbolo e das expressões 

algébricas. Para a sua elaboração também contribuíram os resultados da análise de 

entrevistas prévias realizadas aos alunos, exemplificadas neste artigo. A partir do 

conhecimento das estratégias adoptadas pelos alunos e das suas dificuldades, foram rea-

lizadas algumas adaptações de acordo com as suas necessidades, valorizando-se, por 

exemplo, a representação algébrica em generalizações e na resolução de problemas. 

Durante a concretização da proposta pedagógica foram, ainda, feitos alguns ajustes que 

se referem, essencialmente, ao tempo previsto para algumas tarefas e ao desenvolvimen-

to de tarefas que, devido ao empenho dos alunos e à exploração por eles realizada, levou 

ao estabelecimento de conexões, seguindo caminhos imprevistos.   

A exploração de padrões e regularidades constitui o ponto de partida para o 

estudo da Álgebra. Esta abordagem tem por base as orientações curriculares apresenta-

das no Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais (ME-DEB, 

2001) e nos Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000). Ambos 

os documentos apresentam tópicos gerais para o estudo da Álgebra. Nomeadamente, o 

Currículo Nacional refere os seguintes aspectos da competência matemática que todos 

os alunos devem desenvolver, ao longo dos três ciclos: 

! a predisposição para procurar padrões e regularidades e para formu-

lar generalizações em situações diversas, nomeadamente em contex-

tos numéricos e geométricos; 

! a aptidão para analisar as relações numéricas de uma situação, expli-

citá-las em linguagem corrente e representá-las através de diferentes 

processos, incluindo o uso de símbolos; 

! a aptidão para construir e interpretar tabelas de valores, gráficos, 

regras verbais e outros processos que traduzam relações entre variá-

veis, assim como para passar de umas formas de representação para 

outras, recorrendo ou não a instrumentos tecnológicos; 

! a aptidão para concretizar, em casos particulares, relações entre 

variáveis e fórmulas e para procurar soluções de equações simples; 

! a sensibilidade para entender e usar as noções de correspondência e 

de transformação em situações concretas diversas. 

(ME-DEB, 2001, p. 66) 
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O NCTM (2000) começa por considerar dois temas centrais para o pensamento 

algébrico: o primeiro envolve a generalização e o uso de símbolos para representar 

ideias matemáticas, e o segundo prende-se com a representação e a resolução de pro-

blemas. De seguida, refere que, de uma forma geral, os alunos devem: (i) compreender 

padrões, relações e funções; (ii) representar e analisar situações matemáticas e estrutu-

ras, usando símbolos algébricos; (iii) usar modelos matemáticos para representar e 

compreender relações quantitativas, e (iv) analisar a mudança em diversas situações.  

Deste modo, a proposta inclui uma sequência de tarefas relativas ao estudo de 

padrões e regularidades e de equações. Estas tarefas proporcionam oportunidades de 

aprendizagem diversificadas e uma dinâmica de aula envolvendo trabalho individual, 

em pequenos grupos e a discussão com toda a turma. Para além das dez tarefas propos-

tas, foram também realizados alguns exercícios e problemas do manual adoptado na 

escola.  

A proposta pedagógica foi concretizada num total de 35 tempos lectivos. O 

Quadro 1 indica a distribuição dos temas.  

 

Quadro 1 – Distribuição dos temas 

Temas Tarefas Aulas 

Padrões e regularidades 1, 2, 3 e 4 1 a 13 

Padrões e expressões algébricas 5 e 6 14 a 17 e 20 a 22  

Equações 7 e 8 23 a 25 

Equações e resolução de problemas 9 e 10 26 e 29 a 35 

 

Dos 35 tempos, 4 foram destinados a tarefas de avaliação (Quadro 2). A primei-

ra foi realizada em pares, na aula 18. Como alguns conceitos relativos à análise de 

padrões e regularidades não estavam ainda bem apreendidos pelos alunos, na aula 19 foi 

feita a discussão da tarefa com toda a turma, no sentido de estes apresentarem as suas 

dúvidas e de verem confrontadas várias resoluções. A segunda tarefa de avaliação foi 

realizada em 90 minutos, individualmente. 
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Quadro 2 – Tarefas de avaliação 

Tarefas de avaliação Forma de trabalho Aulas 

Avaliação 1 Pares 18 e 19 

Avaliação 2 Individual 27 e 28 

 

Na escola onde decorre esta investigação, foi atribuído ao 7.º ano de escolarida-

de mais um tempo lectivo semanal à disciplina de Matemática. Assim, a carga horária 

da disciplina é de 5 tempos lectivos (2 blocos de 90 minutos e 1 tempo de 45 minutos). 

Desta forma, foi possível dedicar mais tempo do que o previsto no Programa de Mate-

mática (ME-DGEBS, 1991) tanto a este como aos restantes temas deste ano de escola-

ridade. 

O trabalho desenvolvido na sala de aula durante a concretização da proposta 

pedagógica decorreu de forma semelhante ao realizado ao longo do restante ano lectivo. 

Os alunos trabalham, geralmente, em pares na resolução das tarefas propostas e o pro-

fessor assume o papel de orientador. Este procura que os alunos se envolvam na activi-

dade matemática e definam as suas próprias estratégias. Ao acompanhar o trabalho que 

vão desenvolvendo, o professor procura questioná-los no sentido de os ajudar a esclare-

cer os seus raciocínios, tal como recomenda o NCTM (1994): “Porque pensas assim?”, 

“Como chegaste a essa conclusão?”, “Achas que isso funciona sempre?”, “O que acon-

teceria se…?”. Um outro aspecto importante na dinâmica da sala de aula é a discussão 

com toda a turma. Este momento constitui uma oportunidade de partilha e de exploração 

de ideias. Os alunos partilham as suas resoluções, e as diferentes estratégias utilizadas 

são confrontadas. As dúvidas são colocadas para toda a turma que procura colaborar no 

seu esclarecimento. As principais conclusões surgem da discussão gerada e do contribu-

to de todos. A avaliação realizada nesta unidade assume igualmente características 

semelhantes à do resto do ano lectivo, em particular no que respeita aos instrumentos e 

critérios usados. Assim, para a avaliação são tidos em conta, nomeadamente, os traba-

lhos produzidos pelos alunos na sala de aula, a sua participação, a realização dos traba-

lhos de casa e os resultados das duas tarefas de avaliação. 

 

Considerações Finais 

Nesta primeira entrevista, Susana usa diferentes estratégias de generalização em 

situações concretas, nomeadamente, estratégias de contagem e estratégias onde relacio-

na a constituição da figura com a posição que ocupa numa sequência. Nas situações de 
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resolução de problemas adopta estratégias informais que revelam uma capacidade de 

organização e compreensão dos dados dos problemas. A grande diversidade de 

estratégias de generalização e de resolução de problemas que se verificam na primeira 

entrevista sugerem a procura de uma confrontação de diferentes estratégias na sala de 

aula. Na proposta pedagógica este foi um dos aspectos tido em conta, bem como, a 

procura da utilização da representação algébrica para a generalização de padrões e 

regularidades e para a resolução de problemas. Quando os dados são de natureza 

simbólica, Susana não recorre à representação algébrica e procura generalizar, usando a 

linguagem corrente. Mostra-se muito centrada na análise de casos concretos e pouco 

familiarizada com a notação algébrica, o que se manifesta pela atribuição de 

significados nem sempre correctos a símbolos e a expressões. No seu caso, a 

representação algébrica não constitui uma ferramenta para a generalização e para a 

resolução de problemas, apesar de quando confrontada com esta notação, reconhecer 

diferentes significados para a variável. Atendendo à compreensão que manifesta da 

linguagem algébrica, na proposta pedagógica é dada especial atenção, nomeadamente, 

ao significado das letras e dos símbolos, de expressões como 2x, à utilização de 

parênteses e à procura de expressões equivalentes. 

A nossa hipótese de trabalho é que a exploração de padrões e regularidades atra-

vés de tarefas com carácter problemático, exploratório e investigativo, e a resolução de 

problemas envolvendo equações proporciona o desenvolvimento de estratégias próprias 

e a compreensão dos significados dos símbolos e das expressões simbólicas. Os alunos 

poderão então desenvolver um conhecimento próprio da notação algébrica e uma com-

preensão significativa de regras e de procedimentos algébricos. As entrevistas a realizar 

no final do estudo, e que relataremos em futuros artigos, permitirão verificar em que 

medida essa hipótese recebe confirmação. 
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Projecto de Desenvolvimento Curricular 

 

João Vítor Torres 
Centro de Competência da ESE de Setúbal 
Joana Brocardo 
Escola Superior de Educação de Setúbal 

 
Resumo. Esta comunicação pretende apresentar alguns dos resultados 
obtidos num estudo, no âmbito da preparação de uma dissertação de 
mestrado em Educação na Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. O estudo foi levado a cabo pelo primeiro proponente da 
comunicação, sob orientação do segundo, e tinha como principal objectivo 
compreender o modo como as Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) foram utilizadas, por um conjunto de professores e investigadores 
de diversos níveis de ensino, no âmbito de um projecto de 
desenvolvimento curricular. Começaremos por enquadrar a importância 
que é dada hoje em dia à utilização das TIC em diversos sectores da nossa 
sociedade e na Educação em particular, para de seguida apresentar o 
contexto, as questões e alguns dos resultados obtidos no estudo. 

 

As tecnologias no mundo e no ensino 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm, nos últimos anos, influenciado 
diversos sectores do mundo em que vivemos. A importância que a própria União Europeia 
atribui às TIC está bem patente nas conclusões do Conselho Europeu de Lisboa de 2000 
onde se definiu o objectivo estratégico da criação de uma economia competitiva, dinâmica 
e baseada no conhecimento e onde foram definidos objectivos específicos no que se refere 
ao uso das TIC.  

Em alguns sectores essa influência é tão grande que há autores que falam de uma adaptação 
de determinas estruturas do mundo empresarial aos modelos de funcionamento das redes de 
comunicação o que estará mesmo a gerar uma Nova Economia (Castells, 2004; Collis & 
Moonen, 2001). Nesta Nova Economia, potencializada pelas características das redes de 
comunicação, os produtos passam a estar disponíveis para todo o mundo, os átomos e a 
matéria perdem importância em relação às ideias e bens não palpáveis, o tempo ganha nova 
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importância e o marketing passa a ser pensado de acordo com estas novas características 
(Collis & Moonen, 2001). Esta passagem do átomo para o digital vem potenciar uma maior 
flexibilidade permitindo, por exemplo, que mensagens e documentos passem de um local a 
outro quase instantaneamente, sem perdas de qualidade.  

Algumas empresas, que Castells (2004) denomina de Empresas Rede, adoptaram metáfora 
da rede como forma organizativa. Este autor cita o exemplo da cadeia de lojas Zara onde 
cada uma das lojas1 envia, diariamente, dados das suas vendas, para a sede, na Coruña 
(Espanha), onde duzentos estilistas trabalham, redesenhando os produtos em tempo real de 
acordo com os gostos do cliente final. Assim, uma estrutura informatizada em rede permite 
que novos modelos sejam apresentados nas lojas, a cada duas semanas, contrastando com 
os seis meses de que a Benetton precisava, nos anos oitenta do Séc. XX, para um ciclo de 
desenho/produção/distribuição.  

No ensino, as TIC também poderão ter um papel importante, no que diz respeito à 
flexibilização de alguns processos (Collis & Moonen, 2001), permitindo que se fale num 
ensino baseado na metáfora da rede, como propõe Figueiredo (2002) que, em vez de 
valorizar o individualismo, a ausência de contexto, a rotina, a mecanização, a passividade, 
valoriza a comunidade, a interacção, os contextos, os processos orgânicos, a geometria 
variável, a complexidade, fluxo, a mudança. 

Em 2001, uma resolução do Conselho Europeu sobre e-learning convidava os estados 
membros a “Tirar partido do potencial dos meios de aprendizagem da Internet, multimédia 
e de aprendizagem virtual para uma melhor e mais rápida realização da aprendizagem ao 
longo da vida como um dos princípios educativos básicos” (Europeia, 2001 p. 3). Para a 
integração das TIC no ensino será importante que os professores conheçam as suas 
potencialidades e as utilizem no seu próprio trabalho e formação. As vantagens de 
flexibilização, identificados por Collis & Moonen (2001) e sintetizadas na Tabela 1, podem 
ser postas em prática também em projectos de trabalho colaborativo que envolvam diversos 
professores como no caso do projecto “Competências de Cálculo e Sentido de Número”. 

                                                 
1 41.400 lojas em 34 países, em finais de 2000 (Castells, 2004) 
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O estudo 

Contexto 

O projecto CCSN começou com as actividades desenvolvidas nas Escolas Superiores de 
Educação (ESE) de Setúbal e Lisboa em 2002. Professoras destas duas instituições, em 
colaboração com um especialista em avaliação de competências matemáticas de alunos do 
1º Ciclo - Jean-Marie Kraemer -, que desenvolve a sua actividade na Holanda 
desenvolveram um projecto de investigação que tinha como principal objectivo perceber o 
modo como alunos portugueses resolviam problemas de adição/subtracção e 
multiplicação/divisão. No âmbito desse projecto foram aplicados testes a 750 crianças do 1º 
Ciclo e realizadas entrevistas a 30 dessas crianças. A análise destes dados permitiu 
constatar várias dificuldades dos alunos ao nível do domínio de competências de cálculo. 
Em particular, identificou-se uma clara tendência para associar a resolução de um problema 
ao efectuar uma “conta” e, sobretudo no caso dos alunos com algumas dificuldades, para 
cometer os erros de cálculo identificados em estudos realizados por diversos autores (por 
exemplo, Yackel, 2001). Os (poucos) alunos que não usavam um algoritmo tendiam a usar 
estratégias pouco poderosas à base de desenhar e contar um a um. (Brocardo, 2004) 

Tendo em conta estes dados os investigadores resolveram avançar para uma segunda fase 
do Projecto, onde o objectivo principal passaria a ser a reflexão sobre os resultados obtidos 
pesquisa teórica sobre o tema em estudo e a produção de materiais que pudessem contribuir 
para colmatar as deficiências diagnosticadas. 
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Para levar a cabo essa segunda fase, prevista para durar um ano lectivo completo, a equipa 
inicial passou a integrar outros docentes de ESEs e também outros professores de 1º Ciclo 
do Ensino Básico que participaram activamente, não só na construção e aplicação desses 
materiais, mas também em toda a reflexão teórica que levasse à sua produção. Desta 
maneira, o grupo foi alargado e passaram a integrar a equipa do projecto nove professores 
das ESEs de Lisboa, Setúbal e Leiria e 11 professores do 1º Ciclo. Posteriormente, foi 
decidido que o projecto se estenderia a educadores de infância e professores do 2o Ciclo, 
ficando o espectro de abrangência do projecto elevado para crianças dos 5 aos 12 anos.  

Os trabalhos desenvolvidos no projecto passavam pela análise e debate de textos teóricos 
sobre o tema CCSN e desenvolvimento de materiais para uso curricular desenvolvidos em 
grupos de 4 professores constituídos por dois docentes do ensino superior e dois 
professores do primeiro Ciclo que além de colaborarem na concepção dos materiais fariam 
a sua aplicação com alunos em ambiente lectivo. 

 

Questões 

Uma vez que os professores englobados na segunda fase deste projecto se encontravam 
dispersos geograficamente foi tomada a decisão de utilizar as TIC para facilitar a 
comunicação e troca de materiais entre os diferentes elementos. Seria utilizada uma 
Plataforma de Comunicação (PC) concebida para o efeito, tendo por base sugestões de 
Dillenbourg (2000) para criar ambientes virtuais de aprendizagem, e ainda o correio 
electrónico.  

Para levar a cabo o estudo foram recolhidos dados, durante um ano lectivo, com vista a 
responder a um conjunto de seis questões que enunciamos de seguida: 

1. Quais as motivações dos elementos da equipa para participar no Projecto? A 
utilização das TIC foi um aspecto importante? 

2. De que modo vê a equipa a organização do trabalho fortemente marcado pela 
utilização das TIC? 

3. Quais os níveis de utilização das TIC por parte da equipa do Projecto? 
4. Quais as potencialidades e limitações das várias formas de comunicação 

proporcionadas pelas TIC? 
5. Como vê a equipa do Projecto a qualidade dos materiais produzidos? Que relação 

estabelecem com as TIC? 
6. De que modo é encarada pela equipa do Projecto a PC? 
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Metodologia 

Neste estudo, em que se usou uma metodologia qualitativa, a principal fonte de recolha de 
dados foi a observação participante. Assistimos a todas as reuniões presenciais da equipa do 
projecto e utilizámos regularmente a PC.  

Para termos uma visão global de todos os utilizadores da PC foram analisados os dados e 
mensagens deixados na PC e foi utilizado um questionário distribuído aos participantes no 
final do período em estudo. Sentimos ainda a necessidade de acompanhar de mais perto um 
dos grupos do projecto.  

Não havendo nenhum critério específico para escolha do grupo foram contactadas 
individualmente os elementos de um deles que acederam em colaborar neste estudo. Aos 
elementos desse grupo foram dado os nomes fictícios de Luísa e Filomena, professoras que 
trabalham nas ESEs, e Maria e Estela, professoras com turma de 1º Ciclo. A cada um destes 
quatro elementos foram feitas duas entrevistas: a primeira no início do período em análise e 
a segunda no final do processo de elaboração das tarefas. Foi ainda pedido aos elementos 
deste grupo que nos dessem conhecimento das mensagens de e-mail trocadas entre si. 

 

Alguns resultados 

Motivação da equipa para participar no projecto 

Os dados recolhidos apontam três factores de motivação dos professores para o 
envolvimento neste projecto. Por um lado, nos professores do primeiro ciclo, estão patentes 
(i) a vontade de construir materiais para utilizar em sala de aula e (ii) factores relacionados 
com o desenvolvimento profissional. Estela na primeira entrevista, dizia:  

Gosto muito de participar em grupos, acho que é uma coisa que me 
motiva profissionalmente e pessoalmente. Depois, tem a ver com 
questões de sala de aula, lá vêm as tarefas não é? E eu gosto de ter 
acesso a tarefas diferentes. (. . . ) E mais: era uma oportunidade de 
trabalhar com pessoas com quem ainda tenho a aprender. (Primeira 
entrevista com Estela) 

Por outro lado estava (iii) o desejo de investigar para perceber melhor o modo de pensar 
dos alunos do 1º Ciclo, salientado principalmente pelos professores que exercem as suas 
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actividades nas Escolas Superiores de Educação, realçado na primeira entrevista quer pela 
Luísa, quer pela Filomena.  

(. . . ) Precisamos de ter dados mais consistentes, que sejam dados 
reais de miúdos portugueses, para podermos, nessa base, discutir 
com as pessoas. (Primeira entrevista com Luísa) 
 
(. . . ) como eu sou formadora de futuros professores do 1º Ciclo, 
acho que tenho toda a vantagem, enquanto professora, em saber 
como é que os alunos pensam e como é que os alunos reagem 
perante determinadas propostas curriculares. (Primeira entrevista 
com Filomena) 

 

De um modo geral as TIC não foram apontadas como factor de motivação. De facto, apenas 
por um dos respondentes ao questionário se refere às TIC em geral e à plataforma em 
particular.  

 

Qualidade dos materiais produzidos 

Os professores consideraram ter-se conseguido desenvolver um conjunto de tarefas com 
qualidade e que corresponderam aos objectivos do projecto. Este aspecto é, por exemplo, 
focado por Luísa na segunda entrevista: 

Conseguiu-se um conjunto de tarefas que eu acho que têm alguma 
qualidade e, sobretudo, correspondem aos objectivos que nos 
tínhamos proposto. (Segunda entrevista com Luísa) 

 

Contudo estava também presente a ideia de que mais algum tempo de maturação teria 
beneficiado o produto alcançado: 

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. (Resposta ao questionário) 
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No grupo seguido, a primeira das tarefas elaboradas acabou mesmo por não ser considerada 
para publicação. Os professores referiram estar num percurso que deveriam, e queriam, 
continuar e que os produtos elaborados iriam reflectir o amadurecimento das bases teóricas 
subjacentes ao projecto.  

Utilização das Tecnologias 

No grupo estudado havia níveis de utilização das TIC diferenciados. Enquanto que três dos 
elementos eram utilizadores diários do computador, e da Internet em particular, referindo-
se ao e-mail como uma ferramenta indispensável à sua profissão que utilizavam com 
frequência, o quarto elemento (Maria) não tinha acesso à Internet quer no domicílio, quer 
no local de trabalho. No entanto, a estrutura de trabalho em pequenos grupos minimizava as 
dificuldades de acesso à informação uma vez que, no caso seguido, dois dos elementos se 
agrupavam e acediam à informação na residência de um deles.  

Eu e a Maria reuníamo-nos bastantes vezes em minha casa e, 
portanto, organizávamos as coisas. . . Também cheguei a ir a casa 
da Maria, mas como o computador e a Internet estão em minha casa 
reuníamo-nos mais em minha casa. (Segunda entrevista com Estela) 

 

O Correio electrónico foi mais utilizado que outros meios de comunicação disponíveis na 
PC. Este meio de comunicação foi essencial na troca de informação entre os elementos dos 
pequenos grupos. No questionário foi pedido para que os professores ordenassem os meios 
de comunicação utilizados para comunicar atribuindo valores de 1 a 7 correspondendo 1 ao 
meio mais utilizado. Apenas dois dos respondentes não colocaram 1 no item 
correspondente ao e-mail. 

Também no grupo seguido o meio mais utilizado para comunicar entre os elementos do 
grupo foi o correio electrónico como realçava Luísa na segunda entrevista 

Foi o e-mail, não foi a plataforma. Efectivamente não foi. Foi o e-
mail talvez, mais uma vez, devido à falta de hábito; eu, 
pessoalmente, utilizo os e-mails para tudo. . . (Segunda entrevista 
com Luísa) 
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Modo de encarar a Plataforma 

As TIC desempenharam sobretudo o papel de facilitador na troca de documentos entre os 
elementos dos grupos e numa segunda fase entre estes e os restantes participantes no 
projecto. Os materiais que os grupos colocavam na PC eram já um produto que tinha sido 
amadurecido, em pequeno grupo e que, normalmente, era partilhado quando já tinha 
chegado a um nível de qualidade que satisfazia os quatro elementos do grupo. Assim, as 
tarefas eram partilhadas só depois de terem sido consideradas em fase de poderem ser 
experimentadas ou mesmo depois de terem sido experimentadas e melhoradas depois da 
experimentação. O gráfico representado na Figura 1 representa o número de documentos 
enviados para a PC em cada dia. Podemos facilmente verificar que existe um pico no dia 13 
de Julho que corresponde à antevéspera de uma reunião presencial onde os materiais iriam 
ser analisados. Embora a PC contemplasse ferramentas, como fóruns de discussão, onde as 
tarefas poderiam ser debatidas acabaram por ser disponibilizadas apenas depois de 
experimentadas e debatidas em pequeno grupo. Esse debate era feito no grupo seguido, 
essencialmente, através de e-mail. 

 

No entanto, a plataforma foi encarada como um factor positivo no âmbito do projecto como 
realça, por exemplo, Luísa na segunda entrevista. 

(. . . ) o projecto teve muitas vantagens em ter uma plataforma como 
base. (Segunda entrevista com Luísa) 
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Também Filomena e Estela referiram o facto de a plataforma ter trazido benefícios ao 
projecto mas realçam sobretudo aspectos que se relacionam com o acesso a um conjunto de 
materiais (textos e fichas produzidas pelos grupos) que se encontravam devidamente 
organizados e acessíveis. As potencialidades de comunicação e de troca de opiniões com 
vista a discutir aspectos teóricos ou as tarefas produzidas não aparecem referenciadas. 

(. . . ) o projecto teria corrido muito pior, porque assim todos 
tínhamos a todo o momento disponíveis os materiais que eram as 
fichas do 1º Ciclo e os textos. (Segunda entrevista com Filomena) 
 
 (. . . ) plataforma foi uma ajuda, dava-nos segurança, pelo menos ao nível das 

tarefas. Eu ia à plataforma essencialmente para ver as tarefas, ver algumas coisas 

que lá estavam. (Segunda entrevista com Estela) 

 
Conclusão 

Julgamos ter recolhido evidências suficientes neste estudo para poder afirmar que as TIC 
tiveram um papel importante neste projecto de desenvolvimento curricular. Ao permitirem 
a troca de informação e acesso a documentos foram um factor facilitador dos trabalhos 
deste grupo de professores. O correio electrónico foi o meio de comunicação mais 
utilizado, sobretudo na comunicação entre os elementos dos pequenos grupos, enquanto 
que a plataforma foi mais encarada como reportório de informação do que como meio de 
comunicação tendo-se registado uma utilização moderada das ferramentas concebidas para 
facilitar a comunicação. A organização dos participantes em pequenos grupos facilitou a 
integração de professores com menor acesso às tecnologias uma vez que esse acesso podia 
ser mediado por outro elemento com quem trabalhavam em parceria. 
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Resumo. Neste estudo analisamos como, em Portugal, a demonstração é 

considerada nos programas de Matemática do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário. Desta análise é possível reconhecerem-se ênfases diferentes 

no desenvolvimento da capacidade de demonstração matemática, nos 

diferentes anos e, em particular, na mudança de ciclos.  
 

Introdução 

A motivação para a elaboração deste estudo surgiu, essencialmente, da 

conjugação de três factores: um primeiro prende-se com o facto de nós fazermos parte 

da equipa do Projecto Geomind, coordenada por Ana Breda, e que está a ser 

desenvolvido no âmbito da Rede Inter-Centros de Didáctica da Matemática criada e 

coordenada por João Pedro da Ponte. Um segundo aspecto diz respeito à nossa própria 

experiência profissional. Como formadores de professores de matemática temos 

constatado que a demonstração é pouco trabalhada no ensino não superior. Note-se que 

não pretendemos com isto dizer que é ”trabalhada” no ensino superior! Que se fazem 

muitas demonstrações é um facto… E um último factor, talvez o que nos incentivou de 

forma mais decisiva, a leitura da tese de mestrado de Sílvia Machado intitulada “A 

Demonstração Matemática no 8º ano no contexto de utilização de Geometer’s 
Sketchpad”, através da qual pudemos verificar que é efectivamente possível fazer com 

que alunos do 8º ano façam demonstrações. 

Muito se pode dizer sobre o que se entende por demonstração. Não pretendemos 

porém fazê-lo aqui. Neste estudo, vamos situar-nos no contexto dos documentos oficiais 

e faremos a nossa interpretação do que é expressamente referido num dos documentos 

analisados, onde se pode ler: 

“A aprendizagem matemática dos estudantes passa por fases intuitivas e 
informais, mas, desde muito cedo, mesmo estas não podem deixar de ser 
rigorosas ou desprovidas de demonstrações correctas, bem como não podem 
passar sem um mínimo de linguagem simbólica. Na aprendizagem da 
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matemática elementar dos ensinos básico e secundário são absolutamente 
necessárias as demonstrações matemáticas, mas estas não podem confundir-se 
com demonstrações formalizadas (no sentido de deduções formais em teorias 
formais).” [DES 2001, p.19] 

 

Neste extracto há marcadamente uma distinção entre demonstrações 

matemáticas e demonstrações formalizadas. Nós estamos interessados nas 

demonstrações matemáticas e o sentido em que as entendemos prende-se com o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação e do raciocínio dedutivo, inseridas 

num processo mais amplo que desejavelmente se deveria aproximar do que se entende 

por fazer matemática.  

Para elaborar este estudo baseamo-nos nos documentos listados nas referências, 

que como é natural, fazem parte da lista bibliográfica do documento de trabalho que nos 

foi enviado pelas dinamizadoras deste grupo de discussão, pelo que decidimos 

referenciá-los do mesmo modo para que possam facilmente ser identificados por todos. 

Os três documentos relativos ao ensino secundário foram obtidos através da internet. 

Em síntese, trata-se dos documentos oficiais, actualmente em vigor, relativos à 

Matemática para o ensino não superior. Resume-se no quadro seguinte os documentos 

por nós analisados e a correspondência com os níveis de escolaridade a que dizem 

respeito. 

 

Ensino Básico Ensino Secundário 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

ME 1990 ME 1991 a,b ME 1991 c,d 

CNEB 2001 

(Matemática A) 

DES 2002 

Quadro 1 

Faz-se notar que actualmente co-existem em simultâneo documentos 

orientadores datados de uma década de intervalo. 

 

Referências à demonstração 

Nos documentos analisados relativos ao ensino básico, constatámos que nos 1º e 

2º ciclos não existem referências explícitas à demonstração. Quanto ao 3º ciclo, as 

referências explícitas à demonstração são pontuais.  
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Dois exemplos dessas referências são os seguintes: no 8º ano, o teorema de 

Pitágoras cuja demonstração é exigida; e no 9º ano a exclusão da demonstração da 

fórmula resolvente. 

Existem, porém, referências à demonstração, mais ou menos, implícitas em 

todos os documentos em estudo. Seleccionamos algumas das expressões que 

consideramos indicadoras de uma preocupação no desenvolvimento da capacidade de 

argumentar e demonstrar em matemática e que sintetizaremos adiante. 

Quanto ao ensino secundário, as referências explícitas à demonstração são mais 

frequentes. Escolhemos três exemplos, um por cada ano de escolaridade. No 10º ano, no 

tema transversal “Lógica e Raciocínio” um dos aspectos a desenvolver é a “Noção de 
teorema: hipótese, tese e demonstração. Métodos de demonstração” [DES, 2001a, 

p.21]. Em relação ao qual se acrescenta nas indicações metodológicas:  

“No que diz respeito aos métodos de demonstração, eles devem ser referidos à 
medida que vão sendo usados ou após os estudantes terem já utilizado os vários 
métodos em pequenas demonstrações informais (mesmo para confirmar as suas 
resoluções de problemas). Não estão sugeridos explicitamente no corpo do 
programa, mas todo o estudo da Geometria Analítica se baseia numa geometria 
sintética euclidiana, semi-intuitiva, semi-dedutiva em que se procuram explorar 
intuições espaciais e habilidades dedutivas.”  

 

No 11º ano, no tópico Limites de Sucessões e Convergência é explicitamente 

pedida a demonstração de que o limite de uma sucessão real é único. 

Quanto ao 12º ano no tema Cálculo Diferencial, refere-se explicitamente: 

“Funções deriváveis. Regras de derivação (demonstração da regra da soma e do 
produto; informação das restantes regras”. 

No que respeita ao ensino básico, registamos no quadro 2 exemplos de alguns 

indicadores das referências implícitas à demonstração a que atrás já nos referimos e que 

passamos a listar: “fazer julgamentos matemáticos” [CNEB, p.60]; “formular 
argumentos válidos” [CNEB, p.62]; “justificar os seus raciocínios” [CNEB p.63]; 

“justificação de raciocínios e escolha de argumentação válida” [ME 1991c, p.34].  

No que diz respeito ao ensino secundário as expressões são mais incisivas: 

“fazer raciocínios demonstrativos usando métodos adequados.” [DES 2002, p.4]; 

“Desenvolver a capacidade (…) de raciocinar matematicamente.“ [DES 2002, p.7]; 

“(…) levando o estudante a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar (…).” 

[DES 2002, p.10]. 
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            Ensino Básico                    Ensino Secundário 

1º Ciclo       2º Ciclo 3º Ciclo 10º Ano 11º Ano     12º Ano 

ME 1990 ME 1991 a,b 

XXX (p.152) 

ME 1991 c,d 

“justificação de 

raciocínios e escolha 

de argumentação 

válida” (p. 34). 

                 CNEB 2001 

“fazer julgamentos matemáticos” (p.60) 

  “formular argumentos válidos” (p. 

62) XXX 

“justificar os seus raciocínios” (p. 63) 

DES 2002 

“fazer raciocínios demonstrativos usando 

métodos adequados.” (p. 4) 

“Desenvolver a capacidade (…) de 

raciocinar matematicamente (p. 7)  

“(…) levando o estudante a intuir, 

conjecturar, experimentar, provar, avaliar 

(…).” ( p. 10) 

Quadro 2 

Em síntese, constata-se que as referências à demonstração aumentam conforme 

avançamos no nível de escolaridade, e se muda do ensino básico para o secundário. 

Sendo a argumentação mais marcadamente solicitada no ensino básico e a 

demonstração (ainda que informal) no ensino secundário.  

 

Ensino Básico Ensino Secundário 

 1º 

Ciclo 

     2º Ciclo 3º Ciclo     10º Ano      11º Ano      12º Ano 

ME  ME 1991 a,b ME 1991 c,d 

“Justificação de 

raciocínios e escolha 

de argumentação 

válida” (p. 34) 

              CNEB 2001 
Actividades de investigação: ”(…) os alunos 

argumentam e comunicam (…) as suas 

conclusões.” (p.68)  

Comunicação matemática: “(…) são 

importantes as experiências de argumentação 

e de discussão (…)” (p. 70) 

            DES 2002 

Raciocínio dedutivo: “(…) o estudante 

deverá ser solicitado frequentemente a 

justificar raciocínios, a confirmar 

conjecturas, a demonstrar fórmulas e 

alguns teoremas. ” (p.11)   

Comunicação: “O estudante (…) deve 

ser capaz de argumentar com lógica e 

recorrer, sempre que tal for aconselhável, 

à linguagem simbólica da matemática 

(…)” (p.11)  

Quadro 3 

 

Temas 

Da análise dos vários documentos constata-se a existência de determinadas áreas 

temáticas (independentemente da terminologia com que são referidas nos diferentes 
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documentos) a saber: Números e Cálculo, Geometria, Estatística e Probabilidades e, 

Álgebra e Funções.  

 ME 1990/91 CNEB 2001 

1º ciclo Números e 

operações 

Grandezas e 

medidas 

Espaço e forma 

2º ciclo Geometria  

Números e Cálculo 

Estatística  

Proporcionalidade 

3º ciclo Geometria  

Números e Cálculo 

Funções 

Estatística  

 

 

 

Números e Cálculo 

Geometria  

Estatística e Probabilidades 

Álgebra e Funções 

Quadro 4 

Consoante o ciclo de ensino uns temas são valorizados em relação a outros e/ou 

uns dão lugar a outros; há, no entanto, alguns com maior incidência e presença ao longo 

de toda a escolaridade como é o caso da Geometria.  

Nos documentos relativos ao ensino básico, o tema onde aparecem mais 

referências explícitas à demonstração é na Geometria. 

Nos documentos relativos ao ensino secundário, já não é apenas na Geometria 

onde aparecem mais referências explícitas à demonstração. Surgem agora outras áreas 

como a análise onde começam a ser pedidas pequenas demonstrações. 

 DES 2002 

10º ano Geometria no plano e no espaço I 

Funções e gráficos 

Estatística 

11º ano Geometria no plano e no espaço II  

Funções racionais e com radicais. Taxa 

de variação e derivada. 

Sucessões reais 

12º ano Probabilidades e combinatória 

Funções exponenciais e logarítmicas. 

Limites e continuidade.  

         Conceito de derivada e aplicações 

Trigonometria e números complexos 

Quadro 5 

“No que diz respeito aos métodos de demonstração, eles devem ser referidos à 
medida que vão sendo usados ou após os estudantes terem já utilizado os vários 
métodos em pequenas demonstrações informais (mesmo para confirmar as suas 
resoluções de problemas). Não estão sugeridos explicitamente no corpo do 
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programa, mas todo o estudo da Geometria Analítica se baseia numa geometria 
sintética euclidiana, semi-intuitiva, semi-dedutiva em que se procuram explorar 
intuições espaciais e habilidades dedutivas.” [DES 2002, p.21] 

 

Comentário final 

Neste estudo analisámos como, actualmente em Portugal, a demonstração é 

considerada nos programas de Matemática do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

Desta análise é possível reconhecerem-se ênfases diferentes no desenvolvimento da 

capacidade de demonstração matemática, nos diferentes anos e, em particular, na 

mudança de ciclos. Constata-se que as directrizes relativas à demonstração estão 

presentes, mas que na implementação prática em sala de aula são ou podem ser 

contornáveis. 

Efectivamente, muitas das directrizes podem não ser tidas em consideração 

pelos professores, uma vez que, em última análise não são obrigatórias. Vejamos, por 

exemplo, esta citação retirada da introdução (p. 4) do Plano de Organização do Ensino-

Aprendizagem Vol. II para o 2º ciclo do Ensino Básico. Frase que é repetida 

integralmente na introdução do Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem Vol. II 

para o 3º ciclo. 

“Dado o carácter de relativa abertura do programa, considerou-se útil 
complementá-lo com um conjunto de propostas de trabalho, que, embora sem 
função normativa, esclarecessem o professor sobre (…)” [ME 1991b, p. 4] 

 

Nos documentos curriculares analisados a demonstração não é entendida como 

um fim em si mesmo, mas como fazendo parte de um processo mais lato que, em última 

análise, se aproxima do que se entende por “fazer matemática”. 
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Resumo. Também no ensino da Matemática a nível superior, preparar 
jovens autónomos, capazes de lidar com a realidade actual, exige novas 
práticas pedagógicas e requer uma reflexão profunda e permanente por 
parte do professor. A literatura tem evidenciado as potencialidades das 
actividades de investigação na sala de aula, mostrando que elas podem 
promover uma mudança de atitudes dos alunos em relação à Matemática e 
o desenvolvimento da sua capacidade de investigação. Apesar disso, os 
dados de investigação não esclarecem com clareza em que medida os alu-
nos podem, por esta via, aprofundar a sua aprendizagem nesta disciplina e 
são escassos relativamente ao ensino superior. O presente estudo procurou 
pôr em prática uma proposta pedagógica capaz de desenvolver a com-
preensão matemática nos alunos do 2.º ano dos cursos de licenciatura da 
Escola Naval através da introdução de actividades de explora-
ção/investigação na sala de aula. Os resultados preliminares revelam uma 
reacção positiva dos alunos à metodologia adoptada.  

 

Palavras-chave: Investigações matemáticas; Ensino superior; Análise Numérica 

 

Introdução 

Tem-se vindo a verificar uma tendência crescente no índice de reprovações nas 
disciplinas de base dos cursos universitários, especialmente nas disciplinas de Matemá-
tica. A falta de estudo, de esforço e de atenção por parte dos alunos, a sua má prepara-
ção em anos anteriores e a dificuldade intrínseca da própria disciplina, são alguns dos 
factores que muitos professores consideram estar na origem deste problema. Por seu 
lado, os alunos justificam o seu desinteresse crescente em relação à Matemática com o 
facto desta disciplina ser encarada como um corpo fixo de conhecimentos descontextua-
lizados, sem qualquer relação com a realidade. Qualquer que seja a opinião dos interve-
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nientes, uma taxa de reprovação alta, em disciplinas de base, é um sintoma de que exis-
tem dificuldades de aprendizagem. 

Deste modo, considero1 que também no ensino universitário é preciso mudar a 
concepção do que seja ensinar e aprender e dos papéis do professor e do aluno. Em par-
ticular, ao professor cabe esforçar-se cada vez mais no sentido de renovar a sua prática 
de forma a proporcionar aos seus alunos oportunidades para que estes atinjam patamares 
de conhecimento cada vez mais elevados, tão necessários para responder aos desafios 
colocados por uma sociedade caracterizada por mudanças constantes. 

Enquanto docente, esta realidade coloca-me à procura de estratégias pedagógicas 
alternativas adequadas, que visem construir ambientes de aprendizagem que levem os 
alunos a (i) reconhecer a Matemática na sua vida e compreender o uso que dela fazem, 
(ii) a construir o seu saber, com base nas suas experiências prévias e nas que vai adqui-
rindo no convívio com o seu mundo académico e com situações da sua área profissional 
e da sua vida quotidiana. 

A comunidade educativa, atenta a esta problemática, tem conduzindo inúmeros 
estudos que se têm debruçado sobre várias temáticas, entre as quais estão os métodos e 
processos de ensino e o papel do professor. A literatura tem evidenciado as potenciali-
dades das actividades de investigação na sala de aula, mostrando que elas podem pro-
mover uma mudança de atitudes dos alunos em relação à Matemática e o desenvolvi-
mento da sua capacidade de investigação (Cunha, Oliveira & Ponte, 1996; Ponte & 
Matos, 1996; Segurado, 1997; Fonseca, 2000; Ponte, Brocardo & Oliveira, 2003). Ape-
sar disso, os dados de investigação não esclarecem com clareza em que medida os alu-
nos podem, por esta via, aprofundar a sua aprendizagem nesta disciplina sobretudo no 
que diz respeito ao ensino superior, ao qual tem sido dada pouca atenção. Sendo assim, 
afigura-se de todo o interesse investigar a hipótese desta metodologia ser adequada para 
usar em alternativa ou em complemento das metodologias transmissivas tradicional-
mente utilizadas na sala de aula, conduzindo assim a uma progressiva inovação em dis-
ciplinas específicas de cursos superiores de natureza tecnológica. 

 

Experiência Pedagógica 

Objectivo. A presente intervenção pedagógica, realizada no âmbito do mestrado 
em Didáctica da Matemática e baseada na realização de actividades de investigação, 

                                                 
1 Tratando-se de uma investigação sobre a prática profissional da primeira autora, este artigo está escrito 
na primeira pessoa. O papel do segundo autor foi essencialmente o de colaborar na concepção da proposta 
pedagógica, dos instrumentos da pesquisa, da análise dos dados e na escrita do relato de divulgação de 
resultados. 
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pretendeu compreender quais os processos matemáticos utilizados pelos alunos na reso-
lução destas actividades e os factores que influenciam esses processos em termos de 
natureza das tarefas, do ambiente de trabalho na sala de aula e das perspectivas, conhe-
cimentos e motivações dos alunos. Assim, formularam-se as seguintes questões de 
investigação que nortearam o estudo: 

 (1) Quais as principais dificuldades reveladas pelos alunos na realização 
de actividades de exploração/investigação? 

(2) De que forma a aprendizagem de tópicos de Análise Numérica pode 
ser influenciada pela realização de actividades de explora-
ção/investigação?  

(3) De que maneira os alunos constroem argumentações matemáticas 
(raciocinam)? 

(4) Qual o impacto das actividades de exploração/investigação nas con-
cepções de Matemática dos alunos? 

 

Concretização. A experiência decorreu durante o 1.º semestre do ano lectivo de 
2005/06, e foi concretizada nas duas turmas (num total de 50 alunos) do 2.º ano dos cur-
sos de licenciatura da Escola Naval, às quais lecciono a disciplina de Análise Numérica. 
A escolha destes alunos foi intencional para permitir reunir as melhores condições para 
implementar a experiência. Vários factores estiveram na base desta selecção: (i) trata-se 
de alunos aos quais lecciono a disciplina; (ii) já tinham sido meus alunos nos dois 
semestres anteriores; (iii) os alunos não têm experiência deste tipo de actividades; e (iv) 
constituem um exemplar de público típico da disciplina de Análise Numérica. De um 
modo geral, os alunos têm um bom relacionamento entre si, o ambiente de trabalho den-
tro e fora das aulas é tranquilo e quando motivados são considerados alunos empenha-
dos e trabalhadores com um aproveitamento razoável nas disciplinas de Matemática. 

Em Análise Numérica há um imenso campo para a escolha de tarefas de nature-
za exploratória e/ou investigativa que podem ser desenvolvidas na sala de aula. Utili-
zando os conhecimentos prévios de Matemática, adquiridos pelos alunos ao longo do 
seu percurso escolar, a Análise Numérica é um domínio da Matemática especialmente 
propício a um ensino fortemente baseado na realização de descobertas, evitando assim, 
uma visão desta ciência centrada na execução de procedimentos e algoritmos.  

Nesta experiência utilizei uma parte significativa do tempo de aulas na realiza-
ção de actividades de exploração/investigação. As restantes aulas contemplaram exposi-
ções teóricas dos conteúdos programáticos e oportunidades para a resolução de exercí-
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cios de aplicação e consolidação de conhecimentos. Nas aulas expositivas fiz a 
apresentação de conceitos e métodos matemáticos relativos aos conteúdos programáti-
cos da disciplina. A exposição foi feita oralmente e formalizada através da escrita, no 
quadro, dando ênfase às deduções e demonstrações por serem processos de raciocínio 
que pretendo que os alunos desenvolvam. De forma a tentar garantir o acompanhamento 
da aula por parte dos alunos, estes foram também solicitados a participar nas deduções e 
justificações dos métodos sempre que os conhecimentos já adquiridos o permitissem. 
As aulas dedicadas à resolução de exercícios serviram para consolidar esses conceitos. 
Os exercícios foram resolvidos durante uma parte da aula, individualmente ou em inte-
racção com o colega mais próximo e recorrendo ao uso da máquina de calcular. 

Tarefas. As quatro tarefas de investigação a serem trabalhadas na sala de aula 
foram sendo progressivamente por mim elaboradas com a finalidade de serem usadas 
nesta experiência. Segundo Varandas (2000), as opções tomadas pela professora na 
selecção, adaptação ou criação de tarefas a serem realizadas na sala de aula, são condi-
cionadas pela pressão no que respeita ao cumprimento dos assuntos a tratar na discipli-
na. Além disso, as tarefas devem ter como objectivo a promoção de alguns aspectos da 
Matemática, como sejam, o raciocínio matemático, a comunicação e as conexões entre 
as várias áreas da Matemática (NCTM, 1994). É necessário ainda garantir que as tarefas 
sejam apropriadas para todos os alunos e não só para alguns, pelo que as suas aptidões e 
interesses e o seu conhecimento sobre a aprendizagem da Matemática são também fac-
tores a ter em conta na escolha dos temas a abordar e na elaboração das tarefas. Como 
refere o NCTM (1994), “as boas tarefas são aquelas que não separam o pensamento 
matemático dos conceitos matemáticos ou aptidões, que despertam a curiosidade dos 
alunos e que os convida a especular e a aprofundar as suas intuições” (p. 27). 

A minha opção foi propor tarefas contextualizadas na vida quotidiana dos alu-
nos, que constituíssem formas de os envolver no desenvolvimento de formas de mate-
matização relacionadas com opções ligadas ao tratamento dos tópicos de Análise Numé-
rica previstos no programa da disciplina e que tivessem em conta o tempo disponível 
para a sua concretização na sala de aula. Deste modo, elaborei quatro tarefas (ver, em 
anexo, o enunciado da tarefa 1): 

1. A arte de marinheiro, relacionada com a aritmética intervalar; 

2. Águas ameaçadas, abordando a temática das equações não lineares; 

3. Ainda os lagos..., focalizada no ajustamento de funções;  

4. Quem vai para o mar..., inserida no domínio do cálculo integral. 
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Os alunos foram confrontados com problemas para os quais não têm teoria nem 
modelo para fazerem um tratamento completo, pelo que são desafiados a desenvolver e 
defender as suas próprias estratégias. Consequentemente, várias soluções são aceitáveis 
sob o ponto de vista dos seus conhecimentos naquele momento.  

Seleccionado o conteúdo programático que serviu de base a cada tarefa, foi 
necessário preparar um ponto de partida para a mesma, razoavelmente objectivo, que 
permitisse que o estudante iniciasse o trabalho de exploração, sob diversos pontos de 
vista, procurando novos exemplos, propondo e resolvendo problemas relacionados. 
Depois do aluno estar encaminhado, foi necessário estimulá-lo a experimentar e a criar 
diversas estratégias através do planeamento de um desenvolvimento suficientemente 
rico. Desta forma tentei levar o aluno a generalizar um resultado matemático ou a con-
siderar outras possibilidades que ampliariam o seu olhar sobre o tópico, acrescentando 
aspectos novos e criando conexões. 

O formato das quatro actividades de investigação utilizadas nas aulas, durante o 
período de intervenção, corresponde a uma estrutura idêntica. A tarefa foi apresentada 
ao aluno suportada por um texto escrito que apresentava uma situação da vida real e, 
portanto, extra-matemática, mas simplificada para que o seu tratamento fosse acessível. 
Estes textos tinham como objectivo tentar enquadrar o aluno, o mais possível, na situa-
ção problemática e servir de ponto de partida para um conjunto de questões posteriores 
e que constituem suporte para o desenvolvimento da investigação. Uma segunda parte 
constituída por várias questões de exploração, directamente relacionadas com a situação 
apresentada e que pretendem constituir uma forma de activação de alguns processos de 
pensamento, dos quais se destaca a interpretação da situação real e a exploração de tópi-
cos de Análise Numérica decorrentes da identificação e utilização de conceitos e méto-
dos matemáticos na resolução das situações descritas. Todas as tarefas fazem um apelo 
à descoberta matemática e incidem sobretudo em questões que permitem: (i) reconhecer 
num problema as questões de natureza específica da Matemática; (iii) estabelecer cone-
xões com situações do dia-a-dia em que utilizem o mesmo tipo de raciocínio matemáti-
co; (ii) estabelecer conexões entre tópicos da Matemática; e (iv) compreender o signifi-
cado de conceitos e métodos e utilizá-los no contexto de uma situação problemática.  

A realização de cada uma das tarefas envolveu três fases em sala de aula: a 
introdução da tarefa, a sua exploração e a apresentação das conclusões dos alunos e sua 
discussão. Como modo de organização dos alunos, optei pelo trabalho em grupos de três 
ou quatro elementos. Este modo de organização permite melhorar a confiança dos alu-
nos no trabalho em Matemática e pretende ser um facilitador da comunicação entre os 
elementos do grupo, entre o grupo e a professora e até entre os grupos. Estes foram for-
mados espontaneamente pelos alunos e, tal como na globalidade da turma, os grupos 
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constituídos apresentavam grande heterogeneidade nos seus elementos. Os alunos foram 
também incentivados a utilizar a máquina de calcular, como um precioso auxiliar de 
trabalho na realização das tarefas. Este apoio é fundamental, não só na visualização de 
informação relativa à situação mas sobretudo, quando os cálculos se tornam repetitivos 
e fastidiosos, podendo levar à desmotivação ou o abandono da tarefa. 

A introdução das tarefas iniciou-se sempre com a distribuição dos respectivos 
enunciados, por escrito, acompanhada por breves indicações respeitantes ao modo de 
organização dos alunos, chamando-lhes a atenção para a necessidade de fazerem regis-
tos de todo o trabalho realizado de forma a facilitar a posterior escrita do relatório e 
futura discussão.  

Na fase de exploração da tarefa, começou por se notar a falta de hábito dos alu-
nos em realizar trabalho de natureza investigativa na sala de aula, pois nas primeiras 
dificuldades esperaram que a professora lhes dissesse o que era para fazer sem se esfor-
çarem muito em tentar compreender a tarefa. Algumas vezes procedi a explicações e 
esclarecimentos para toda a turma, através de questões e do pedido de explicações, 
sobretudo quando detectei dificuldades generalizadas. Pontualmente, considerei neces-
sário fornecer sugestões mais directas, para que o trabalho dos alunos pudesse avançar e 
não provocar desmotivação. Pretendi, no entanto, que a minha intervenção fosse sempre 
no sentido de incentivar as discussões com comentários que não indiciassem uma con-
clusão ou um ‘modo de fazer’. 

Nas aulas de discussão das tarefas, desempenhei o papel de orientadora da acti-
vidade e os alunos intervieram bastante, de uma forma ordeira e respeitando-se sempre. 
Durante estas aulas, procurei que todos os grupos tivessem a oportunidade de argumen-
tar e explicar as suas estratégias e resoluções, permitindo que os restantes alunos inter-
pelassem os colegas. Quando foram colocadas questões pelos colegas, às vezes descul-
pavam-se com o facto de ter sido outro elemento do grupo a sugerir o registo, 
mostrando que este tinha sido aceite sem ser apresentada argumentação e remetiam-lhe 
a demonstração do caminho seguido. Algumas vezes estas discussões permitiram uma 
exploração de outros assuntos relacionados que suscitou a introdução de conteúdos pro-
gramáticos a serem desenvolvidos nas aulas expositivas. 

No final da fase de exploração de cada tarefa os alunos elaboraram o respectivo 
relatório da actividade, também em grupo mas em período extra-lectivo, apoiados pelas 
indicações já disponibilizadas por mim através de um guião. Inicialmente, os relatórios 
produzidos pelos alunos apenas apresentavam uma versão final do trabalho realizado, 
sem indicação das explorações feitas nem das várias estratégias seguidas. A correcção 
dos relatórios, através dos meus comentários, incentivando os alunos a apresentarem a 
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descrição dos procedimentos utilizados, a exploração de ideias originais, as tentativas de 
justificação e, até mesmo, uma apreciação da tarefa, revelou-se fundamental para a 
mudança das concepções dos alunos relativamente ao que deve ser incluído num relató-
rio. Estas produções escritas pelos alunos serviram ainda como elementos de avaliação. 

Recolha de dados. Numa investigação, a escolha da metodologia a adoptar tem 
de estar relacionada com os seus objectivos e em particular com as questões a que se 
pretende responder. Neste trabalho, que constitui uma investigação sobre a minha práti-
ca profissional (Ponte, 2002), o objecto de estudo são as aprendizagens dos meus alu-
nos. Pretendo descrever e compreender os processos matemáticos utilizados por eles na 
realização de actividades de exploração/investigação na sala de aula, as suas aprendiza-
gens no âmbito da Análise Numérica e a sua reacção a este tipo de trabalho. Optei assim 
por assumir uma abordagem de investigação do tipo qualitativo, atendendo às caracte-
rísticas que lhe estão subjacentes e que são referenciadas por Bodgan e Biklen (1994). 
Foi ainda constituído como caso um grupo de trabalho de 4 alunos em cada uma das 
turmas, de forma a adquirir uma percepção mais consistente do tipo de raciocínios, de 
interacções e de processos utilizados pelos alunos.  

A recolha dos dados empíricos foi feita por mim, durante o 1.º semestre do ano 
lectivo de 2005/06, tendo como base a proposta pedagógica definida e recorrendo a 
várias técnicas próprias da investigação qualitativa: a observação directa, registos áudio, 
entrevista aos alunos e diversos documentos por eles elaborados. Esta variedade de fon-
tes de recolha de dados permitiu a triangulação dos resultados emergentes, com vista à 
consistência da própria informação recolhida e das interpretações produzidas.  

 

Resultados 

Os resultados que se apresentam foram obtidos a partir da análise dos dados 
recolhidos num grupo. Após a análise do trabalho realizado pelo grupo, nas diversas 
tarefas, destaco alguns aspectos com os quais pretendo responder às questões do estudo. 
Dificuldades. As principais dificuldades do grupo foram sentidas nas primeiras tarefas 
de investigação e prendem-se com a interpretação do enunciado (saber o que é para 
fazer), a gestão do tempo e a organização dos alunos enquanto grupo. Os alunos refe-
rem-se às dificuldades sentidas desta forma: 

No início foi o tempo. Na primeira tarefa, talvez por ser a primeira, nós 
tivemos mais dificuldades. Na última nós resolvemos no tempo. Tem a 
ver com a nossa organização, de... Se nós conseguimos olhar para o exer-
cício e ver uma maneira de resolver. (Marta) 
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Na primeira tarefa o enunciado não era muito explícito para nós e tive-
mos alguma dificuldade em perceber o que era pedido. E também em 
organizarmo-nos como grupo. (Pedro) 

Mas eu acho também, como era a primeira tarefa... Depois já não. (Rei-
naldo) 

 

Foram ainda identificadas dificuldades associadas ao registo escrito das suas 
descobertas. Os alunos evidenciaram dificuldade em iniciar a elaboração do relatório da 
primeira tarefa de investigação, apesar das indicações e sugestões que lhes disponibili-
zei em forma de guião. Esta dificuldade é natural, uma vez que não tinham qualquer 
experiência anterior de realização de relatórios, sobretudo em disciplinas de Matemáti-
ca. Os relatórios escritos de investigação elaborados pelo grupo foram evoluindo ao 
longo do semestre, passando a incluir o trabalho efectivamente realizado na aula de 
investigação, tendo ajudado os alunos a organizar e desenvolver algumas ideias. No 
entanto, apesar da preocupação no uso de uma linguagem mais cuidada, evidenciam 
sempre uma grande dificuldade na expressão escrita.  

Aprendizagem da Análise Numérica. Sendo a promoção da aprendizagem um 
dos objectivos deste trabalho, foi com agrado que verifiquei que os alunos desenvolvem 
a compreensão de alguns tópicos de Análise Numérica abordados no decorrer do semes-
tre. A compreensão dos conceitos de valor aproximado e de erro é fundamental para 
abordar outros conteúdos uma vez que a análise de erros é um tema transversal a todo o 
programa. Estes conceitos parecem-me terem sido compreendidos pelos alunos uma vez 
que os utilizaram correctamente em todas as tarefas. Exemplos disso são os excertos dos 
relatórios da tarefa 1 e da tarefa 2 seguintes: 

Para encontrarmos o majorante substituímos os valores com o maior erro 

possível: π=+
π

= 95,17878))4,20()3,30((
3

)2,40(V 22 . 

Para encontrarmos o minorante substituímos os valores de H, R e r pelo 

valor por defeito: π=+
π

= 91667,16798))6,19()7,29((
3

)8,39(V 22 . 

Majorante do erro = 
2

|91667,1679895,17878| π−π = 540,016665. 

(Relatório) 

Posteriormente calcularam-se os erros para cada extremo do intervalo, 
com quatro algarismos relevantes: 
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E1 = 05755.0
1780000

16775601780000
=

−   

E2 = [...]      (Relatório) 

 

Na tarefa 2, foi ainda possível verificar que os alunos desenvolveram aprendiza-
gens relativas ao conceito de método iterativo e à sua utilização para a resolução de 
equações não lineares. Questões como a convergência destes métodos e as condições 
necessárias para a sua aplicabilidade foram também preocupações que o grupo desta-
cou no seu trabalho: 

Neste trabalho concluímos que não somos capazes de encontrar o valor 
exacto da taxa de natalidade da população. Contudo, sabemos agora 
uma forma de nos aproximarmos do valor exacto, através de aproxi-
mações sucessivas. Concluímos também que este método não poderá 
ser generalizado se não se fizerem restrições, como por exemplo, a 
equação ser injectiva. (Relatório) 

 

Outro tópico abordado nesta disciplina, onde as aprendizagens foram visíveis, 
diz respeito ao ajustamento de curvas pelo método dos mínimos quadrados. Na tarefa 3, 
os alunos utilizaram o módulo das diferenças entre os valores experimentais dados e os 
valores obtidos com os diferentes modelos matemáticos que exploraram, como erros, 
para seleccionar o melhor ajustamento. É precisamente este o conceito que está na base 
da construção do método dos mínimos quadrados: 

Usando uma função quadrática Y = aX2 + bX + c em que a = 0,8, b = 
42,8 e c = 6,0, obtemos os seguintes valores: 

T (horas) 2 3 5 8 
P (×105) 94,8 141,6 240,0 399,6 

 

Comparando estes valores com os que nos são dados no enunciado, e 
calculando os vários erros existentes entre uns valores e outros 

Pv-
Pm 

90-
94,8 

150-
141,6 

235-
240,0 

400-
399,6 

|Erro| 4,8 8,4 5 0,4 
         (Relatório) 
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A rejeição da utilização de um modelo linear, por análise gráfica do comporta-
mento dos dados disponibilizados, indica também que os alunos desenvolveram algum 
conhecimento a nível de gráficos de funções: 

Surgiu-nos de imediato a ideia de fazer pelo método da interpolação mas 
viemos a constatar que esse método não poderia ser utilizado pois o cres-
cimento da população não é linear, ou seja, o gráfico que traduz esse 
crescimento não é dado através de uma recta. (Relatório) 

 

Embora a interpolação linear tenha sido um conteúdo programático apresentado 
aos alunos em aulas expositivas e de resolução de exercícios, verifiquei que os alunos 
foram capazes de mobilizar os conhecimentos e os processos adquiridos, para os aplicar 
na realização de uma tarefa investigativa onde se apresentava uma nova situação. Por 
exemplo, na realização da tarefa 4, foi necessário substituir um conjunto de pontos 
dados por uma função que os representasse, e os alunos utilizaram tanto os conhecimen-
tos de interpolação como os de ajustamento de curvas e apresentam funções obtidas 
pelos dois métodos:  

Para a resolução deste problema consideremos dois métodos já nossos 
conhecidos. 

Utilizando uma função cúbica obtida pelo método dos mínimos quadra-
dos [...] 

Utilizámos também o método interpolador de Newton com diferenças 
progressivas. Este método é possível uma vez que os ‘pares’ estão 
igualmente espaçados e por ordem crescente. (Relatório) 

 

Factores que influenciaram os processos e as aprendizagens. Os processos utili-
zados pelos alunos na realização das tarefas propostas e as aprendizagens descritas, 
foram influenciados por diversos factores, dos quais destaco a natureza das propostas de 
trabalho, o seu grau de estruturação e o uso de máquina de calcular.  

O enunciado da tarefa e a estruturação das questões enunciadas influenciaram, 
de certa forma, a selecção de estratégias de investigação adaptada pelo grupo pois con-
tinham indicações que podiam constituir um ponto de partida para a exploração e que, 
deste modo, induziam os alunos a seguirem uma determinada linha de abordagem. O 
contexto da tarefa e o facto das propostas abordarem situações da realidade resultou em 
efeitos contrários. Por um lado, foi um factor referido pelos alunos como positivo e do 
seu agrado: “Ajuda a perceber para que é que a Matemática serve. O ano passado havia 
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vezes que eu saía da sala e pensava mas para que é que isto serve?” (Marta). Por outro, 
pareceu-me que pode condicionar o trabalho, como foi o caso da tarefa 1, em que a 
exploração ficou limitada aos números positivos. Os alunos explicaram: “Na demons-
tração não admitimos valores nulos ou negativos porque, como estamos a trabalhar com 
bitolas, não pode haver diâmetros com valores negativos” (Relatório). 

Os alunos atribuíram à máquina de calcular um papel preponderante na realiza-
ção das suas investigações, destacando as suas vantagens ao nível da rapidez da explo-
ração das situações e da verificação das conjecturas formuladas. A sua utilização favo-
receu a construção e comparação de diversos gráficos e consequentemente, influenciou 
o aparecimento de várias conjecturas e a sua verificação, num espaço de tempo relati-
vamente limitado, mais visível na tarefa 3. 

A minha intervenção junto do grupo foi caracterizada por alguma discrição, no 
sentido de procurar não retirar o carácter de investigação à tarefa nem minimizar a ati-
tude investigativa dos alunos. Assim, as sugestões que propunha iam mais no sentido de 
os questionar, obrigando-os a pensar mais profundamente, e de os ajudar a ultrapassar 
alguns impasses que surgiram, sobretudo nas primeiras tarefas. Tentei, por diversas 
vezes, desafiar os alunos a uma maior exploração e a justificar diversas conjecturas, 
sobretudo nas aulas de discussão.  

Estas aulas de discussão das tarefas foram momentos de trabalho enriquecedo-
res. Por um lado, permitiram que os alunos fizessem novas descobertas e que procuras-
sem justificações, por outro, proporcionaram algum confronto de opiniões entre os eles, 
levando-os a interagir e a aprender uns com os outros. Relativamente a estas aulas, em 
que o grupo procurou dar a sua contribuição, os alunos referem-nas, numa entrevista de 
grupo, como “úteis” e “interessantes” pois confrontaram-se com as explorações feitas 
pelos diferentes grupos, favorecendo a análise das suas ideias e mobilizando e desen-
volvendo o seu conhecimento matemático: 

Professora: O que pensam das aulas de discussão das tarefas? 

Marta: Vale a pena porque nós ouvimos as ideias dos outros. 

Professora: Aprendem alguma coisa com as ideias dos outros? 

António: Novas maneiras de resolver o exercício. 

Pedro: Podíamos ter resolvido desta maneira ou da outra maneira, não 
pensámos nisso e pode ser mais fácil ou mais difícil. 
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A influência que o trabalho de grupo teve neste tipo de actividade parece ser 
grande. De um modo geral afirmam gostar de trabalhar em grupo porque reconhecem 
que ao longo desta investigação todos contribuíram com algumas ideias que ajudaram a 
avançar no trabalho. A preferência pelo trabalho de grupo é justificada pelo aparecimen-
to de várias opiniões favoráveis: 

Cada um tem uma ideia mas todos temos uma ideia melhor ainda. 
(Pedro) 

É sempre agradável sermos colocados perante um desfio e ultrapassá-lo 
em grupo. (António) 

 

Conclusões 

Atendendo à pouca experiência, quer dos alunos, quer minha, penso que o traba-
lho realizado foi muito interessante e prometedor. Com a realização desta experiência 
pretendi promover nos alunos o contacto com actividades de investigação e ao mesmo 
tempo trabalhar os conceitos matemáticos nelas envolvidos. As tarefas de investigação 
realizadas foram enquadradas na vivência diária dos alunos, facto que parece ter sido 
importante na sua motivação para este tipo de actividade. 

Estes resultados preliminares revelam uma reacção positiva por parte dos alunos 
à metodologia adoptada. De forma geral, os alunos deste nível de escolaridade envol-
vem-se neste tipo de actividade com entusiasmo e interesse e reconhecem-lhe potencia-
lidades para a aprendizagem da Análise Numérica. Exprimiram ainda a opinião de que 
as actividades de investigação influenciaram positivamente as suas concepções e atitu-
des face à Matemática e tiveram um papel preponderante na sua aprendizagem. Os 
dados mostram ainda que se verificaram aprendizagens significativas dos conteúdos 
programáticos da Análise Numérica, sugerindo assim que as actividades de cunho 
exploratório e investigativo podem ter um importante papel em disciplinas de Matemá-
tica do ensino superior. 
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Anexo 

 

Tarefa 1 - Arte de Marinheiro 

A arte de marinheiro consiste em saber aparelhar um navio a preceito. No tem-
po da navegação à vela, saber esta arte equivalia a possuir um diploma de instrução pro-
fissional. Ao contrário dos dias de hoje não havia marinheiro que não soubesse todos os 
segredos sobre cabos e nós.  

O aparecimento de nós iguais em partes diferentes do globo leva-nos a concluir 
que alguns deles foram inventados independentemente. Julga-se que já eram usados na 
pré-história pelos homens das cavernas. O nó mais antigo que se conhece foi descoberto 
em 1923 numa turfeira na Finlândia e cientificamente datado de 7200 a.C. 

Também se sabe que os antigos Gregos, Egípcios e Romanos usavam nós com 
alguma complexidade nas construções de edifícios, pontes e fortificações pelo que não é 
lícito julgar que apenas os marinheiros são detentores desta arte. No que respeita ao seu 
uso na marinha existem registos escritos pelo menos desde o séc. XVII, mas desenhos e 
figuras mostram que o seu uso é muito anterior a este período. 

Nós, voltas, falcaças, mãos, costuras, botões, pontos, pinhas, ganchetas e 
cochins, são alguns dos trabalhos da arte de marinheiro. Os nós são usados quando se 
pretende unir um cabo a outro, ligar os chicotes do mesmo cabo ou fixar um cabo a 
qualquer objecto (ex: cabeço, cunho, etc.). Nem sempre se aprendem pelos livros: 
fazem-se, desfazem-se e tornam a fazer-se sempre que seja possível. 

Como futuros oficiais de Marinha não podem deixar ficar mal o vosso coman-
dante quando este vos pede ajuda em alguns cálculos... 

Q1. Tornou-se necessário comprar cabos de amarração, pelo que é necessário 
escolher, entre três bitolas diferentes, duas que permitam enfiar dois cabos por uma 
buzina de 10 cm de diâmetro. Os cabos C1, C2 e C3 têm bitolas, respectivamente, de 4, 
5 e 5.5 cm. 

Tendo em conta que as condições de utilização a que os cabos estão sujeitos 
(humidade, sol, etc.) podem influenciar em 10% a sua bitola, verifique quais os cabos 
que poderiam escolher. 

Q2. Na realização de trabalhos de arte de marinheiro as dimensões dos cabos 
poderão ter que ser subtraídas, multiplicadas e divididas. Serão capazes de determinar 
quais os novos limites para a bitola de um cabo resultante das operações acima mencio-
nadas? 
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Q3. Durante uma navegação foi encontrado um objecto de forma cónica cujo 

volume pode ser obtido por V = )rR(
3
H 22 +
π .  

Verificou-se que R = 30 ± 0.3 cm, r = 20 ± 0.4 cm e H = 40 ± 0.5% cm. Deter-
mine um valor aproximado de V e um majorante para o erro, com 2 algarismos relevan-
tes. 

Q4. Será possível generalizar o que se passa com as operações elementares para 
o cálculo de erros para outras funções?... 
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Preconceitos e conceitos, tempos e contratempos 
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Em Educação, como nas outras áreas disciplinares, os conceitos são 
polissémicos, encerrando em si múltiplos significados decorrentes de variações de uma 
miríade de aspectos. Os conceitos de currículo e de desenvolvimento curricular não são 
excepção. A considerável diversidade, mas também imprecisão e ambiguidade 
conceptual dela decorrente, que surge associada ao termo currículo acarreta 
consequentemente formas distintas de conceber o desenvolvimento curricular 
concretamente no que diz respeito ao papel dos intervenientes educativos, 
nomeadamente, ao do professor. 

Sendo o foco da nossa reflexão neste texto o desenvolvimento curricular e o 
papel que o professor nele desempenha, consideramos que estes são dois conceitos que 
importa precisar para tornar o nosso diálogo não só viável mas profícuo. Não podemos, 
no entanto, perder de vista que estes conceitos se suportam no conceito de currículo de 
que partirmos. Assim, e nesta problemática, o currículo é um pré-conceito que 
influenciará os nossos pontos de vistas, perspectivas, ideias e reflexão sobre o tema em 
debate.  

Neste nosso tempo, mudanças radicais e rápidas fazem-se sentir por todo o lado 
e a todos os níveis. Também em Portugal, surgiram mudanças substanciais na forma de 
entender o currículo. A flexibilização curricular empurrou as escolas e os professores 
para uma posição de destaque e um maior protagonismo nesta matéria, ao mesmo tempo 
que os coloca perante novos desafios, tornando-se estes tempos o palco de maiores 
possibilidades, facilidades e oportunidades para se construir a tão desejada melhoria 
educativa. Neste mesmo tempo, devido à complexidade crescente da sociedade e às 
últimas mudanças introduzidas no esquema organizativo das escolas, vivem-se tempos 
difíceis que se caracterizam por ,adversidades, impossibilidades. São tempos em que 
muitas vezes se configuram verdadeiros contratempos. 

As alterações nos currículos, a introdução de inovações e orientações didácticas, 
as mudanças no sistema organizativo e na população escolares ou, ainda, as 
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modificações no envolvimento e relações com a comunidade, tudo isto pressupõe não só 
a renovação de saberes e competências do professor, como uma constante reformulação 
do papel que ocupa no processo educativo e, ainda, da maneira de estar na profissão. É, 
assim, à volta de preconceitos, conceitos, tempos e contratempos que vos procuraremos 
conduzir esta reflexão sobre o desenvolvimento curricular e o papel que o professor aí 
desempenha, esperando que daí resultem melhores tempos, menores contratempos, com 
preconceitos sem antagonismos e em harmonia com os conceitos bem claros, precisos e 
poderosos. 

 

Preconceitos e Conceitos 

Na origem latina da palavra, o significado de currículo - currere – é “caminho, 
jornada, trajectória ou percurso a seguir” englobando, pois, duas ideias principais 
associadas: sequência ordenada, totalidade dos estudos (Pacheco, 1996, pp. 15-16), e é 
globalmente entendido como um projecto que procura atingir propósitos bem definidos. 
Esses propósitos são concebidos ao nível das estruturas centrais da política educativa e 
concretizam-se na sala de aula.  

Desde o domínio da sua concepção central até ao aluno muitas são as dimensões 
em torno das quais podemos pensar o currículo. Uma análise detalhada e completa de 
todas essas dimensões vai além dos objectivos deste texto. No entanto, consideramos 
fundamental um enquadramento deste conceito 

Uma das abordagens que nos permite analisar o conceito de currículo é a da sua 
análise considerando diferentes níveis de abrangência. Ponte, Matos e Abrantes (1998) 
consideram diferentes níveis de abrangência para precisar o sentido em que o termo 
currículo é usado. Eles partem de um sentido estrito em que o currículo é entendido 
como a sequência de disciplinas que integram um curso e, eventualmente, os conteúdos 
de cada uma dessas disciplinas, passando por um sentido um pouco mais amplo, em que 
no currículo se inclui a definição de metodologias a adoptar, ou ainda um sentido mais 
amplo em que pode ser considerado um conjunto de acções educativas planeadas pela 
escola, até aquele em que se entende currículo como tudo o que os alunos aprendem, 
seja formal ou informalmente. 

Estes diferentes níveis de abrangência reflectem um aumento de complexidade 
na medida em que se evolui de um currículo que corresponde a uma descrição dos 
resultados pretendidos, enunciados em termos de conteúdos, ao qual se acrescentam 
preocupações com as metodologias para finalmente se considerar o papel interventivo 
de múltiplos agentes: escolas, professores a título individual e organizados nos 
Conselhos de Turma, e aos alunos nas suas especificidades mais ou menos individuais. 
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Esta abordagem por níveis de abrangência, adoptada por vários autores, espelha de 
alguma forma a categorização frequentemente utilizada em que se distingue um 
currículo enunciado, referente aos documentos oficiais, que reflecte as intenções dos 
seus autores; um currículo implementado relativo às práticas curriculares dos 
professores, que contempla as transformações que estes fazem ao currículo enunciado; e 
por último um currículo adquirido, que tem a ver com a aprendizagem dos alunos 
evidenciando o facto de que o que eles aprendem nem sempre corresponde ao esperado. 
(Canavarro, 2003) 

Destaca-se aqui a ideia da não coincidência do currículo a montante e a jusante 
do processo de ensino-aprendizagem. Esta divergência que se reflecte nalguma 
discordância reinante nas tentativas de precisar o conceito de currículo tem a sua origem 
na não neutralidade do conceito. Pacheco (1996) considera que existem três ideias 
chave subjacentes à noção de currículo, a “de um propósito educativo planificado no 
tempo e no espaço em função de finalidades, a de um processo de ensino-aprendizagem 
com referência a conteúdos e a actividades, e a de um contexto específico: o da escola 
ou organização formativa” (p. 16). Encarado desta forma, o currículo tem um propósito 
condicionado pelo contexto (histórico, cultural e social) e pelos agentes intervenientes 
que o concretizam.  

Gimeno (1989) apresenta uma distinção mais pormenorizada que a anterior que 
deixa ainda mais clara esta ideia da não objectividade absoluta do currículo mas de uma 
objectivação a diferentes níveis pelas diferentes decisões e práticas que intervêm no 
processo. Este autor entende o currículo prescrito como o conjunto de prescrições ou 
orientações gerais definidas a nível oficial, o currículo apresentado o conjunto de 
materiais que chega aos professores, e que é construído tendo em vista o significado e 
os conteúdos do currículo prescrito. O currículo moldado pelos professores, resulta da 
interpretação do professor que evidentemente é fruto da sua cultura profissional, das 
directivas oficiais e do currículo apresentado nos diversos materiais, nomeadamente 
guias e livros de texto. O currículo em acção prende-se com a concretização em sala de 
aula. O currículo realizado diz respeito aos efeitos da prática lectiva e é, por isso, 
objectivado, nas aprendizagens dos alunos. Por fim, Gimeno considera o currículo 
avaliado que diz respeito aos aspectos do currículo que são avaliados. Estes aspectos 
tendem por vários motivos a focar-se em certas componentes em prejuízo de outras, 
pelo que influenciam o ensino e naturalmente a aprendizagem. 

Embora seja difícil chegar a uma definição, de entre as múltiplas que 
encontrámos escolhemos a seguinte enunciada por Pacheco (1996): 
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O currículo, embora apesar das diferentes perspectivas e dos diversos dualismos, 
define-se como um projecto, cujo processo de construção e desenvolvimento é 
interactivo; que implica unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide 
ao nível do plano normativo, oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino-
aprendizagem. Mais ainda, o currículo é uma prática pedagógica que resulta da 
interacção e confluência de várias estruturas (políticas, administrativas, económicas, 
culturais, sociais, escolares…) na base das quais existem interesses concretos e 
responsabilidades compartilhadas. (p.20) 

Em Portugal, o sentido do termo currículo só muito recentemente se começa a 
diferenciar daquilo a que a nossa tradição chama programa, ou seja do sentido mais 
estrito. A demarcação oficial, que caracterizaremos mais à frente, ainda não conduziu a 
uma mudança na linguagem dos professores que, na generalidade, ainda não adoptaram 
o termo currículo no seu sentido abrangente. 

Incidamos agora sobre o desenvolvimento curricular. O termo desenvolvimento 
encerra em si a ideia de transformação, dinamismo e processo. Tal como sugere, a 
expressão desenvolvimento curricular diz respeito ao desenvolvimento do currículo. 
Assim, não podemos deixar de considerar que ao usá-la estamos necessariamente a falar 
num processo, é certo que complexo e de existência inevitável, qualquer que seja a 
noção de currículo adoptada. Porém, sendo a noção de desenvolvimento curricular 
dependente da noção perfilhada de currículo (Pacheco, 1996) é, pois, expectável que, 
também, exista com uma miríade de significados e seja concebido de forma diferente 
consoante a teoria curricular adoptada. Isto é reafirmado por Maria do Céu Roldão 
(1999) segundo a qual existe sempre uma opção qualquer de gestão curricular – “o que 
realmente varia é a natureza da opção, os níveis de decisão e os papéis dos actores 
envolvidos”. (p.13) 

Vejamos como em cada uma das teorias curriculares, se aborda o 
desenvolvimento curricular. A teoria técnica entende o desenvolvimento curricular de 
forma compartimentada, estruturado em três fases, a da sua elaboração, que é a mais 
valorizada, a da sua implementação e a da sua avaliação. Reconhecendo importância 
distinta para os que nelas intervêm, aos especialistas curriculares, associados à fase de 
elaboração, é atribuído um papel determinante o mesmo não acontecendo aos outros 
intervenientes, como por exemplo o professor. Destes é esperado que adoptem na sua 
prática um conjunto de normas e planos externos, e, intervindo na fase de 
implementação, é-lhe pedido que seja o mediador passivo e desejavelmente inócuo do 
currículo para os alunos. As expressões planificação curricular, implementação 
curricular, surgem muitas vezes usadas com o mesmo significado de desenvolvimento 
curricular.  
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Já a teoria prática considera que o desenvolvimento curricular se desenrola em 
fases compartilhadas e convergentes nas quais participam vários intervenientes cujo 
papel é igualmente valorizado. O currículo é visto como uma proposta que pode ser 
interpretada de modos distintos pelos professores, e por eles adequada a diferentes 
contextos. O efeito do professor sobre o currículo é aqui tido, não só como inevitável, 
mas como desejável. A teoria crítica não defende uma visão dicotómica da teoria e 
prática e assume a interdependência dos especialistas, dos professores e dos alunos no 
que diz respeito à definição curricular. É condição imprescindível para o 
desenvolvimento curricular entender que o currículo possa ser exercido como praxis de 
comunidades escolares críticas. Atribui-se ao professor um lugar de destaque, quer no 
aprofundamento da sua visão dos princípios e valores educativos, quer na transferência 
destes para a prática da sala de aula, através do conhecimento em acção, a reflexão na 
acção e a reflexão sobre a acção.  

Diferentes conceptualizações de desenvolvimento do currículo encerram em si 
modos distintos de entender o papel do professor, quer no seu grau de autonomia, quer 
no seu protagonismo ou mesmo na sua profissionalidade. Gimeno (1989), incidindo no 
grau de independência profissional do professor, considera três categorizações que 
cobrem o modo de entender o seu papel no desenvolvimento curricular:  

- de imitação-manutenção assumindo que o professor segue o manual e que no 
seu desempenho padronizado não questiona os materiais utilizados; 

 - de mediador na adaptação do currículo e dos materiais atendendo às condições 
em que desenvolve a prática;  

- de criativo-gerador, assumindo que o professor é autor e responsável pela sua 
acção, pelo que diagnostica, avalia, interpreta, e reflecte sobre a sua prática 
construindo o seu percurso.  

Hoje, mesmo para os defensores da teoria técnica, é difícil de aceitar um papel 
para o professor limitado à imitação-manutenção a não ser nas intenções políticas, pois, 
na realidade, mesmo quando o currículo assume um carácter altamente prescritivo e os 
sistemas educativo e curricular conferem ao professor um grau de autonomia reduzido, 
é sempre este, em última análise, que traduz as indicações curriculares ao nível da 
prática.  

Sublinha-se ainda que a influência do currículo e do professor é recíproca, pois 
se este é moldado pelo currículo, inevitavelmente, como seu mediador inevitavelmente 
interfere. Por esta razão, tal como refere Gimeno (1989), para o bem ou para o mal, num 
sentido ou noutro, ao professor só se lhe pode atribuir politicamente o papel de 
adaptador ou, em maior medida, o de criador, e nunca um papel neutro.  
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Apresentadas as perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento curricular, na 
procura de uma definição que para a nossa reflexão seja operacional, constatamos que 
perante as inúmeras caracterizações, Pacheco (1996) considera o processo de 
desenvolvimento curricular como um processo político que se traduz na tomada de 
decisões a nível nacional, regional e interpessoal, envolvendo vários actores com 
diferentes perspectivas de ensino e aprendizagem e possuindo poderes, explícitos ou 
implícitos, de decisão curricular; um processo local, de colaboração e cooperação entre 
os envolvidos, e que conta com a influência de vários grupos que podem tomar decisões 
e negociar sobre o currículo. Para Pacheco (1996), este processo não unicamente 
racional, objectivo, sequencial e sistemático pode ser visto como um projecto social de 
indivíduos que desempenham papéis diferentes consoante os seus interesses, valores e 
ideologias mas também potencialidades, disponibilidades e obstáculos inerentes. 

Assumindo uma definição para este conceito, será um processo dinâmico no 
qual actuam múltiplos agentes ou sistemas, que interagem, não sujeitos a relações 
lineares ou de dependência, mas sim de convergência em relação ao currículo. 
Representam forças dispersas e muitas vezes contraditórias, que actuam sobre diferentes 
elementos do currículo com desigual força e de diferente forma, criando uma certa 
conflitualidade natural. (Canavarro, 2003, p. 135) 

Olhemos agora para o processo em si. Em qualquer processo, os aspectos 
contextuais são parte constituinte. Assim, se em qualquer concepção de currículo, existe 
sempre um propósito que se prende com as intenções de quem o concebe, há a 
considerar também uma transformação dessas intenções em acção que sofre influência e 
influencia os contextos que a enformam. Desta forma, todo o processo de transformação 
é dinâmico e está em estreita dependência dos autores que em diferentes contextos 
(temporais e espaciais) vão tomando decisões sucessivas. Iremos, pois, começar por 
olhar os contextos, âmbitos ou sistemas que encorpam, influenciam e determinam o 
desenvolvimento curricular, e analisar o papel do professor naqueles em que a sua 
intervenção fundamentalmente acontece. 

Para começar, no que se prende com o nível de abrangência, falemos nos 
âmbitos, ou contextos de realização curricular. O seu desenvolvimento pode ser 
considerado de uma forma alargada, de maior visibilidade, e a incidência é nas 
iniciativas de todo um sistema de ensino; podemos entendê-lo de forma mais reduzida, 
como desenvolvimento local, quando focado nos projectos curriculares de escola ou de 
turma, protagonizado pelos próprios professores. Por fim, pode ser encarado como 
desenvolvimento individual, sendo a sua área de definição ainda mais delimitada, 
correspondendo, nesse caso, às práticas curriculares de um professor que, 
individualmente ou com um grupo de colegas, leva a cabo as experiências que entende 
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(Howson, 1979). Estes três níveis correspondem aos três contextos de decisão 
curricular, enunciados por Pacheco (1996): contexto político-administrativo; contexto 
de gestão; e contexto de realização.  

Estes espaços em que se processa o desenvolvimento curricular, são, como já se 
disse, espaços que o influenciam e determinam. Falando das influências no processo de 
construção do currículo, Gimeno (1989) explicita oito subsistemas que o enformam e 
que, segundo ele, em conjunto, embora de um modo desigual, o geram:1. Subsistema 
político-administrativo; 2. Subsistema de participação e controle 3. Organização do 
sistema educativo 4. Sistema de produção de meios 5. Âmbitos de criação culturais e 
científicas 6. Subsistema técnico-pedagógico 7. Subsistema de inovação 8. Subsistema 
prático-pedagógico.  

Os múltiplos contextos funcionam como palco de decisões, como uma 
confluência de práticas em que actuam diversos intervenientes, com intenções, papéis, 
protagonismo e responsabilidades distintas. Os diferentes níveis de currículo atrás 
referidos resultam, como acima discutido, da interacção de diferentes actores, com 
diferentes intenções, em diferentes contextos, com o currículo. O papel do professor 
reflecte-se em diversos destes níveis, levando-o assumir-se como protagonista principal 
no currículo moldado e no currículo em acção. 

Apresenta-se de seguida uma tabela em que Canavarro (2003) cruza os diversos 
níveis de currículo propostos por Gimeno com os três contextos de decisão curricular 
explicitados por Pacheco para evidenciar o protagonismo do professor. 

 Contexto político-admin. 
(admin. central) 

Contexto de gestão 
(admin. regional e 
escolar) 

Contexto 
de realização 
(sala de aula) 

Currículo 
prescrito 

Especialistas   

Currículo 
apresentado 

Autores de materiais e 
manuais 

  

Currículo 
moldado 

 Grupos de professores Professor 

Currículo 
em acção 

  Professor 
Alunos 

Currículo 
avaliado 

Sistema Educativo Escola 
Grupos de professores 

Professor 

Quadro 2: Níveis de currículo e seus protagonistas curriculares (Canavarro, 2003, p. 130) 

 

Centrando-se este grupo de discussão no professor e sendo o papel do professor 
no desenvolvimento curricular um aspecto essencial — já que lhe pertence, em última 
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análise, “realizar o currículo e fazer a intersecção do projecto sócio-educativo com os 
projectos curricular e didáctico” (Pacheco, 1996, p. 164) estando e sendo actuante em 
diferentes fases do processo é sobre ele que vai recair a nossa análise. 

O papel do professor no desenvolvimento curricular é fulcral. Ele é e actua em 
diferentes fases do processo. A pessoa do professor, com os seus quadros de referência, 
concepções e conhecimento profissional faz uma interpretação, uma gestão, um 
planeamento e uma avaliação das orientações curriculares, isto é põem-nas em prática. 
É o professor que, com as margens de autonomia que possui, regula a sua prática e, 
identificando os aspectos problemáticos que aí vão surgindo, procura as soluções 
adequadas aos seus alunos e ao contexto escolar. Assim, partindo das orientações 
curriculares, do currículo prescrito, reinterpreta-o, muitas vezes, reformula-o, rejeitando 
o papel de mero elo de transmissão e assumindo em pleno as suas responsabilidades e o 
protagonismo curricular que possui. 

Iremos pois, de seguida, referir-nos ao currículo prescrito de hoje, concretamente 
dando conta das actuais orientações do ensino da matemática e apontando as finalidades 
principais para, de seguida, reflectirmos acerca da relação do professor com todos os 
níveis do currículo, detendo a nossa atenção naqueles em que ele é o principal 
protagonista, o currículo moldado e o currículo em acção. 

 

Tempos e contratempos 

Durante muitos anos, os termos currículo e desenvolvimento curricular 
estiveram praticamente ausentes do discurso de investigadores e professores e dos 
textos oficiais. Nas últimas décadas, pelo contrário o significado destes termos e o seu 
alcance têm vindo a ser intensamente discutidos, a par de um questionamento do papel 
do professor. A ideia de currículo, viveu muito tempo associada à ideia de programa. 
Ainda hoje, tal como refere Pacheco (1996), “o conceito mais corrente de currículo está 
ligado a um plano estruturado de aprendizagem centrado nos conteúdos ou nos alunos 
ou ainda nos objectivos previamente formulados” (p. 37). O modelo de 
desenvolvimento curricular mais difundido no sistema português tem estado suportado 
na teoria técnica e associado a um processo normativo, com ênfase nas decisões 
político/administrativas sobre o que deve ser ensinado. Ao professor cabe transmitir aos 
alunos o que é superiormente determinado. 

Em Portugal, sobretudo desde que, em 1996, foi lançada a Reflexão participada 
dos currículos do ensino básico e a Revisão curricular do ensino secundário, o debate 
centrou-se à volta do significado de currículo, gestão e desenvolvimento curricular. 
Outros entendimentos sobre estas temáticas surgiram, mais próximos dos apresentados 
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pelas teorias prática e crítica e que valorizam uma lógica institucional de 
descentralização. Ao envolvimento, inter-relação, interdependência e articulação dos 
vários actores, têm vindo a ser atribuída uma importância crescente. Deste modo, 
assume-se o currículo de forma aberta e flexível, e desenvolve-se como um projecto 
contextualizado, considerando as necessidades específicas.  

O Currículo Nacional—Competências Essenciais, em vigor, passou a constituir, 
a partir de 2001, um referencial teórico, objectivo e normativo para todo o ensino básico 
(Ministério da Educação, 2001). Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de 
Janeiro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de 
Outubro), que enquadrou a reorganização curricular do ensino básico, advoga a 
necessidade de ultrapassar uma visão estática, prescritiva e normativa de currículo a 
aplicar de forma invariável em sala de aula. Nele são explicitados os princípios 
orientadores da organização e da gestão curricular do ensino básico e da avaliação das 
aprendizagens e o currículo nacional é entendido como “o conjunto de aprendizagens e 
competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores, a 
desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os objectivos 
consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo para este nível de ensino”. Para 
além disso, no contexto da crescente autonomia das escolas preconiza a necessidade de 
apoiar o desenvolvimento de novas práticas de gestão do currículo.  

A perspectiva curricular actual de flexibilização curricular obrigou a equacionar 
o conhecimento relativo ao currículo de cada disciplina em termos das grandes 
finalidades curriculares (Ministério da Educação, 1999). A nota de apresentação do 
Currículo Nacional dá destaque às competências a desenvolver e aos tipos de 
experiências de aprendizagem a proporcionar a todos os alunos. No caso da 
Matemática, aquele documento recomenda a resolução de problemas, as actividades de 
investigação, a realização de projectos como uma orientação geral a privilegiar, no que 
se refere à actividade do aluno. A resolução de problemas é aqui encarada como um tipo 
de experiência de aprendizagem em que de forma continuada e integrada todos os 
alunos devem ter oportunidades de se envolver. O raciocínio matemático assume 
também grande visibilidade. Salienta-se, do mesmo modo, a comunicação matemática 
considerada como um dos aspectos transversais da Matemática a desenvolver em todos 
os níveis do ensino básico entendendo-se que “são importantes as experiências de 
argumentação e de discussão em grande e pequeno grupo, assim como a compreensão 
de pequenas exposições do professor” (p. 70). A exploração de conexões e a prática 
compreensiva de procedimentos são, do mesmo modo, consideradas vertentes fulcrais 
para um ensino de qualidade e uma aprendizagem efectiva e com compreensão por parte 
dos alunos. No Currículo Nacional do Ensino Básico, as competências a desenvolver 
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demarcam-se de actividades de reprodução de procedimentos para promover o 
aparecimento de respostas certas ou reproduzir tarefas previamente executadas, mas 
dizem antes respeito ao processo de activar recursos (conhecimentos, capacidades, 
estratégias) em diversos tipos de situações, nomeadamente situações problemáticas. 

As alterações introduzidas relativamente aos anteriores documentos oficiais 
remetem para a escola e para os professores a responsabilidade na busca de respostas 
adequadas aos seus alunos e aos contextos de trabalho, pelo que lhes é exigida uma 
maior capacidade de decisão face ao desenvolvimento do currículo e um novo desafio 
lhes é colocado: o de articular estas diferentes componentes. O papel do professor ganha 
outra relevância no desenvolvimento curricular, onde a reflexão sobre a sua prática é 
reconhecida como fundamental.  

O Currículo Nacional e a reorganização curricular do ensino básico 
proporcionaram à realidade educativa portuguesa a construção de uma concepção de 
currículo mais aberta e abrangente, associada à valorização de práticas de gestão 
curricular mais flexíveis e adequadas a cada contexto. Com este passo, procurou-se a 
descentralização, atribuindo um papel nuclear às escolas e uma maior responsabilidade, 
autonomia e poder de decisão ao professor, em termos de opções, decisões e estratégias 
relativas ao currículo, à sua avaliação e ao ajustamento, na selecção crítica e/ou na 
produção de materiais curriculares quer a titulo individual na gestão da sua disciplina 
quer a nível colectivo enquanto membro de um Conselho de Turma com 
responsabilidade na elaboração de um projecto curricular de turma que responda às 
necessidades de cada turma nas suas especificidades. Trata-se, segundo os responsáveis 
políticos, de uma mudança de paradigma. 

No entanto, volvidos cinco anos, verifica-se que a escola continua a não 
responder às necessidades dos públicos actuais, não conseguindo, nesta conjuntura de 
mudança, ser permeável ao seu contexto persistindo nas velhas formas de organização e 
funcionamento. A mudança das práticas dos professores não é visível, aparentemente os 
professores não assumiram de uma forma efectiva a sua responsabilidades nas opções, 
decisões e estratégias relativas ao currículo, na sua avaliação e ajustamento, na selecção 
e produção de materiais.  

Estamos perante uma evidente discrepância entre o discurso oficial que 
preconiza a autonomia da escola, a diferenciação, a gestão do currículo, o papel 
profissional do professor e a realidade existente na escola. 

João Pedro Aido (2005) refere que Luísa Alonso no estudo que levou a cabo 
visando conhecer em que medida e de que forma as escolas e os seus actores se 
apropriaram da abordagem curricular baseada no desenvolvimento de competências 
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essenciais, encontrou dois tipos de registos, um das escolas que aderiram ao Projecto de 
Gestão Flexível do Currículo, onde tudo parece corresponder ao que se espera, e o outro 
onde tudo, praticamente, se mantém estático. Neste estudo é evidenciada a grande 
diversidade de situações, pois, enquanto que numas escolas domina a imobilidade, 
noutras há tentativa de mudança. Mesmo dentro da mesma escola existem grupos com 
posturas distintas perante a inovação e com dinâmicas diversas. Mais, a apropriação da 
abordagem curricular baseada no desenvolvimento de competências essenciais, nos três 
Ciclos do Ensino Básico, tem ocorrido de forma qualitativamente desigual. 

Aido (2005) afirma que o Relatório do Projecto Reflexão Participada sobre os 
Currículos do Ensino Básico, de 1997, revelou que um grande número de professores 
não reconhecia a pertinência da flexibilidade curricular. Em 2004, Luísa Alonso 
constata um desconhecimento generalizado ou uma utilização reduzida do Currículo 
Nacional — Competências Essenciais, continuando o ensino e a avaliação a ser 
orientados e regulados pelo Programa ou o manual. A julgar pelo que é dito, 
confrontamo-nos com um impasse da reorganização curricular do ensino básico que 
pode ser encontrado a vários níveis, dos projectos curriculares de turma às práticas dos 
professores. Se tomarmos como exemplo os projectos curriculares de turma, pensados 
como espaços importantes de reflexão, discussão sobre os problemas educativos, de 
tomada de decisões pedagógico-didácticas que visam melhorar as práticas a partir da 
discussão dos problemas educativos constata-se que estes se transformaram, de um 
modo geral numa rotina burocrática sem uma verdadeira articulação entre um currículo 
nacional e uma turma. Segundo Aido (2005) “não há verdadeiros projectos curriculares 
de turma naquilo a que chamamos 'projectos curriculares de turma', mas sim “um 
estereótipo e uma naturalização da nossa representação do que deve ser a construção 
local do currículo” (p. 10). Assim, este espaço privilegiado para os professores 
exercerem e concretizarem o seu protagonismo na construção local do currículo revela-
se desaproveitado. Aquilo que podia ser uma oportunidade para o desenvolvimento 
curricular é convertido num todo incompleto e incoerente e traduz-se numa perda de 
tempo e em trabalho fastidioso, não cumprindo, por isso o seu papel de adaptar o 
Currículo Nacional ao contexto local.  

Estivemos a debruçarmo-nos sobre o currículo moldado. Analisemos agora o 
currículo em acção, falando das práticas dos professores. Passados cinco anos, como 
nos situamos? 

Em 2005 realizaram-se pela primeira vez exames no final do 9º ano. Estes 
exames, ao contrário do que acontecerá a partir de 2006, incidiram apenas nas 
aprendizagens respeitantes ao 9º ano. A concepção deste exame teve por base, para além 
do programa em vigor, o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 
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Essenciais, pelo que a análise dos desempenhos dos alunos poderá trazer alguma luz 
sobre o sucesso deste novo entendimento de currículo. 

Os resultados não foram muito bons, nem sequer bons, nem no que respeita à 
competência matemática nem no que respeita aos diferentes domínios. Senão vejamos o 
que nos reporta o GAVE. O desempenho dos alunos, quando analisado a item a item 
situa-se entre o muito fraco e o satisfatório. Os aspectos da competência matemática em 
que o desempenho médio foi satisfatório foram apenas Conceitos e Procedimentos e 
Raciocínio nos casos em que os raciocínios exigidos eram simples. Considerando os 
domínios temáticos os desempenhos foram satisfatórios em Estatística e Probabilidades 
e Funções. 

No que respeita à Resolução de Problemas os desempenhos foram fracos, e para 
o raciocínio dedutivo encontramos desempenhos muito fracos. O relatório do GAVE 
conclui que mesmo nos problemas simples os alunos manifestam grandes dificuldades, 
uma vez que aqueles são contextualizados em situações que exigem a análise e a 
compreensão de situações da vida bem como a interpretação de resultados. No respeita 
ao raciocínio dedutivo o caso é mais grave pois os desempenhos foram muito fracos. É 
oportuno recordar neste ponto que, como atrás foi dito, a resolução de problemas e o 
raciocínio correspondem a dois aspectos das experiências de aprendizagem assumidos 
com especial ênfase pelo Currículo Nacional. 

Estes resultados poderão querer dizer que, muito provavelmente, e ao contrário 
do proposto pelo Currículo Nacional – Competências Essenciais os nossos jovens, ao 
longo do ensino básico não estão a ter contacto suficiente com situações problemáticas 
contextualizadas. Da mesma maneira se pode concluir que o raciocínio dedutivo não 
tem expressão significativa nas práticas das salas de aula apesar de constar de forma 
clara dos documentos oficiais.  

A análise destes resultados aponta exactamente as mesmas fraquezas que os 
estudos PISA realizados em 2000 e 2003 nos revelaram. Dos resultados do PISA 2000, 
destacam-se os fracos desempenhos (em termos de afastamento relativamente aos 
alunos dos outros países da OCDE) nas situações problemáticas que apresentavam 
maior complexidade e nas questões cuja resolução seria favorecida pela utilização de 
representações simbólicas, ainda que simples. A capacidade de expor o próprio 
raciocínio e o poder de argumentação revelou igualmente sérias limitações dos alunos 
portugueses. Em 2003, os alunos destacaram-se dos seus colegas dos outros países na 
aplicação directa de fórmulas e na leitura de informação simples. Pelo contrário, quando 
era requerido um nível de reflexão mais elevado, ou a conjugação de informações 
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diversas, ou ainda conceitos mais abstractos, os alunos portugueses demarcaram-se mas 
pela negativa! 

Globalmente, este panorama pode ser indiciador da persistência de práticas 
tradicionais, revelando uma distância entre as orientações curriculares e a situação real. 
Se, em consonância com João Pedro Ponte , consideramos que a problemática da gestão 
curricular se liga fundamentalmente à selecção das tarefas e ao modo dominante de 
construção do conhecimento levados a cabo pelo professor. poderemos concluir pelos 
resultados apresentados que estes aspectos poderão ser pontos críticos da prática dos 
professores, podendo constituir um sintoma da ineficácia do professor no uso do 
protagonismo que os documentos oficiais lhe trouxeram.  

Os factos que vimos de expor constituem, do nosso ponto de vista, excelentes 
pontos de partida para a reflexão sobre o desenvolvimento curricular e o papel do 
professor no contexto das escolas portuguesas cinco anos depois de um novo paradigma 
ter alargado o conceito de currículo e ter conferido maior protagonismo ao professor. 
Parece existir uma clara discrepância entre o discurso oficial e a prática. Nesta 
perspectiva o sucesso do currículo depende do sucesso dos professores na 
operacionalização desta concertação.  

.A que se deve, e quais as consequências, das discrepâncias entre o discurso 
oficial e a prática?  

.Estarão os professores preparados, nomeadamente ao nível da sua formação 
para responder aos desafios que esta nova perspectiva curricular lhes coloca? 

.Estarão as nossas escolas contaminadas de um síndrome de individualismo no 
trabalho docente, quando ao que tudo indica é o trabalho colaborativo que 
aponta o caminho para a definição de estratégias de aprendizagem a 
proporcionar aos alunos face aos contextos locais?  

.Será que estes impedimentos são devidos a dificuldades “naturais” ou são 
indiciadoras de questões mais graves?  

. As dificuldades identificadas devem-se a um problema (técnico) de insuficiente 
avaliação diagnóstica das dificuldades aos vários níveis? Ou a um problema (político) 
de organização (a prevalência do burocrático sobre o pedagógico, a falta de liderança)? 
Ou ainda a um problema (pedagógico) de falta de correspondência entre um diagnóstico 
e as opções tomadas? 

Em suma, este questionamento parece conduzir-nos à dúvida sobre a 
possibilidade de uma mudança de paradigma, tendo em conta a realidade existente. No 
entanto, é um facto que há práticas exemplares. Serão meramente circunstanciais? 
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Como explicar estes sucessos e que rumos tomar para fazer das boas práticas regra e 
não excepção? 
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Resumo Este estudo insere-se no âmbito de um trabalho de doutoramento 
centrado na abordagem e gestão curricular efectuada em duas escolas por 
duas professoras de Matemática do 3º Ciclo do Ensino Básico. Estará em 
análise o tipo de mediação didáctica protagonizada pelas duas professoras 
com base nos resultados de um questionário administrado aos estudantes 
no final do processo de ensino ministrado pelas duas professoras. O 
questionário é composto de duas partes: a primeira foca-se essencialmente 
no professor enquanto sujeito epistémico e a segunda nas características do 
currículo em acção (tarefas, tipos de aulas, avaliação, recursos, etc.) e sua 
importância para a aprendizagem dos estudantes. Constata-se que ambas as 
professoras são avaliadas, pelos estudantes, como sendo boas profissionais. 
Um aspecto a realçar é a identificação, pelos estudantes, das mediações 
didácticas específicas de cada professora onde a coerência entre a dinâmica 
de aprendizagem e a operacionalização da avaliação está presente. 
 

Palavras chave: Matemática, Geometria, Ensino, Aprendizagem, Currículo, 
Desenvolvimento Curricular, Competências, Mediação Didáctica. 

 

Introdução 

A investigação realizada centra-se na abordagem curricular em Matemática 
efectuada em duas escolas, e por duas professoras, no 3º Ciclo do Ensino Básico. O 
currículo centrou-se na experiência matemática e na reflexão sobre essa experiência, 
valorizando as actividades de exploração e de investigação na sala de aula para 
proporcionar uma aprendizagem significativa (Ausubel, 1980). 



Ilda Couto Lopes, Ana Breda & Nilza Costa 

 

 2 

O problema de investigação, centrado na gestão curricular acima referida, tem a 
seguinte formulação: Que tipo de mediação está presente na abordagem e na gestão 
curricular na sala de aula de Matemática? 

Neste artigo tentamos dar uma resposta ao problema de investigação colocado 
com base na avaliação das percepções que os estudantes formam do seu ambiente de 
aprendizagem (Koul e Fischer, 2006; Cravino, 2004) e do currículo em acção (Gimeno-
Sacristán, 2000). A mediação didáctica (Weil-Barais e Dumas-Carré, 1998; Lopes, 
2004), como processo fundamental de reconhecimento dos papéis e espaços de cada um 
dos intervenientes na sala de aula (professor e estudantes), é inferida através das 
percepções dos estudantes acedidas através de um questionário. 

Tendo em consideração o problema em questão estruturou-se o trabalho de 
acordo com os seguintes objectivos: 

• Caracterizar as experiências de aprendizagem proporcionadas por uma 
abordagem curricular de Geometria, não convencional: 

1. Identificar as percepções que os estudantes têm acerca do professor,  
referentes ao ensino que desenvolve e aos esforços que realiza no sentido de 
potenciar a sua qualidade; 

2. Identificar qual o tipo de trabalho que os estudantes reconhecem existir na 
sala de aula que se torna determinante para a sua aprendizagem e para a sua 
avaliação; 

3. Identificar quais as actividades de estudo que os estudantes consideram 
importantes para as suas aprendizagens. 

• Inferir, a partir das percepções dos estudantes, qual o tipo de mediação 
efectuada pelos professores envolvidos. 

Os conceitos-chave subjacentes a este estudo são: competência, mediação 
didáctica e desenvolvimento curricular (nomeadamente em Geometria), que passamos a 
descrever de modo sucinto nos parágrafos seguintes. 

 

Competência 

Segundo Roldão (2003) competência é a capacidade efectiva para mobilizar, 
escolher, usar e articular informação aliada ao conhecimento (intelectual, prático ou 
verbal) para enfrentar uma situação, problema ou questão. 

Também a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos, 
OCDE (2005) define, em termos de competência, três grandes domínios que devem ser 
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desenvolvidas com e nos estudantes: o domínio de usar ferramentas de forma 
interactiva, o domínio de interagir em grupos heterogéneos e o domínio de agir com 
autonomia. Também nesta concepção de competência está implícita o saber em acção. 

 

Mediação Didáctica (e o Papel do Professor) 

O professor deve ser considerado um mediador no processo de ensino e 
aprendizagem na medida em que ele é um intermediário entre o “mundo” dos 
conhecimentos e das práticas científicas e os estudantes (Dumas-Carré e Weil-Barais, 
1998). Para Douady e Parzysz (1998), Ponte (2005), entre outros, o (in)sucesso de uma 
determinada organização didáctica depende fundamentalmente de dois factores: 

! da escolha da situação e da sua análise a priori tendo em vista a sua 
implementação; 

! da gestão da sala de aula e dos vários contratos didácticos que se desenrolarão 
ao longo do tempo em que é trabalhada a situação. 

Lopes (2004) representa a estrutura da situação de conhecimento1 (fig. 1) para o 
caso do ensino e da aprendizagem do conhecimento científico em contexto educativo 
(escolar ou não escolar). 

Figura 1. Estrutura da situação de conhecimento em contexto educativo (Fonte: Lopes, 2004: 61) 

 

                                                 
1 Estrutura de situação de conhecimento (Fonte: Lopes, 2004: 39 –  fundamentado em Besnier (2000)) 
Os números assinalam a ênfase das diferentes correntes epistemológicas: 1 – racionalismo;   2 – estruturalismo;  3 – 
empirismo; 4 – construtivismo 
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Nessa representação é evidenciado o papel do professor/mediador assim como a 
importância do sujeito epistémico (estudante individual, estudantes em interacção entre 
si e o professor) não esquecendo os objectos epistémicos de referência (vivências, 
observações, situações conhecidas, etc.) do(s) estudante(s) e os objectos epistémicos 
escolares a serem proporcionados pelo professor/mediador. 

Douady e Parzysz (1998) salientam, ainda, que “ensinar”, “aprender” e 
“conhecer” podem ter significados bastante diferentes para os professores influenciando 
as suas escolhas e expectativas. Apesar dessas diferenças todos os professores 
concordam que os estudantes vêm à escola para aprender, nomeadamente matemática, e 
que o conhecimento matemático é importante senão mesmo essencial na relação entre 
professor e estudantes. O professor, dependendo da sua história pessoal, do seu 
conhecimento matemático, das suas concepções acerca do que é a aprendizagem, da sua 
vontade de envolver os estudantes e dos condicionamentos existentes, tentará 
operacionalizar as suas convicções ou apenas sobreviver. 

 

Desenvolvimento curricular em Geometria 

Ao falarmos de desenvolvimento curricular em Geometria convém explicitar que 
os objectivos do Ensino da Geometria estão contemplados numa formação matemática 
para todos os alunos e que desempenham um papel fundamental na compreensão da 
natureza da Matemática (Veloso, 1999). Os indicadores seguintes evidenciam a 
importância recente do papel da Geometria no ensino da matemática: a existência das 
obras internacionais de referência sobre o tema - Geometry’s Future (Malkevitch, 1991) 
e Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21st Century (Mammana e Villani, 
1998). 

Em termos de publicações portuguesas sobre Geometria e respectivo 
desenvolvimento curricular indica-se o livro Geometria – temas actuais (Veloso, 1998). 
Do encontro “Ensino de Geometria no virar do milénio” da iniciativa do Departamento 
de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e das diferentes 
contribuições, Veloso e Ponte (1999) identificaram como pontos de convergência: a 
relação entre a experimentação e a dedução – ambas são importantes e devem 
desempenhar um papel complementar; as conexões da Geometria com outras áreas da 
Matemática, e com outras áreas exteriores, devem ser valorizadas dando importância às 
aplicações. 
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O questionário 

O instrumento de recolha de dados utilizado no estudo foi um questionário 
destinado a ser preenchido pelos estudantes. É constituído por duas partes. Enquanto 
que a parte I tem por objectivo recolher as percepções dos estudantes relativamente à 
pessoa do professor, a parte II centra-se sobre diferentes aspectos práticos do currículo 
em acção. 

A parte I é constituída por questões adaptadas da parte 1 de um questionário 
usado por Cravino (2004), e designado de “Questionário acerca do ensino, da avaliação 
e do modo de estudar dos estudantes”, QEAME, no contexto do ensino superior. Na 
adaptação feita para o uso nesta intervenção didáctica excluíram-se as questões 2, 6, 10, 
16, 21, 27 e 29 por não se adequarem ao 3º Ciclo do Ensino Básico. Mantiveram-se as 
outras 22 questões, com a numeração original, assim como as seis dimensões de análise 
usadas (Cravino, 2004), a saber: 

• I.1 Esforços deliberados do professor no sentido do bom ensino (questões 18, 
20 e 26) 
• I.2 Objectivos e padrões claros e bem definidos (questões 1, 13, 19 e 29) 
• I.3 Organização e quantidade de trabalho (questões 4 e 14) 
• I.4 Avaliação permanente (questões 7, 8, 12, 22 e 25) 
• I.5 Interacção (questões 3, 5, 15, 17, 23 e 24) 
• I.6 Estímulo à independência do estudante (questões 9 e 11) 
A parte II é constituída por 14 questões (numeradas de 30 a 43). Estão 
organizadas em 7 dimensões de análise do seguinte modo: 
• II.1 A O professor distingue explicitamente entre conceitos, leis e regras 
(questão 32)  
• II.2 Tipo de aulas e formato de trabalho (questão 30) 
• II.3 Tipo de tarefas e variedade de recursos implicados (questões 33) 
• II.4 Memorização intensiva versus compreensão na aprendizagem (questões 
40 e 41) 
• II.5 Ligação da matemática com a vida do dia-a-dia (questões 31, 36 e 39) 
• II.6 Avaliação, instrumentos usados e explicitação dos critérios (questões 42 e 
43)  
• II.7 Estudo, estratégia e actividades usadas (questões 34, 35, 37 e 38) 
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Resultados 

O questionário foi respondido por 48 estudantes de uma das escolas (escola A) 
distribuídos por três turmas e por 15 de outra escola  (escola B) de uma única turma 
numa das últimas aulas do 9º Ano. 

 

Parte I – As professoras 

A parte I é constituída por 22 questões em que a escala utilizada é uma escala de 
1 a 5 e que estão agrupadas pelas dimensões definidas a priori e acima especificadas. 
No quadro 1  apresenta-se a pontuação média obtida em cada dimensão (média 
aritmética das respostas obtidas nas questões correspondentes). 

Quadro 1 – As percepções dos estudantes acerca da professora 

Dimensão definida a priori Professora A Professora B  

Esforços deliberados no sentido do bom 
ensino 3,8 4,1 

Objectivos e padrões claros e bem definidos 3,4 3,7 
Organização e quantidade de trabalho 2,6 2,7 
Interacção 3,9 3,7 
Avaliação permanente 3,5 3,9 
Estímulo à independência do estudante 3,3 2,8 

 

As dimensões referidas podem ligar-se com as condições que tornam possível a 
mediação didáctica em situação escolar. A partir do questionário fica claro que os 
estudantes estão no centro do trabalho realizado, com uma avaliação permanente no 
sentido de rentabilizar ao máximo as potencialidades dos estudantes e havendo um 
esforço por parte do professor para entender as dificuldades que os estudantes possam 
ter. 

Os estudantes reconhecem, nas duas professoras, esforços deliberados no sentido 
de um bom ensino. Relativamente aos objectivos e padrões claros e bem definidos 
atribuem uma pontuação média bastante elevada à professora B; relativamente à 
professora A obtém-se uma pontuação positiva mas muito próxima do valor neutro. O 
estímulo à independência do estudante é uma dimensão que não é percepcionada pelos 
estudantes de forma positiva na professora B. Apesar da professora A ter como 
pontuação média 3,3, esta situa-se muito próxima do valor neutro. Quanto à dimensão 
da interacção ambas as professoras apresentam uma média bastante alta contribuindo 
para isso aspectos como: a professora motiva os estudantes no sentido de darem o seu 
máximo, fornecendo normalmente informação acerca do modo como os estudantes vão 
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progredindo; demonstrando interesse real naquilo que os estudantes têm para dizer 
(escutando) e estando disponível a aprender com os seus estudantes de acordo com as 
questões específicas do questionário. 

 

Parte II – Currículo em acção 

A parte II do questionário admite diferentes escalas para diferentes questões. A 
questão 42, relativa ao tipo de avaliação realizada e aos instrumentos de avaliação 
considerados, só admite 4 menções possíveis. Posteriormente foi feita uma equivalência 
à escala de 1 a 5 para facilitar a leitura e análise. As questões 35 e 43 só admitiam dois 
valores: sim ou não. Em todas as outras questões a escala utilizada é de 1 a 5. Os 
resultados serão apresentados e discutidos por dimensão de análise. 

1. O professor distingue entre conceitos, leis e regras 

Esta categoria de análise é trabalhada com as respostas à questão 32. De acordo 
com os resultados podemos afirmar que, segundo as percepções dos estudantes, estes 
consideram que a professora A (média 4,3) distingue explicitamente (quase) sempre 
entre conceitos, leis e regras. Os estudantes da professora B têm uma percepção análoga 
atribuindo-lhe, no entanto, uma classificação inferior (média 3,9). 

2. Tipo de aulas e formato de trabalho 

Esta categoria de análise é trabalhada a partir da questão 30 e os resultados são 
os que constam no Quadro 2. Os estudantes da professora A, no que respeita à sua 
aprendizagem, valorizam, praticamente de igual modo, o trabalho individual (4,0), o 
trabalho de pares e o trabalho de grupo (3,8). No que respeita aos estudantes da 
professora B o trabalho individual e o trabalho de pares aparecem como igualmente 
significativos (3,8). 

As aulas de tipo expositivo são as menos significativas para os estudantes de 
ambas as professoras: com média de 3,0 para a professora A e média de 2,6 para a 
professora B. 

Quadro 2 – Tipo de aulas e formato de trabalho importantes para a aprendizagem 

 Professora  

)(médiax  A B 

0,4≥x  Trabalho individual 
(4,0) 

 

9,37,3 ≤≤ x  Trabalho grupo (3,8) 
Trabalho pares (3,8) 

Trabalho individual 
(3,8) 
Trabalho de pares (3,8) 
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Poderemos inferir a partir das respostas dadas pelos estudantes que as 
professoras A e B diversificam o tipo de trabalho na sala de aula e este é considerado, 
por eles, como significativo para a aprendizagem. Para além das tradicionais aulas 
expositivas, que os estudantes consideram ser as menos importantes, há aulas de 
trabalho de pares; para os estudantes da professora A há, também, aulas de trabalho de 
grupo. Daqui podemos inferir que a mediação realizada pelas duas professoras se centra 
no sujeito epistémico do estudante em detrimento do sujeito epistémico do professor. 
Podemos assim inferir que há um equilíbrio entre o trabalho individual e social em aulas 
centradas no trabalho dos estudantes. Enquanto que para a professora A o social é 
materializado através de trabalho de grupo e de trabalho de pares, para a professora B é 
materializado apenas pelo trabalho de pares. 

 

Tipo de tarefas e/ou recursos implicados 

Esta categoria de análise é trabalhada na questão 33 e os resultados são os 
seguintes: 

Quadro 3 – Tipo de tarefas/actividades e/ou recursos implicados na aprendizagem 

 Professora  

)(médiax  A B 

0,4≥x  Resolução de Problemas 
(4,2) 

Resolução de Problemas 
(4,1) 

9,37,3 ≤≤ x  Act. c/ calculadoras (3,7) 
Trabalhos individuais 
(3,7)                

Trabalhos individuais 
(3,7) 

6,34,3 ≤≤ x  

Act. c/ materiais 
manipuláveis (3,6) 
Relatórios de grupo (3,6)  
Projectos  (3,5) 

 

 

Os estudantes apontam a resolução de problemas como a actividade mais 
importante, na sala de aula, para a sua aprendizagem (poderíamos questionar, aqui, 
contudo qual o entendimento dado pelos estudantes à designação resolução de 
problemas). Ao analisar o quadro 3 constata-se  que os estudantes da professora A 
valorizam o mesmo que os estudantes da professora B para além de considerarem outro 
tipo de tarefas (trabalhos individuais, relatórios de grupo, projectos). Nas tarefas da 
professora A os estudantes identificam, ainda, a importância de tarefas com recurso às 
calculadoras e materiais manipuláveis. Apesar do trabalho individual ter igual 
importância nas duas professoras, os estudantes da professora A identificam com 
importância análoga, na sua aprendizagem, os relatórios de grupo e os projectos 
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(trabalho não individual). Dos dados apresentados podemos depreender que enquanto a 
mediação da professora B se centra no trabalho individual e na resolução de problemas, 
a mediação da professora A é caracterizada por uma gestão equilibrada do trabalho 
individual e social, assentando numa larga diversidade de tarefas e de recursos. 

 

Memorização intensiva versus compreensão 

Esta categoria de análise é trabalhada a partir das respostas às questões 40 e 41. 
Os resultados são os seguintes: 

Quadro 4 – Memorização intensiva versus compreensão 

Professora A B 

40. Necessita de memorizar intensivamente para 
aprender o essencial de cada assunto na 
Matemática? 

3,0 2,8 

41. Na sua opinião conseguiu compreender o 
essencial dos assuntos que foram abordados nas 
aulas de Matemática? 

3,7 3,1 

 

Os estudantes da professora A (Quadro 4) identificam que houve uma grande 
compreensão dos assuntos abordados na disciplina de Matemática e que o papel da 
memorização, não deixando de ser relevante, é de importância inferior, sendo por isso 
relativizada; os estudantes da professora B dão importância semelhante ao papel da 
memorização e compreensão dos assuntos abordados nas aprendizagens realizadas. 

 

Ligação da Matemática com a vida do dia-a-dia 

Esta categoria de análise é trabalhada a partir das respostas às questões 31, 36 e 
39.  Os resultados são os seguintes: 

Quadro 5 – Qual a relação da matemática com a vida do dia-a-dia 

Professora A B 

39. Indique a relevância que a Matemática tem 
para a sua formação cultural e social 4,0 3,7 

31. O professor desta disciplina usa exemplos do 
dia-a-dia  quando aborda assuntos que está a 
ensinar? 

3,4 3,5 

36 Costuma relacionar o que estuda na 
Matemática com situações do seu dia-a-dia? 

2,7 2,4 
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No que respeita à relevância da Matemática para a formação cultural e social os 
estudantes identificam a grande importância da mesma. Já no que respeita à percepção 
do ensino que o professor faz e da sua relação com exemplos do dia-a-dia identificam 
que em cerca de metade ou mais esse factor está presente; no que se refere à relação do 
estudo da matemática com situações do dia-a-dia os estudantes afirmam que raramente 
fazem isso. 

 

Elementos de avaliação e instrumentos usados 

Esta categoria de análise é trabalhada com as respostas às questões 42 e 43. 
Saliente-se que no que se refere à questão 43, “Os critérios de avaliação da Matemática 
são claramente explicitados”, os estudantes responderam afirmativamente quer para a 
professora A (100%), quer para a professora  B (90%), o que nos leva a concluir que os 
estudantes têm a percepção de que os critérios de avaliação estão claramente definidos. 
Quanto aos elementos que os estudantes consideram importantes na avaliação final do 
seu trabalho à disciplina de Matemática, estes podem ser obtidos a partir de uma análise 
dos resultados seguintes: 

Quadro 6 – Elementos de avaliação e instrumentos usados 

 Professora  

)(médiax  A B 

0,4≥x  

Capacidades e aptidões 
(4,1) 
Relatórios de grupo (4,1)  
Testes (4,0) 
Atitudes e valores (4,0) 

Capacidades e aptidões 
(4,3) 
  
Testes (4,0) 

9,37,3 ≤≤ x  Relatórios individuais 
(3,9) 
Trabalhos de grupo (3,9) 

 

6,34,3 ≤≤ x  Trabalhos individuais 
(3,5) 
Projectos (3,5) 

Atitudes e valores (3,6) 

 

A partir dos resultados podemos afirmar que os testes são um dos elementos de 
avaliação mas não os únicos. De facto, e de acordo com as percepções dos estudantes,  
há um conjunto de elementos de avaliação diversificados com importância na avaliação 
final dos estudantes. Os estudantes da professora B identificam, apenas, as dimensões de 
avaliação (capacidades e aptidões, e atitudes e valores) como contribuintes para uma 
avaliação do seu trabalho. Os estudantes da professora A, para além dos testes e das 
dimensões de avaliação (capacidades e aptidões, e atitudes e valores), identificam outros 
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instrumentos, a saber: relatórios de grupo, relatórios individuais, trabalhos de grupo, 
trabalhos individuais e projectos. Isto significa que a avaliação promovida pela 
professora A compreende as vertentes individual e social a partir de uma ampla 
diversidade de instrumentos de avaliação, o que é coerente com os resultados relativos 
às tarefas de aprendizagem já apresentados no Quadro 3. O trabalho de mediação da 
professora B, relativamente à avaliação, recorre grandemente aos testes e à análise das 
dimensões de avaliação (capacidades e aptidões, e atitudes e valores). Segundo os dados 
recolhidos no questionário, os estudantes só são avaliados na sua componente 
individual. O trabalho de mediação da professora A no que respeita à avaliação pauta-se 
por um investimento e valorização de diferentes competências (comunicação, tipos de 
trabalho diferentes na natureza e no formato, etc.) do sujeito epistémico do estudante 
durante a sua aprendizagem matemática num equilíbrio entre o individual e o social. 

 

Estudo, estratégia e actividades usadas 

Esta categoria de análise é trabalhada com as respostas às questões 34, 35, 36 e 
38. Da análise das questões 34 (“Costuma estudar Matemática sozinho”) e 35 (“Se 
estuda acompanhado, assinale todas as modalidades que utiliza”) podemos concluir que 
os estudantes dizem estudar quase sempre sozinhos: professora A com média 3,9 e 
professora B com média 4,3. Os números mais significativos nestes dados correspondem 
às explicações fora da escola e à ajuda de familiares (pais e irmãos): 30% para a 
professora A e 20% para a professora B. 

Os resultados quanto à estratégia e actividades usadas no estudo da Matemática 
podemos constatar que os estudantes das duas professoras usam estratégias / actividades 
de estudo muito semelhantes. 

Quadro 7 – Estudo,  estratégia e actividades usadas na disciplina de Matemática 

 Professora  

)(médiax  A B 

0,4≥x  
Res. de exercícios e  
problemas (4,3)  

9,37,3 ≤≤ x  Apontamentos das aulas (3,7) Res. de exercícios e  
problemas (3,7) 

6,34,3 ≤≤ x  Leitura do manual (3,6)  Leitura do manual (3,6) 
Apontamentos das aulas (3,5) 

 

Por fim, e relativamente à análise dos dados da questão 37 “Costuma formular 
questões e colocá-las ao professor?”, os estudantes da professora A apresentam uma 
média de 3,0 significando que formulam questões e as colocam ao respectivo professor 
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em cerca de metade das aulas; os estudantes da professora B apresentam uma média de 
2,5. O facto dos estudantes não recorrerem ao professor, através de questões 
previamente formuladas, com mais regularidade pode ter a ver com a autonomia e 
iniciativa dos estudantes. 

 

Discussão 

O problema de partida  “Que tipo de mediação está presente na abordagem e 
gestão curricular na sala de aula de matemática?” orientado pelos objectivos de 
investigação pode ser, assim, esclarecido pelos resultados das percepções acerca de (a) 
tipo de experiências de aprendizagem proporcionadas numa abordagem curricular de 
Geometria que pretendeu ser não tradicional; (b) tipo de mediação dos professores 
envolvidos.  

A figura 2 apresenta um esquema onde a mediação pode ser caracterizada pelas 
dimensões de análise do questionário, e como estas se situam de forma a dar uma 
resposta articulada e global aos objectivos e problema de investigação. 
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Distingue entre conceitos, leis e regras    (II.1) 
Objectivos e padrões claros e bem definidos   (I. 2) 

Atmosfera envolvente 
Interacção      (I. 5) 

Estímulo à independência   (I. 6) 
Memorização/compreensão   (II. 4) 
Lig. Matemática  à vida do dia-a-dia (II. 5) 

Organização e quantidade de trabalho  (I. 3) 
Tipo de aulas e formato   (II. 2) 
Tarefas/recursos    (II. 3) 

Avaliação  
Tipo de avaliação    (I. 4) 
Critérios, elementos e instrumentos (II. 6) 

Estudo e estratégias usadas (II. 7; II. 5; II. 4) 

Figura 2. A mediação didáctica/dimensões de análise 
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Dos resultados podemos afirmar que a professora A tem uma mediação didáctica 
que recorre a tarefas diversificadas quanto aos recursos, quanto à forma de trabalho 
(individual/social) e quanto à natureza das próprias tarefas (resolução de problemas, 
trabalho de grupo, trabalho individual, projecto, relatórios (individual e de grupo)); a 
avaliação aparece em consonância com a dinâmica de aprendizagem no que respeita à 
forma de avaliação e quanto à natureza das tarefas sem excluir os testes e considerando 
as dimensões (capacidades e aptidões e atitudes e valores). Já no que respeita à 
professora B podemos afirmar que tem uma mediação didáctica caracterizada pela 
predominância do trabalho individual e centrada na resolução de problemas em que a 
avaliação, também consequente, se centra nos testes considerando, também as 
dimensões da avaliação (capacidades e aptidões e atitudes e valores). 

É curioso constatar que se a análise do trabalho de sala de aula se restringisse aos 
aspectos mais globais que foram recolhidos (a parte I do questionário, e II.4, II.5 e II.7 
da parte II) parecia não haver especificidades na mediação realizada por cada uma das 
professoras: nos aspectos gerais as professoras pautam-se por princípios análogos, 
segundo as percepções dos estudantes. As diferenças substanciais detectam-se, sem 
margem para dúvidas, no trabalho central da sala de aula, incluindo a avaliação das 
aprendizagens realizadas. 

Quanto à mediação didáctica, objecto central do nosso estudo, poderemos 
afirmar o seguinte. O facto do currículo ser centrado em tarefas diversificadas quanto à 
forma, quanto ao tipo e quanto aos recursos mobilizados, de forma que os estudantes 
identifiquem a importância dos mesmos na sua aprendizagem, pressupõe uma mediação 
diferente daquela que se constitui quando centrada no trabalho individual e com pouca 
variedade de actividades e recursos. Assim, a mediação didáctica realizada pela 
professora A subentende uma estruturação específica, com uma lógica de interacção 
didáctica adequada, para que haja um equilíbrio entre as esferas do individual e do 
social. Fomenta e estimula a independência dos estudantes no que respeita à sua 
aprendizagem. Este trabalho só pode ser desenvolvido através de uma monitorização 
sistemática, dando feedback aos estudantes dos seus progressos e dos objectivos que têm 
de alcançar (melhorando alguns aspectos, ultrapassando dificuldades identificadas pelo 
professor, estimulando o desenvolvimento conceptual, etc.). 

A partir desta constatação, e olhando para os aspectos da atmosfera envolvente, 
percebemos que apesar dos estudantes da professora A e da professora B identificarem 
que há uma forte interacção na sala de aula e terem sido avaliadas por médias não 
inferiores a 3,7, a interacção promovida pela professora A tem um significado diferente 
da interacção promovida pela professora B e, consequentemente, promove 
comportamentos de aprendizagem, avaliação e autonomia diferentes. Aqui não estamos 



Ilda Couto Lopes, Ana Breda & Nilza Costa 

 

 14 

a valorar as diferentes interacções. Estamos apenas a afirmar que são diferentes. E são 
de tal maneira diferentes que os estudantes identificam aspectos fundamentais concretos 
distintos nas dinâmicas de sala de aula respectivas. Naturalmente que a interacção se 
promove mais quando há uma grande diversidade de modos de trabalho; esta 
diversidade levará, naturalmente, a que os estudantes mobilizem, escolham, usem e 
articulem um leque maior de informações aliados a conhecimentos (intelectuais, práticos 
e verbais) para enfrentarem as situações, problemas ou questões com que se deparam. 
Assim, a mediação didáctica realizada pelas duas professoras do estudo diferencia-se, 
segundo as percepções dos estudantes, pela(o)  

! estruturação do currículo e das tarefas; 

! interacção entre estudantes; entre estes e a professora e num equilíbrio entre 
as esferas do individual e do social; 

! estímulo à autonomia dos estudantes na sua aprendizagem; 

! monitorização sistemática e diversificado do ensino e da aprendizagem 
(através de uma avaliação permanente e através de tarefas de aprendizagem 
/avaliação); 

! coerência entre as tarefas de aprendizagem e de avaliação; 

! actividade metacognitiva proporcionada e aprofundamento das aprendizagens; 

! consideração dos saberes dos estudantes. 

 

A concluir… 

O questionário usado (adaptado do QEAME (Cravino, 2004)) é um instrumento 
previamente validado. A investigação em curso e na qual esta comunicação está 
integrada tenta caracterizar a gestão curricular realizada por duas professoras que 
negociaram o currículo moldado (Gimeno-Sacristán, 2000). As conclusões obtidas 
acerca da mediação didáctica realizada por cada uma das professoras com o questionário 
permite poder afirmar de que se trata de um instrumento metodológico eficiente para 
identificar bons profissionais e para esclarecer aspectos específicos da mediação 
didáctica realizada.  

Para que se possa analisar a mediação didáctica (Lopes, 2004) no âmbito 
específico da Matemática recorrer-se-á a outros dados. Estamos convencidos que com a 
triangulação de dados poderemos analisar e identificar outros aspectos específicos dos 
diferentes tipos de mediação. Posteriormente este trabalho de investigação no ensino 
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básico poderá elucidar mudanças cruciais para as práticas e para a formação contínua de 
professores. 
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Resumo. Os programas oficiais para a Matemática no Ensino Básico 
preconizam três grandes finalidades – desenvolver as capacidades de 
raciocínio, de comunicação e de resolução de problemas. No 1º Ciclo do 
E. B., essas finalidades poderão ser atingidas mediante a realização de 
actividades integradas em três grandes domínios: Números e Operações, 
Espaço e Forma (Introdução à Geometria) e Grandezas e Medidas. Para 
este último domínio, as actividades realizadas deverão privilegiar a 
compreensão dos processos de medição e a aptidão para fazer medições e 
estimativas utilizando instrumentos apropriados, visando a compreensão 
de conceitos e a utilização de conhecimentos sobre esses conceitos na 
formulação e resolução de problemas. Neste artigo, apresentaremos alguns 
dados obtidos num estudo que teve como objectivo principal a 
caracterização de práticas pedagógicas de docentes do 1º Ciclo do Ensino 
Básico na exploração de grandezas e dos respectivos processos de 
medição.  

 

Palavras-chave: grandeza, medida, 1º Ciclo, práticas pedagógicas 

 

Introdução 

A aprendizagem é muito mais do que a simples classificação de objectos e 

formação de categorias. É também mais do que a aprendizagem de novos rótulos ou de 

vocabulário que se aplicam a classes de objectos ou ideias. Em vez disso, a 

aprendizagem envolve um processo de construção do conhecimento e de organização da 

informação em estruturas cognitivas mais amplas e mais complexas, o que pressupõe 

que toda a aprendizagem deverá necessariamente ter em consideração os diferentes 

aspectos envolvidos na realização desse processo, nomeadamente o tipo de 

conhecimento em jogo e a sua forma de construção.  
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Barberá e Gómez-Granell (1996) apresentam quatro características que 

distinguem o conhecimento matemático doutros tipos de conhecimento: 

• o conhecimento matemático apresenta um alto nível de abstracção e 

generalização: tal pressupõe a supressão de referências a contextos, situações e 

objectos particulares assim como a desvinculação das suas formas de 

representação intuitivas e perceptivas; 

• a natureza desse conhecimento é essencialmente dedutiva, uma vez que este 

é validado mediante processos demonstrativos baseados em definições 

fundamentais e axiomas, apresentando por isso uma estrutura bastante 

hierarquizada e integrada; 

• tendo como finalidade principal a obtenção de resultados consistentes 

mediante a realização de inferências válidas no próprio sistema axiomático que 

se constitui, apresenta uma linguagem formal muito específica, que inclui um 

conjunto particular de notações e regras lógicas, bastante diferente da linguagem 

comum; 

• tem cariz essencialmente teórico, impessoal e intemporal, desejavelmente 

suprimindo intenções, emoções e afectos (Onrubia, Rochera e Barberà, 2002). 

 

É hoje inquestionável que “o que os alunos aprendem está fundamentalmente 

relacionado com o modo como o aprendem” (NCTM, 1994: 23): por tal, torna-se 

imperioso que a sala de aula se apresente como um contexto de aprendizagem produtivo 

(Arends, 1995). A construção de ambientes de aprendizagem produtivos – locais onde 

os alunos apresentam atitudes positivas para consigo e o seu grupo de turma, onde 

existem estruturas e se realizam processos que satisfazem as suas necessidades, em que 

os alunos demonstram um elevado nível de motivação para o sucesso e envolvimento 

nas tarefas escolares, e que propicia a aquisição de competências sociais e colectivas – é 

um processo difícil e complexo de realizar. As estratégias delineadas pelo professor e o 

trabalho que realiza são componentes essenciais à construção desses tipos de ambientes, 

e de acordo com Onrubia, Rochera e Barberà (2002) estas estratégias deverão: 

• contextualizar a aprendizagem mediante a realização de actividades 

autênticas e significativas. Em nossa opinião, a realização de actividades 

devidamente contextualizadas permite que a criança reconheça porque e para 

quê se aprende matemática na escola; 

• valorizar processos que permitam a compreensão e a resolução de 

problemas. As explorações matemáticas deverão articular diferentes conteúdos 
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da disciplina, numa perspectiva unificadora da mesma, e privilegiar a resolução 

de situações problemáticas, quer específicas do domínio da matemática, quer 

também de outras áreas do conhecimento para cuja resolução o conhecimento 

matemático seja facilitador;  

• relacionar a linguagem matemática formal com as representações 

matemáticas intuitivas dos alunos. As representações dos alunos podem ter um 

papel importante na sua compreensão das ideias matemáticas. Embora estas 

representações sejam habitualmente pouco precisas e muito particulares, 

poderão constituir a base do desenvolvimento de outras mais correctas e 

elaboradas. Além disso, poderão dar valiosos contributos acerca do modo de 

pensar dos alunos, e de acordo com Ponte e Serrazina “o professor pode usar 

esta informação para estabelecer ligações entre as formas de representação dos 

alunos e as formas de representação usuais na matemática” (2000: 42,43); 

• utilizar os conhecimentos prévios que os alunos já possuem. A valorização 

das experiências escolares e não escolares anteriores e a sua utilização na 

exploração de novos conceitos, novos procedimentos e novas ideias matemáticas 

poderão ser meios de dar mais consistência aos conhecimentos a desenvolver; 

• caminhar progressivamente para a abstracção e generalização. A utilização 

de materiais concretos nas primeiras aprendizagens de natureza lógico-

matemática é imprescindível à construção de conceitos, no entanto, esta 

manipulação deverá gradual e progressivamente dar lugar a abordagens e 

actividades que deverão ser realizadas sem ela; 

• ensinar explicitamente estratégias e procedimentos matemáticos de alto 

nível, ajudando os alunos a compreenderem mais facilmente a sua 

aplicabilidade;  

• organizar sequencialmente os conteúdos a explorar. A este propósito, refira-

se o quão importante é a planificação do processo de aprendizagem/ensino de 

forma a revelar-se adequada aos alunos a que se destina e coerente com a sua 

integração intra e interdisciplinar; 

• basear a aprendizagem na interacção e cooperação entre alunos. É hoje 

inquestionável que aquilo se aprende resulta em grande medida da forma de 

organização dos processos de aprendizagem, e a este nível os ambientes de 

partilha, nomeadamente entre alunos, parecem apresentar-se como bastante 

favoráveis à construção do conhecimento; 
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• proporcionar situações de comunicação matemática, mediante a criação e 

exploração de situações que privilegiem a aquisição (contextualizada) de 

vocabulário específico da matemática e que em simultâneo justifiquem perante 

os alunos a importância do seu domínio nos âmbitos intra e extra escolar; e 

• contemplar a dimensão afectiva e de motivação na aprendizagem. Se não é 

fácil motivar alunos desinteressados da escola, criar actividades de 

aprendizagem que desafiem os mais capazes e ao mesmo tempo sustentem o 

interesse dos menos capazes não se apresenta como tarefa mais ligeira. Neste 

sentido, a proposta de tarefas que motivem o aluno individualmente e que 

ajudem a turma a desenvolver-se enquanto grupo apresentam-se, em nosso 

entender, como alguns dos ingredientes necessários à construção de ambientes 

de aprendizagem produtivos. 

 

Práticas pedagógicas no 1º Ciclo do Ensino Básico 

De acordo com o Perfil Específico de Desempenho Profissional do Professor do 

1º Ciclo do Ensino Básico, e no âmbito da educação em Matemática, o professor do 1º 

Ciclo “(…) promove nos alunos a aprendizagem dos conceitos, das técnicas e dos 

processos matemáticos implicados no currículo do 1º ciclo” e, no âmbito específico da 

exploração das Medidas, o professor do 1º Ciclo deverá promover “a compreensão do 

processo de medição e dos sistemas de medida.” (Decreto-Lei nº 241/2001). Para tal, 

acreditamos ser necessário que os alunos participem em muitas e variadas experiências 

que visem o desenvolvimento de hábitos de pensamento, processamento e discussão 

matemáticos. No entanto, são várias as investigações a nível internacional que apontam 

o ensino tradicional como prática dominante no ensino da matemática nos primeiros 

anos de escolaridade básica (Romberg e Carpenter, 1986; Becker e Selter, 1994). No 

contexto nacional, e no âmbito das práticas lectivas na matemática, os poucos estudos 

realizados apontam para uma situação semelhante no 1º Ciclo do Ensino Básico (Ponte, 

Matos e Abrantes, 1998; Serrazina, 1998), apesar da “escassez (senão ausência) de 

estudos específicos de educação matemática para o 1º Ciclo” (Gomes, Ralha e Hirst, 

2001). 

Num trabalho realizado em 1993 sobre concepções e práticas sobre a 

matemática e o seu ensino (Serrazina, 1993), 30% dos professores do 1º Ciclo 

inquiridos revelavam sentir alguma insegurança no ensino de matemática. O estudo de 

caso com docentes do 1º Ciclo realizado por Correia (1997) mostrou que os envolvidos 

revelaram saber pedagógico concordante com as orientações para o ensino da 

Matemática a par de dificuldades em termos didácticos.  
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No final da década passada, um estudo realizado pela Associação de Professores 

de Matemática deu origem ao relatório Matemática 2001 – Diagnóstico e 

Recomendações para o Ensino e Aprendizagem da Matemática, que descreveu o 

panorama sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática nos diferentes níveis de 

ensino não superior (APM, 1998). Os resultados recolhidos junto de 456 professores do 

1º Ciclo são, parece-nos, merecedores de algumas reflexões. 

De acordo com este relatório e no que respeita situações e práticas de trabalho, 

só 3% dos professores do 1º Ciclo afirmaram dividir a turma em grupos e 7% referiu 

nunca o fazer; a grande maioria (90%) afirma recorrer ao trabalho de grupo apenas às 

vezes. O trabalho em grupo, pela dinâmica que gera, constitui-se como momento 

privilegiado para representação, discussão e argumentação matemáticas: assim, esta 

metodologia apresenta-se ao serviço do desenvolvimento de comunicação dos alunos, 

que é, relembramos, uma das três grandes finalidades do ensino da Matemática no 

Ensino Básico; assim, a adopção deste tipo de trabalho com mais frequência é uma das 

recomendações deste estudo.  

 Quanto aos materiais utilizados na sala de aula neste nível de ensino, 70% dos 

inquiridos referiu utilizar sempre o quadro preto, e o manual escolar continua a ser 

material privilegiado (90% dos inquiridos afirmou recorrer à sua utilização para ensinar 

Matemática), em consonância com os resultados apontados por outras investigações 

(Area, 1994; Johnsen, 2001).  

Não podemos deixar de mencionar que a resposta de nunca ou quase nunca foi 

a escolhida por 85% dos inquiridos quanto à utilização da calculadora em fichas de 

avaliação, por 74% na resolução de problemas complexos, por 71% para a exploração 

de conceitos numéricos ou realização de cálculos de rotina e por 63% na verificação de 

resultados. A utilização do computador constituía prática ainda menos corrente, uma 

vez que 4 em cada 5 professores reconheceu nunca o utilizar em situação de aula. 

Apesar da clara insuficiência de recursos didácticos específicos para a aprendizagem da 

matemática apontada por estes profissionais – modelos de sólidos, instrumentos de 

desenho e/ou medida e material Cuisenaire são os únicos materiais referidos como 

existentes nas escolas por mais de 70% dos professores –, os materiais manipuláveis e 

os jogos didácticos parecem no entanto ser utilizados com alguma frequência neste ciclo 

de escolaridade (61% e 66% dos professores referiram utilizar uns e outros, 

respectivamente, às vezes): o geoplano, o material multibásico e os puzzles foram 

mencionados apenas por metade dos professores questionados. Ora, os materiais com 

que os alunos trabalham nas actividades matemáticas enquadram e centralizam as suas 

oportunidades de aprenderem Matemática na escola: por isso, uma das 

responsabilidades do professor será a de seleccionar materiais, elaborando propostas de 
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trabalho que propiciem a compreensão, a competência e a vontade de aprender 

Matemática. Em termos gerais, este estudo recomenda para as práticas pedagógicas uma 

maior valorização de tarefas promotoras do pensamento matemático dos alunos, que 

proporcionem o forte envolvimento dos alunos, através nomeadamente do reforço da 

utilização de materiais, tão necessários à compreensão de conceitos e processos nesta 

faixa etária.  

 

A construção dos conceitos de grandeza e medida 

Os Princípios e Standards para a Matemática Escolar propostos pelo National 

Council of Teachers of Mathematics para a exploração das Medidas (NCTM, 2000), 

sugerem que os currículos escolares da Matemática devem ser concebidos de forma que 

todos os alunos: (1) compreendam a existência de atributos mensuráveis nos objectos, 

assim como as unidades e sistemas de medidas e os processos de medição; (2) utilizem 

técnicas e ferramentas apropriadas e apliquem fórmulas adequadas à determinação de 

medidas.  

No âmbito nacional, e de acordo com as competências essenciais a desenvolver 

através das explorações matemáticas, as actividades relacionadas com a abordagem de 

grandezas e medidas deverão privilegiar “a compreensão do processo de medição e a 

aptidão para fazer medições e estimativas em situações diversas do quotidiano 

utilizando instrumentos apropriados”, que, em termos mais concretos, se deverá 

concretizar no 1º Ciclo do Ensino Básico visando “a compreensão dos conceitos de 

comprimento e perímetro, área, volume e amplitude, assim como a aptidão para utilizar 

conhecimentos sobre estes conceitos na resolução e formulação de problemas” e “a 

aptidão para efectuar medições e estimativas em situações diversas, bem como a 

compreensão do sistema internacional de unidades”. (ME, 1999) 

Em relação aos objectivos gerais preconizados para a Matemática no 1º Ciclo, 

iremos transcrever apenas os três mais directamente relacionados com a aprendizagem 

das Grandezas e Medidas:  

“ 3. Efectuar medições, escolhendo instrumentos adequados, para 

resolver problemas simples da vida corrente. 

   4. Fazer e utilizar estimativas em situações de cálculo ou de medição. 

   6. Explicar e confrontar as suas ideias com as dos companheiros, 

justificar as suas opiniões e descrever processos utilizados na realização 

de actividades ” (DEB, 1998: 173)   
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Assim, as primeiras aprendizagens sobre grandezas deverão estar direccionadas 

para o reconhecimento da existência de diferentes atributos, que ocorrem com maior ou 

menor intensidade em vários objectos; como resultado dessa comparação emergirá a 

percepção de que se poderão identificar classes de objectos equivalentes. Através de 

processos de comparação, os alunos aprendem a estabelecer limites, a procurar e utilizar 

padrões, a quantificar tamanhos, distâncias e tempos, por exemplo, com objectos e em 

situações do dia a dia. Nos primeiros anos do ensino básico, a compreensão do processo 

de medição deve ser especialmente direccionada para a realização de experiências 

concretas de comparação e de utilização de medições. Essas experiências deverão ser 

realizadas pelas crianças através do contacto e consequente manipulação de diversos 

objectos de forma a neles reconhecerem a existência de diferentes atributos, 

nomeadamente os mensuráveis. Para as actividades de exploração de grandezas, 

Chamorro e Belmonte (1988) propõem as seguintes fases:  

- consideração e percepção de uma grandeza como uma propriedade de 

conjuntos de objectos, isolando-a das outras propriedades que estes possuem; 

- conservação da grandeza, que pressupõe a consciencialização que a 

modificação da posição ou forma dum objecto não altera a grandeza em causa; 

- ordenação de objectos de acordo com uma dada grandeza; 

- estabelecimento de uma relação entre grandeza e número, encontrando-se 

então em condições de efectuar medições. 

O estudo das grandezas e medidas relaciona-se de forma muito directa com as 

concepções piagetianas sobre a conservação de quantidades. O conceito de medida, e de 

acordo com estudos realizados por Piaget, só poderá desenvolver-se depois de 

construída a noção de conservação, segundo a qual a mudança da forma ou da 

disposição dos objectos não produz alterações nalguns dos seus atributos mensuráveis. 

Estas concepções estão presentes no programa de Matemática do 1º Ciclo, que inclui 

referência explícita à realização no 1º ano de escolaridade de  

“experiências que conduzam à noção de invariância das seguintes 

grandezas: 

- comprimento independentemente da disposição dos objectos, da matéria. 

- capacidade-volume, independente da forma do objecto e do conteúdo 

(água e diferentes líquidos, areia, grãos…) 

- massa, independentemente do volume e do número de objectos” (DEB, 

1998: 191) 
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Metodologia 

A investigação realizada procurou obter dados que permitissem identificar as 

estratégias pedagógicas postas em prática pelos docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico 

na exploração do bloco de Grandezas e Medidas. 

Este estudo, de carácter essencialmente descritivo (Almeida e Freire, 1997), 

comportou uma entrevista realizada a quatro professores do 1º Ciclo, instrumento que 

esteve na base da concepção e posterior aplicação dum inquérito por questionário a 

docentes desse ciclo de ensino.  

No questionário podemos identificar três componentes distintas: uma destinada à 

obtenção de dados biográficos, sendo solicitadas indicações sobre idade, anos de 

serviço, concelho e distrito em que exercem actividade, e dos anos de escolaridade que 

leccionam os inquiridos; uma outra - formada por 5 grupos de 3 questões abertas e duas 

semi-abertas -  para obtenção de dados sobre práticas lectivas realizadas no âmbito da 

exploração das grandezas Comprimento, Área, Volume, Massa e Tempo; por fim, um 

grupo de 4 questões vocacionadas para aspectos gerais relacionados com a exploração 

de qualquer grandeza e/ou medida ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 

Apresentação de resultados 

De 60 inquéritos distribuídos, foram devolvidos 42. 

A idade dos inquiridos varia entre os 26 e os 55 anos (ver Gráfico nº 1) e o 

tempo de serviço destes professores varia entre os 2 e os 32 anos, sendo as classes 

[2anos, 8 anos] e [23 anos, 29 anos] as mais representativas (ver Gráfico nº 2). 

 

26%

26%

48%
26 a 35 anos
36 a 45 anos
46 a 55 anos

 

 Gráfico nº 1: Idade dos inquiridos   
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 Gráfico nº2: Tempo de serviço dos inquiridos 

Os inquiridos leccionam em 16 concelhos de 5 distritos diferentes – Aveiro, 

Braga, Porto, Viana do Castelo e Viseu –, e distribuem-se de acordo com a tabela 

seguinte: 

 

 
DISTRITO 

 
CONCELHO 

Nº DE 
INQUIRIDOS 
POR CONCELHO 

Nº DE 
INQUIRIDOS 
POR DISTRITO 

Porto Gaia 
Gondomar 
Matosinhos 
Porto 
Vila do Conde 

7 
3 
5 
7 
1 

 
 
23 

Aveiro Albergaria-a-
Velha 
Castelo de Paiva 
Espinho 
Sª Mª da Feira 
Vagos 

1 
2 
3 
2 
1 

 
9 
 
 

Braga Barcelos 
Famalicão 
Trofa 
Vizela 

1 
1 
1 
1 

 
4 

Viana do Castelo Viana do Castelo 4 4 

Viseu Cinfães 2 2 

 

Tabela nº 1: Identificação geográfica do local de trabalho dos inquiridos 
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Cerca de 60% dos inquiridos lecciona o 1º ou 2º anos de escolaridade, com 14 e 

12 professores, respectivamente. Os resultados totais obtidos estão representados no 

gráfico nº3. 

Distribuição por anos de escolaridade

33%

29%

24%

14% 1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

 

Gráfico nº 3: Distribuição dos inquiridos por anos de escolaridade 

Os resultados apresentados a seguir reflectem os dados de carácter geral à 

exploração do bloco das Grandezas e Medidas preconizado para os quatro anos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, e dizem respeito às práticas privilegiadas neste bloco de 

conteúdos relativamente: ao tipo de unidades mais utilizadas no seu trabalho com os 

alunos (convencionais ou não convencionais), ao tipo de cálculo que solicitam mais 

frequentemente (papel e lápis, mental ou com calculadora), à organização dos alunos 

preferida para o trabalho na sala de aula (trabalho individual, em pares ou em grupo) e 

aos materiais que utilizam mais frequentemente nas suas práticas (manual escolar, 

fichas de trabalho, calculadora ou computador). Dois docentes dos 1º e do 2º anos de 

escolaridade não responderam a esta parte do questionário. 

Relativamente ao tipo de unidades com que mais frequentemente trabalham com 

os alunos, as unidades não convencionais são as mais referidas pelos docentes dos 4 

anos de escolaridade, conforme gráfico nº 4. 

Preferências por tipo de unidades

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

unidades não convencionais unidades convencionais

 

Gráfico nº 4: Tipo de unidades mais propostas em actividades 
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As actividades de cálculo com papel e lápis são as que recolhem o maior número 

de respostas no âmbito das actividades de cálculo sobre grandezas e medidas, e as 

actividades utilizando calculadora foram referidas apenas por 4 dos inquiridos, não 

havendo uma única referência à sua utilização no 1º ano de escolaridade. O gráfico nº5 

espelha os dados obtidos a este respeito. 

Actividades de cálculo privilegiadas
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Gráfico nº 5: Tipo de actividades de cálculo mais propostas 

 

O trabalho em grupo é apontado pela maioria dos inquiridos como o seu 

preferido nas actividades que realizam e o trabalho em pares o menos apontado, como 

se pode constatar pela análise do gráfico nº 6. 
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Gráfico nº 6: Organização dos alunos para a realização de actividades 
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Pela observação do gráfico nº 7, podemos verificar que estes professores elegem 

a realização de fichas de trabalho como método privilegiado nas explorações de 

grandezas e medidas, explorações essas onde a calculadora praticamente não tem lugar. 

O manual escolar adoptado na escola está presente de uma forma bastante significativa 

nas salas de aula destes docentes.   
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Gráfico nº 7: Materiais utilizados nas práticas lectivas 

 

Conclusões 

A aprendizagem da matemática deve ter em consideração os aspectos que se 

relacionam não só com o conhecimento matemático, mas também com as capacidades 

implicadas nesse tipo de conhecimento e com a forma como estas podem ser 

desenvolvidas. Por tal, os currículos de Matemática para os primeiros anos devem ser 

essencialmente orientados para os conceitos, privilegiando a exploração de situações 

reais e significativas que possibilitem a atribuição efectiva de significados, e 

envolvendo as crianças activamente. Esta área deverá contribuir decisivamente para o 

desenvolvimento do pensamento lógico e da capacidade de raciocínio (devendo 

influenciar, como consequência, a forma como a Matemática é apresentada aos alunos e 

a forma como estes lidam com ela e a aplicam), devendo por isso ser dado especial 

relevo à aplicabilidade da Matemática, para que as crianças a percepcionem como parte 

integrante do mundo de que fazem parte. 

As aprendizagens iniciais a realizar na exploração do bloco das grandezas e 

medidas deverão contemplar a experimentação com unidades de medida não standard, 

nomeadamente através de sua referência corporal (palma da mão e pé, por exemplo). As 

diversas e progressivas situações de exploração deverão fazer com que o aluno se 
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aperceba que o valor da medida depende da unidade escolhida e que essa unidade 

deverá ser escolhida e/ou definida para cada situação concreta. É assim particularmente 

importante orientar os alunos na descoberta da necessidade de utilização das unidades 

convencionais. De acordo com os resultados obtidos, refira-se que as unidades não 

convencionais são as mais propostas por estes professores nas suas actividades; no 

entanto, merece-nos alguma reflexão a utilização bastante significativa de unidades 

convencionais por eles apontada em todos os anos de escolaridade deste ciclo, em 

particular no 1º ano de escolaridade. 

A organização dos alunos em grupo parece-nos propícia à criação de situações 

de interacção e de partilha, bem como de discussão entre estes, e poderá contribuir para 

a concretização dos vários objectivos curriculares para todo o ensino básico: 

desenvolvimento de competências nos domínios dos conhecimentos, das capacidades, 

das atitudes e dos valores. De acordo com os resultados apresentados, e contrariamente 

a alguns estudos referidos, a realização das actividades em grupo é a forma de 

organização do processo de ensino/aprendizagem preferida por estes docentes para a 

concretização de actividades de exploração do bloco das grandezas e medidas. 

Já em consonância com estudos anteriores, refiram-se os resultados obtidos 

relacionados com os materiais utilizados na sala de aula. O manual adoptado pela escola 

e as fichas de trabalho são indicados por estes professores como os elementos de 

trabalho mais frequentes nas suas aulas; relativamente à realização de actividades 

envolvendo o uso da calculadora ou do computador, é de salientar a reduzida frequência 

com que estes materiais de carácter tecnológico estão presentes na sala de aula na 

exploração do bloco de conteúdos em causa.   
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi identificar algumas dificuldades 
encontradas no processo de ensino/aprendizagem dos alunos na Escola 
Fundamental com relação a disciplina de Matemática e suas conseqüências, 
e/ou influências, no Curso Superior de Administração. O viés por nós 
escolhido para o desenvolvimento do estudo foi a análise da aplicação da 
prática pedagógica entre os Currículos Prescrito e Oculto, aos quais esses 
alunos foram submetidos no decorrer de suas formação básica. Esta análise 
foi realizada a partir de suas lembranças, isto é, por meio dos relatos das 
experiências na interação em sala de aula com seus professores de 
Matemática. Os alunos observavam o quanto essas interações contribuem 
para a aprendizagem da disciplina de Matemática no Curso Superior de 
Administração. 
 

Introdução 

Nos dias atuais muito se fala no meio educacional sobre um documento de 

grande importância para instituição, professores e alunos. Trata-se do Projeto Político 

Pedagógico do Curso (PPC), que nada mais é do que um documento que deve definir os 

elementos de lastro da execução do curso. O currículo, os conteúdos, as práticas 

pedagógicas, as habilidades e competências que a instituição deseja imprimir em seus 

alunos. Pressupõe-se que este documento seja elaborado com a participação de todos os 

atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da instituição. No PPC também 

é dado enfoque especial para a utilização das práticas pedagógicas, de acordo com a 

prioridade institucional, do uso do currículo oculto pelo professor em sala de aula. 

                                                 
1 1– A autora agradece publicamente à CAPES pelo apoio financeiro, traduzido pela bolsa de 

estudo concedida para a realização do estágio de doutoramento na Universidade de Lisboa no 
período de 03/2006 à 07/2006. 

2– Estudante de doutorado em Educação: Currículo, na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, atualmente em estágio de doutoramento na Universidade de Lisboa sob co-orientação 
do Dr. António Nóvoa. 
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Entretanto, é difícil, para os profissionais de educação, entender que pelo menos 

60% dos professores da instituição estudada, não têm percepção clara do que significa 

currículo. O entendimento geral é que currículo é a relação de disciplinas do curso. A 

idéia de pacote fechado é tamanha que é citado às vezes, em reuniões, terminologias 

como “grade curricular”. 

O conceito de currículo é passível de múltiplas interpretações e perspectivas, já 

que sua construção está intimamente referenciada ao sujeito em processo de 

aprendizagem e ao universo de conhecimento. Nesse sentido, o currículo não é, como 

normalmente se pensa, uma relação de disciplinas, um rol, uma lista de coisas, como 

uma lista de supermercado. O currículo é uma construção cultural e, igualmente, é um 

conceito concreto. Portanto, para que ele seja eficiente, é necessário que tenha 

aplicabilidade e resultados, de forma que torne-se materializado por meio de práticas 

educativas. Dentro dessa visão, podemos entender o currículo como algo composto a 

partir de dois eixos que, embora distintos, estão intimamente embricados. Um deles 

refere-se ao currículo prescrito e o outro ao currículo oculto.  

O Currículo Prescrito (Sacristán, 2000) é determinado a partir das políticas 

educacionais concebidas pelo governo federal que, por sua vez, deve considerar as três 

áreas de fundamentos: a sociedade, o sujeito em processo de aprendizagem e o universo 

de conhecimento (cultura). A integração desses três importantes fundamentos dependem 

do sistema de valores e das opções das políticas educativas adotadas pelos governos. 

Como o próprio nome já indica, esse currículo é um currículo pré-escrito, formal, 

necessário, mas é também um excelente coadjuvante da reprodução do conhecimento. É 

o currículo da Lei, da Norma. 

Diferentemente do Currículo Prescrito, o Currículo Oculto (Sacristán, 2000) é 

permeado de fatores morais, políticos e éticos. As escolas não ensinam aos alunos 

apenas a “ler, escrever, calcular, entre outros conteúdos”, elas são também agentes de 

socialização, de mudança e sendo um espaço social, tem um duplo currículo, o explícito 

e formal, e o oculto e informal. 

A prática do currículo oculto é, geralmente, marcante na vida dos alunos, 

estando associado às mensagens de natureza afetiva, tais como atitudes e valores. Porém 

não é possível separar os efeitos dessas mensagens daquelas de natureza cognitiva. Sua 

prática está intimamente ligada às experiências vividas pelos professores. É o currículo 

da alma no sentido de que dá o anima aos alunos; é o savoir faire como diz 

Perrenoud,(2000). Sua prática se dá pela percepção que o professor desenvolve no 

exercício de sua profissão de que é preciso atingir com precisão o seu objetivo, o seu 

alvo no processo de ensino aprendizagem e para tanto, desenvolve, além das fronteiras 
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das metodologias, formas próprias para alcançar a aprendizagem de seus alunos 

marcando-os não apenas o seu intelecto mas, sobre tudo sua afetividade. Essa é a 

manifestação do currículo oculto. 

Segundo Hargreaves (1989), as mudanças se dão influenciadas pelas crenças e 

valores dos professores sobre educação, ensino e aprendizagem que, por sua vez, 

interferem nas suas práticas em sala de aula. Entretanto, é necessário que as 

organizações de ensino (pública ou privada) assumam a responsabilidade da formação 

ou mudança para que não corra o risco de, dentro de uma mesma organização existirem 

várias formações, dependendo das crenças e valores individuais dos professores. 

Se não estiver claro para uma organização de ensino demonstrado por meio do 

currículo, que aluno pretende (trans)formar, essa não pode orientar aos professores 

quanto ao uso das práticas “voluntárias” do currículo oculto. Conforme Nóvoa 

(1993:35), “é curioso observar que o discurso da Reforma Educativa, apelando para 

conceitos e teorias recentes reproduz uma velha concepção da profissão docente (...) 

Podemos dizer que os professores continuam a ser vistos como agentes e não como 

atores e construtores de conhecimento”. 

Sem usar tais terminologias, encontramos nas idéias de PONTE (1992) apoio 

para esta visão curricular, quando este afirma que a construção do saber está 

impregnado de elementos sociais, não se podendo separar um do outro. Além disso, o 

autor enfatiza a importância das crenças e concepções que estão presentes em todo 

conhecimento3. E nesse sentido é valioso o estudo da relação entre esses fatores 

(crenças e concepções) e o conhecimento matemático do professor, já que ele é o 

responsável pelas experiências de aprendizagem e está em lugar privilegiado para 

influenciar as concepções que darão origem às atitudes dos alunos. 

Do nosso ponto de vista, o professor é o grande responsável pela execução do 

que as políticas públicas reservam para a educação nacional. Também é ele responsável 

pela implementação do currículo adotado pela instituição de ensino em que trabalha. No 

entanto, via de regra, o professor não tem acesso, não é consultado nem na formação das 

políticas públicas que culminam com os parâmetros curriculares nem nas próprias 

instituições em que faz parte. Portanto, é muito provável que em uma mesma instituição 

tenhamos um mesmo currículo executado de diversas formas, produzindo habilidades e 

competências diversas daquelas que os próprios parâmetros direcionam formar. 

                                                 
3 – Ponte considera as crenças como a parte do conhecimento menos elaborada e as concepções 

como organizadoras dos conceitos, sendo responsáveis pela maneira como o professor aborda 
as tarefas e estando, portanto, diretamente relacionado às atitudes deste. 
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No caso do Curso de Administração, por exemplo, os parâmetros curriculares 

mais recentes, (Resolução N˚ 4, de 13 de julho de 2005) recomenda que as Instituições 

de Ensino Superior (IES) devem desenvolver competências e habilidades em seus 

alunos para que eles possam, pelo menos, serem Administradores capazes de:  

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes 

graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenómenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se 

de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e 

sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 

profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 

adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 

estratégicos e operacionais. 

Com essa orientação, espera-se que as IES, adequando os Projetos Políticos 

Pedagógicos do Curso de Administração, desenvolvam em conjunto com seus docentes 

práticas pedagógicas capazes de possibilitar ao alunado a condução de competências e 

habilidades que promovam a empregabilidade daqueles. 
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Tendo esses princípios em mente, e levando em consideração as idéias dos 

educadores já referidos neste artigo no que concerne aos tipos de currículos que podem 

(e são) praticados nas IES, o presente estudo foi realizado com o objetivo de investigar 

algumas dificuldades encontradas no processo de ensino/aprendizagem dos alunos na 

Escola Fundamental com relação a disciplina de Matemática e suas conseqüências, e/ou 

influências, no Curso Superior de Administração. Para atingir tal objetivo 

desenvolvemos uma pesquisa exploratória, a qual será descrita a seguir. 

 

Metodologia 

Este estudo, de caráter exploratório, foi realizado com uma pequena amostra de 

65 estudantes ao longo do 1o e 2o semestres do curso de Administração em uma 

instituição privada do Ensino Superior da cidade de São Paulo4. O método de 

investigação consistiu de: (a) análise do desempenho desses alunos ao longo do 1o 

semestre letivo nas aulas de matemática, (b) aplicação coletiva de um questionário 

contendo perguntas abertas a respeito das disciplinas ensinadas na escola, realizada no 

início do semestre, seguido por (c) uma entrevista individual baseada nas respostas 

obtidas no questionário, buscando entender as interferências e influências causadas aos 

alunos pelos professores de Matemática no decorrer de suas vidas acadêmica e na 

formação do Administrador. Para efeito deste estudo, foram analisados apenas 3 blocos 

de questões do questionário, quais sejam: 1) Perfil dos alunos estudados; 2) Análise de 

desempenho no ingresso do curso e após ter cursado por um semestre a disciplina de 

Matemática; 3) Influência dos professores de Matemática no desempenho dos alunos e 

na formação do Administrador, sob a luz da utilização do currículo oculto. 

 

Resultados 

Para facilitar a visibilidade da pesquisa, os resultados serão apresentados dentro 

de três eixos: 1) o perfil do alunado, 2) a comparação do desempenho dos alunos na 

disciplina de Matemática, antes do ingresso ao Curso e depois de cursado um semestre 

da disciplina de Matemática. Comparação feita pelos alunos do professor de Matemática 

do colégio e da faculdade e 3) a visão dos alunos sobre : 

 

 
                                                 
4 – Os cursos superiores no Brasil costumam ser implementados por semestres e não por ano. Assim, 

o curso de Administração tem a duração de 8 semestres letivos, isto é, 4 anos. A Matemática 
ensinada no 1o semestre do curso está circunscrita na revisão dos conteúdos ensinados no nível 
da escolarização básica brasileira (de 1a à 8 séries).  
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1) Perfil dos alunos 

Ao iniciar o curso de Administração os 65 alunos inquiridos têm o seguinte 

perfil: 33% com idade entre 17 a 21 anos; 43% entre 22 a 29; 16% entre 30 a 39 e acima 

de 39 anos apenas 8%. 66% desses alunos vieram de escola pública, contra 27% que 

vieram de escola particular; e, ainda, 7% que concluíram o ensino fundamental e médio 

em cursos supletivo. A pesquisa aponta que 98% dos que trabalham estão nos seguintes 

setores econômicos: 70% trabalham no setor de Serviços; 25% na Indústria e 5% na 

Agropecuária. 

Considerando o tipo de escola onde os alunos estudaram é razoável inferir que 

se trata de uma população oriunda da classe média baixa ou mesmo pobre. Se 

considerarmos que são alunos concluintes do primeiro ano de faculdade, observamos 

que não é uma população estudantil jovem, já que 2/3 desses alunos iniciaram o curso 

com idade em que já poderiam tê-lo concluído. Por fim um dado importante a 

considerar é que a quase totalidade dos alunos trabalham e mais, são eles os próprios 

responsáveis financeiros pelo pagamento das mensalidades do curso. 

2) Comparação dos desempenhos dos alunos antes de ingressar no ensino 

superior e no final do 1
o
 semestre letivo cursando a disciplina de matemática. 

Antes de apresentar os resultados do desempenho dos alunos em Matemática, 

tanto no exame de seleção, quanto ao final do 1º semestre, é necessário descrever sobre 

uma prática pedagógica corrente dessa IES. No Processo Seletivo (vestibular), a prova 

de Matemática é composta por questões que medem o nível de raciocínio do 

vestibulando. Com base nestes resultados o professor de Matemática elabora um 

programa de 20 horas/aula com a finalidade de revisar o programa do ensino 

Fundamental. Em geral é criada, a partir desta ação, um certo patamar mínimo no 

conhecimento matemático da turma. Além disso, no decorrer dessas 20 horas/aula, há a 

presença de um outro professor da área de relações inter-pessoal que atua junto com o 

professor de Matemática com a finalidade de estabelecer um ambiente colaborativo e 

descontraído dentro do grupo. Este ambiente estimula os alunos que têm maior 

facilidade na disciplina a ajudarem os colegas que apresentam dificuldades. 

A tabela abaixo apresenta a comparação nos desempenhos de Matemática desses 

alunos no exame de ingresso à faculdade e após de terem cursado por um semestre a 

disciplina de Matemática no Curso de Administração. É importante que se diga que esse 

exame de seleção é constituído por questões que exploram os conteúdos relacionados ao 

Ensino Fundamental (de 1º ao 8º ano) e, principalmente, o raciocínio lógico-

matemático. Já o 1º semestre da disciplina de Matemática (incluindo aqui inclusive as 

20 horas/aulas adicionais) volta-se para uma revisão de conteúdos dos ensinos 
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Fundamental e Médio, abordados a partir de resolução de problemas, a partir de 

situações práticas, muitas vezes resolvidas em pequenos grupos e discutidas 

posteriormente no grande grupo.  

 

TABELA 1: Comparação dos desempenhos dos alunos no processo seletivo e do final 

do 1º semestre 

        Momentos 
Desempenho Processo Seletivo Final do 1º semestre 

FRACO (de 2 à 3,9) 17 alunos = 
(26%) 

4 alunos = (6%) 

MÉDIO (de 4 à 5,9) 30 alunos = 
(46%) 

6 alunos = (9%) 

BOM (de 6 à 7,9) 12 alunos = 
(18%) 

35 alunos = 
(54%) 

ÓTIMO (de 8 à 10) 6 alunos = 
(10%) 

20 alunos = 
(31%) 

 

A tabela 1 acima evidencia que houve uma consistente melhora no desempenho 

dos alunos, já que no exame seletivo os desempenhos 72% deles atingiram 

desempenhos “fraco” e “médio” e ao final do 1º semestre 85% dos alunos enquadraram-

se entre os desempenhos “bom” ou “ótimo”.  

Embora ainda seja cedo para qualquer análise conclusiva, já que a mesma 

apenas iniciou, é possível que os resultados da tabela 1 assinale para uma relação entre o 

nível de interesse dos alunos e o aprendizado dos conteúdos. Em outras palavras, talvez 

tais resultados sejam indicação de que há uma relação entre o que é aprendido e a 

utilização (ou a perspectiva de utilização) desse aprendizado no exercício da profissão, 

recheando os conteúdos de significado. Se assim for, tal relação certamente deve-se a 

diferença entre os currículos ocultos praticados pelo professor da escola e o da 

faculdade. 

3) Influência dos professores de Matemática no desempenho dos alunos e na 

formação do Administrador.  

Nesse item, para percebermos mais claramente a prática do professor com o 

currículo oculto, foram feitas três perguntas aos alunos, as quais, a partir das respostas 

deles, foram agrupadas segundo, os seus sentidos semânticos. 
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A) RELEMBRANDO A FORMA COMO VOCÊ APRENDEU MATEMÁTICA NA ESCOLA E 

COMPARANDO COM A FORMA QUE VOCÊ APRENDE A MATEMÁTICA NA FACULDADE, 

VOCÊ AVALIARIA QUE: 

CATEGORIA N°°°° e % de respostas 

A forma da escola era melhor. 1 aluno  = 1,5% 

Não há diferença entre uma e outra. 2 alunos  = 3% 

A forma da faculdade é melhor. 58 alunos = 89,5% 

Em branco. 4 alunos = 6% 

 

A primeira informação que se pode obter dos números acima apresentados é que 

há de fato uma esmagadora maioria de alunos que afirmam que o método de ensino 

utilizado pelo professor de Matemática na faculdade é melhor, do ponto de vista da 

aprendizagem do que o da escola. Este dado parece vir a corroborar com a conjectura 

prévia de que na faculdade a Matemática parece fazer mais sentido para os alunos e que 

essa diferença passa necessariamente pelas práticas dos docentes em sala de aula. Porém 

a pergunta não permite saber em que ou porquê a maneira como a Matemática é 

ensinada na faculdade é melhor do que na escola. Para tanto, as questões b) e c), 

apresentadas a segui ajudam a clarificar a questão. 

B) APONTE O PRINCIPAL FATOR RESPONSÁVEL POR ESSA SUA AVALIAÇÃO: 

CATEGORIAS No e % de resposta 

A forma que o professor da faculdade explica os 
conteúdos. 

12 alunos = 
18% 

Os conteúdos que agora fazem sentido. 8 alunos = 12% 

A disponibilidade do professor da faculdade em tirar as 
dúvidas dentro e fora de sala de aula 

35 alunos = 
54% 

Os recursos que a faculdade tem e que a escola não tinha. 6 alunos = 10% 

O interesse em aprender é maior agora. 2 alunos = 3% 

Matemática é decorar, o que mais importa é a memorização. 2 alunos = 3% 

 

Os percentuais das respostas dos alunos nas três primeiras categorias é um 

indicativo de que a conjetura inicial, isto é, a de que o currículo oculto implementado 
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por meio das ações do professor de Matemática da faculdade tem sido um fator 

importante para que a Matemática faça sentido para os alunos e que esses tenham 

interesse por ela (54% fazem perguntas dentro e fora da aula, numa demonstração de 

interesse e 12% diz que a Matemática passou a fazer sentido). 

Na seqüência foi perguntado diretamente aos alunos sobre a contribuição da 

Matemática na formação desses alunos. 

c1) VOCÊ ACHA QUE A MATEMÁTICA TEM CONTRIBUÍDO PARA A SUA FORMAÇÃO DE 

ADMINISTRADOR?: SIM �   NÃO �   NÃO SEI � 

RESPOSTA No e % de resposta 

SIM 63 alunos  = 97% 

Não sabe 2 alunos = 3% 

 

c2) CASO VOCÊ TENHA RESPONDIDO SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, QUE COMPETÊNCIAS 

VOCÊ ACHA QUE A MATEMÁTICA TEM CONTRIBUÍDO PARA A SUA FORMAÇÃO DE 

ADMINISTRADOR?: 

CATEGORIAS No e % de resposta 

Desenvolver Raciocínio lógico, crítico e/ou analítico 30 alunos  = 46% 

Ter determinação 13 alunos  = 20% 

Ter vontade de aprender 9 alunos = 14% 

Ser mais curioso 8 alunos = 12% 

Outros 5 alunos = 8% 

 

As categorias acima foram elaboradas a partir do agrupamento das respostas 

espontâneas dos alunos. É expressivo a quantidade de alunos cujas respostas 

enquadram-se no desenvolvimento de raciocínios lógicos e/ou crítico e/ou analítico. Tal 

dado é muito importante porque ele vem ao encontro do que recomenda os parâmetros 

Curriculares para o curso de Administração. Tal resultado sugere que o currículo 

prescrito adotado pela IES estudada, em conjunto com seu professor e o currículo oculto 

implementado por este no ensino da disciplina de Matemática, tem atingido o objetivo 

de desenvolver competências e habilidades que favoreçam a formação de 

Administradores capazes. 
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Para que o aluno também percebesse a importância do currículo, nesse item, 

foram mostradas, duas das competências e habilidades5 sugeridas pela Resolução N˚ 

4/2005 e foi perguntado: Você lembra se os seus professores do Ensino Fundamental 

contribuíram positivamente no seu processo de ensino/aprendizagem para que você 

desenvolvesse alguma dessas competências e habilidade? Que lembrança você guarda? 

E na Faculdade? 

75% dos alunos apontaram que as maiores contribuições positivas estavam 

ligadas aos professores de Ciências e Estudos Sociais (História, Geografia). Os 25% 

restantes enquadravam os professores de Matemática, Educação Física e Religião. 

 

Reflexões Finais 

Antes de iniciar as reflexões finais do presente estudo é importante declarar que 

não se pretende extrapolar os resultados aqui encontrados para além do universo desta 

pesquisa, ja que a mesma tem limitações quanto ao tamanho da amostra e quanto ao 

número de questões aqui analisadas. Igualmente está claro que sendo os dados coletados 

em uma única instituição, seu poder de generalização é quase nenhum. Porém os 

resultados obtidos permitem proceder com uma boa análise e, dessa forma chegar a uma 

rica reflexão sobre a eventual influência do currículo oculto na formação dos futuros 

administradores. 

A análise dos dados realizada na seção anterior, permite que três reflexões sobre 

Matemática, tal qual vem sendo ensinada nesta IES, sejam feitas. Todas elas observam 

que a prática do currículo oculto tem: 

1. Despertado no aprendiz a criatividade, a espontaneidade e o respeito. Esta 

observação é também encontrada nas idéias de Sacristan (2000); quando este 

afirma que essas características são encontradas quando utilizado o currículo 

oculto de forma positiva. 

2. Demonstrado que as crenças e concepção do professor interfere na forma 

como ele trabalha os conhecimentos com seus alunos (Ponte,1992). 

3. Despertado na relação porfessor-aluno mensagens de natureza afetiva; 

                                                 
5 IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 

matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenómenos produtivos, 
administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante 
dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do 
seu exercício profissional; 
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Essas reflexões acima apresentadas permite concluir que a prática do Currículo 

Oculto de Matemática no curso de Administração pode influenciar positivamente a 

formação dos alunos no desempenho de sua futura profissão. 
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Resumo. Esta comunicação é o resultado de uma reflexão sobre o 
desenvolvimento de autonomia dos alunos no caso específico da 
matemática. Inicialmente são discutidas algumas tensões inerentes ao 
desenvolvimento de autonomia na prática lectiva como por exemplo, o 
estabelecimento de autoridade, relações de dependência entre aluno e 
professor, delegação e aceitação de responsabilidade,.... 
Diversos autores (Gravemeijer,2004; Yackel e Cobb,1996; Turner, 1998) 
estabelecem relação entre o desenvolvimento de autonomia no aluno e o 
estabelecimento de tipos de cultura de sala de sala. Nesta comunicação 
analisamos algumas características relevantes, destes tipos de culturas, 
para o desenvolvimento de autonomia.  
Questões centrais são: quais as características de culturas de sala de aula 
necessárias à emergência de autonomia dos alunos; quais as formas de 
actuar dos professores que promovem a educação para a autonomia. 

       

Reforma educacional nos Países Baixos 

O papel de destaque que o tema autonomia tem adquirido nos movimentos de 
reforma de educação em geral e nos movimentos de reforma de educação matemática 
em particular estende-se a nível internacional. Nos Países Baixos houve em 1998/1999 
uma reforma curricular no ensino secundário. Alguns aspectos essenciais desta reforma 
são: integração de competências pratica e sociais e conhecimentos; preparação dos 
alunos para lidar com grandes quantidades de informação e aplicação desta. O papel do 
aluno e o do professor sofrem com esta reforma uma alteração substancial. O aluno 
deve ser activo, funcionar de forma independente, e estudar por si próprio. O professor 
deve ser mais do que transmissor de conhecimentos; o professor é essencialmente, um 
mentor do processo de aprendizagem. As escolas adquirem mais liberdade para 
organizar as actividades lectivas e não lectivas de acordo com a sua visão sobre a 
educação. 

Autonomia 

Segundo Machado (1995) em Menezes (2004) a palavra autonomia pode 
decompor-se em auto (por si mesmo) e nomos (lei, norma). Etimologicamente, isto 
compreende o direito da pessoa se reger pelas próprias leis ou seja, leis de origem 
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interna. Nesta perspectiva, autonomia está interrelacionada com conceitos de 
independência, autodeterminação e autoridade. Para Sanches (1995) em Menezes 
(2004) autonomia começa por ser independência, embora esta característica por si só 
não seja condição suficiente. Necessário para a autonomia é pois, a qualidade de 
autodeterminação, que pressupõe a capacidade da pessoa tomar decisões 
ponderadamente e ser capaz de criar regras e leis próprias.   

Nesta perspectiva, um aluno autónomo é de certa forma independente do 
professor e possui um conjunto de valores e normas que o guiam na sua tomada de 
decisões. Segundo Yackel e Cobb (1996) o aluno tem consciência da própria capacidade 
intelectual e, utiliza nas suas acções, julgamentos e decisões essa capacidade. Em 
contrapartida, o aluno heterónomo aguarda que a autoridade, neste caso o professor, lhe 
diga como actuar adequadamente. 

   

Tensões na educação para a Autonomia no caso da matemática 

Yackel e Cobb (1996) definem autonomia com respeito à participação dos 
alunos na prática lectiva de uma comunidade da sala de aula Este pressuposto baseia-se 
na compreensão de ensino e aprendizagem de matemática suporta um modelo de 
participar numa cultura em vez de um modelo de transmissão de conhecimentos. Para 
Bauersfeld (1993) em Yackel e Cobb (1996) o desenvolvimento individual de raciocínio 
matemático e, processos de dar significado a actividade matemática, não podem ser 
separados dos seus participantes quando estes, interactivamente, constituem 
significados matemáticos comuns.  

Teoricamente um aluno autónomo estará em estado de regular o seu processo de 
aprendizagem sendo assim menos dependente do professor ou do livro de texto. Por 
exemplo, o professor propõe um problema matemático aos alunos que têm de resolver 
por si próprios. É dado determinado tempo aos alunos para resolverem o problema, ao 
fim deste tempo são validades as soluções encontradas. O processo de discussão e 
validação das soluções encontradas pelos alunos pode ser dirigido pelo professor de 
diferentes maneiras, desenvolvendo, ou não, maior grau de autonomia nos alunos. 
Algumas possibilidades são: os alunos aguardam que o professor apresente a solução 
correcta, os alunos aguardam que um aluno indicado pelo professor diga a resposta 
correcta, os alunos comparam a sua resposta com as soluções do livro, os alunos 
comparam as suas soluções com outros alunos, os aluno controlam eles próprios passo 
por passo a sua resolução. Neste último caso, o aluno actua autonomamente na medida 
em que está em estado de justificar, primeiramente para si próprio (e mais tarde para os 
colegas e professor), as escolhas feitas ao longo do processo de resolução. Em contraste, 
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tem-se o aluno do primeiro caso, que aguarda passivamente o professor ditar a resposta 
correcta e, que aceita sem questionar, a sua validade. Um aluno nestas condições 
geralmente reproduz rotinas e é pouco flexível no raciocínio e formas de resolução 
porque não desenvolveu hábitos e processos próprios de validação. Por essa mesma 
razão, este aluno é também mais inseguro e dependente da autoridade do professor. A 
solução encontrada estará errada ou certa porque o professor assim o diz. Ou, o 
problema resolve-se desta maneira porque o professor assim o quer, ou porque no livro 
encontra-se um exemplo assim resolvido. Uma consequência desta dependência do 
aluno pelo professor é a insegurança que o aluno pode desenvolver relativamente à 
matemática. A ausência de uma certa autoridade própria vai constituir um problema 
para a aprendizagem do aluno no caso da autoridade (o professor) não estar presente.  

Fazemos notar que autonomia não implica individualismo. O facto do aluno ser 
autónomo não invalida que o aluno compare as suas soluções com outros colegas ou 
que o professor discuta com o grupo as soluções encontradas. Muito pelo contrário, o 
facto do aluno já ter validado a sua resposta permite a este ter argumentos para defender 
a sua solução encontrada, sendo o seu contributo para a classe mais enriquecedora. 

Na prática lectiva o professor é a autoridade na sala de aula e é quem gere as leis 
de actuação. Isto significa que não existe verdadeira autonomia para os alunos no 
sentido que estes têm de se reger por leis externas. Deste modo, a autonomia dos alunos 
revela-se na forma como estes actuam dentro das regras que são estabelecidas. O 
professor determina o que é válido como matemática, o que conta como uma resposta 
matemática, o que conta como um raciocínio matemático, etc. O aluno desenvolve 
autonomia ao apropriar-se do significado comunicado pelo professor, dando-lhe ele 
próprio significado. Para Gravemeijer (2004) é necessário pois uma aprendizagem da 
matemática baseada na experiência do aluno, onde a construção de conceitos 
matemáticas é feita de forma que o aluno consiga reconstruir o que aprendeu. Só deste 
modo é possível que os alunos se tornem menos dependentes do professor. 

Segundo Yackel e Cobb (1996) o aluno pode assumir algumas das 
responsabilidades tradicionais do professor apenas no sentido em que constrói maneiras 
pessoais de julgamento. Este conjunto de valores permite-lhe, em acção, saber quando é 
apropriado contribuir matematicamente e o que é que constitui uma contribuição 
matemática aceitável. Isto requer entre outras factores, que o aluno possa julgar o que 
conta como uma solução diferente, como uma solução com insight, como uma solução 
eficiente e uma explicação aceitável.  

A aceitação de responsabilidade por parte do aluno e delegação da mesma por 
parte do professor não é tarefa fácil e o seu sucesso está em grande parte dependente das 
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convicções culturais e sociais da escola, da classe e dos alunos e professor. O insucesso 
ou sucesso na matemática é vulgarmente aceite como uma característica pessoal: tem-se 
a veia para a matemática ou não se tem. Esta forma de encarar a matemática entra, na 
verdade, em conflito com a ideia da actividade matemática como uma actividade 
acessível a qualquer pessoa. Para se atrever a assumir responsabilidade o aluno deve ter 
a percepção que o sucesso na disciplina de matemática está dependente do seu trabalho, 
aplicação e esforço e não de factores arbitrários.  

Outro aspecto presente na educação para a autonomia é a tensão entre aprender e 
funcionar eficientemente. O professor está inserido na cultura de uma escola e grupo de 
matemática, estando dependente da visão desta sobre o que significa aprender 
matemática. Como exemplo temos os testes de avaliação ou a preparação dos alunos 
para um exame. Em nome da eficiência, o professor continua na prática a tomar da mão 
do aluno o processo de aprendizagem deste.  

 

Cultura da sala de aula 

A forma como os alunos actuam ou as suas expectativas de actuação dependem 
da cultura estabelecida no grupo. Em qualquer comunidade de sala de aula existem 
normas mais ou menos explicitas que controlam e dirigem o comportamento e 
expectativas da mesma comunidade. Por exemplo o facto dos alunos deverem desafiar o 
pensamento dos outros alunos e justificar as suas próprias interpretações são exemplos 
de normas válidas tanto para a disciplina de matemática como para a disciplina de 
português ou ciências. Neste caso geral fala-se de normas sociais. Quando nos focamos 
nos aspectos normativos das discussões matemáticas específicos da actividade 
matemática dos alunos fala-se de normas sócio-matematicas. Yackel e Cobb (1996) 
utilizam os seguintes exemplos para distinguir os dois conceitos: 

The understanding that students are expected to explain their solutions and their 
ways of thinking is a social norm, whereas the understanding of what counts as 
an acceptable mathematical explanation is a sociomathematical norm. Likewise, 
the understanding that when discussing a problem students should offer 
solutions different from those already contributed is a social norm, whereas the 
understanding of what constitutes mathematical difference is a 
sociomathematical norm 
 

Ou seja, segundo Yackel e Cobb (1996) o que conta como uma explicação 
matemática aceitável ou o que constitui uma solução matemática diferente são exemplos 
de normas sócio-matematicas .  
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Num sistema de ensino que valoriza a autonomia intelectual e social dos alunos 
pressupõe-se que os alunos participem de forma activa nas aulas e na sua aprendizagem, 
que sejam capazes de fazer e fundamentar escolhas e decisões. Uma das 
responsabilidades do professor será estabelecer uma cultura na sala de aula que apoie os 
alunos nestas acções e actuar de forma coerente com esta cultura. Desenvolver 
autonomia intelectual em matemática exige dos alunos e professores que alterem as 
normas sócio-matematicas na sala de aula nesse sentido. Exemplos de episódios de 
como de estabelecem as normas sócio-matematicas encontram-se emYackel & Cobb 
1996. 

 

Mudança 

Geralmente o estabelecimento de uma cultura de sala de aula implica uma 
mudança do contracto didáctico ou das normas sócio-matematicas. Investigação mostra 
que alunos oferecem resistência as tentativas do professor em implementar uma 
abordagem de resolução de problemas ( Desforges e Cockburn, 1987; Stigler e Hiebert, 
1999 em Gravemeijer, 2004). Esta resistência, poderá ter a ver com uma certa 
incoerência entre a intenção do professor e a realidade que os alunos experimentam.  

The students are used to being rewarded for reproducing the teachers reasoning 
and procedures, and they will keep believing that this will stay that way unless they 
experience otherwise. 

As normas sociais construídas na sala de aula são inseparáveis das crenças 
individuais dos alunos participantes. Mudar as normas sócio-matematicas implica 
mudar as crenças dos alunos sobre o que é a matemática, o que conta como explicação 
matemática, etc. Segundo Gravemeijer (2004) o aluno mudará as suas crenças se tiver 
oportunidade de experimentar o facto de ter havido uma alteração nas normas. Situações 
concretas como: episódios ocorridos na sala de aula, respostas dadas por alunos, formas 
de dar uma resposta, estratégias, etc, formam importantes pontos de partida para a 
negociação das normas sociais e sócio-matematicas. Recompensar a actuação do aluno 
quando este age segundo a nova norma acordada é uma forma bastante eficaz de ajudar 
o aluno a realizar-se da alteração nas normas.   
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Formas de actuar do professor 

Gravemeijer (2004) menciona como focos essenciais de acção do professor o 
desenvolvimento de uma cultura a sala de aula e a selecção de actividades. 
Relativamente ao primeiro aspecto, Gravemeijer (2004), Yackel e Cobb (1996) 
sublinham a importância da negociação das normas sociais e sócio-matematicas para o 
desenvolvimento de uma cultura de sala de aula coerente com o desenvolvimento da 
autonomia intelectual matemática. Quanto ao segundo aspecto, à selecção de 
actividades, Gravemeijer (2004) foca a importância do professor conseguir antecipar as 
actividades mentais dos alunos: 

To be able to plan instructional activities that may foster certain student 
inventions, the teacher has to take an actor’s point of view, and to try to 
anticipate what students might do. In this manner, the teacher can plan 
instructional activities that may foster the mental activities of the students, 
which fit his or her pedagogical agenda. In relation to this, Simon (1995) speaks 
of a hypothetical learning trajectory. The notion of a hypothetical learning 
trajectory entails that the teacher has to envision how the thinking and learning, 
in which the students might engage in as they participate in certain instructional 
activities, relates to the chosen learning goal.  

Turner (1998) aponta a importância do professor na adaptação das tarefas ao 
nível do aluno e da classe. Ou seja, o professor serve como mediador entre a tarefa e o 
aluno, evitando assim a frustração ou o aborrecimento do aluno. Frustração, no caso em 
que o elemento desafio da actividade proposta é superior a capacidade do aluno naquele 
momento; aborrecimento, quando os problemas, demasiado fáceis ou demasiado 
estruturados, provocam o desinteresse do aluno.  

Figura retirada do livro 'A handboek of Mathematical 
Discourse" do autor Charles Wells 
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No ensino para a autonomia o professor deixa, por um lado, de ser a figura 
central na sala de aula mas isto não significa que o professor seja um ser passivo que 
apenas responde as necessidades que o aluno por iniciativa própria mostra. Gravemejer 
(2004) utiliza o termo professor pró activo para designar o professor que ajuda o aluno a 
reinventar a matemática. Diversos autores (Hogan e Pressley, 1997; Langer, 1984; 
Palincsar, 1986; Palincsar e Brown, 1984; Rogoff, 1990; Wood, Bruner e Ross, 1976 
em Turner, 1998) defendem a perspectiva que o professor deve essencialmente ajudar 
os alunos a tomar controlo do seu processo e objectivos de aprendizagem:  

(….) to provide guidance for accomplishing the learning goal only as necessary 
and to move from a position of shared responsibility to one which the student 
takes control of learning goals and processes  

 

Segundo Gravemeijer (2004), o professor deve dispor por um lado de um 
conjunto de tarefas que ele pode seleccionar e adaptar às suas necessidades (fonte de 
exemplos de tarefas que tenham potencial para variedade de interpretações e soluções) 
e, por outro lado, de um framework de referência que possa guiar as suas escolhas 
didácticas. Para ajudar o professor nesta tarefa deveriam haver mais exemplos de 
sequências de instruções apoiadas numa teoria de aprendizagem local. Estas tarefas, que 
servem simultaneamente de exemplo e suporte teórico para escolhas didácticas 
ajudariam o professor no processo de antecipação da forma como o aluno aprende.  

 

Conclusões 

Na educação para a autonomia é necessário que o aluno desenvolva um certo 
grau de independência relativamente ao professor e, uma autoridade própria. No caso 
específico da matemática isto exige que o aluno possua um conjunto de normas, valores 
e crenças sobre o que é matemática, que o ajudem a fazer julgamentos. Por exemplo, a 
julgar o que conta como um argumento matemático, ou o que conta como intervenção 
matemática, etc. 

O desenvolvimento de autonomia é importante para que o aluno aceite ter um 
papel activo na sua própria aprendizagem. Na prática, só é possível que o aluno venha a 
assumir este papel se o professor, por seu lado, for delegando responsabilidades ao 
aluno e ensinando-o a assumir esta responsabilidade. 

Nesta comunicação definimos autonomia com respeito à participação na 
comunidade uma vez que a aprendizagem individual é inseparável de aspectos culturais 
e sociais. A alteração da cultura de sala de aula exige que alunos e professores 
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negoceiem as normas sócio-matematicas (aspectos normativos de discussões 
matemáticas que são especificas da actividade matemática dos alunos). Situações 
concretas tais como respostas dos alunos ou diferentes estratégias são um bom ponto de 
partida para a negociação das normas sócio-matematicas. Este processo de negociação 
exige que alunos e professores comuniquem intensivamente, o que resulta em 
oportunidades de aprendizagem para ambos, aluno e professor. Para o professor na 
medida em que fica a conhecer o que os seus alunos sabem, ou têm dificuldade. Este 
conhecimento é essencial para o professor tentar antecipar a actividade mental dos 
alunos e, para a selecção e adaptação de tarefas.   
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Resumo. O “imediatismo” característico da era da comunicação em que 

vivemos parece traduzir-se num “facilitismo linguístico” que, com o 

intuito de chegar a um maior número de pessoas, corre o risco de induzir a 

perda da principal característica de qualquer linguagem: a sua 

Universalidade.  
Este facto, (que podemos constatar abrindo a página das msg do telemóvel 

de “kualker adolxent”) também se verifica na Matemática, apesar desta ser 

uma linguagem mais “técnica” e Universal. Em prol da dita 

“compreensão” pelas “massas” abdica-se com uma frequência, algo 

assustadora, do rigor exigido pela “técnica” intrínseca à natureza de uma 

ciência, dita, exacta. Esta tendência parece difícil de contornar se não 

exigirmos a nós mesmos uma atenção constante no rigor da linguagem que 

utilizamos. Este rigor deverá surgir, quanto mais não seja, como uma 

formalização da linguagem “corrente” que utilizamos para uma melhor 

compreensão dos conceitos expostos.  

Pretendemos promover a discussão em torno de duas questões, quanto a 

nós extremamente importantes, e frequentemente perdidas num manancial 

de objectivos a cumprir e de competências a serem adquiridas: 

• A linguagem Matemática é (ou não) uma linguagem Universal? (com 

eventuais, mas nem sempre óbvias, adaptações à língua materna) 

• Não devemos ser nós, professores de Matemática, a insistir no rigor da 

linguagem que utilizamos diariamente? Se não formos nós quem mais o 

irá fazer? 

 

Algumas questões gerais 

Somos confrontados diariamente com termos e expressões cujo significado se 

torna difícil de precisar. A distância entre o que é dito ou escrito e a interpretação de 

cada um, é por vezes abismal, dependendo frequentemente da sua contextualização e da 

disposição do receptor.  

No entanto, esta é uma questão que não pode surgir quando se fala de uma 

linguagem “técnica” e que, supostamente deve ser universal, com a linguagem 

                                                 
1
 Aluna de doutoramento na Universidade Portucalense com o apoio da Acção 5.3 do Prodep. 
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Matemática. Este facto é ainda mais importante quanto mais baixo for o nível de ensino 

em questão. Ainda assim, somos confrontados com alguns factos paradoxais: quando 

mais elevado é o nível de ensino menor parece ser o rigor na linguagem que se utiliza 

(pelo menos pelos alunos). Vejamos um exemplo: 

Num “teste” realizado a cerca de 200 alunos do 1º ano do ensino superior (de 

cursos “com Matemática” mas não “de Matemática”) foi colocada a seguinte questão:  

 “Escreve um número irracional compreendido entre 4 e 5.”(2)
  

E os resultados globais, expressos em percentagem, foram os seguintes:  

Não respondeu   - 39%   

Respondeu correctamente  - 6%  

Respondeu de forma errada - 55%  

onde os “55%” de respostas erradas foram, quase na sua totalidade a indicação 

de dízimas finitas, onde a resposta mais frequente foi “4,5” o que coincide, de algum 

modo, com os  resultados obtidos no exame nacional do 3º Ciclo do Ensino Básico
(3)

: 

Não respondeu   - 15%   

Respondeu correctamente  - 12%  

Respondeu de forma errada - 69%  

Não querendo analisar, de modo algum, os resultados desse exame (exame a 

nível nacional, realizado por cerca de 85000 alunos, cujos resultados se encontram 

analisados ao pormenor em [S1], [S2], etc) não deixa de ser curioso que, com mais três 

anos de escolaridade os alunos apresentem as mesmas “lacunas”. 

Em outras questões, colocadas no mesmo teste e directamente ligadas à 

linguagem Matemática, como a “tradução” de linguagem corrente para linguagem 

Matemática e vice-versa, surgiram respostas erradas com erros típicos frequentes mas 

que, de algum modo, não seriam de esperar. Concretamente, cerca de 20% dos alunos 

confundiu “quociente” com “diferença”, nas seguintes questões: 

“Traduza para linguagem matemática a seguinte expressão: O dobro do 
quociente entre  y e 7.”  

ou  

                                                 
(2)

  Retirada do Exame Nacional de Matemática do 9º Ano de Escolaridade/3º Ciclo do Ensino Básico 2005 
– Questão nº 6. 
(3)

  Fonte: GAVE – Gabinete de Avaliação Escolar [S1]. 
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“Traduza em linguagem corrente a seguinte expressão matemática 

( )2 1x − ” 

o que não deixa de ser peculiar. 

A estas constatações acrescentam-se as que vão surgindo no dia a dia, desde o 

gabinete à sala de aula, onde frequentemente sentimos que estamos a falar “chinês” 

(basta observar as “caras” de espanto dos nossos alunos quando, por exemplo, ao dividir 

polinómios falamos no polinómio “quociente”, como acabamos por perceber pelos 

resultados supra referidos). 

Assinale-se ainda o surgimento de questões que não sendo de 

“desconhecimento” ou “esquecimento”, são erradas, como por exemplo o conjunto IR   

que alguns lêem “o conjunto i-érre”, entre outras. 

Se é verdade que por vezes, para nos fazermos compreender, temos necessidade 

de “simplificar” a linguagem que utilizamos, traduzindo os conceitos em “linguagem 

corrente”, também é verdade que seguida e obrigatoriamente não podemos, nem 

devemos, continuar a utilizá-la. São os termos “técnicos”, e como tal universais, que 

devem ser utilizados recorrendo apenas à sua tradução “corrente” como recurso, uma 

vez que esta é intrínseca a cada professor em questão (como indivíduo). 

Por exemplo, quando trabalhamos expressões racionais, temos necessidade de 

falar no polinómio presente no numerador (ou denominador) da expressão em causa, 

mas perante as, já referidas, “caras de interrogação” somos levados a falar no que “está 

em cima” (ou em baixo, respectivamente). Mas esta “linguagem” deverá ser apenas 

explicativa e transitória, e por muito que tenhamos de recorrer a ela, com alguma (para 

não dizer muita) frequência
 (4)

, não podemos deixar de insistir na sua utilização. 

Será de referir ainda outra questão, de algum modo diferente, que surge, por 

exemplo, quando abordamos o sentido da concavidade de uma curva, associado ao 

“sinal” da sua segunda derivada:  

Se num determinado intervalo, a segunda derivada de uma função real é 
positiva então, nesse intervalo, a curva que a representa 
geometricamente apresenta a concavidade voltada para cima (é 
côncava para cima), se a segunda derivada for negativa, então a curva 
apresenta a concavidade voltada para baixo (é côncava para baixo).  

                                                 
(4)

  É óbvio que, para o aluno, é mais fácil dizer “o que está em cima” pois é a tradução directa do que ele 

está a “ver” ou do que deverá “escrever”, vencendo sempre a chamada “preguicite” mental (é mais fácil 

ser o professor a dizer, do que o aluno ter que “abrir a gaveta da memória” das “notações” e procurar, 

neste caso o significado de “numerador”), mas se o professor facilitar e falar com mais frequência no 

“que está em cima” em detrimento de “no numerador”, essa designação passará para o “arquivo morto” 

da memória do aluno (nem chegará a figurar  na “gaveta da memória”). 
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Este resultado é similar à relação que se estabelece, quando se analisam as 

funções quadráticas no secundário, entre o sinal do termo do segundo grau e o sentido 

da concavidade da parábola que a representa geometricamente.  

A sua associação à expressão facial de um “smiley” é frutífera, isto é, não será 

difícil, para o aluno recordar a sua interpretação geométrica quando a associa 

(directamente) a uma imagem visual agradável: 

- Se é positivo então “ri”:  , logo a concavidade estará voltada para cima  

- Se for negativo “chora”:  então a concavidade estará voltada para baixo. 

No entanto, “a concavidade não ri nem chora”!  

Este “recurso”, como muito outros, deverão ser utilizados (é importante que o 

sejam) mas de um modo informal, reforçando sempre a importância da utilização de 

uma linguagem universal, frisando que essa “universalidade” não deve dizer apenas 

respeito ao que se passa entre as quatro paredes da sala de aula, ou mesmo da escola, 

mas sim no mundo inteiro, se possível, ou pelo menos lusófono. 

 

Uma questão básica particular 

Com referimos, são inúmeras as questões relacionadas com a linguagem, umas 

mais marcantes do que outras, umas “erradas” , outras só “desleixadas”, existindo 

mesmo algumas “erróneas”. 

Sendo introduzidas no 1º ciclo do Ensino Básico (para já não falar antes), as 

primeiras representações, notações e terminologia da Matemática é importante que o 

sejam correctamente. Não estamos a questionar qualquer metodologia ou opção 

pedagógica deste ou daquele professor, ou de qualquer escola, quando dizemos 

“correctamente” pretendemos dizer utilizando a dita “linguagem universal” cuja 

interpretação que é posteriormente pedida ao aluno, mesmo no 1º ciclo, deve ser directa 

e não levantar qualquer dúvida quanto à sua interpretação. 

Vejamos então: 

Quando é trabalhada a “subtracção” é dado a cada um dos três termos, aí 

presentes, o seu “nome”, por exemplo, se tivermos: 

 

Vêem-se as designações: 

 9 é o aditivo 

 2 é o subtractivo 



Questões de Linguagem: Rigor versus Compreensão 

 5 

 7 é a diferença ou resto 

Quando, posteriormente, se trabalha a divisão surgem quatro novas designações, 

que deveriam ser “novas”, isto é, distintas, mas tem-se que, por exemplo, na divisão: 

 

Vêem-se as designações: 

 9 é o dividendo 

 2 é o divisor 

 4 é o quociente 

 1 é o resto 

O resto? Parece-nos que há aqui qualquer “coisa” que não está muito bem. 

Associar a mesma designação a “entes” completamente distintos é, no mínimo confuso. 

Quando se diz “resto”, com as designações referidas, é necessário recorrer 

simultaneamente à operação em questão. Não seria mais correcto abolir o “resto” na 

subtracção? Trata-se, obviamente, de um termo intimamente ligado à percepção que os 

alunos do 1º ano possuem da subtracção:  

Se tinha 9 rebuçados e comi 2 fiquei com (restaram) 7. 

O que não deixa de ser uma noção informal, o aluno ficou com, isto é, o resto 
dos rebuçados é 7, mas a formalização desta notação é, no mínimo, questionável, uma 

vez que resto é formal e universalmente associado à divisão. 

A diferença é o “resultado” de uma subtracção, o “resto”, também associado a 

uma subtracção, não resulta dela de forma directa. 

Seria mais simples e menos erróneo utilizar apenas uma designação para o 

resultado de uma subtracção – a diferença. No entanto será de assinalar o interesse 

noutra notação, que apesar de ligar a linguagem corrente apenas à subtracção, raramente 

é utilizada: excesso. Quando, em alguns problemas propostos, aparecem referências a 

“excesso” ou a “exceder”, como tal terminologia dificilmente faz parte do vocabulário 

de um aluno dos primeiros anos do 1º Ciclo do E.B. e também não figura na “lista” das 

notações matemáticas introduzidas, os alunos têm muita dificuldade na sua 

interpretação (mesmo em anos de escolaridade mais avançada).  

Na nossa opinião, o que relaciona o “resto” com a subtracção é uma ideia 

intuitiva ligada à noção de “quantos ficam” e que deverá ser traduzida pela resposta: 
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“Ficam…” ou, de um modo formal, “A diferença é…”, mas não “O resto é…”, de um 

modo formal.  

O termo “excesso”, a ser tão referido como o é o “resto”
(5)

, passaria a fazer parte 

do léxico dos alunos, não os assustando tanto quando com ele são confrontados. 

 

Questões em aberto 

Pretendíamos fundamentalmente, com esta comunicação, alertar para algumas 

questões, que por vezes nos parecem esquecidas no meio de objectivos a atingir e de 

programas a cumprir: 

(1) A linguagem Matemática é bem trabalhada desde os primeiros anos de 

escolaridade mas existem algumas notações aí utilizadas que poderiam, e 

quanto a nós, deveriam ser revistas; 

(2) À medida que os temas vão sendo mais elaborados, a preocupação dos 

professores, por muito que não o sintam, acaba por estar centrada nos 

termos “novos” a serem introduzidos, compreendidos e utilizados, 

deixando de referir, e como tal esquecer, muitos termos, noções e notações 

básicas. 

(3) Não devemos ser nós, professores de Matemática, a insistir no rigor da 

linguagem que utilizamos diariamente? Se não formos nós quem mais o 

irá fazer? 

 

Referências  

 

Resultados do Exame de Matemática do 9º ano – 2005 – 1ª chamada - Relatório 

consultado a 15 de Fevereiro de 2006, em: 

http://www.gave.pt/2005/basico/relatorio_9ano_matematica_2005.pdf, 

Reflexão dos docentes do 3º ciclo sobre os Resultados do Exame de Matemática de 
2005 – Relatório, consultado a 8 de Março de 2006, em: 

http://www.gave.pt/2005/basico/relatorio_da_reflexao.pdf, 

                                                 
(5)

 No nosso caso, basta observar o caderno diário dos nossos filhos (2º ano do 1º CEB), que em cada 

indicação de uma subtracção tem assinalado o “nome” de cada termo: aditivo, subtractivo, diferença ou 

resto, o que revela a preocupação na utilização das designações universais. 
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Resumo. O presente estudo discute o ensino e a aprendizagem de fração no 
Ensino Fundamental a partir de uma pesquisa diagnóstica aplicada 
paralelamente em 70 professores polivalentes (não especialistas em 
Matemática) e em 131 alunos que cursavam as  3ª e 4ª séries. A hipótese 
inicial foi a de que esses professores teriam competência para resolver 
problemas de fração em diferentes situações, mas que apresentariam 
estratégias limitadas de ensino para auxiliar seus alunos a superarem falsas 
concepções sobre fração. Conseqüentemente, os alunos das referidas séries 
não apresentariam bom desempenho na resolução dos problemas nem 
tampouco haveria um crescimento significativo no percentual de sucesso 
dos alunos da 3a série para os da 4ª série. Após a análise dos resultados, o 
estudo confirma suas hipóteses e conclue que esses professores 
apresentaram conceitos adequados de fração em algumas situações, mas a 
maioria mostrou algumas confusões entre a representação de fração e de 
razão.  

 

Palavras Chave: conceito de fração, Ensino Fundamental,  professores polivalentes, 
prognóstico, tarefas investigativas, estratégias de ensino. 

 

Introdução 

O Principal objetivo de nossa pesquisa foi adquirir uma ampla visão de como a  
fração vem sendo concebida, aprendida e ensinada no 2o ciclo do Ensino Fundamental2. 
Para tanto investigamos: a) os conceitos que professores desse ciclo – professores não 
especialistas em Matemática – têm sobre fração, através de uma análise tanto de suas 

                                                 
1  –  A autora agradece à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) pelo 

apoio financeiro, traduzido na concessão da bolsa de estágio pós-doutoral realizado na Universidade 
de Lisboa. 

2  – O ensino obrigatório brasileiro, chamado de Ensino Fundamental, é composto por 8 anos (da 1ª 
à 8ª série), os quais compreendem 4 ciclos. Cada ciclo, por sua vez, é composto por dois anos 
letivos. 
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estratégias de ensino como de seus prognósticos sobre o desempenho de alunos, e b) o 
desempenho de alunos da 3ª e 4ª série ao resolverem problemas envolvendo o conteúdo 
fração. 

As hipóteses iniciais foram: A1) esses professores teriam competência para 
resolver problemas de fração em diferentes situações, mas apresentariam estratégias 
limitadas de ensino para auxiliar seus alunos a superarem falsas concepções sobre 
fração. Defendemos tal hipótese por acharmos seus próprios conhecimentos dos 
invariantes da fração sejam implícitos. A2) Suas predições sobre o desempenho dos 
alunos estariam para além da realidade deles, principalmente no que tange os alunos da 
4ª série. Esta hipótese vem em conseqüência da primeira, já que uma vez que os 
professores apresentariam limitadas estratégias de ensino, seus alunos, como relação 
direta, também teriam sua aprendizagem limitada, sem que contudo o professor se dê 
conta disso. A hipótese B) refere-se ao desempenho dos alunos e já foi implicitamente 
posta na A2), isto é, os alunos não apresentarão um bom desempenho na resolução dos 
problemas. Igualmente, não haverá acentuada a diferença entre os desempenhos dos 
alunos da 3ª e da 4ª séries, porque acreditamos que as limitadas estratégias de ensino 
dos professores resultarão num fraco desempenho dos alunos e no pouco avanço desses 
no desenvolvimento do conceito.de fração 

No Brasil o conceito de número racional, na sua representação fracionária, tem 
seu ensino iniciado, formalmente, a partir do segundo ciclo do Ensino Fundamental, 
(entre 3ª e 4ª séries primárias), estendendo-se pelo menos até o final do terceiro ciclo (5ª 
e 6ª séries primárias). Os professores brasileiros que atuam no nível de escolarização 
primária (1a à 4a séries do Ensino Fundamental) costumam utilizar as situações de parte-
todo como sendo o principal contexto para o ensino de fração. No entanto, em suas 
experiências pessoais com fração é muito provável que eles tenham desenvolvido um 
entendimento dentro de várias outras situações, tais como fração como quociente e 
como descritoras de quantidades intensivas. 

Pesquisas recentes, (Bezerra ect al, 2002; Merlini,2005; Moutinho, 2005,. Nunes 
et al, 2005; Santos 2005, apenas para citar algumas relacionadas ao contexto brasileiro), 
têm evidenciado dificuldades em relação a esse conceito, quer seja do ponto de vista de 
seu ensino, quer do ponto de vista de sua aprendizagem. No que se refere ao ensino, o 
que se tem revelado é uma ênfase exagerada em procedimentos e algoritmos e uma forte 
tendência para traduzir esse conceito apenas utilizando a exploração do significado 
parte-todo, a partir de sua representação a/b com a, b inteiros e b ≠ 0. Nesse sentido, 
Campos e Cols (Apud Nunes, 1997, p. 191) afirmam que: “O método de ensino (...) 
simplesmente encoraja os alunos a empregar um tipo de procedimento de contagem 
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dupla – ou seja, contar o número total de partes e então as partes pintadas –  sem 
entender o significado desse novo tipo de número”. 

No que diz respeito à aprendizagem, os alunos podem até apresentar algumas 
habilidades em manipular os números racionais, sem necessariamente ter uma 
compreensão clara do conceito. Nunes & Bryant (1997, p.191) argumentam que: 

Com as frações as aparências enganam. Às vezes as crianças parecem ter uma 
compreensão completa das frações e ainda não a têm. Elas usam os termos fracionários 
certos; falam sobre frações coerentemente, resolvem alguns problemas fracionais; mas 
diversos aspectos cruciais das frações ainda lhes escapam. De fato, as aparências podem 
ser tão enganosas que é possível que alguns alunos passem pela escola sem dominar as 
dificuldades das frações, e sem que ninguém perceba.  

Essa afirmação acima pode ser constatada quando observamos o baixo 
desempenho atingido pelos alunos brasileiros frente a situações que envolvem o 
conceito de número racional, na sua representação fracionária, em questões bem 
próximas daquelas trabalhadas em sala de aula e apresentadas na maioria dos livros 
didáticos. Esse baixo rendimento pode ser também observado nos resultados oficiais, de 
avaliações bienais realizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB) em todo Brasil. O SAEB é aplicado a uma amostra dos alunos da Rede Pública 
em todo território brasileiro.  

O SAEB (2001) aplicado em 287 719 alunos de 4ª e de 8ª séries do Ensino 
Fundamental e de 3ª série do Ensino Médio, de um total de, aproximadamente, 40 
milhões de alunos matriculados nos Ensino Fundamental e Médio, conclui em seu 
relatório de Matemática que o conceito de número racional, especialmente a sua 
representação fracionária, precisa ser mais bem explorado. O relatório recomenda a 
exploração desse conceito especialmente em situações práticas, de modo a oferecer 
significado para os alunos. Vale ressaltar que o sucesso dos alunos da 4ª série em 
questões envolvendo representação de fração proposta no SAEB (2001), ficou em 
patamares de 35%.  

Explicitados os fatores motivadores e o objetivo deste artigo, passaremos a 
apresentar o tema do ponto de vista teórico, discutindo o conceito de número racional na 
perspectiva do seu ensino e da sua aprendizagem e dos significados que ele pode 
assumir em diferentes situações. 

Pressupostos Teóricos 

Nosso estudo parte das premissas da Teoria dos Campos Conceituais (Vergnaud, 
1983, 1998), a qual afirma que um conceito é formado por uma terna, a saber: um 
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conjunto de situações, que dá significado ao objeto em questão, um conjunto de 
invariantes, trata das propriedades e procedimentos necessários para definir esse objeto, 
e um conjunto de representações simbólicas, as quais permitem relacionar o significado 
desse objeto com as suas propriedades. 

No que tange aos invariantes, estes podem ser explícitos – quando as 
propriedades do objeto e os procedimentos para resolvê-lo estão consciente para o 
sujeito –  ou podem ser implícitos – quando o sujeito faz uso correto dos procedimentos, 
porém não tem consciência das propriedades que subjaz esse procedimento que ele 
próprio usou para resolver o problema. 

Quanto às frações, podemos refletir sobre elas a partir de diferentes situações em 
que ela aparece com diferentes significados. Existem algumas várias classificações a 
priori dos tipos de situações e de significados para os números racionais, sem que a 
importância dessas classificações para o ensino tenha sido esclarecida. Kieren (1975) foi 
o primeiro pesquisador a chamar a atenção da comunidade científica para o fato de que 
os números racionais são constituídos de vários construtos e que a compreensão da 
noção de número racional depende do entendimento destas diferentes interpretações. 
Posteriormente, Kieren (1980) citado por Ohlsson (1988), identifica cinco idéias como 
sendo básicas no processo de compreensão dos números racionais, a saber: parte-todo, 
quociente, medida, razão e operador.Na seqüência têm-se as valiosas contribuições de 
Behr et al (1983, 1992), cuja leitura torna-se imprescindível para o estudo do tema.  

Nunes (2003) inspirada nos trabalhos de Kieran (1980), afirma que uma 
aprendizagem do conceito de fração poderá ser obtida com maior êxito quando 
explorado esse conceito em seus cinco significados: número, parte-todo, medida, 
quociente e operador multiplicativo.  

As situações de parte-todo, que são muito usadas no ensino de fração no Brasil, 
resumem-se a dividir área em partes iguais, a nomear fração como o número de partes 
pintadas sobre o número total de partes e a analisar a equivalência e a ordem da fração 
por meio da percepção. Tais ações levam os alunos a desenvolverem seus raciocínios 
sobre fração baseados principalmente na percepção em detrimento do r relações lógico-
matemáticas nela envolvidas (Nunes e Bryant, 1997; Nunes et al., 2005). 

O uso de outras situações pode ser mais proveitoso para a apropriação da lógica 
como alicerce para as idéias de fração. Por exemplo, situações de quociente podem ser 
usadas para as crianças se apropriarem do invariante de ordenação das frações por meio 
do raciocínio lógico: quanto mais crianças para dividirem o bolo, menor o pedaço de 
bolo que cada uma receberá. Esta relação inversa entre o divisor e o quociente poderia 
ajudar as crianças a entenderem que quanto maior o denominador, menor à parte. 
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Nessas situações de quociente o professor poderia também usar a razão para ajudar as 
crianças a entenderem o invariante de equivalência de frações: dada uma mesma razão 
entre crianças e bolos, a fração correspondente serão equivalentes, mesmo que o número 
de bolos e crianças possam diferir nos exemplos.A razão também poderia ser usada em 
situações nas quais as frações são descritores de quantidades intensivas (medida): se 
duas misturas de tinta foram feitas com a mesma razão de tinta vermelha para tinta 
branca, a cor será a mesma e as frações serão equivalentes, mesmo que a quantidade 
total de tinta seja diferente (Campos e Magina, 2005). Ainda, poderíamos pensar na 
fração como o valor escalar aplicado a uma quantidade Nunes (2003). Estamos falando 
do significado de operador multiplicativo. No caso do número inteiro, por exemplo, 
podemos dizer que compramos 12 balas; no caso da fração, poderíamos dizer  ¾ de um 
conjunto de balas. A idéia implícita nesses exemplos é que o número é um multiplicador 
da quantidade indicada.  Assim, podemos dizer que ganhamos  ¾ das balas de um 
pacote que continha 16 balas. 

Descritos alguns aspectos centrais dos significados considerados nesse estudo, 
passaremos então a apresentar a metodologia utilizada 

 

Método do Estudo 

O estudo envolveu um universo de sete escolas da rede pública da cidade de São 
Paulo. Sua realização constou da aplicação coletiva, com resolução individual, de dois 
instrumentos diagnósticos – um aplicado em 70 professores polivalentes e outro em 131 
alunos (65 da 3ª série e 66 da 4ª). Com relação ao diagnóstico dos professores, esse 
constou de 11 questões. Para efeito deste artigo discutiremos sete dessas questões, sendo 
que as três primeiras referem-se a estratégias de ensino (pedia-se para que eles 
opinassem sobre respostas errôneas dadas por eventuais alunos) e as quatro últimas aos 
prognósticos de sucesso dos alunos (pedia-se para que eles previssem o provável 
percentual de acerto que alunos da 3ª série e também alunos da 4ª apresentariam em 
cada uma das questões). Com relação ao instrumento dos alunos, esse constou de 12 
situações-problema. Para o que interessa este artigo, no sentido de realizar uma 
comparação entre o prognóstico dos professores e a realidade dos alunos, 
apresentaremos apenas quatro deles, nomeadamente os mesmos que foram utilizados no 
prognóstico dos professores (quadros 1 e 2). 
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Quadro 1: Problemas apresentados aos professores para investigação de suas 
estratégias de ensino 

 

PROBLEMA 1 
(Quociente) 

PROBLEMA 2 
(Medida) 

PROBLEMA 3 
(medida) 

As meninas dividem uma 
torta e os meninos também 
dividem uma torta igual a 
das meninas.  
 
1. Cada menina vai comer o 
mesmo tanto que cada 
menino? Por que?  
 
2 Que fração as meninas 
vão comer? E os meninos?  
 
3. Qual a maior fração? 
     
                     
  

           

Na segunda-feira você misturou 3 
litros de tinta branca e 3 de tinta 
azuis.  Na terça-feira você 
misturou 2 litros de branca e 2 de 
azuis.  
 
1. A mistura vai ficar da mesma 
cor nos dois dias? 
2. Por que?  
3. Que fração da mistura foi feita 
com tinta azul na segunda-feira? 
4. E na terça-feira?  

 
segunda-feira 

         
 

terça-feira 

          

Uma farmacêutica 
mistura groselha num 
remédio de tosse. 
Para melhorar o gosto 
do remédio que é muito 
amargo ela usa uma 
colher do remédio e 4 
de groselha. 
 
Que fração da mistura 
foi feita com groselha? 
                        
                        
                       

                  
 

              

Uma criança deu as 
seguintes respostas: 
 
1. CADA MENINO VAI 
COMER O MESMO TANTO 
QUE CADA MENINA VAI 
COMER PORQUE AS TORTAS 
SÃO DO MESMO TAMANHO 
2. OS MENINOS COMEM 1/2  
E AS MENINAS COMEM 1/3. 
3. 1/3  
Como você acha que essa 
criança raciocinou? 
(Escreva sua explicação no 
retângulo abaixo) 
 
O que você faria para 
promover a compreensão 
dessa criança? 

Uma criança deu as seguintes 
respostas: 
1. A TINTA VAI FICAR MAIS 
ESCURA NA SEGUNDA PORQUE TEM 
3 LITROS DE TINTA VERMELHA,  
2. TEM MAIS TINTA VERMELHA DO 
QUE NA TERÇA. 
3. NA SEGUNDA A METADE DA 
MISTURA FOI FEITA COM TINTA 
VERMELHA  
4. NA TERÇA TAMBÉM. 
 
Como você acha que essa criança 
raciocinou? (Escreva sua 
explicação no retângulo abaixo) 
 
O que você faria para promover a 
compreensão dessa criança? 

Uma criança deu a 
seguinte resposta: 

1/4 
 
Como você acha que 
essa criança raciocinou? 
(Escreva sua explicação 
no retângulo abaixo) 
 
O que você faria para 
promover a 
compreensão dessa 
criança? 
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Quadro 2: Problemas apresentados aos professores para prognóstico de sucesso dos 
alunos e também apresentados aos alunos da 3ª e 4ª séries para resolução dos mesmos. 

 

PROBLEMA 4 
(parte-todo) 

PROBLEMA 5 
(número) 

PROBLEMA 6 
(quociente) 

PROBLEMA 7 
(operador) 

Que fração 
representa as partes 
pintadas de cada 
figura? 
 a)    

      
 
 
  b)   
 
 
   c)   
 
 

 Maria e Paulo 
receberam uma barra de 
chocolate de mesmo 
tamanho cada um 
Maria comeu 1/4 do 
chocolate dela e Paulo 
comeu 1/2 do chocolate 
dele. 
Quem comeu mais 
chocolate, Maria ou 
Paulo?  
 

 

 
 

      

a) As 9  crianças comerão a 
mesma quantidade de bolo? 
                                                                                                     
 Sim                     Não 
 
b) Que fração representa a 
divisão do bolo na figura 1? 
c) Que  fração representa a 
divisão do bolo na figura 2? 

 

 
a) João ganhou 1/3 
das bolinhas de 
gude.  
Contorne as 
bolinhas que ele 
ganhou. 
 
b) Luís ganhou 2/3 
das bolinhas de 
gude.  
Quantas bolinhas 
ele ganhou?    

 

Análise dos Resultados 

Procederemos com a nossa análise segundo as duas vertentes a que este artigo se 
propôs discutir. Assim, nossa primeira análise tratará do desempenho e estratégias de 
ensino propostas por esses professores no que tange aos problemas apresentados no 
quadro 1. Relembramos que nessa parte do estudo eram apresentados os problemas com 
a resposta de um aluno qualquer e pedia-se para que (a) os professores hipotetizassem 
sobre o possível raciocínio desse aluno e (b) oferecessem estratégias de ensino para 
trabalhar a fração sob a ótica daquele significado. A segunda análise tratará de uma 
comparação entre o prognóstico que esses professores fizeram para o percentual de 
sucesso de alunos da 3a e 4a séries no que concerne a resolução de quatro problemas 
apresentados no quadro 2, e o efetivo percentual de sucesso encontrado entre os alunos 
de 3a e 4a séries ao resolverem tais problemas (desempenho real dos alunos). 
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Análise das estratégias de ensino dos professores (quadro 1) 

Problema 1: (quociente) 

Desempenho 

Todos os professores tiveram sucesso ao resolverem o problema. A maioria 
explicou a resposta da criança baseado no conjunto dos números naturais, tratando 3 
como maior que 2 e, então, 1/3 como maior que 1/2. Poucos professores sugeriram mais 
que uma estratégia de ensino, mas quando isso acontecia, consideramos em nossa 
freqüência ambas as respostas 

Estratégias dos professores e suas freqüências 

1 46 estratégias estavam relacionadas à percepção – desenhar ou cortar 
supostas pizzas em 2 ou 3 partes; comparar o tamanho das partes; 

2 19 estratégias propunham o uso do desenho ou do material concreto. A 
recomendação do uso dessa estratégia para auxiliar o entendimento da criança 
vinha desacompanhada de qualquer explicação de como fazer isso, ou o que 
fazer com isso. 

3 4 estratégias propunham o uso da relação inversa entre o número de divisores 
e o tamanho da parte (ou o número de tortas e o tamanho das partes. 

4 3 estratégias não puderam ser classificadas, pois estavam indefinidas 

 

Problema 2: (medida) 

Desempenho 

Todos os professores tiveram sucesso ao identificar que as misturas teriam a 
mesma cor nos dois dias. Contudo suas respostas foram freqüentemente obtidas por 
meio da razão do que da fração (isto é, 3/3 = 1 e 2/2 = 1, então as misturas terão a 
mesma cor). Novamente, poucos professores propuseram mais do que uma estratégia de 
ensino, mas quando isso acontecia, a exemplo do problema 1, consideramos ambas as 
respostas em nossa freqüência. 

Estratégias dos professores e suas freqüências 

1. 23 estratégias estavam relacionadas à razão – propunham mostrar que a razão 
era a mesma ou que a quantidade de cor vermelha e branca eram a mesma; 

2. 18 estratégias referiam-se à quantidade das duas cores – propunham 
relacionar a quantidade das cores da segunda e compará-las com a da terça-feira; 
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3. 13 estavam relacionadas à percepção –  propunham o uso do desenho ou do 
material concreto; 

5 estratégias não puderam ser classificadas, pois estavam indefinidas; 

4. 3 professores não responderam. 

 

Problema 3: (medida) 

Desempenho 

Muitos professores (62%) julgaram a resposta da criança como correta, não 
conseguindo perceber que o todo deveria ser composto por 5 colheres e, então, que o 
denominador deveria ser 5. Eles também desconsideraram que a resposta da criança 
seria mais apropriada se ela tivesse tentado encontrar a proporção do remédio para a 
groselha ao invés da proporção da groselha para o remédio 

Estratégias dos professores e suas freqüências 

1 24 professores não responderam o problema; 

2 18 estratégias propunham a composição do todo e então a identificação da 
fração; 

3 12 professores propuseram o uso do material concreto, sem contudo trazer 
qualquer explicação de como usá-lo; 

4 6 estratégias foram tentativas de fazer conexões entre a razão e a fração sem 
sucesso; 

5 10 estratégias não puderam ser classificadas, pois estavam indefinidas. 

Baseadas nos resultados acima podemos conjecturar que provavelmente a maior 
parte dos professores não especialistas em Matemática, que leciona nas sereis iniciais do 
Ensino Fundamental em São Paulo, Brasil (professores primários), apresenta conceitos 
adequados de fração na maioria das situações utilizadas em nosso estudo, porém os 
resultados apontam que a maioria apresenta confusão entre representar numericamente 
situações de fração e de razão. 

Como esperado, a principal estratégia de ensino proposta pelos professores foi o 
uso de desenho ou de material concreto com vistas a facilitar comparações perceptuais 
dos alunos. Nas situações nas quais a razão poderia ser usada como base para a lógica 
do invariante de equivalência os professores percebiam que eles poderiam resolver o 
problema por meio de razão, mas a maioria mostrou que não estava apto a fazer 
conexão entre a razão e a fração 
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Análise do quadro 2 – Sobre a previsão dos professores e realidade dos alinos 

De posse dos protocolos, isto é, 1179 respostas dadas pelos alunos, e 630 
prognósticos apresentados pelos professores, procedemos as análises dos resultados, 
estabelecendo uma categoria de análise que contempla cinco níveis de prognósticos que, 
retratam a proximidade do prognóstico feito pelo professor em relação ao percentual 
real de acerto do aluno. A tabela a seguir descreve esses níveis: 

 

Nível 0 Sem prognóstico  (SP) 
Nível 1 Prognóstico Longe do Real  (LR) 
Nível 2 Prognóstico Pouco Acurado  (PA) 
Nível 3 Prognóstico Razoavelmente Acurado  (RA) 
Nível 4 Prognóstico Acurado  (AC) 

Tabela 1: Níveis de prognósticos. 

 

É oportuno explicitar que o nível 4 – Prognóstico Acurado (AC) – expressa que 
a diferença entre o prognóstico feito pelo professor e o desempenho real dos alunos foi 
menor que 6 pontos percentuais. O nível 3, denominado Prognóstico Razoavelmente 
Acurado (RA) expressa que a diferença entre o prognóstico feito pelo professor e o 
desempenho real do aluno está compreendida, entre 6 (inclusive) e 11 (exclusive) 
pontos percentuais.  

O nível 2 – Prognóstico Pouco Acurado (PA) – expressa que a diferença entre o 
prognóstico feito pelo professor e o desempenho real do aluno, está compreendida entre 
11 (inclusive) e 16 (exclusive) pontos percentuais. O nível 1, denominado Prognóstico 
Longe do Real (LR), expressa que a diferença entre o prognóstico feito pelo professor e 
o desempenho real do aluno foi maior que 16 pontos percentuais. Finalmente o nível 0 
diz respeito a questão que o professor não apresentou prognóstico, denominado Sem 
Prognóstico. 

O gráfico a seguir apresenta os resultados das quatro questões, por itens, no que 
diz respeito aos prognósticos dos professores e o desempenho real dos alunos. 
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Gráfico 1: Comparativo entre o prognóstico dos professores e desempenho real dos 
alunos (em porcentagem). 

 

Podemos observar que, com exceção da situação-problema 6a, os professores 
superestimam a capacidade dos alunos da 3ª série e, principalmento, dos da 4ª série. 
Para a 3ª série a variação entre os prognósticos dos professores o o percentual real de 
sucesso do alunos oscilou entre 4,12 a 50,47 pontos percentuais. Na 4ª série esta 
variação está compreendida entre 12,76 e 56,28 pontos percentuais. Porém, na situação-
problema 6ª, observamos que os professores subestimam a capacidade tanto dos alunos 
da 3a série (10,31 pontos percentuais a mais de acertos do que os professores previram) 
quanto dos alunos da 4a série, embora com descrepância menos (4,85%). No que se 
refere aos significados envolvidos nas situações-problema propostas observamos que: 
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a) Os problemas 4a, 4b e 4c que envolviam o significado parte-todo icônico, 
apresentavam graus de dificuldade crescentes para os alunos, observados pelos seus 
níveis de acertos: 72,31%, 63,08% e 40%, respectivamente, para a 3ª série e 65,15%, 
65,15% e 39,39% para a 4ª série. Comparando-se os prognósticos dos professores com 
os acertos dos alunos constatamos que estes prognósticos são razoavelmente acurados 
para o problema 4a da 3ª série e pouco acurados para o problema 4b da 3ª série. Em 
todos os outros casos os prognósticos estão longe do real. 

b) O problema 5 envolvia o significado de operador em quantidade contínua. 
Também se pode dizer que é mobilizado o invariante que Vergnaud denomina relação 
de ordem, uma vez que 1/4 e 1/2 operam sobre ‘todos’ idênticos. Este problema, 
juntamente com o problema 4b, apresentou as maiores discrepâncias entre os 
prognósticos dos professores e os acertos dos alunos: 50,47 pontos percentuais na 3ª 
série e 55,22 pontos percentuais nas 4ª séries. Considerando-se que os professores não 
alteram muito o seu percentual de prognóstico em relação às outras questões, há fortes 
indícios de que os mesmos não se dão conta das dificuldades intrínsecas a este 
problema. A dificuldade dos alunos fica evidente quando olhamos os seus percentuais 
de acertos: 10,77% nas 3ª séries e 19,7% nas 4ª séries. 

c) O problema 6, analogamente ao problema 4, apresentam itens com 
dificuldades crescentes para os alunos. Os professores parecem se aperceberem disto 
para a 3ª séries, uma vez que seus prognósticos podem ser classificados como 
razoavelmente acurado; já para a 4ª séries continuam longe do real. 

d) A questão 7 tratou de operador multiplicativo aplicado em quantidade 
discreta. Os dados revelam a grande dificuldade dos alunos em resolver questões deste 
tipo. A 3ª série obteve 35,38% e 6,15% de acertos respectivamente para os itens “a” e 
“b” e a 4ª série 48,48% e 12,12%. Aqui também, observamos uma grande discrepância 
entre os prognósticos dos professores e o nível real de acertos dos alunos, denotando-se, 
mais uma vez, que os prognósticos dos professores se encontram longe do real. 

Por fim, cabe ressaltar que, em relação às questões 4 e 7, que envolviam os 
significados parte-todo e operador multiplicativo, respectivamente, observa-se que os 
professores, mais uma vez, não levaram em consideração a graduação das dificuldades 
presentes entre os itens, uma vez que os prognósticos para esses itens são muito 
próximos, ao passo que o desempenho real dos alunos evidenciou a existência de uma 
dificuldade crescente entre eles. 
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Conclusão 

 Baseadas nos resultados apresentados acima, a primeira conclusão a que 
chegamos é que, embora os professores não especialistas em Matemática tenham 
apresentado competências adequadas para lidar com a maioria das situações de fração 
utilizadas em nosso estudo, existe ainda confusão entre representar numericamente 
situações de fração e de razão. Além disso, constatamos que  a principal estratégia de 
ensino desses professores é o uso de desenho ou de material concreto com vistas a 
facilitar comparações perceptuais dos alunos em detrimento do trabalho com os 
invariantes lógicos da fração. Parece não haver uma clareza desses professores sobre os 
diferentes significados da fração, o que os leva a propor situações de ensino limitadas, 
restringindo-se à percepção e ao significado parte-todo. 

As evidências apontam que o prognóstico dos professores está longe do real 
desempenho dos alunos de ambas as séries, com especial ênfase no prognóstico feito 
para os alunos da 4ª série. Esse prognóstico ficou mais longe do real  na 4ª séries porque 
não houve uma diferença expressiva entre o desempenho dos grupos (3a e 4a séries). 

Houve uma tendência dos professores em não levar em consideração (ou não 
perceber) o grau de dificuldade intrínseco de cada item das questões, especialmente nos 
significados parte-todo e operador multiplicativo. 

Concluimos que uma possível causa para estas discrepâncias entre os 
prognósticos e o real desempenho dos alunos está relacionada fato de que os próprios 
professores, embora saibam resolver, de maneira geral, problemas de fração, não têm 
explícitos os seus invariantes, bem como não tem claro os diferentes significados que as 
frações assumem, o que, por sua vez, leva-os a apresentar limitadas estratégias de 
ensino para auxiliar seus alunos a superarem falsas concepções sobre fração.  

Talvez estejam nestas questões as reflexões que se fazem necessárias para se 
obter uma maior aproximação entre o ideário pedagógico do professor e a zona de 
desenvolvimento proximal dos alunos (no sentido dado por Vygotsky). Esta adequação 
dificilmente se estabelece se não houver uma relação dialógica entre professor e aluno, 
colocando-se o primeiro na condição de constante pesquisador das idéias e concepções 
espontâneas dos alunos. 
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Resumo. A investigação que estamos a realizar tem como objectivo a 
elaboração de um estudo histórico acerca dos problemas de optimização. 
Uma vez que se trata de uma investigação histórica, utilizamos a 
Metodologia da Investigação Histórica, seguindo uma sequência de etapas 
definidas por Ruiz Berrio (1976). 
Iremos de seguida apresentar a análise que efectuamos aos programas 
oficiais portugueses publicados ao longo do século XX e XXI. Essa 
análise teve como objectivo identificar quais os programas que referem a 
abordagem dos problemas de optimização, verificar as alterações sofridas 
ao longo do século e verificar também qual a abordagem que se pretendia 
que fosse feita dos mesmos em cada uma das reformas que foram 
efectuadas. 

 

Introdução 

O século XX, em Portugal, foi um século marcado por alguns acontecimentos 
que certamente influenciaram o ensino e, em particular, a elaboração dos programas 
oficias para a disciplina de Matemática.  

Assim, começamos por realizar uma pesquisa da legislação existente para 
identificar as várias reformas feitas ao ensino bem como verificar se estas conduziram a 
alguma alteração na disciplina de Matemática, mais especificamente no estudo da 
derivada e suas aplicações. Com base nesta pesquisa efectuada, dividimos a nossa 
investigação em quatro períodos: 

1º Período: Introdução das aplicações da derivada nos programas oficiais 

2º Período: Introdução das Matemáticas Modernas em Portugal 

3º Período: A Lei de Bases do Sistema Educativo 
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4º Período: Introdução da calculadora gráfica nos programas oficiais 

 

1º Período: Introdução das aplicações da derivada nos programas oficiais 

A primeira reforma que contempla o estudo da derivada é a reforma realizada 
por Eduardo José Coelho em 1905, tendo os programas sido publicados a 3 de 
Novembro desse ano. O conceito surge no capítulo dedicado à Álgebra no 7º ano do 
Curso Complementar. 

Até ao ano de 1936 a derivada surge sempre no capítulo dedicado à Álgebra ou 
ao Cálculo Infinitesimal, na 6ª ou na 7ª classe, mas sem que se pretenda fazer o estudo 
das aplicações desta. Em 1936 a derivada é suprimida dos programas e regressa em 
1947 com a reforma realizada por Pires de Lima. 

 

A Reforma de Pires de Lima 

A 17 de Setembro de 1947 surge uma reforma do ensino liceal. O Curso Geral 
dos Liceus passa a ter cinco anos e o Curso Complementar dois, fazendo-se a separação 
entre Letras e Ciências. A reforma dos programas foi publicada a 22 de Outubro de 
1948. 

A derivada volta a fazer parte do programa, passa para o 7º ano e continua 
dentro do capítulo dedicado à Álgebra. Vejamos: 

 

VII Ano: Álgebra 

 … 

O problema das tangentes e o das velocidades; noção de derivada de uma 
função num ponto; função derivada. Derivada das funções algébricas e das funções 
circulares directas; derivada da função de função.  

(Decreto nº 37:112 do Diário de Governo nº 247 de 22 de Outubro de 1948) 

 

Aqui a derivada surge precedida do cálculo de tangentes e como uma ferramenta 
que se pode aplicar à resolução de problemas de tangentes e velocidades. Não se 
contempla ainda o estudo das aplicações desta. 
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O ensino no período 1950 – 1960 

Durante a década de cinquenta o ensino liceal sofreu apenas pequenas 
alterações.  

Em 7 de Setembro de 1954 são aprovados os novos programas das disciplinas do 
Ensino Liceal. Estes tinham como objectivo simplificar o Curso Geral de forma a 
adequá-los melhor à capacidade receptiva dos alunos. 

Nestes novos programas, a derivada passa para o 6º ano do Curso Complementar 
de Ciências, continuando inserida no capítulo dedicado à álgebra. Vejamos: 

 

VI Ano: Álgebra 

 … 

Derivada de uma função num ponto; função derivada. Derivadas das funções 
algébricas. Aplicação ao estudo da variação das funções nos casos simples. 

… 

 (Decreto nº 39807 do Diário de Governo nº 198 de 7 de Setembro de 1954) 

 

Verificamos que, após o estudo da derivada, surge apenas a aplicação desta ao 
estudo da variação de funções nos casos simples. 

Até ao final da década não se publica mais nenhuma alteração nos programas.  

 

2º Período: Introdução das Matemáticas Modernas em Portugal 

A introdução das Matemáticas Modernas em Portugal, nos anos sessenta, foi 
vista como uma “Revolução no ensino”. Esta revolução surge na sequência do que se 
vinha fazendo nos outros países, em muitas situações por indicação de organismos 
internacionais.  

José Sebastião e Silva (1914-1972), para além da rica carreira científica, ocupou 
uma posição de destaque na introdução das Matemáticas Modernas em Portugal. 
Presidiu a Comissão de estudos para a modernização do Ensino Liceal, nomeada pelo 
então ministro Galvão Teles. Elaborou manuais e guias para alunos e professores. 

Tendo em conta o estado de degradação em que o ensino da Matemática se 
encontrava nesse momento foi nomeada em Julho de 1963 uma comissão1 com o 
                                                 
1 Comissão de estudos para a modernização do Ensino Liceal 
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objectivo de realizar estudos e experiências sobre a actualização dos programas da 
disciplina de Matemática do 3º ciclo de Ciências do Ensino Liceal tendo em conta as 
alterações que os programas de Matemática vinham a sofrer a nível internacional. 

Assim, o Ensino Secundário foi dividido em dois ciclos de três anos cada um. Os 
programas são adaptados aos métodos tradicionais dos países que empreenderam a 
modernização dos seus programas. (Diário Popular, 06/03/1963). 

 

A Reforma de Sebastião e Silva (1963) 

Entre 1963 e 1966, Sebastião e Silva dedicou-se à escrita dos manuais (texto - 
piloto) e guias. Estes eram uma preciosa ajuda para a preparação das aulas por parte dos 
professores. Os textos foram divididos em 3 volumes (um para o 6º ano e dois para o 7º 
ano), acompanhados de um guia com algumas recomendações e orientações 
metodológicas. Os programas sofreram uma alteração significativa.  

Assim, após realizadas as experiências nas turmas – piloto, procedeu-se, em 
1967, à introdução em todos os liceus os programas das Matemáticas Modernas. Em 
1968 foram publicados os programas do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário 
(Portaria nº23:601 do Diário de Governo nº 213, Iª série, 2º suplemento de 9 de 
Setembro de 1968).  

Nos novos programas volta a ser criado um capítulo dedicado ao Cálculo 
Diferencial e o estudo da derivada volta novamente para o 7º ano. Vejamos: 

 

Compêndio de Matemática do Ensino Complementar de Sebastião e Silva 1963/64 

Volume II (7º Ano) 

Capítulo I. Introdução ao cálculo diferencial. 

4. Derivadas 

… 

− Máximos e mínimos: concavidade e inflexões 

… 

Verificamos que o estudo da derivada é agora mais aprofundado do que 
anteriormente contemplando-se, pela primeira vez, o estudo dos máximos e mínimos. 
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A reforma de Veiga Simão (1973) 

A partir de 15 de Janeiro de 1970, a pasta da Educação foi ocupada por José 
Veiga Simão. Cerca de um ano depois de ter tomado posse apresenta dois documentos 
com vista a reformar o ensino. O Projecto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da 
Reforma do Ensino Superior.  

Após muita discussão e após debate na Assembleia Nacional, A Lei de Bases do 
Sistema Educativo, foi publicada a 25 de Julho de 1973. Esta não chegou a ser 
implementada uma vez que entretanto se deu a Revolução de Abril. 

Os programas da disciplina de Matemática sofrem uma alteração em Junho de 
1973. Nesta data a Direcção do Ensino Secundário publica o novo programa para o 
Curso Complementar dos liceus. Neste programa é clara a influência do já falecido 
Sebastião e Silva uma vez que diz ainda respeito às Matemáticas Modernas. 

Assim, o tema em estudo continua a fazer parte do 5º ano (antigo 7º ano), 
inserido no capítulo dedicado à Análise Infinitesimal. Vejamos: 

 

Programas de Matemática do Curso Complementar para o ano lectivo de 1973/74 

5º Ano 

2. Introdução à análise infinitesimal 

… 

2.4. Derivadas e primitivas. 

Derivada de uma função num ponto; significado geométrico. Derivabilidade e 
continuidade. Função derivada. Interpretação cinemática do conceito de derivada. 
Regras de derivação. Derivada da função inversa e da função composta. Aplicações 
das derivadas: sentido da variação de uma função, concavidades, gráficos e problemas 
concretos.  

 (DGES, Diário de Governo nº 149,I Iª série de 27 de Junho de 1973) 

 

Verificamos que o programa não refere explicitamente o estudo de problemas de 
optimização, mas refere o estudo das aplicações das derivadas a problemas concretos. 

Foram também publicados os programas da Matemática Clássica uma vez que, 
apesar de o ensino das Matemáticas Modernas já estar generalizado, ainda havia turmas 
onde se leccionavam estas matemáticas. Este programa era uma redução do programa 
anterior. Vejamos: 
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Curso Complementar - Matemática Clássica 

Esquema Programático – 1º ano 

… 

2.7. As funções de variável natural. Limites de Sucessões 

 Limites de funções de variável real: continuidade 

 Derivadas: definição de derivada de uma função num ponto e sua 
interpretação geométrica. 

Derivabilidade e continuidade (Com demonstração). 

A função derivada. Regras de derivação, incluindo a derivada da raiz. 
Dedução nos casos da soma, produto, potência e derivada da função inversa. 

Aplicação a problemas de máximos e mínimos e representação gráfica 
de funções. 

(DGES, Diário de Governo nº 149,I Iª série de 27 de Junho de 1973) 

 

Verificamos que a derivada é abordada no final do primeiro ano. O programa 
refere que se faça o estudo da aplicação da derivada a problemas de máximos e 
mínimos. Não se refere ainda a abordagem dos problemas de optimização. 

 

O período revolucionário 

Após 5 décadas de ditadura dá-se, a 25 de Abril de 1974, um golpe de estado 
organizado pelos militares portugueses.  

Nos meses pós 25 de Abril, o país viveu momentos de grande agitação e 
instabilidade. Foram nomeados sucessivos governos provisórios que governavam por 
períodos muito curtos. Consequentemente também os ministros que tutelavam a pasta 
da Educação se iam sucedendo. O ensino sofreu a partir de então fortes alterações uma 
vez que este foi considerado uma das grandes prioridades. 

Assim, entre 1975 e 1980 procedeu-se à unificação do curso geral terminando 
assim a separação entre os Liceus e as Escolas Industriais uma vez que estas faziam a 
separação entre os alunos provenientes dos vários estratos sociais. Foram também 
implementados os cursos complementares de via única nos dois ramos de ensino. 

Mas ainda em 1974 é publicado o programa do curso complementar para o ano 
lectivo 1974/75. Este não sofreu nenhuma alteração em relação ao programa anterior. 
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A partir do ano lectivo 1978/79 termina a separação, após o 9º ano, entre o 
Curso Complementar dos Liceus e o Curso Complementar Técnico. Surge assim o 
Curso Complementar do Ensino Secundário com cinco áreas de estudo e cada uma das 
áreas com três componentes. A disciplina de Matemática fazia parte da formação 
específica de todas as áreas, com excepção da área de Humanísticos e tinha uma carga 
horária de quatro horas semanais para cada o 10º e para o 11º ano. 

No ano lectivo de 1978/79 começa a funcionar o 10º ano e no ano lectivo 
seguinte o 11º ano. 

A derivada é então abordada no 11º ano, ou seja no 2º ano do Curso 
Complementar. Vejamos: 

 

Índice do livro único de acordo com o programa de Matemática do 2º ano do Ensino 
Complementar para o ano lectivo de 1979-1980 

Compêndio de Matemática – 11º ano (1º Volume) 

− Derivadas de funções reais de variável real 

… 

8. Aplicações das derivadas 

(Despacho Normativo nº 135-A/79 do Diário da República nº 140/79 de 20 de 
Junho de 1979) 

 

Verificamos assim que é dedicado um capítulo ao estudo da derivada. Este 
capítulo contempla no último ponto o estudo de aplicações das derivadas. 

No ano lectivo de 1980/81 começa a funcionar o 12º ano, com uma carga horária 
de 4 horas semanais. Este vinha a substituir o ano propedêutico que pretendia preparar 
os alunos para a entrada no Ensino Superior e pretendia também dar inicio a uma 
profissionalização orientada para a inserção na vida activa. Assim, este estava dividido 
em duas vias: a de ensino e a profissionalizante. Vejamos: 

 

Programa do 12º ano para o ano lectivo de 1980-81 

Parte II – Análise Real 

5. Complementos sobre derivação de funções reais de uma variável real 

5.1. Derivação de funções circulares e das “funções” circulares inversas 
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5.2. Derivação da função exponencial e logarítmica. 

5.3. A noção de diferencial de uma função num ponto; interpretação 
geométrica; regras de diferenciação. 

… 

 (Decreto nº 240/80 do Diário da República nº 165 de 19 de Julho de 1980) 

 

Verificamos assim que também no 12º ano se contempla o estudo da derivada. 
Esta surge no quinto ponto, mas pretende-se agora introduzir o estudo de novas regras 
de derivação. Não se contempla a abordagem dos problemas de optimização. 

 

3º Período: A lei de bases do sistema educativo 

 

A reforma de Roberto Carneiro e a Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) 

A 14 de Outubro de 1986 foi publicada, novamente, a Lei de Bases do Sistema 
Educativo. Esta obrigava a uma reforma do sistema de ensino e definia princípios e 
orientações básicas para uma reorganização dos planos curriculares dos ensinos básico e 
secundário.  

O Ensino Secundário, composto por 3 anos, distribui-se por quatro 
agrupamentos distintos, cada um deles está subdividido em dois cursos. Estando um 
vocacionado para os alunos que pretendiam prosseguir os seus estudos e o outro 
vocacionado para a vida activa. 

Neste quadro geral, a Matemática aparece como disciplina da Formação 
Específica de vários agrupamentos a que é atribuída uma carga horária semanal de 4 
horas em cada um dos anos do ensino secundário. Em 1987 é divulgado o documento 
Proposta de Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário.  

É neste quadro que é elaborado o programa do ensino secundário de 
Matemática, publicado em 1989, com uma primeira aplicação experimental em algumas 
escolas no ano lectivo de 1991/92 e depois, desde 1993, com aplicação generalizada em 
todas as escolas do país (Matos, 1989). 

Com esta reforma foram criadas duas disciplinas distintas na área da 
Matemática: Matemática e Métodos Quantitativos. A primeira encorpava o 
agrupamento Científico-Natural, Artes e Económico-Social e a segunda encorpava o 
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agrupamento Humanidades. Vamos apenas analisar o programa da primeira uma vez 
que a segunda não contempla no seu estudo a Análise Infinitesimal. 

Esta reforma marca a diferença em relação a todas as outras analisadas até agora 
uma vez que é a primeira que se refere explicitamente aos problemas de optimização. 

Vejamos então como ficou estruturado o programa experimental da disciplina de 
Matemática para o 11º ano.  

 

Programa experimental do Ensino Secundário de 1991 

11º Ano 

Funções III – Limites. Derivadas 

Derivação de funções racionais. Segunda derivada. Aplicações. 

Derivada de uma função num ponto como limite da taxa de variação; 
interpretação geométrica. 

Teorema relativo à derivabilidade e continuidade (com demonstração). 

Derivada da soma e do produto (com demonstração) 

- Derivada da potência e do quociente (informação) 

- Segunda derivada 

- Aplicação da 1ª e da 2ª derivada ao estudo de gráficos, de 
máximos e mínimos relativos, de concavidades. 

- Assímptotas verticais e não verticais. 

(Programa de Matemática, 10º-12º anos, 1991) 

 

Nesta parte do programa surge, entre outros, o seguinte objectivo: 

− Resolver problemas de “máximos e mínimos” 

 

Este programa vem acompanhado de algumas indicações metodológicas. Em 
relação ao nosso tema surge a indicação seguinte: 

Os problemas de optimização devem ser acessíveis e ter algum interesse 
prático. Exemplo: 
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“De uma folha de cartão rectangular de 1m x 0,8m retira-se um quadrado em 
cada canto, para construir uma caixa sem tampa”. Quando é que a capacidade 
da caixa é máxima? 

 

Verificamos então que neste programa se refere, pela primeira vez, o estudo dos 
problemas de optimização. Assim, após aprender a calcular derivadas, os alunos devem 
resolver problemas de aplicação desta, em particular problemas de optimização. Nas 
indicações metodológicas apresentam o exemplo de um problema de optimização de um 
volume. 

Também o programa para o 12º ano contempla o estudo da derivada. Vejamos 
como ficou estruturado este programa. 

 

12º Ano 

Funções IV – Complementos sobre Derivadas 

Derivada da função inversa e da função composta; aplicação à derivada 
de ( )n f x  

Derivada de xα, com IR∈α  e x +∈ IR  (informação) 

Derivada da função implícita 

… 

 (Programa de Matemática, 10º-12º anos, 1991) 

 

Surgem também algumas indicações metodológicas. Em relação ao nosso tema 
surge a seguinte indicação: 

Fazer o estudo de algumas funções irracionais dos tipos 3x − , 3 2x x− , as 
quais podem surgir ligadas a um problema de optimização como: 

“Determinar o rectângulo de área máxima que se pode inscrever num semi-
círculo de raio 10m.” 

 

Verificamos então que, apesar de os conteúdos programáticos não fazerem 
referência às aplicações das derivadas, estes surgem nas indicações metodológicas. 
Refere-se então que se faça o estudo de algumas funções irracionais, podendo estas estar 
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ligadas a um problema de optimização. O exemplo apresentado de um problema em que 
se pretende fazer a optimização de uma área. 

 

4º Período: Introdução da calculadora gráfica nos programas oficiais 

 

A reformulação de Marçal Grilo (1997) 

Uma vez que durante a aplicação experimental do programa surgiram 
dificuldades de concretização, mesmo contando com cargas horárias excepcionais, a 
generalização da sua aplicação em todas as escolas multiplicou essas dificuldades. Ao 
segundo ano da generalização, o volume dos problemas tornou clara a necessidade de 
proceder a ajustamentos desse programa. 

Este ajustamento não veio constituir um novo programa. Procurando preservar 
os objectivos da renovação do ensino da Matemática este ajustamento pretende 
estabelecer maior clareza e melhor organização dos conteúdos temáticos, explicitar a 
articulação entre metodologias, objectivos e conteúdos, reforçar a articulação vertical 
com o 3º ciclo do ensino básico e harmonizar no tempo, quando possível, algumas 
articulações interdisciplinares. 

Uma vez que uma das principais dificuldades dos professores nas escolas e um 
dos principais problemas residia na extensão do programa, o ajustamento do programa 
considerou também a exclusão de itens de conteúdo que a experiência mostrou 
constituírem sobrecarga e impedimento para que aos alunos fosse dado acesso a temas 
fundamentais e fundadores. 

Assim, a 19 de Setembro de 1997, sendo a pasta da educação ocupada por 
Eduardo Carrega Marçal Grilo, foi publicada uma alteração à Lei de Bases do Sistema 
Educativo que havia sido publicada em 1986. 

Esta alteração dos programas para o ensino da Matemática no Ensino 
Secundário introduziu o uso das calculadoras gráficas. Estas eram inovadoras no estudo 
da geometria plana, das funções, das sucessões, da estatística e da análise combinatória.  

Assim, com esta alteração, o programa de Matemática para o 11º ano ficou 
estruturado da seguinte forma: 
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Programas do Ensino secundário de 1997 

11º Ano 

2. Introdução ao Cálculo Diferencial I – Funções Racionais e com Radicais. 
Taxa de variação/Derivada 

… 

− Determinação da derivada em casos simples; aplicações 

… 

 (Matemática, Programas, 10º, 11º e 12º anos, 1997) 

Refere-se no desenvolvimento dos temas, em relação ao nosso tema, o seguinte: 

“Resolução de problemas envolvendo derivadas num contexto de 
aplicações.” 

 

Verificamos assim que, apesar de o programa não contemplar o estudo dos 
problemas de optimização explicitamente, este faz referência a que se abordem 
aplicações da derivada. 

De seguida apresentamos o programa de Matemática para o 12º ano. Em relação 
ao Cálculo Diferencial, este ficou estruturado da seguinte forma: 

 

12º Ano 

2. Introdução ao Cálculo Diferencial II 

Funções deriváveis. Regras de derivação e derivadas de funções 
elementares. Segunda definição de número e segundas derivadas e concavidade 

Estudo de funções em casos simples 

Problemas de optimização 

(Matemática, Programas, 10º, 11º e 12º anos, 1997) 

 

Refere-se no desenvolvimento dos temas, em relação ao nosso tema, o seguinte: 

“Os problemas de optimização devem ser escolhidos de uma forma a que um 
aluno trabalhe de uma forma tão completa quanto possível a modelação. É uma 
boa oportunidade para discutir com os alunos o processo de modelação 
matemática e a sua importância no mundo actual.” 
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Verificamos então que, tal como no programa anterior do 12º ano, também neste 
programa se contempla o estudo dos problemas de optimização. Verificamos ainda que 
com o estudo destes se pretende que o aluno identifique a importância do Cálculo 
Diferencial no mundo actual. 

  

A Primeira Reformulação do Século XXI 

Em 22 de Fevereiro de 2001, sendo a pasta da educação ocupada por Augusto 
Ernesto Santos Silva, é homologado o novo programa para a disciplina de Matemática. 
A realização destes novos programas foi coordenada pelo Professor Dr. Jaime Carvalho 
e Silva, professor do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. 

A disciplina fica, com esta reformulação, dividida em três disciplinas: 
Matemática A, Matemática B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS). A 
primeira faz parte do currículo dos Cursos Gerais de Ciências Naturais, de Ciências e 
Tecnologias e de Ciências Socio-económicas, a segunda para os Cursos Tecnológicos2 e 
para o Curso de Artes e a terceira para Curso Geral de Ciências Sociais e Humanas 
Curso Tecnológico de Ordenamento do Território. 

A aplicação destes novos programas iniciou-se no ano lectivo de 2003/2004 para 
a Matemática A no 10º ano, com uma carga horária semanal de 3 aulas de 90 minutos, e 
no ano lectivo seguinte para a Matemática B e para a MACS. 

Iremos apenas analisar o programa da Matemática A, uma vez que é o que 
“substitui” a matemática leccionada até então. 

Vejamos como ficou estruturado o novo programa de Matemática A do 11º ano, 
em relação ao tema Cálculo Diferencial: 

 

Matemática A 

Cursos Gerais de Ciências Naturais, de Ciências e Tecnologias e de Ciências Socio-
económicas 

11º Ano 

Tema II – Introdução ao Cálculo Diferencial I. Funções racionais e com 
radicais. Taxa de Variação e Derivada 
                                                 
2 Construção Civil, Electrotecnia/Electrónica, Informática, Mecânica, Química e Controlo Ambiental, 
Ambiente e Conservação da Natureza, Desporto, Administração, Técnicas Comerciais e Serviços 
Jurídicos. 
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… 

- Noção de taxa média de variação; cálculo da taxa média de variação. Noção 
de taxa de variação; obtenção da taxa de variação (valor para que tende a 
t.m.v. quando a amplitude do intervalo tende para zero) em casos simples. 

- Interpretação geométrica da taxa de variação; definição de derivada 
(recorrendo à noção intuitiva de limite). 

- Determinação da derivada em casos simples: função afim, funções polinomiais 
do 2º e 3º grau, função racional do 1º grau, função módulo. 

- Constatação, por argumentos geométricos, de que: 

- Se a derivada é positiva num intervalo aberto a função é crescente nesse 
intervalo e, se a derivada é negativa num intervalo aberto a função é 
decrescente nesse intervalo; 

- Se a função é derivável num intervalo aberto e se tem um extremo 
relativo num ponto desse intervalo então a derivada é nula nesse ponto. 

 

Em relação ao ponto que refere a determinação da derivada em casos simples 
surgem as seguintes indicações metodológicas: 

Podem ser postos alguns problemas simples que envolvam derivadas no 
contexto de aplicações. 

 

Verificamos então que, apesar de o programa não referir o estudo dos problemas 
de optimização, refere que se ponham problemas de aplicação das derivadas. 

Vejamos como ficou estruturado o novo programa de Matemática A do 12º, em 
relação ao tema Cálculo Diferencial II: 

 

12º Ano 

… 

Cálculo Diferencial 

- Funções deriváveis. Regras de derivação (demonstração da regra da soma e 
do produto; informação das restantes regras). Derivadas de funções elementares 
(informação baseada em intuição numérica e gráfica). Segunda definição de número e. 
Teorema da derivada da função composta (informação). 



Os problemas de optimização no ensino secundário ao longo do século xx e xxi:  
análise dos programas oficiais 

   15 

- Segundas derivadas e concavidade (informação baseada em intuição 
geométrica). 

- Estudo de funções em casos simples. 

- Integração do estudo do Cálculo Diferencial num contexto histórico. 

- Problemas de optimização 

 

Em relação ao ponto que refere os problemas de optimização surgem as 
seguintes indicações metodológicas: 

Os problemas de optimização devem ser escolhidos de modo que o estudante 
trabalhe de uma forma tão completa quanto possível a modelação. É uma boa 
oportunidade para discutir com os estudantes o processo de modelação matemática e a 
sua importância no mundo actual. 

Assim, podemos verificar que o programa de Matemática A para o 12º ano 
contempla, tal como na reforma anterior o estudo dos problemas de optimização. 
Pretendendo-se assim que o aluno fique com a noção da aplicabilidade do conceito de 
derivada no mundo actual. 

Esta foi a última reforma legislada ao momento em que terminou esta parte da 
nossa investigação. 

 

Conclusão 

Após a análise das reformas curriculares sofridas pela disciplina de Matemática 
ao longo do século XX e XXI, verificamos que estas foram sofrendo grandes alterações, 
consequência da situação política do país e também das correntes pedagógicas vividas a 
nível Internacional. 

Assim, através da análise realizada a cada uma das reformas curriculares, 
podemos verificar que as aplicações da derivada não foram abordadas em todas as 
reformas curriculares e não pertenciam sempre no mesmo ano lectivo. 

A primeira referência nos programas oficiais ao estudo de aplicações da 
derivada surge a partir da reforma de 1947. Nesta reforma a derivada era abordada na 7ª 
classe (actual 11º ano), estava inserida do capítulo dedicado à Álgebra e fazia referência 
ao estudo de aplicações da derivada à Física. Na reforma a seguir, de 1954, esta passa 
para o ano lectivo anterior, ou seja para a 6ª classe (Actual 10º ano), continua a estar 
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inserida no capítulo dedicado à Álgebra e pretende-se apenas que se abordem aplicações 
desta, não se especifica o tipo de aplicações. 

A reforma que se seguiu, de 1963, marca a introdução das Matemáticas 
Modernas em Portugal. A partir desta reforma a derivada deixa de pertencer ao capítulo 
dedicado à Álgebra, passando a fazer parte do capítulo dedicado à Análise ou ao 
Cálculo Diferencial. Assim, esta reforma aborda a derivada no 7º ano (actual 11º ano), 
no capítulo dedicado ao Cálculo Diferencial. Este programa refere, pela primeira vez, o 
estudo dos máximos e mínimos. 

A esta reforma seguiu-se a reforma de 1973. Nesta reforma, a derivada continua 
a fazer parte do 5º ano (correspondente ao 7º na reforma anterior), incluída no capítulo 
dedicado à Análise Infinitesimal. Também esta refere o estudo das aplicações das 
derivadas, mas agora, pela primeira vez, a problemas concretos. Esta reforma marca o 
fim do período ditatorial em Portugal. 

Em 1979 e em 1980 são publicados novos programas para o 11º e 12º ano, 
respectivamente. Nestes a derivada é estudada no 11º e no 12º ano. No 11º ano a 
derivada está enquadrada no capítulo dedicado às derivadas, sendo o último ponto deste 
capítulo dedicado às aplicações das derivadas. No 12º ano esta está enquadrada na parte 
dedicado à Análise Este apenas pretende introduzir mais regras do cálculo diferencial, 
não referindo o estudo de aplicações. 

Como consequência da Lei de Bases do Sistema Educativo, publicada em 1986, 
os programas sofreram uma nova alteração. Em 1991 foram publicados os novos 
programas para aplicação em regime de experiência pedagógica. Nestes novos 
programas a derivada continua a ser abordada no 11º ano, no sub – capítulo dedicado às 
derivadas. Este refere a aplicação da derivada ao estudo de máximos e mínimos, 
referindo como um dos objectivos a resolução de problemas de máximos e mínimos e 
referindo nas indicações metodológicas o estudo, pela primeira vez, de problemas de 
optimização. Também o programa do 12º ano contempla o estudo da derivada e indica 
nas indicações metodológicas o estudo de funções irracionais ligadas a problemas de 
optimização. 

Em 1997 fez-se um ajustamento a este programa, introduzindo-se então o uso 
obrigatório das calculadoras gráficas no Ensino Secundário. Neste programa a derivada 
continua a ser introduzida no 11º ano, no capítulo dedicado ao Cálculo Diferencial. 
Refere nos seus conteúdos o estudo de aplicações da derivada e refere no 
desenvolvimento dos temas a resolução de problemas de aplicação envolvendo 
derivadas. O programa do 12º ano também aborda a derivada no capítulo dedicado ao 
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Cálculo Diferencial, referindo explicitamente nos conteúdos programáticos o estudo de 
problemas de optimização. 

Por fim, em 2001 foi homologado o novo programa para a Matemática A. Este 
programa também contempla, no 11º ano, no sub – capítulo dedicado à derivada o 
estudo de problemas de aplicação simples que envolvam derivada. No 12º ano o 
programa refere, no final do estudo do Cálculo Diferencial, o estudo dos problemas de 
optimização. 
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A Estatística nos Anuários da Escola do Exército  
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Resumo. Em 12 de Janeiro de 1837, escreve Sá da Bandeira, referindo-se 
à Academia: “Mas a verdadeira reforma d`esta academia era impossível 
enquanto não se creasse uma escola de sciencias physicas e mathemáticas, 
na qual os alumnos adquirissem todos os princípios para poderem entrar 
com o indispensável desenvolvimento no estudo da difficil  sciencia  da 
guerra e as suas vastíssimas aplicações. A escola está creada”. 
Este estabelecimento passou como é natural por diversas reestruturações, 
de salientar a de 1863, visando uma melhor interligação entre o ensino 
teórico e prático, na área das Matemáticas introduz-se o estudo da 
Estatística. 
No currículo escolar de acordo com a organização de 1897, no curso de 
Estado Maior, figura a cadeira de Estratégia, Geografia e Estatística 
Militar, sendo regida no ano lectivo de acordo com os anuários existentes 
referentes ao período 1895-1912, pelo tenente-coronel António José 
Garcia Guerreiro1. 
Nos finais do sec. XIX, princípios do sec. xx, nos Anuários da Escola do 
Exército, é dedicada uma especial importância à estatística, objecto de um 
capítulo inteiro, que incluía a lista alfabética dos alunos, indicando a sua 
procedência militar e escolar, os cursos em que se matricularam nesse ano 
lectivo, o quadro estatístico dos alunos matriculados, contados 
individualmente por cursos, com designação das suas actividades por 
distritos e concelhos, lista de apuramento e classificação final por ordem 
de mérito dos alunos que concluíram cursos de mais de um ano, lista de 
classificação numérica pelas provas escolares, dos alunos que concluíram 
o primeiro ano, dos cursos de engenharia militar, artilharia, cavalaria e 
infantaria com designação da arma a que cada um foi destinado, lista de 
apuramento e classificação final por ordem de mérito dos alunos que 
concluíram o curso de administração militar (curso de apenas um ano) e 
mapa estatístico do movimento geral de alunos. 

 

Palavras-chave: Matemática, Estatística, História, Anuários, Escola do exército; 

Academia militar 

 

                                                 
1 Nomeado por decreto-lei de 23 de Agosto de 1894 
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Em 12 de Janeiro de 1837, escreve Sá da Bandeira, referindo-se à Academia: 

“Mas a verdadeira reforma d`esta academia era impossível enquanto não se creasse uma 

escola de sciencias physicas e mathemáticas, na qual os alumnos adquirissem todos os 

princípios para poderem entrar com o indispensável desenvolvimento no estudo da 

difficil  sciencia  da guerra e as suas vastíssimas aplicações. A escola está creada”. 

Este estabelecimento passou como é natural por diversas reestruturações, de 

salientar a de 1863, visando uma melhor interligação entre o ensino teórico e prático, na 

área das Matemáticas introduz-se o estudo da Estatística. 

No currículo escolar de acordo com a organização de 1897, no curso de Estado 

Maior, figura a cadeira de Estratégia, Geografia e Estatística Militar, sendo regida no 

ano lectivo de acordo com os anuários existentes referentes ao período 1895-1912, pelo 

tenente-coronel António José Garcia Guerreiro2. 

No ano lectivo de 1909-1910 é convidado para proferir a oração de sapiência, 

referindo-se à estatística e citando Seignobos, reflecte uma visão da Estatística ainda 

muito ligada às ciências sociais: 

“No começo deste século, ainda Seignobos concluía, aliás com desgosto, que as 

ciências sociais só compreendiam, alem das chamadas ciências estatísticas, 

outras que apresentavam como único carácter comum, o de estudarem 

phenomenos referentes aos interesses materiais dos homens”. 

 

Nos finais do sec. XIX, princípios do sec. xx, nos Anuários da Escola do 

Exército, é dedicada uma especial importância à estatística, objecto de um capítulo 

inteiro, que incluía a lista alfabética dos alunos, indicando a sua procedência militar e 

escolar, os cursos em que se matricularam nesse ano lectivo, o quadro estatístico dos 

alunos matriculados, contados individualmente por cursos, com designação das suas 

actividades por distritos e concelhos, lista de apuramento e classificação final por ordem 

de mérito dos alunos que concluíram cursos de mais de um ano, lista de classificação 

numérica pelas provas escolares, dos alunos que concluíram o primeiro ano, dos cursos 

de engenharia militar, artilharia, cavalaria e infantaria com designação da arma a que 

cada um foi destinado, lista de apuramento e classificação final por ordem de mérito dos 

alunos que concluíram o curso de administração militar (curso de apenas um ano) e 

mapa estatístico do movimento geral de alunos. 

No anuário do ano lectivo de 1904-1905, consta na lista das ofertas à biblioteca, 

um exemplar da Estatística criminal e disciplinar do exercito, relativa ao ano de 1902. 

                                                 
2 Nomeado por decreto-lei de 23 de Agosto de 1894 
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No do ano lectivo de 1906-1907, além desta, na referida lista consta igualmente um 

exemplar da Estatística Industrial, referente aos distritos de Èvora, Beja e Faro. Na 

publicação do ano lectivo de 1907-1908 figura uma publicação sobre a Emigração 

portuguesa datada de 1904 da autoria da direcção geral da estatística e dos próprios 

nacionais, um exemplar da Estatística do comércio e navegação da Índia, Macau e 

Timor nos anos de 1901, 1902 e 1903 e resumos do movimento comercial dos anos de 

1890 a 1904, oferecido pelo ministério da marinha e uma brochura sobre Estatística do 

comércio de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe e Angola nos anos de 1901, 1902 e 

1903 e resumos do movimento comercial dos anos de 1890 a 1905. Na brochura 

referente ao ano lectivo de 1911-1912 conta uma publicação referente à Estatística do 

Consumo e real de água, da direcção geral de estatística e dos próprios nacionais. A do 

ano lectivo de 1911-1912, refere um exemplar sobre Emigração portuguesa da Direcção 

geral de estatística do ano de 1909, um exemplar de Estatística médica do exército 

português (1908-1909), estatísticas referentes ao comércio e navegação – ministério das 

finanças e consumo de água referente a Lisboa e Porto (1910) da direcção geral da 

Estatística e fiscalização das sociedades anónimas. Nesse ano na lista das compras, 

consta um exemplar referente às estatísticas relativas ao armamento e aprovisionamento 

das tropas, da superfície, da população, dos assuntos militares e financeiros dos diversos 

estados da Europa à data de 15 de Maio de 1911, proveniente de Bruxelas. 
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Resumo. Os matemáticos do séc. 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” de Weierstrass, 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. Perante 
esta dificuldade o ensino da noção de limite viu-se “arrumado” para o 12º 
ano (para não dizer, aí minimizado) e os conceitos que dela dependem, 
como o de derivada, viram-se, nos anos anteriores, esvaziados de 
significado formal, sendo apresentados através de noções (próximas, mas 
não formais) das não convencionais reduzindo-se à expressão 
característica de “tende para”. Esta “tendência” não possui na Análise 
Clássica qualquer significado formal, e apesar de se poder considerar 
próxima da definição Não Convencional de limite, não lhe sendo feita 
qualquer referência, fica assim, impossibilitada qualquer formalização da 
“intuição” em questão, no entanto, pretendemos alertar, através de um 
exemplo, para uma “pseudo” utilização das suas noções e conceitos.   
Constatamos, mais uma vez, que a Análise Não Convencional parece ser 
um caminho possível para uma abordagem da Análise num nível não 
universitário.  

 

Introdução 

Tal como referimos no trabalho que apresentamos no XIV EIEM em Caminha, 
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. 
                                                 
1 Aluna de doutoramento na Universidade Portucalense com o apoio da Acção 5.3 do Prodep. 
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Constatamos também que muitos professores o foram fazendo, 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 encontraram 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. 

Actualmente, não são só os professores que, perante a acessibilidade da ideia 
intuitiva da noção de limite, a utilizam: verifica-se a sua apresentação nos próprios 
manuais do ensino secundário. Mais uma vez somos confrontados com a presença da 
intuição em completo detrimento da formalização. Esta constatação veio reforçar a 
nossa convicção, que aparentemente assustou muitos: a análise não convencional pode 
ser um caminho possível para uma formalização algébrica e intuitiva da Análise 
Matemática no ensino num nível pré-universitário. Não nos considerando formalistas, 
não conseguimos aceitar passivamente o esvaziamento formal que hoje se verifica nas 
primeiras abordagens das diversas noções da Análise Matemática, sem alertar para 
possíveis alternativas.   

Não pretendendo surpreender ninguém pela negativa, como aparentemente 
aconteceu no ano anterior (e que pudemos constatar por alguns comentários após a 
comunicação) porquê persistir na manutenção da ausência de qualquer formalização 
apresentando a Matemática como um “livro de receitas” que as outras Ciências utilizam 
como ferramenta e não reforçar a sua beleza, muito própria, de uma ciência que, por 
estranho que pareça a muitos, consegue traduzir a intuição? Porquê persistir na ideia que 
vários exemplos conduzem a um resultado transmitindo aos alunos a percepção errada 
de que um exemplo mostra tudo? 

Porquê uma “aversão” generalizada quando surge qualquer referência à Análise 
Não Convencional quando o que se pode ler nos manuais é tudo menos Convencional? 
Vejamos um exemplo: 

 

A Noção de Derivada no 11º ano 

Recorrendo a um manual do 11º ano ficamos perante a seguinte definição 
derivada de uma função real num ponto 0x  do seu domínio: 

 



Abordagens Não Convencionais em Manuais do Ensino Secundário: Um exemplo 
 

 3 

 

Chama-se derivada de uma função f  em 0x  ao número, se 

existir, para que tende  

     
( ) ( )0 0f x h f x

h

+ −
 

quando h  tende para zero. 

 

que é precedida, e a que se segue, uma panóplia de exemplos que conduzem à posterior 
definição de função derivada. 

 

O procedimento adoptado para o cálculo do valor ou determinação da expressão 
dessa “derivada” é o seguinte: 

(1)  Forma-se o quociente das diferenças (associado ao declive de uma secante 

à curva de equação ( )y f x= ): 
( ) ( )0 0f x h f x

h

+ −
 

(2) Simplifica-se, algebricamente, este quociente; 

(3) Faz-se h  “tender para zero” nessa expressão simplificada (isto é, para o 
aluno, considera-se “ 0h = ” para obter o valor ou expressão da derivada). 

 

Surge, no entanto, um problema importante e que preocupou muitos 
matemáticos dos séculos XVIII e XIX (pelo menos até Weierstrass):  

 Para que sejam possíveis as simplificações algébricas referidas em (2) é 
necessário considerar 0h ≠ . Como se pode, então, em (3) considerar 

0h = ? 

Regressamos, então à tão famosa crítica do Bispo George Berkeley (1685-1753) 
(quem diria tão actual no séc. XXI) [1]: 

 

“… They are neither finite quantities, nor quantities infinitely small, 

nor yet nothing. May we not call them the ghosts of departed 
quantities...? “ 

George Berkeley em  The Analyst: A Discourse Addressed to an Infidel 

Mathematician (1734) 
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Toda esta crítica assenta na, já referida, ausência de qualquer possível 
formalização convencional da noção de “limite” que se pretende transmitir de forma 
intuitiva.  

Outra ideia, não convencional, apresentada em alguns livros do ensino 
secundário é a noção de uma curva ser “localmente recta” e que, mais uma vez, se 
baseia na constatação empírica de “zooms” sucessivos levados a cabo através da 
máquina de calcular (ver figuras 1 e 2). 

 

 

Fig. 1. Gráfico representativo de 2 4y x= − (em [6], pág. 89) 

 

 

Fig. 2. “Todas as funções polinomiais são “localmente rectas” …”  

(em [6], pág. 89) 

 

Tais “zooms” e “linearidade” locais possuem na Análise não convencional um 
tratamento algébrico, concreto e uma “idealização” geométrica (sempre procurada 
quando se pretender expor, pela primeira vez um determinado conceito). No entanto, 
estas referências são apresentadas sem qualquer contextualização, baseadas apenas 
numa mera constatação empírica a qual não conduz sequer a qualquer contrapartida 
formal válida. 
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Uma Questão em Aberto 

Assim, aquilo o que à partida nos parecia uma “idealização” remota, de 
implementação complicada e problemática, acaba por se ver “materializado” no 
caminho seguido pelos autores de livros de Matemática para o Ensino Secundário que, 
sem o referir com clareza, acabam por utilizar o raciocínio intuitivo proporcionado pela 
Análise não Convencional.  

Mesmo o “empobrecimento” algébrico que se tem vindo a registar nos níveis de 
ensino básico e secundário ficaria a ganhar com a possível “algebrização” parcial da 
Análise permitida pela sua vertente não convencional. 

Fica aqui, mais uma vez, levantada a questão: 

Será possível abrir aos Professores do Secundário uma nova maneira de 
explicar as noções de Análise sem utilizar o conceito de limite, mas 
também sem o abandonar, proporcionando-lhes uma ferramenta formal 
onde se podem apoiar?  
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Resumo. A história do currículo de matemática é constituída pela história 
dos seus sujeitos. As atividades dos indivíduos determinam o grau de 
desenvolvimento de um currículo escolar que por sua vez refletem no 
desenvolvimento da sociedade e da humanidade. Este texto propõe uma 
discussão de como vêm sendo constituídas as interações de atividades na 
formação do currículo de matemática, este entendido dialeticamente nas 
categorias de currículo oficial e currículo real. Uma análise nesse contexto 
permite a elaboração de elementos capazes de contribuir para a formação 
do sujeito histórico, caracterizado na perspectiva do materialismo histórico 
e dialético. O foco escolhido é a atividade de ensino como dominante do 
professor de matemática e sua relação com a atividade humana. Uma 
reflexão das relações na tríade “parâmetros curriculares”, livros didáticos e 
concepções de professores a respeito do ensino dos números reais fornece 
indícios do processo de desenvolvimento da educação matemática na 
prática escolar bem como do professor de matemática como sujeito 
histórico. 

 

Currículo oficial e currículo real 

A história do currículo escolar é constituída necessariamente pela história dos 

sujeitos que a produzem e dos que são produtos dela. Este estudo busca compreender o 

currículo escolar sob o princípio dialético da realidade social (KOSIK, 1967),  ou seja 

entendido como produto e produtor. Inserido nessa dialética consideramos inicialmente 

dois isolados (CARAÇA, B. J., 1998) da atuação curricular: o currículo oficial e o 

currículo real. 

O currículo oficial, aquele produzido em texto pelo órgão público, com o 

propósito de uma base comum de ensino, é o produto de sujeitos que expressam suas 

idéias e ideologias, de como compreendem o que deve ser um currículo. O produto, 

além das sujetividades dos indivíduos que o produzem, é representado por um 

documento oficial destinado às escolas, mais especificamente ao professor.  
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Atualmente no Brasil, o documento oficial destinado à Educação Básica são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) os quais se dividem em três textos: Os PCN 

de 1ª. a 4ª. séries do Ensino Fundamental, publicado em 1987, os PCN de 5ª. a 8ª. séries 

do Ensino Fundamental, publicado em 1998, e os PCN do Ensino Médio, de 2000. O 

texto dos parâmetros inclui a mudança de séries para ciclos, isso significa que os PCN 

de 1ª. a 4ª. séries são destinados aos dois primeiros ciclos do ensino fundamental e os de 

5ª. a 8ª. séries, aos dois últimos. 

Cada um dos dois PCN para o Ensino Fundamental é composto de 10 volumes. 

Os títulos desses volumes não diferem substancialmente, sendo um dos volumes 

destinado à Matemática. 

Os PCN para o Ensino Médio têm outra estrutura, divide-se em quatro partes, 

são elas: Bases Legais; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; e, Ciências Humanas e suas Tecnologias, nesse nível de 

estudo busca-se uma ampliação da interação entre as disciplinas. A parte do texto 

referente à matemática não explicita o conteúdo matemático a ser ensinado e sim, as 

competências, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas nos educandos. Em termos 

da organização disciplinar, a parte de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias é destinada às disciplinas de matemática, física, química e biologia. 

Como nesse estudo nos interessa a construção do professor de matemática como 

sujeito histórico, buscamos inicialmente saber como os PCN se dirigem ao professor. 

Com isso, observamos nos parâmetros destinados ao ensino fundamental dos dois 

primeiros ciclos, na página intitulada “Ao professor” o seguinte objetivo: “Nosso 

objetivo é auxiliá-lo na execução de seu trabalho, compartilhando seu esforço diário de 

fazer com que as crianças dominem os conhecimentos de que necessitam para 

crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa 

sociedade (BRASIL.MEC, 1997, p. 7). 

O objetivo nesse mesmo tipo de página dos PCN destinados aos dois últimos 

ciclos do Ensino Fundamental é: “ampliar e aprofundar um debate educacional que 

envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê origem a uma transformação positiva 

no sistema educativo brasileiro” (BRASIL.MEC, 1998a, p. 5). Na apresentação do 

volume destinado a matemática aparece novamente que o documento é uma proposta de 

discussão, agora com relação à área específica: “Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Matemática têm como finalidade fornecer elementos para ampliar o debate nacional 

sobre o ensino dessa área do conhecimento, socializar informações e resultados de 

pesquisas, levando-as ao conjunto dos professores brasileiros”. (BRASIL MEC, 1998b, 

p.15). 
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Nos PCN para o Ensino Médio não há um direcionamento mais explícito “ao 

professor”, mas no primeiro parágrafo da apresentação da parte Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias tem-se: “Esta é uma proposta para o Ensino Médio, no 

que se relaciona às competências indicadas na Base Nacional Comum, correspondentes 

à área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias” (BRASIL.MEC, 2000, 

p. 4). 

Os PCN deixam claro que não se trata de uma obrigatoriedade, é uma proposta 

para ser debatida, mas por outro lado, conforme Teixeira, o decreto federal nº 3276, de 6 

de dezembro de 1999 artigo 5º parágrafo 2 diz: 

As diretrizes curriculares nacionais definidas para formação dos professores 

devem assegurar formação básica comum, distribuída ao longo do curso, tendo 

como referência os parâmetros curriculares nacionais, sem prejuízo de 

adaptações às peculiaridades regionais, estabelecidas pelos sistemas de educação  

(2000, p.8) 

 

Observa-se que o debate proposto pelo documento entre professores, governo e 

sociedade não se efetivou no interior das escolas, o que tem ocorrido é que docentes do 

nível superior de ensino e investigadores estudam, discutem, questionam sua 

necessidade, o seu conteúdo, entre outros aspectos desde a versão preliminar dos 

parâmetros destinados ao ensino fundamental de 1995. 

Há muita produção em torno dos parâmetros, nesse sentido, o artigo de Beatriz 

de Basto Teixeira é um bom começo para entender o movimento dos produtores do 

documento, bem como do produto social que se forma a partir dele.  

Várias opiniões se manifestaram de forma crítica em relação ao processo de 

elaboração dos PCN. Principalmente se o documento pretendia ser uma base 

comum nacional para o ensino fundamental, deveria ter contado com amplo 

processo de discussão na sua elaboração. Qualquer tentativa de enquadramento 

dos currículos escolares aos padrões postos pelos PCN mais resultaria na 

implantação de um currículo nacional, do que na elaboração de projetos 

pedagógicos adequados à realidade e às expectativas das escolas. (TEIXEIRA, 

2000, p. 1). 

 

Esse breve percurso serve para ilustrar o movimento de produtores e produtos 

sociais em torno dos parâmetros curriculares, salientando o modo como os documentos 

oficiais se dirigem ao professor, de que forma e com qual propósito.  
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Considerando um outro isolado, mas não independente do anterior, há o 

currículo realmente vivenciado pelos sujeitos no ensino escolar, o currículo real. Neste 

estudo o foco localiza-se nas relações que ocorrem na sala de aula no que se referem ao 

processo de ensino e aprendizagem da matemática, o documento que melhor nos faz 

compreender a formação histórica do currículo matemático no sistema escolar tem sido 

o livro didático, anteriormente chamado manual escolar. 

Ao longo de sua história, o livro didático vem, cada vez mais, sendo um 

mediador dos conteúdos matemáticos presentes na sala de aula. A ampla utilização do 

livro didático no sistema de ensino oficial não é fato só no Brasil, como também em 

Portugal, Espanha, Estados Unidos e outros países. Além da mediação na formação dos 

sujeitos que o utilizam, o livro didático acaba por se constituir também o mediador entre 

o currículo oficial e currículo real. 

Buscamos compreender o currículo real como processo pelo qual os sujeitos se 

apropriam do conhecimento produzido historicamente, ao mesmo tempo em que o 

objetivam, reelaborando-os ou não, isto é, como movimento dialético pelo qual o ser 

humano se produz historicamente no sistema de atividades. Este texto concentra-se na 

formação do professor-educador de matemática, como sujeito histórico na sua atividade 

principal, o ensino. Sabemos que a relação professor-aluno é uma das partes do sistema 

escolar que possibilita a apropriação e a objetivação de tais conhecimentos, contudo, 

não ignoramos a influência de outros aspectos que interferem nessa relação, por meio do 

próprio livro didático ou de outros instrumentos.   

 

A atividade de ensino 

A atividade considerada aqui está relacionada com a Teoria da Atividade 

proposta por LEONTIEV (1978, 1983, 1988), na perspectiva sócio-histórica do 

desenvolvimento humano. 

O homem, nessa perspectiva, não nasce humanizado, para sua humanização é 

necessário que ele se aproprie da cultura, produto do desenvolvimento histórico 

humano. Nesse sentido o papel da educação é fundamental para o processo de 

humanização 

Quanto mais progride a humanidade, mais rica é a prática sócio-histórica 

acumulada por ela, mais cresce o papel específico da educação e mais complexa 

é a sua tarefa... Esta relação entre o progresso histórico e o progresso da 

educação é tão estreita que se pode sem risco de errar, julgar o nível geral do 
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desenvolvimento histórico da sociedade pelo nível de desenvolvimento do seu 

sistema educativo e inversamente. (LEONTIEV, 1978, p. 291). 

 

A educação escolar, como um dos segmentos instituídos de educação, é capaz de 

potencializar o desenvolvimento das aptidões dos educandos não só no sentido do saber 

usar, saber fazer, mas, sobretudo no sentido de que eles se vejam como integrantes do 

gênero humano, ou seja, na história social humana. Para desenvolver as aptidões 

humanizadoras “é necessário desenvolver em relação ao objeto ou fenômeno uma 

atividade (adequada) que se reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da atividade 

encarnada, acumulada no objeto" (LEONTIEV, 1978, p. 286). 

No processo de relação do homem com o mundo, atividade é aquela que 

responde a uma necessidade particular, que é própria no humano do homem na sua 

relação social. Na atividade, a necessidade é o ponto de partida, por meio dela cria-se o 

motivo que impulsiona o desenvolvimento de ações em direção a objetivos que 

permitem a apropriação e objetivação do objeto da necessidade. 

Para que o estudante e o professor entrem em atividade humanizadora, eles têm 

que “imaginar” o objeto que satisfaz suas necessidades de humanizarem-se. No sistema 

escolar esse objeto é o conhecimento para o qual as ações se dirigem, no caso do 

professor essas ações são constituidas na sua atividade, como descreve Moura (2001): 

“O fato de ser professor diz que temos uma característica comum com outros 

sujeitos que têm como prática principal ensinar algo a alguém, isto é, para ser 

professor é necessária uma ação que visa transformar-se ao transformar outra 

pessoa, mudar o seu modo de ser e de agir. Acreditamos que o sujeito, que é 

fruto de nossa ação educativa, vai adquirir um certo conhecimento que vai lhe 

capacitar a agir de uma determinada forma no meio em que vive. A sua 

aprendizagem vai lhe capacitar a compreender algum fenômeno de alguma 

forma. E isto vai lhe permitir usar desse novo saber para impactar a realidade.” 

(p. 144) 

 

Para abordar a história do currículo escolar entendido como a história dos 

sujeitos que a produzem e se produzem na cultura do sistema escolar, é necessário 

compreender a atividade principal dos indivíduos nesse sistema. A atividade principal, 

ou dominante, segundo Leontiev (1988), configura o lugar social ocupado pelo sujeito 

na atividade humana. Nesse lugar, o trabalho exercido pelo professor o coloca na 

atividade de ensino, de educador, dialeticamente ligada a atividade de aprendizagem.  
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Ao considerar o ensino da matemática no sistema escolar como atividade 

principal realizada pelo professor-educador matemático, seu objetivo caracteriza-se em 

propiciar o conhecimento ao estudante neste campo como atividade humana. Ao mesmo 

tempo, é uma contínua aprendizagem para seu processo de formação como educador, 

tanto no campo da didática da matemática como no próprio processo de 

desenvolvimento da matemática, além de outros aspectos que configuram sua atividade. 

Por meio da atividade de ensino e de aprendizagem, nas condições físicas e 

sociais concretas, o professor-educador vai se constituindo como sujeito histórico na 

atividade humana. 

 

O ensino dos números reais 

O movimento histórico dos livros didáticos nos fornece indícios de como o 

conhecimento matemático, produto do conhecimento humano, vem fazendo parte do 

currículo real escolar, ao ser apropriado e objetivado na atividade dos sujeitos, 

sobretudo dos professores de matemática. Para isso elegemos inicialmente o tema 

números reais e analisamos a abordagem em alguns livros didáticos portugueses e 

brasileiros de 1909 a 2001. Posteriormente, por meio das produções científicas, 

observamos como esse conhecimento vem sendo apropriado e objetivado por 

professores nos últimos anos.  

Nos livros portugueses analisados1 notamos que o conjunto de números reais 

aparece no Compêndio de álgebra de 1963, destinado ao sexto ano liceal. No capítulo 1 

“Evolução do conceito de número”, item 3 “Números positivos” é apresentado o 

número irracional positivo e no item 4 “Números reais” é introduzido os números 

negativos e o zero e depois define-se os números reais como sendo os números 

positivos, o zero e os números negativos. O texto segue com as propriedades operatórias 

que denomina “PRINCÍPIO DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIEDADES FORMAIS”. 

Os números reais não são expostos sob a estrutura de conjunto, as propriedades de 

densidade e continuidade também não são abordadas.  

O livro brasileiro de Lacaz Netto de 1952, segundo Cobianchi (2001), apresenta 

a construção dos reais usando os cortes de Dedekind.   

Essa obra de Lacaz Netto começa com um capítulo que é um resumo histórico 

desse tema, discorrendo sobre a comparação entre a diagonal e o lado do 

quadrado, e da crise proporcionada na Escola Pitagórica com o surgimento das 

grandezas incomensuráveis, sobre a solução dada por Eudoxo, a exposição que 

                                                           
1 As referências dos livros consultados encontram-se na bibliografia. 
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Euclides fez sobre esse assunto, e a solução dada por Dedekind.  O autor 

demonstra a irracionalidade de 2 , apresenta os cortes de Dedekind definindo 

número irracional, e afirma que os números racionais e irracionais recebem a 

denominação de números reais, ampliando assim o campo dos números, 

somando ao conjunto dos números racionais novos entes, os números 

irracionais. (p. 228-9) 

 

Esse não foi o modelo utilizado nos livros didáticos posteriores, embora o 

conjunto dos números reais nessa época já possuísse um desenvolvimento maduro na 

sua estrutura, como a definida por Dedekind em 1872.  

O que encontramos no livro português em relação aos Cortes Dedekind, foi na 

publicação de 1945, no capítulo de Indução Finita, o autor anuncia: 

“Para abordar com facilidade o estudo da teoria dos números irracionais, parece 

deveras conveniente ter estudado, na teoria dos inteiros, a noção de CORTE, 

introduzida pelo célebre matemático alemão Ricardo Dedekind”. (MONTEIRO, 

1945, p. 79) 

 

Na sequência, a definição de corte é realizada para os números inteiros e, em 

seguida, a defição do inteiro por meio da unicidade do corte: “Dado um corte de 
Dedekind (A, B) na classe dos inteiros, existe um inteiro, e um só, que determina êsse 
corte”. (MONTEIRO, 1945, p. 80). Essa obra não aborda os números irracionais nem os 

reais.  

Como os números reais não aparecem nas obras anteriores, buscamos observar 

como são abordados os números irracionais já que estes constituem o conjunto que, por 

um lado, nos livros didáticos atuais, são o prenúncio da formação do conjunto dos 

números reais e, por outro, observamos concepções de professores sobre número real 

que revelaram dificuldades na compreensão desse conjunto. 

Nos livros portugueses consultados, anteriores a 1963, o tópico sobre números 

irracionais é introduzido sob forma e conteúdo variado. Encontramos os irracionais 

definidos como um corte, embora não utilizem esse termo, mas somente classes de 

números racionais positivos nos livros de 1909 e 1914. As duas classes formadas pelo 

corte são nomeadas contíguas2 nas quais ou existe um número racional compreendido 

                                                           
2 “a) Qualquer numero da primeira classe é menor que qualquer numero da segunda. b) Na primeira classe 
não existe numero maior que todos os outros. c) Na segunda classe não existe numero menor que todos os 
outros. d) É sempre possível encontrar dois numeros, um da primeira, outro da segunda classe, taes que o 

valor absoluto da sua diferença seja menor que qualquer quantidade dada positiva δ… Vemos pois que 
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entre as classes e que as separam, e nesse caso o número é racional, “ou não existe 

número algum nessas condições. Neste último caso, diremos, por definição, que as duas 

classes consideradas determinam um número irracional” (ANDREA, 1909, p.13 grifo 
do autor). É interessante observar a definição do número irracional, essa expressão pode 

formar uma concepção da não numeralidade do irracional.  

Nos livros até 1956, no que se refere ao tópico de números irracionais não 

aparece qualquer menção aos números negativos, ou seja, os números racionais e 

irracionais são sempre subentendidos como positivos. 

Nos livros de 1936 e 1940 também aparecem a idéia de corte, mas não para 

introduzir o número irracional, pois eles iniciam pela incomensurabilidade. O livro de 

1936, por meio de um exemplo, explica o processo de medida de segmentos e o tipo de 

número que resulta desse processo, assim diz dos segmentos comensuráveis, dos 

números racionais primeiramente para, com outro comprimento de segmento, introduzir 

a incomensurabilidde e os irracionais.  

O livro de 1940 introduz, num breve texto, que já é sabido sobre grandezas 

comensuráveis e incomensuráveis, apresentando a definição da primeira. Diz que tratará 

da medida das quantidades incomensuráveis as quais não podem ser representadas por 

números racionais e esses novos números serão chamados irracionais. Seguida a essa 

introdução, o autor exemplifica a incomensurabilidade utilizando a relação da diagonal 

de um quadrado com seu lado, já vista (talvez se refira ao compêndio de geometria), 

d= 2 l. Com o próprio número 2 , constante na fórmula, o autor vai construindo as 

duas classes dos números racionais positivos cujos quadrados ou são maiores ou são 

menores que 2 e que essas classes definem o número 2 .   

Dos livros portugueses consultados, esse de 1940 é o primeiro que utiliza a 

representação de um irracional na reta numérica, para isso o autor inicia a 

correspondência dos pontos da reta com os números racionais completando 

posteriormente com os irracionais. O autor finaliza o item sobre irracionais dizendo que 

todo número decimal infinito não periódico representa um número irracional.  

A definição de número irracional como decimal infinito não periódico aparece 

na maioria dos livros, a partir de 1954, tanto portugueses quanto brasileiros. O elemento 

novo é a utilização de número transcendente, não com essa nomenclatura, como 

exemplo de irracional em alguns livros a partir de 1954 e 1956. O que geralmente 

                                                                                                                                                                          
dadas duas classes de numeros racionaes, que satisfazem ás condições a), b), c) e d), classes que, para 
abreviar, chamaremos contiguas, …”. (ANDREA, 1909, p. 12-13) 
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aparece nos livros didáticos para iniciar as exemplificações de um número irracional é a 

raiz quadrada, mesmo quando essa não está associada a qualquer medida geométrica. 

O procedimento para introduzir o número irracional também está associado ao 

Teorema de Pitágoras em alguns livros da década de cinquenta e sessenta consultados 

por Cobianchi (2001) e mais frequentemente a partir da década de noventa. 

O número pi apresentado junto com a definição de irracionais começa a aparecer 

no final da década de sessenta, segundo os livros consultados por Cobianchi (2001), 

antes desse período é comum somente nos livros cujo conteúdo é de geometria, na 

abordagem do comprimento da circunferência. Os livros portugueses de 1920, 1957 e 

1966(?) apresentam o número pi pelo cálculo experimental da divisão do comprimento 

pelo diâmetro de circunferência.  

 Os livros publicados posteriormente também abordam o número pi associado ao 

comprimento da circunferência, mas nenhum autor menciona sobre qualquer 

demonstração da irracionalidade de pi. É possível que também nessa época fosse 

formada concepções de que o pi poderia ser o resultado da divisão de racionais e que, a 

menos da precisão das medidas e dos instrumentos, não se obtinha tal número. 

Aparece na década de setenta a introdução dos números irracionais com a 

demonstração algébrica da irracionalidade de 2 , ou seja, pela impossibilidade de 

representação em forma de fração de inteiros. Esse tipo de demonstração não permanece 

em muitos livros destinados ao Ensino Básico.  

O livro de 1969, analisado por Cobianchi, foi o único no qual encontrou um 

relato sobre os paradoxos de Zenão e as mônadas e, um dos poucos, que trataram do 

conceito de densidade. 

Nos livros brasileiros analisados também por Cobianchi observa-se que no final 

da década de sessenta começa a aparecer com mais freqüência a definição de números 

reais como conjunto. A partir da década de noventa é muito comum a apresentação do 

conjunto dos números reais iniciando com a revisão dos conjuntos numéricos: naturais, 

inteiros e racionais, apresentando os irracionais que diferem dos racionais e, 

completando o ciclo de exposição, o conjunto dos números reais, como a união dos 

conjuntos dos números racionais e irracionais.  

Assim vão compondo também a reta real, cada ponto da reta representa um 

número real, sem qualquer discussão de aprofundamento sobre continuidade. A 

continuidade não é um tema abordado nos livros didáticos destinados ao ensino 

fundamental e médio do sistema educacional brasileiro, e também não observamos no 

sistema português, para essa mesma faixa etária. 
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A proposta curricular de 1992 para o ensino de matemática do primeiro grau 

(atual ensino fundamental) da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, aponta 

que o conceito de número deveria ser abordado dando ênfase a contagem e as medidas e 

não a ampliação dos conjuntos numéricos. (COBIANCHI, 2001, p. 217). 

Isso explica talvez as mudanças nos livros didáticos do final da década de 

noventa e início do século XXI, com a introdução do número irracional relacionado com 

a diagonal do quadrado, ou com a hipotenusa de triângulo retângulo isósceles, ou ainda 

com o comprimento da circunferência. 

Observa-se ao longo do histórico dos livros didáticos a diminuição na 

formalização tanto na linguagem retórica quanto no próprio conteúdo. Inicialmente 

aparecia mais enunciados e demonstrações de teoremas e aos poucos foi se introduzindo 

mais interação com os alunos em situações de perguntas-respostas, problemas e figuras.  

Essas mudanças estão fortemente relacionadas à produção e distribuição dos 

livros didáticos (APPLE, 2002), como também o acesso a escola, na década de sessenta 

a noventa, como nos aponta Gatti Júnior (2004), “A alegada democratização do ensino, 

que no caso brasileiro ganhou contornos de massificação, permitiu o ingresso de novos 

personagens no ambiente escolar, oriundos da classe operária (zona urbana) e mesmo do 

campesinato (zona rural)” (p.37). Com a massificação no sistema escolar, também as 

práticas pedagógicas começaram a ser questionadas. 

No que se refere ao desenvolvimento dos números irracionais nos livros 

didáticos, nota-se que o percurso não foi o mesmo da história, pois a definição de 

irracionais por cortes de Dedekind é de 1872 e a de número decimal infinito não 

periódico é anterior ao século XIX.  

Wallis em 1696 havia identificado números racionais com números decimais 

periódicos, mas foi Otto Stolz que mostrou que cada número irracional pode ser 

representado como um decimal não periódico e isto poderia ser usado como 

propriedade definitória. (KLINE, p. 1301). 

Tanto os PCN para o Ensino Fundamental brasileiro como o programa curricular 

para o nono ano do Ensino Básico português instruem a abordagem dos números 

irracionais pela representação de dízima não periódica. No programa português e nos 

livros didáticos portuguêses e brasileiros atuais, a reta real é introduzida para explicar a 

representação dos números reais e seus intervalos. 

As relações abordadas entre incomensurabilidade, representação decimal e 

cortes relacionadas ao número irracional vão sendo minimizadas e até suprimidas no 
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decorrer das publicações dos livros didáticos, chegando a uma exposição de casos 

particulares e um saldo para uma definição.    

As pesquisas de Cobianchi (2001) e Dias (2002) mostraram concepções de 

professores sobre número real e seu ensino que permeiam suas atividades didáticas tanto 

no Ensino Básico como no Superior.   

As concepções dos professores sobre a importância do conhecimento dos 

números reais e do seu ensino, em Cobianchi, revelaram uma preocupação com a 

apreensão desse conteúdo. Muitas delas consideraram essa questão como fundamental 

para o ensino da Matemática, embora em nenhuma resposta dada apareça uma 

interpretação no que consiste essa importância para seu ensino e sua aprendizagem. Por 

outro lado, observou-se que uma parcela desconhece a importância em se ensinar e em 

aprender números reais.   

As críticas aos livros didáticos realizada pelos professores entrevistados em 

Cobianchi estão relacionadas a erros que os mesmos contém, como também, 

especificamente aos números reais, mencionam que a abordagem é simplista de forma a 

transparecer que esses números foram criados sem nenhum percalço.  

Nos comentários dos entrevistados houve afirmações que designam ao conjunto 

dos números reais uma característica soberana em relação aos outros conjuntos. As 

justificativas concentraram-se na direção de que esse assunto é muito importante para 

entender o mundo que nos cerca. A concepção de um conjunto amplo e que comporta 

“todas as soluções de quaisquer problemas” também apareceu na pesquisa de Dias 

(2002). 

A importância do conjunto dos números reais foi justificada como sendo uma 

decorrência natural para a ampliação dos conjuntos numéricos e a aplicação a outros 

conceitos da Matemática. Outros depoimentos revelaram que a aprendizagem desse 

conteúdo permite uma compreensão da lógica e do desenvolvimento de raciocínio. 

Semelhantes a essa concepção, certos depoimentos ressaltaram que, com o aprendizado 

desse conjunto, o universo dos alunos passa por um processo de enriquecimento: “você 

sai de um mundo até então limitado para um conhecimento infinitamente rico” 

(COBIANCHI, 2001, p. 300). Outros ainda destacaram que os números reais foram 

criados por uma necessidade, mas não especificaram em que ela consiste. 

Os professores, sujeitos das pesquisas de Dias e Cobianchi, expuseram 

dificuldades sobre questões envolvendo propriedades dos números reais como ordem, 

densidade, infinito, continuidade; também sobre definições de número racional e 

irracional e ao próprio conceito de número e suas representações. A consciência dessas 

dificuldades pelos prórprios professores gera uma preocupação quanto a sua prática 
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didática, na possibilidade de refletirem no ensino concepções não coerentes com o 

conceito científico.  

A grande maioria desses professores introduz didaticamente a questão do 

conjunto dos números reais da mesma maneira: a união dos conjuntos dos números 

racionais com os dos irracionais, como nos livros didáticos atuais, ou uma variação 

dessa, como a união dos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Os irracionais, por sua 

vez, são definidos pela representação decimal infinita não periódica. 

Em alguns procedimentos didáticos utiliza-se materiais concretos como recurso 

para explicar a existência de alguns números irracionais, na introdução dessa nova 

categoria de número. Por exemplo: a medição com barbante de objetos redondos para 

“descoberta do número π”, comparação da escala da régua com a reta aritmética, como 

explicação de que entre um decímetro há dez centímetros e entre um centímetro dez 

milímetros e a utilização da calculadora, principalmente para obter a raiz quadrada de 

um número. 

O ensino dos números irracionais é indicado pelos PCN para o quarto ciclo do 

Ensino Fundamental. Este documento inicia com a crítica de que nesse ciclo tem-se 

dedicado “quase que exclusivamente ao ensino do cálculo com radicais” (p. 106), em 

seguida aponta ser inadequado um tratamento formal dos irracionais nesse ciclo. A 

recomendação é introduzir os irracionais por situações-problema, citando as seguintes 

formas: “encontrar números que tenham representação decimal infinita e não periódica. 

Outra é o problema clássico de encontrar o comprimento da diagonal de um quadrado, 

tomando o lado como unidade,... O problema das raízes quadradas de inteiros positivos 

que não são quadrados perfeitos” (p. 106). 

Outra indicação é explorar o número pi como razão do comprimento da 

circunferência e seu diâmetro, com a seguinte observação: “Nenhuma verificação 

empírica, nenhuma medição de grandezas, por mais precisa que seja, provará que uma 

medida tem valor irracional.” (p. 106), e além disso, “deve-se estar atento para o fato de 

que o trabalho com as medições pode se tornar um obstáculo para o aluno aceitar a 

irracionalidade do quociente entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, uma 

vez que ele já sabe que as medições envolvem apenas números racionais” (p. 107). A 

sugestão é “propor situações que permitam aos alunos várias aproximações sucessivas 

de π” (p. 107). 

Alguns livros que tratam do “cálculo experimental do valor de π” fazem 

observações sobre a impossibilidade de se obter o valor de pi por tal método, mas 

nenhum menciona como a irracionalidade de pi foi demonstrada. O que tem resultado 

dessa abordagem é uma relação incoerente do processo empírico de obtenção do pi com 
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sua história, gerando concepções primitivas em relação ao desenvolvimento desse 

número e por vezes sobre o conceito de número irracional.  

A pesquisa de Dias (2002) concluiu que se tem formado imagens conceituais de 

número irracional como resultado de operações com tais medidas, como também o uso 

de calculadora levando a identificação de números distintos, ou seja, a igualdade de um 

número com uma aproximação deste.  

Observa-se por meio dos livros didáticos destinados ao Ensino Básico a 

prioridade do uso dos irracionais algébricos, sobretudo das raízes quadradas, seja nos 

cálculos que envolvem o Teorema de Pitágoras, seja na relação lado e área de quadrado, 

ou nas equações quadráticas. O que se segue a exposição de alguns irracionais é a união 

dos irracionais com os racionais com a explicitação das propriedades operatórias, a 

densidade e a continuidade não são conceitos abordados. 

Com isso, as concepções dos conjuntos de números reais e de números 

irracionais mostraram-se insuficientes em certas situações, como as analisadas em Dias 

(2002), tanto operacional como conceitualmente. Imagens conceituais de reta real como 

sendo uma “reta racional” e por vezes discreta estão relacionadas às considerações de 

inexistência ou finitude de números entre dois reais distintos, à existência de um número 

máximo como atributo dos reais e à “sucessão de decimais”, e até de irracionais (DIAS, 

2002). Também em Cobianchi percebeu-se, a partir dos depoimentos dos professores, 

que “os alunos sabem distinguir números, mas não pensam em continuidade, pensam 

apenas em grandezas discretas” (2001, p. 428). 

Algumas concepções refletiram a não distinção entre densidade e continuidade e 

talvez por esse motivo a densidade seja, para alguns, concebida somente para o conjunto 

dos números reais. Por exemplo, dentre os poucos sujeitos que manifestaram uma 

imagem da definição de densidade, esta se apresentou pela existência da bijeção entre o 

conjunto dos reais e a reta (DIAS, 2002).  

É interessante notar que essa idéia acorreu também na história do 

desenvolvimento desses conceitos, “Aristóteles define o contínuo: o que é divisível em 

partes sempre divisíveis” (COSTA, 1929, p. 118). 

A concepção do conjunto dos números reais acaba por ser formada como um 

“amontoado de numerais”, o significado dos números, as relações entre os números de 

um conjunto não são abordadas de forma a proporcionar uma compreensão de sua 

formação, de sua essência.  
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Considerações finais 

O resultado desse estudo mostra um aumento na concepção operacional no 

decorrer das publicações sobre os números reais, privilegiando o saber-fazer, o domínio 

do algoritmo, a manipulação de símbolos matemáticos, em detrimento ao conceitual 

como desenvolvimento humano. 

As pesquisas consultadas dão indícios de que os cursos de formação inicial de 

professores não estão sendo capazes de proporcionar reformulações nas imagens 

conceituais de número real dos sujeitos, que por sua vez, são possíveis de refletir na sua 

prática docente (DIAS, 2002). Além disso, o livro didático tem assumido o papel de 

destaque na atividade educativa por meio do qual os professores aprendem o conteúdo 

matemático e didático. Essa situação tem mobilizado pesquisadores a defender a 

formação continuada, pois a totalidade da prática docente se mostra propiciadora de 

motivos para o aprofundamento dos conceitos em jogo no sistema de ensino, bem como 

a transformação do sujeito. 

Nesse sentido o sujeito histórico professor de matemática, que está sempre em 

processo de constituição, vem se produzindo com grande influência dos livros didáticos 

que também refletem uma forma de produção industrial no processo de ensino. 

“Ensinar” no método industrial não é um equívoco de algum professor que parou 

no tempo e não se “reciclou” ou não se atualizou. Trata-se de um sistema que foi 

criado no século XIX, na Europa, para atender às necessidades de 

industrialização e que se espalhou pelo mundo, junto com as fábricas. E, até 

hoje, é dominante nas escolas. (LIMA, 2005, p. 9) 

 

A forma escolar de tratamento do conhecimento matemático não está permitindo 

a apropriação e a objetivação das aptidões do desenvolvimento da atividade 

humanizadora do professor.  

O processo de operacionalização e fragmentação em que vêm se constituindo as 

abordagens dos números reais e também dos irracionais podem ser exemplo do modo 

como o conhecimento matemático está fazendo parte do currículo real escolar. O 

movimento do conceito não está sendo evidenciado no ensino escolar, com isso o 

sujeito fetichiza o conhecimento e sua produção ao alienar-se do processo do 

conhecimento como atividade humana, distanciando-se da compreenção de pertencer ao 

gênero humano. O sujeito histórico professor-educador se torna produto e produtor 

desse sistema, e sua atividade reflete em forma e em conteúdo na aprendizagem dos 

estudantes.  E, ao refletirmos sobre o currículo oficial, questionamos se este leva em 
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consideração as condições reais do ensino escolar, e se seria seu objetivo o de 

proporcionar a apropriação - e a consequente objetivação - do processo de 

desenvolvimento da atividade humanizadora. 
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Introdução 

De uns anos a esta parte os manuais escolares constituíram-se em assunto da 

ordem do dia na sociedade portuguesa. Os manuais escolares interferem com muitos 

actores educativos e sociais, designadamente professores, alunos, pais, Ministério da 

Educação, editores, autores e livreiros. Estes actores, na sua qualidade de utilizadores, 

produtores, distribuidores ou agentes reguladores, motivados por questões de natureza 

pedagógica e eficiência educativa, por razões relativas à qualidade, preço e peso ou, 

ainda, por questões de orçamento familiar, debatem e problematizam os manuais 

escolares, colocando questões e suscitando reflexões que podem contribuir para uma 

melhoria dos processos de concepção e de utilização deste material didáctico.  

Para além dos problemas educativos genéricos e dos problemas sociais e 

políticos, os manuais escolares colocam ainda problemas específicos aos educadores 

matemáticos. Estes têm interesse em conhecer e compreender melhor os processos de 

elaboração dos manuais escolares desta disciplina, a forma como integram os projectos 

editoriais, os modos de utilização seguidos pelos professores, o tipo e a natureza das 

relações que os alunos estabelecem com os diversos manuais escolares, não esquecendo 

aspectos relacionados com a análise científica, pedagógica, discursiva e sociológica dos 

mesmos e da sua evolução ao longo dos tempos. Tendo sempre presente as questões de 

natureza educativa que são centrais para a discussão do papel do manual escolar, este 

documento pretende (i) analisar a situação relativamente aos principais assuntos em 

discussão na política educativa relativamente ao manual escolar, (ii) indicar os 

contributos da investigação portuguesa sobre os manuais escolares de Matemática, e 
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(iii) esboçar uma agenda de investigação para os manuais escolares desta disciplina no 

nosso país. 

 

Enquadramento legal sobre a avaliação e adopção do manual escolar 

Em Portugal existiram, no passado, períodos de livro único e períodos onde a 

escolha do manual escolar é da responsabilidade dos professores e das escolas. Depois 

de um longo período durante o Estado Novo em que vigorou o manual escolar único, 

assiste-se, com o 25 de Abril, a uma extraordinária proliferação de manuais escolares 

em todas as disciplinas, a par da liberdade editorial para a sua concepção. A passagem 

da responsabilidade da escolha dos manuais escolares passou de uma comissão do 

Ministério da Educação para os professores e escolas. Assim, em Portugal, à 

semelhança do que acontece na maioria dos países europeus, a responsabilidade da 

elaboração dos manuais escolares é de editoras  privadas, no pressuposto que estas 

seguem as orientações dos programas e sem que exista qualquer apreciação oficial 

prévia.1 

A existência de inúmeros manuais escolares para cada disciplina trouxe consigo 

a necessidade de uma maior reflexão e regulamentação nos processos de selecção, os 

quais fundamentariam a adopção de um determinado manual escolar e justificariam o 

porquê de ser utilizado numa escola específica. Nos finais da década de oitenta, a 

Comissão de Reforma do Sistema Educativo (1988), equacionando o problema da 

escolha de manuais escolares, confrontou a possibilidade dessa escolha ser realizada por 

uma autoridade central ou ser da responsabilidade de cada escola. Do debate e das 

reflexões produzidas nessa altura, chegou-se a um largo consenso em torno de dois 

princípios: (i) deveria tender-se a aumentar o período de vigência dos manuais 

escolares, e (ii) de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, o Estado deveria 

preocupar-se com a garantia da qualidade pedagógica e técnica dos manuais escolares e, 

por isso, deveria produzir legislação sobre o processo de selecção e escolha dos manuais 

escolares a adoptar. Ponderados diversos métodos de selecção dos manuais escolares, 

optou-se então por permitir que essa selecção fosse feita por cada escola, no âmbito do 

conselho pedagógico (nos casos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário) ou do conselho de docentes (no caso do 1.º ciclo do ensino básico).  

Foram estas as opções que estiveram na base da redacção do Decreto-Lei n.º 

369/90, de 26 de Novembro (Ministério da Educação, 1990), que regulamenta a política 

                                                 
1 Note-se, no entanto, que existem países europeus, tais como a Irlanda, Grécia, Alemanha, Espanha e 
Luxemburgo, que “têm controle prévio sobre a qualidade científica e pedagógica dos manuais escolares” 
(Relatório sobre os Manuais Escolares, 1997, p. 31).  
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dos manuais escolares portugueses e que se encontra ainda em vigor. Neste decreto são 

apresentadas as linhas gerais orientadoras da política educativa no que diz respeito aos 

manuais escolares, é estipulado o período de vigência de três ou quatro anos para a sua 

adopção e é, ainda, previsto um sistema de avaliação dos manuais escolares. Pelo seu 

lado, as Portarias n.º 186/91, de 4 de Março, e n.º 724/91, de 24 de Julho, definem o 

regime de preços de venda de manuais escolares e livros auxiliares utilizáveis em cada 

disciplina ou actividade destinados aos vários anos da escolaridade obrigatória. 

Finalmente, as orientações a seguir na selecção e adopção dos manuais escolares são 

enviadas por uma circular anual a todas as escolas e agrupamentos escolares. No ano 

lectivo de 2005/06, a circular da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 

Curricular inclui as informações sobre os critérios de selecção e procedimentos a seguir, 

bem como as grelhas para registo da apreciação dos diferentes manuais escolares. 

Em Março de 1997, com o propósito de estudar a forma como o Decreto-Lei n.º 

369/90 estava a ser levado à prática e propor possíveis alterações, o Governo constituiu 

um grupo de trabalho que viria a elaborar o Relatório sobre os Manuais Escolares 

(1997). Neste relatório foi discutida, nomeadamente: (i) a possibilidade de alterar o 

período de vigência dos manuais escolares, decidindo não propor qualquer medida de 

alteração; e (ii) a possibilidade de existência de um processo de certificação prévia dos 

livros escolares. A este propósito, defendia-se o seguinte:  

No quadro de uma política educativa que visa o reforço da autonomia dos 

estabelecimentos de educação e de ensino, com a consequente 

responsabilização dos professores e dos órgãos pedagógicos das escolas, 

não parece razoável manter o princípio da intervenção dos serviços 

centrais do Ministério da Educação no processo normal de avaliação do 

livro escolar. 

Esta avaliação deve competir essencialmente aos professores que são os 

profissionais mais habilitados para analisarem os manuais disponíveis, 

para procederem à respectiva selecção e para assumirem a 

responsabilidade pela utilização destes importantes recursos de 

aprendizagem. 

Este princípio não impede que se encontrem outros mecanismos de 

intervenção que permitam detectar com eficácia possíveis incorrecções 

nos livros escolares e evitar que sejam usadas obras de fraca qualidade 

(…). (pp. 53-54) 
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O Relatório sobre os Manuais Escolares (1997) evidencia vários problemas 

relativos a estes materiais, resultantes tanto dos aspectos pedagógicos, científicos e 

didácticos dos manuais escolares em si, como da aplicação da legislação em vigor, 

como ainda da actual conjuntura educativa e social do país, agrupando-os em sete 

categorias gerais:  

! Problemas decorrentes da reforma curricular;  

! Problemas relativos à qualidade científico-pedagógica dos manuais 

escolares; 

! Problemas relativos à sua qualidade gráfica e durabilidade; 

! Problemas relativos ao seu preço; 

! Problemas relativos à edição e à distribuição; 

! Problemas relativos à adopção dos manuais escolares pelos 

professores; 

! Problemas relativos à análise da qualidade e certificação dos manuais 

escolares. 

 

Mais recentemente, em Junho de 2005, é editado um novo relatório, Relatório do 
Grupo de Trabalho ‘Manuais Escolares’ (2005), elaborado por um outro grupo de 

trabalho constituído pelo Ministério da Educação, e presidido por Vasco Alves. Este 

documento, fazendo um balanço sobre esta matéria, sugere diversas recomendações2: 

 (…) Não é pacífico existir ou recomendar a existência de um sistema de 

avaliação prévia da qualidade dos manuais escolares. 

Com efeito, o grupo de trabalho não pode deixar de salientar ao 

Secretário de Estado Adjunto e da Educação que, em consonância com 

que se pôde apurar, a regra é a não existência formal de comissões de 

avaliação prévia. Todavia não podemos deixar de acrescentar que 

também na maioria dos países o mercado do livro escolar tende a 

obedecer a um padrão de rigor mais exigente que o português. 

Não se deverão subestimar os riscos – além dos custos – da 

implementação de um sistema de certificação prévia da qualidade, sendo 

que esta tem um preço e se paga, devendo ter-se presente que a maioria 

das empresas faz avaliação e certificação prévias da qualidade dos mais 

                                                 
2 Consultar o Anexo I para uma exposição mais alargada destas recomendações. 
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variados bens, produtos e serviços, desde o iogurte, ao automóvel, 

passando pelo modo como se é atendido. Nesta perspectiva da questão, a 

avaliação dos manuais escolares e a garantia da sua qualidade incumbe às 

editoras. (pp.33-34) 

 

Em Dezembro de 2005, o actual governo apresentou um anteprojecto de 

proposta de lei sobre “o regime de avaliação e adopção dos manuais escolares”, que tem 

motivado uma discussão pública mais alargada sobre a avaliação dos manuais escolares, 

os critérios de qualidade a que devem obedecer e o modelo de um possível sistema de 

acreditação prévia oficial. 

Tendo o Conselho Nacional de Educação (2006) decidido dar parecer sobre esta 

matéria, começou por colocar as seguintes questões: Existe um problema da qualidade 

dos manuais escolares? Se existe, qual a dimensão desse problema? É desejável 

proceder a um maior controlo da qualidade dos manuais escolares? É desejável e 

aceitável avançar para um sistema de avaliação prévia? Será esse sistema garante de 

mais qualidade? Que características deve ter?. Procurando responder a estas questões, o 

Conselho Nacional de Educação, no parecer emitido, apontava para uma concordância 

com o interesse e a oportunidade de se introduzir um novo elemento de controlo da 

qualidade dos manuais escolares mas propunha um sistema mais flexível do que o do 

anteprojecto da proposta legislativa. Defendia, nomeadamente, (i) que só não pudessem 

ser adoptados os manuais escolares avaliados e rejeitados; (ii) que as escolas pudessem 

não adoptar qualquer manual escolar ou adoptar mais do que um; (iii) que a escolha das 

comissões técnicas de avaliação fossem da responsabilidade do Ministro da Educação 

sem terem que ter representantes de outros sectores da sociedade; (iv) que, a meio do 

processo de avaliação, não haveria lugar a propostas de alteração de alguns aspectos dos 

manuais escolares pelas comissões de avaliação; e (v) que estava em desacordo com a 

adopção de manuais escolares por períodos rígido de seis anos.3 

Os problemas que emergem dos processos de concepção e de utilização dos 

manuais escolares, juntamente com a centralidade deste recurso pedagógico no processo 

de ensino-aprendizagem, têm conduzido a um amplo conjunto de recomendações e 

opiniões, muitas vezes divergentes, sobre a pertinência do seu uso nas salas de aula. 

Deste modo, a análise desta documentação pode gerar ela própria um interessante 

campo de investigação na interface entre a educação matemática e os estudos de 

políticas públicas. Além disso, coloca-se o problema de saber de que forma é que as 

                                                 
3 Consultar o Anexo II onde é feita uma comparação entre o Decreto-Lei n.º 369/90, de 26 de Novembro, 
e o projecto de Proposta de Lei do Governo para entrar em vigor a partir do ano lectivo de 2007/08.  
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inventariações de problemas que surgem nos diferentes relatórios encomendados pelas 

autoridades educativas se podem articular com agendas de investigação ou contribuir 

para investigações de carácter aplicado. Será interessante reflectir também sobre o que 

as autoridades educativas podem esperar e impulsionar, em termos de investigação, com 

estes relatórios. 

 

Investigação em Portugal sobre manuais escolares na educação matemática 

A investigação sobre os manuais escolares é uma área de trabalho muito vasta. 

Desde logo podemos mencionar os estudos de natureza histórica, analisando os manuais 

escolares de diversas épocas, a sua variedade de formas e propósitos e a sua evolução. 

Também importantes são os trabalhos que se focam nas análises comparativas 

resultantes, por exemplo, de estudos transnacionais para comparação de manuais 

escolares ou ainda do tratamento de conteúdos matemáticos curriculares apresentados 

em diferentes manuais escolares de mesmo país. Refiram-se ainda as investigações que 

têm como objecto de estudo o manual escolar em si, incidindo em análises sobre um 

manual escolar específico ou focadas na abordagem didáctica de um tema ou processo 

matemático, por exemplo, na resolução de problemas. Outra categoria prende-se com os 

estudos que analisam o uso dos manuais escolares pelos professores e alunos e, outra 

ainda, com os estudos de carácter sociológico e semiótico, focados, por exemplo, nas 

questões de género, etnicidade ou na análise do conteúdo ideológico dos manuais 

escolares. Podemos referir ainda a investigação que se tem desenvolvido sobre o 

desenvolvimento de instrumentos próprios para a avaliação dos manuais escolares. 

Na última década, tem havido um crescente interesse da comunidade portuguesa 

de educação matemática na investigação centrada no manual escolar de Matemática, 

bem expresso no número e na profundidade dos estudos realizados, reconhecendo, desta 

forma, a grande importância deste material curricular nas práticas educativas. Os 

trabalhos já desenvolvidos permitem destacar diversos resultados quer em relação ao 

manual escolar como objecto de análise (sejam manuais actuais ou do passado) quer aos 

modos de utilização seguidos por professores (principalmente) e alunos. 

São diversos os estudos que se centram no manual escolar como objecto de 

análise. É o caso do trabalho de Fátima Jorge (1998) que, numa comunicação no VI 

EIEM, apresentou diversos princípios orientadores para a concepção de um instrumento 

para análise de manuais escolares de Matemática, tendo por base a investigação nesta 

área4. Dado o alheamento do Ministério da Educação em relação a este assunto, 

                                                 
4 Já anteriormente, num capítulo da sua tese de mestrado, Jorge (1994) tinha analisado diversos manuais 
de Matemática no tópico das sucessões, apoiando-se numa grelha que desenvolveu para o efeito.  
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considera que se deve privilegiar a aplicabilidade do instrumento à selecção do manual 

escolar pelos professores na respectiva escola. Refere alguns aspectos que entende como 

fundamentais num manual escolar de Matemática, nomeadamente o uso da imagem, cor 

ou ilustrações, a inserção de temas de História da Matemática, as tarefas (que designa 

por “questões” e onde destaca os exercícios e os problemas) e as novas tecnologias. 

Finalmente, apresenta uma grelha de análise organizada por duas categorias principais 

(conteúdo e estrutura) que, por sua vez, subdivide em diversos parâmetros (correcção; 

relação conteúdo-programa; relação ilustração-texto; apresentação da proposta 

metodológica; objectivos a atingir pelo aluno; contexto histórico; aspectos 

terminológicos; aspectos sintácticos; resumos; questões; textos complementares e 

bibliografia). 

Um outro estudo desenvolvido por Isabel Cabrita (1996) incidiu no modo como 

os manuais escolares do 7.º ano de escolaridade abordam o tópico da proporcionalidade 

directa, tendo usado, para o efeito, uma grelha de análise com diversos itens muitos dos 

quais directamente relacionados com este tópico matemático. Um dos aspectos mais 

salientes nesta análise, que envolveu sete manuais escolares, é a valorização da 

resolução de problemas como perspectiva curricular. A autora conclui que os manuais 

escolares começam a abordar os assuntos de modo cíclico ou em espiral, abandonando o 

tradicional tratamento linear, e relacionam o tópico da proporcionalidade directa com 

outros tópicos. No entanto, considera que os manuais escolares deveriam ter uma maior 

quantidade e variedade de problemas. 

Mais recentemente, Célia Silva (2003, 2004) realizou uma análise de manuais 

escolares do 9.º ano de escolaridade. A autora considera que nos manuais existentes se 

notam fortes influências de orientações curriculares do passado, nomeadamente no que 

respeita às tarefas propostas, ao cariz da avaliação preconizada, aos modos de trabalho 

com os alunos, ao uso das novas tecnologias e ao papel da História da Matemática. 

Considera também que os manuais continuam a evidenciar sobretudo uma função de 

transmissão de conhecimentos. 

Alguns trabalhos versam aspectos da história do manual escolar. Assim, por 

exemplo, Helena Henriques e Conceição Almeida (2005) analisam a presença de 

aspectos lúdicos nos problemas propostos nos primeiros livros de Aritmética publicados 

em Portugal no século XVI. As autoras discutem ainda as razões pelas quais se justifica 

a valorização destes aspectos no ensino-aprendizagem da Matemática, mostrando que se 

trata se uma prática com longa tradição na história da Matemática e sublinhando a 

actualidade desta perspectiva. 
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Num outro artigo, Helena Henriques (2005) faz uma breve história dos livros de 

Matemática publicados durante a monarquia em Portugal, destacando as obras mais 

salientes, seja pelo número de edições seja pela sua especificidade. Indica que os 

primeiros manuais expressamente escritos para uso nas aulas datam do século XVII no 

âmbito das escolas de engenharia militar. No período liberal (século XIX) destacam-se 

os livros de José Adelino Serrasqueiro, que conheceram numerosas edições. A autora 

refere ainda diversas fases na escrita da Matemática escolar, onde se evidencia uma 

preocupação didáctica crescente e onde a introdução de exercícios corresponde a um 

importante momento de rotura, rompendo com a lógica exclusivamente expositiva de 

apresentação dos assuntos. 

Por sua vez, Cecília Costa (2005) descreve os manuais escolares elaborados por 

José Vicente Gonçalves para o ensino liceal na década de 30 em Portugal. Sublinha a 

preocupação pedagógica do autor, que se reflecte nos problemas propostos, notas 

históricas, introdução de referências bibliográficas e de notas de carácter pedagógico. 

Apresenta também aspectos do processo de edição e da relação entre autor e editor. A 

este respeito descreve a intervenção do autor na fixação dos preços, ofertas a fazer, 

momento e formas de divulgação, e estratégia de disseminação. 

Finalmente, ao estudar a evolução dos manuais escolares ao longo de um 

período de mais de um século até ao presente, João Pedro da Ponte (2004, 2005) 

identifica aspectos que foram mudando na abordagem das equações do 1.º grau. São 

analisados quatro manuais escolares portugueses, um do fim do século XIX, outro de 

meados do século XX, outro da época da Matemática moderna (anos 70) e um da 

actualidade (anos 90). Os livros analisados testemunham uma grande evolução no nível 

etário dos alunos que estudam este conceito, na simplificação progressiva da 

abordagem, na relação com o leitor, na visão da Matemática, que passa de uma 

disciplina compartimentada para uma disciplina integrada e com conexões múltiplas, e 

em relação à variedade das tarefas propostas.  

Outros estudos centram-se mais nos modos como o manual escolar é usado pelos 

professores. Assim, no relatório Matemática 2001 (APM, 1998), que tem por base um 

levantamento da situação do ensino da Matemática em Portugal, indica-se que o manual 

escolar é o material didáctico mais utilizado pelos professores do 2.º e 3.º ciclos e do 

ensino secundário (82% usa-o em muitas aulas ou sempre ou quase sempre). Também 

no 1.º ciclo a maioria dos professores (90%) diz utilizar algum manual escolar para 

ensinar Matemática. Este relatório refere que “o uso do manual escolar pelos alunos, o 

partido que dele tiram os professores e o modo como os manuais são seleccionados nas 

escolas, são aspectos importantes da prática profissional dos professores, com 

significativas repercussões na aprendizagem” (p. 89). Sublinha ainda que se trata de 
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aspectos pouco discutidos na comunidade de educação matemática portuguesa e que se 

lhes deve dedicar bastante mais atenção. Propõe que as escolas tenham possibilidade de 

adoptar mais do que um manual escolar (ou mesmo nenhum), atendendo às 

necessidades, cada vez mais diversificadas, dos respectivos alunos. 

Isabel Cabrita (1999) analisou o uso que os professores de Matemática do 7.° 

ano de escolaridade fazem do manual escolar na unidade didáctica que aborda a 

proporcionalidade directa. Usou para o efeito um questionário, distribuído aos 

professores da Região Centro do país, tendo recebido 179 respostas. A autora conclui 

que os professores de Matemática fazem bastante uso do manual escolar. Indica ainda 

que os respondentes continuam a privilegiar aspectos relativos aos conteúdos a 

transmitir e às tarefas de aplicação dos conceitos, que abordam usualmente na ordem 

proposta pelo manual escolar. Infere, finalmente, que “estes docentes, na sua 

generalidade, continuam arreigados a um tipo de ensino ‘tradicionalista’, raramente 

envolvendo os seus alunos em situações problemáticas, que poderiam servir de pretexto 

para a construção de uma Matemática que se descobre, que se experimenta, tem fortes 

relações com a vida real” (p. 160). 

Pelo seu lado, Manuel Vara Pires (2003a, 2003b) realizou um estudo qualitativo 

exploratório, tendo em vista compreender as (inter)influências do manual escolar na 

construção do conhecimento profissional do professor do 1.º ciclo do ensino básico 

relativamente ao ensino da Matemática. Os dois professores participantes destacam a 

adaptação aos alunos e a quantidade e qualidade das tarefas propostas como as 

características principais de um bom manual escolar. Valorizam ainda outros aspectos, 

como sejam o tipo e o tamanho da letra usada, a linguagem utilizada, os temas 

apresentados, a maneira como é feita a exposição dos conteúdos, as imagens 

reproduzidas ou a adequação entre o texto escrito e as imagens seleccionadas. Assim, a 

detecção de erros de carácter científico, a utilização de imagens pouco realistas ou a 

proposta sistemática de tarefas descontextualizadas e não adequadas aos alunos podem 

funcionar como razões significativas para recusar um determinado manual escolar. Por 

outro lado, o uso mais frequentemente adoptado pelos professores, na área de 

Matemática, consiste no aproveitamento das tarefas dos manuais escolares para 

organizar o seu trabalho lectivo e para propor aos alunos na sala da aula ou como 

trabalho de casa. O autor conclui ainda que o conhecimento e a experiência que o 

professor vai adquirindo permite-lhe construir uma significativa autonomia 

relativamente ao manual escolar. Deste modo, na sua perspectiva, este material 

curricular tanto pode ser um recurso prescritivo, se usado de forma acrítica, como pode 

constituir um recurso valioso na preparação e condução da actividade lectiva.  



Darlinda Moreira, João Pedro da Ponte, Manuel Vara Pires & Paula Teixeira 
 

 10 

Finalmente, numa conferência realizada no ProfMat, João Janeiro (2005) relatou 

os resultados de um estudo sobre as perspectivas dos professores relativamente aos 

manuais escolares. A investigação incidiu sobre os manuais escolares do 7.º ano 

editados em Portugal em 2002, tendo os dados sido recolhidos através de um 

questionário administrado a um conjunto de professores de Matemática a trabalhar em 

escolas de Lisboa e arredores. Responderam 85 professores (76% de taxa de retorno) de 

51 escolas. Cerca de metade destes professores leccionava em escolas que usam um dos 

três manuais escolares com maior taxa de adopção no continente português, o que 

resulta de se pretender que a amostra dos professores respeitasse de modo aproximado 

as taxas globais de adopção dos manuais. O autor conclui que a grande maioria dos 

professores usa muito os manuais escolares quer na preparação das aulas (87% usa-o 

sempre ou quase sempre) quer na sua realização (91% idem). Conclui também que a 

maioria dos professores está satisfeita com os manuais escolares de 7.º ano adoptados 

nas respectivas escolas, considerando-os adequados à idade dos alunos (93%), com 

qualidade científica (92%) e qualidade pedagógica (90%). No entanto, são bastantes os 

professores que põem algumas reservas em relação ao alinhamento entre o manual 

escolar adoptado e o Currículo Nacional do Ensino Básico. No que respeita às 

características de um bom manual escolar de Matemática, os professores valorizam os 

aspectos didácticos da disciplina (95%), os aspectos matemáticos (63%), a linguagem 

textual (61%) e a linguagem visual e gráfica (52%). Também referidos, mas num plano 

inferior, surgem a estrutura e organização (37%), os aspectos materiais (24%), a relação 

do manual escolar com as orientações programáticas e curriculares oficiais (20%) e a 

avaliação (4%). Finalmente, a generalidade dos professores reconhece a necessidade de 

avaliação e certificação dos manuais escolares.  

A maioria dos estudos realizados directamente sobre os manuais escolares 

assume claramente um cunho avaliativo, tratando de apreciar a sua qualidade e saber se 

são ou não satisfatórios como auxiliares educativos. No entanto, pode colocar-se a 

questão de saber se os estudos realizados sobre os manuais escolares, tendo por base as 

orientações curriculares, prestam a devida justiça à especificidade deste material 

educativo. Será que as orientações curriculares, que valorizem a resolução de 

problemas, as novas tecnologias ou a História da Matemática, têm potencial suficiente 

para servir de base a um processo de avaliação de manuais escolares? Ou haverá outros 

elementos a ter igualmente em consideração?  

Os estudos realizados sobre os modos como os professores usam o manual 

escolar confirmam que este constitui um recurso de trabalho de grande importância. No 

essencial, os professores parecem usar o manual escolar sobretudo como fonte de 

tarefas, para realizar na aula e como trabalho de casa. Não é ainda muito claro quais são 
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os aspectos do manual escolar que mais valorizam e a que critérios dão mais atenção no 

momento da decisão sobre a adopção a realizar. Finalmente, é de notar que neste 

conjunto de investigações existe uma ausência total de estudos que, prioritariamente, se 

debrucem sobre os modos como o manual escolar é usado pelos alunos no apoio à sua 

aprendizagem matemática. Trata-se, indiscutivelmente, de um campo para onde os 

educadores matemáticos não poderão também deixar de olhar. 

 

Elementos de uma agenda de investigação 

Os debates e controvérsias que têm marcado a política educativa recente, a 

percepção de insucesso que continua a marcar o ensino e a aprendizagem da disciplina 

de Matemática e ainda os passos já dados pela investigação em educação matemática na 

análise de dimensões associadas ao estudo dos manuais escolares sugerem diversas 

linhas para trabalho futuro neste campo. 

De seguida, problematizam-se algumas dessas perspectivas de trabalho, 

enquadradas por um conjunto de questões que poderão ser estudadas e que se 

distribuem por seis domínios principais: (1) função do manual escolar e sua 

especificidade no conjunto dos materiais didácticos; (2) a utilização dos manuais 

escolares de Matemática por professores, alunos e pais; (3) avaliação e escolha dos 

manuais escolares pelos professores; (4) processos editoriais relacionados com os 

manuais escolares; (5) história e concepções alternativas de manuais escolares de 

Matemática; e (6) políticas e recomendações para o uso de manuais escolares. 

 

1) Função do manual escolar e sua especificidade no conjunto dos materiais didácticos 

! Até que ponto o manual escolar constitui uma expressão do 

currículo? 

! Que tipo de estrutura pode ter um manual escolar de Matemática? 

Quais as vantagens e desvantagens das diversas opções? 

! Qual a natureza do trabalho que se prevê para os alunos? 

! Que articulação proporciona o manual escolar com as restantes 

tecnologias (materiais manipuláveis, calculadora, software didáctico 

como o GSP, Internet)? 

! Que tipo de propostas de trabalho, ou tarefas, pode trazer um manual 

escolar? 

! Qual a legibilidade dos textos dos manuais escolares?  
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! Quais os modos diversos como um manual escolar pode “explicar” os 

conceitos matemáticos?  

! Qual o papel dos aspectos de natureza histórica?  

! Que tipo de interacções sociais podem os manuais escolares 

estimular?  

 

Neste domínio, será importante conhecer melhor as diversas possibilidades de 

concepção dos manuais escolares, como objectos educativos, bem como as suas 

potencialidades e limites. Interessa saber não só quais as teorias educativas que poderão 

estar associadas a uma ou outra concepção, mas também as condições necessárias à sua 

concretização e as suas possibilidades de sucesso. 

 

2) A utilização dos manuais escolares de Matemática por professores, alunos e pais 

! Como é que os professores integram os manuais escolares na sua 

prática pedagógica? Como é que os articulam com os outros 

materiais didácticos? 

! Quais as formas mais usuais de utilização dos manuais escolares 

seguidas pelos alunos? 

! O que procuram os alunos nos manuais escolares? 

! Como é que o manual escolar pode ajudar a criar hábitos de trabalho 

e de pensamento matemático? 

! Que estratégias podem ser seguidas para ensinar os alunos a estudar 

pelo manual escolar? 

! Como é que os manuais escolares são utilizados como forma de 

extensão da aprendizagem extra-aula? 

! Como são usados em casa? Os pais e encarregados de educação 

fazem algum uso dos manuais escolares? Porquê e para quê? Como o 

fazem? 

 

A este respeito, será importante conhecer não só quais as práticas e relações que 

os diferentes actores educativos mantêm com os manuais escolares, mas também quais 

os factores de ordem educativa, social ou cultural que as influenciam e quais as 

respectivas condições de mudança. 
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3) Avaliação e escolha dos manuais escolares pelos professores 

! O que pensam os professores do processo de selecção e adopção de 

manuais escolares? Que sugestões e alternativas podem ser 

apresentadas ao processo actual? 

! O que pensam os professores sobre a utilidade das grelhas de 

avaliação propostas pelo Ministério da Educação? Preferem criar e 

utilizar os seus próprios instrumentos de avaliação? 

! Como articular as expectativas e sugestões dos professores 

relativamente ao processo de adopção de um manual escolar com as 

directrizes do Ministério da Educação? 

! Que formação é necessária para desenvolver, nas escolas e nos 

agrupamentos, mecanismos adequados de avaliação dos manuais 

escolares?  

 

Neste domínio, para além do desenvolvimento de estudos descritivos, 

qualitativos e quantitativos, são também necessários estudos que mostrem quais são os 

factores determinantes nos processos de escolha e adopção de manuais escolares 

seguidos pelas escolas e agrupamentos. 

 

4) Processos editoriais relacionados com os manuais escolares 

! Que critérios de qualidade e revisão utilizam as editoras no processo 

de criação dos manuais escolares? 

! Que mecanismos estão previstos para avaliar o manual escolar em 

uso e posteriormente incluir sugestões dos principais utilizadores? 

! Que garantias de qualidade científica e didáctica podem/devem 

oferecer as editoras? 

 

Também neste domínio, importa conhecer as práticas existentes, mas é 

igualmente muito importante conhecer as razões que as fundamentam e as opções 

alternativas que se colocam, bem como os respectivos custos educativos, económicos, 

sociais e políticos. 
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5) História e concepções alternativas de manuais escolares de Matemática 

! Como evoluíram os manuais ao longo da história? Que factores 

impulsionaram as sucessivas mudanças?  

! Como podem os manuais escolares continuar a evoluir? Em 

particular, como podem responder ao desafio da tecnologia 

multimédia? 

! Como pensar o manual escolar como instrumento de trabalho para os 

alunos cuja língua materna não é o português?  

! Pode o manual escolar trabalhar aspectos gerais da cultura 

matemática? Por exemplo, histórias da cultura que não sejam apenas 

elementos históricos? Ou textos de autoria? Quais as vantagens e 

desvantagens? 

! Podem os manuais escolares ser concebidos também como 

instrumentos da relação escola/família? De que modo? Com que 

condições e possibilidades de sucesso? 

! Pode o manual escolar criar espaços específicos para a adaptação aos 

diferentes contextos territoriais/sociais? E para a representação da 

flexibilidade curricular? De que modo? Com que condições e 

possibilidades de sucesso? 

 

Para além de saber como se tem verificado a evolução do manual escolar, 

interessa discutir também como poderá essa evolução continuar no futuro, 

correspondendo a novos objectivos e necessidades educativas e sociais, e explicitar os 

factores que nela poderão ser determinantes. 

 

6) Políticas e recomendações para o uso de manuais escolares 

! Que forças sociais, económicas e políticas se movem para influenciar 

os manuais escolares? Quais as suas agendas políticas? Quais as suas 

estratégias e tácticas? 

! Quais as consequências das políticas educativas relativamente à 

produção, controle de qualidade, normas de adopção, e 

disponibilização aos alunos dos manuais escolares? 
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! Que concepções, tendências e agendas se movem por detrás do 

discurso educativo que promove recomendações políticas e 

educacionais relativamente à avaliação e uso de manuais escolares? 

Que relação têm com tendências da própria educação matemática? 

 

Em conclusão, verificamos que, em Portugal, a educação matemática começou 

desde há algum tempo a interrogar os manuais escolares, sobretudo do ponto de vista 

das orientações curriculares e das práticas dos actores educativos, em especial os 

professores. Como referimos, importa dar urgentemente atenção e voz aos alunos. Para 

além disso, há muitos outros problemas, que remetem para outros campos – 

tecnológicos, económicos, sociais e políticos – a merecer, igualmente, a atenção dos 

educadores matemáticos e a requerer outras (ou novas) abordagens teóricas e 

instrumentos de análise.  
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Anexo 1 – Recomendações do Grupo de Trabalho sobre Manuais Escolares (2005) 

I. Possíveis vantagens de um sistema de avaliação prévia da qualidade de manuais 
escolares. 

a) O processo de avaliação prévia da qualidade tem o mérito inegável de 

responsabilizar de modo equitativo todos os implicados na autoria, avaliação, utilização 

e distribuição de um produto altamente complexo; 

b) À partida pode afirmar-se que um processo de avaliação prévia contribuirá 

sem margem para dúvidas para melhorar a qualidade intrínseca do produto. De facto 

uma eventual redução do número de manuais em circulação poderá resultar num reforço 

da concorrência e do investimento no produto por parte dos diversos implicados; 

c) É legítimo esperar-se igualmente que um manual de melhor qualidade 

reforçará proporcionalmente a idoneidade e competência dos vários intervenientes e 

contribuirá para a melhoria global da qualidade da educação; 

d) Na mesma linha de pensamento, um produto de qualidade testada 

previamente ao aparecimento no mercado tem reais oportunidades de ser um produto 

que vá ao encontro das apetências, motivações e necessidades globais do principal 

destinatário, o aluno; 

e) Deste ponto de vista um manual de qualidade é certamente um manual mais 

completo e mais propenso a desencadear mecanismos sócio-psicológicos de 

atractividade bem como de adesão aos conteúdos veiculados de modo atraente para os 

utilizadores directos, docentes, alunos e pais. 

f) A eventual opção por uma Comissão Nacional que congregue todos os 

interesses em jogo apresenta seguras vantagens comparativamente ao modelo actual de 

uma pluralidade de Comissões Científico-Pedagógicas cujo funcionamento e articulação 

serão mais complexos e implicarão maiores custos financeiros. 
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II. Alguns inevitáveis obstáculos à implementação do sistema de avaliação prévia da 
qualidade 

1) A montagem de um dispositivo desta natureza é uma operação complexa e 

morosa na medida em que se procura a negociação e articulação permanente de 

interesses legítimos, mas apenas parcialmente coincidentes. 

2) Um processo de avaliação prévia da qualidade de manuais escolares é, entre 

outros aspectos, um procedimento de risco, delicado, e temporalmente longo. Embora o 

ciclo global de avaliação prévia possa ser da ordem dos 6 anos, haverá frequentemente 

em curso de apreciação dossiês de avaliação. Se relativamente aos novos manuais 

surgidos após a implementação do sistema de certificação, será realista estabelecer um 

calendário não muito carregado porque escalonado no tempo, já no que respeita à 

certificação dos manuais já em uso, será certamente necessário estabelecer para cada 

disciplina/ano um tecto máximo de manuais a certificar, de acordo com critérios a serem 

propostos pela Comissão Nacional, de entre os cerca de 2000 manuais actualmente 

adoptados. 

3) Haverá que contar com fortíssimas resistências e poderosíssimas ameaças à 

isenção e imparcialidade no exercício das funções de avaliação prévia da qualidade dos 

manuais por parte de autores, docentes, estabelecimentos de ensino, editores e livreiros 

bem como pequenas livrarias e centros de distribuição. 

Finalmente, os pais e os encarregados de educação só aceitarão a medida face à 

promessa do apoio financeiro ou na antevisão da eventual gratuitidade dos manuais para 

o ensino básico. 

É certamente oportuno associar à tomada de decisão os principais actores para 

esclarecer dúvidas e desactivar críticas injustificadas. 

4) Tendo em atenção os considerandos anteriores (embora alguns possam não vir 

a confirmar-se) afigura-se tarefa urgente congregar apoios para fundamentar e justificar 

a alteração que se pretende implementar. Julga-se necessário, programar desde já uma 

campanha nacional de sensibilização e de informação da opinião pública em geral e, 

muito particularmente, dos que directa ou indirectamente serão afectados – em qualquer 

sentido – pela possível institucionalização de um sistema de avaliação prévia da 

qualidade e consequente certificação dos manuais escolares. (Relatório do Grupo de 
Trabalho ‘Manuais Escolares’, 2005, pp. 33-35) 
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Anexo II – Legislação 

 

Comparação entre o Decreto-Lei n.º 369/90, de 26 de Novembro, e o projecto de 

Proposta de Lei do Governo para entrar em vigor a partir do ano lectivo 2007/08. 

 

 Decreto-Lei n.º 369/90 Proposta de Lei do Governo 

Período  

de vigência 

O período de vigência é de três 

ou quatro anos. 

Alargamento do período de 

vigência para seis anos. 

Obrigatoriedade 

de adoptar 

manual escolar 

A lei é omissa. 

 

Sim. Só em casos excepcionais 

pode não haver lugar a adopção. 

Avaliação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está prevista uma avaliação por 

comissões técnico-científicas, 

realizada posteriormente à 

adopção dos manuais pelas 

escolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação de um sistema de 

avaliação e certificação prévia 

dos manuais escolares por 

comissões de peritos, anterior à 

sua adopção pelas escolas. 

No decurso do processo de 

avaliação, as comissões de 

avaliação podem proceder a uma 

recomendação de alteração de 

aspectos pontuais dos manuais. 

O processo de certificação 

prévia vai ser supervisionado 

por um Conselho de 

Acompanhamento e Avaliação, 

com funções consultivas, 

constituído no âmbito do 

Conselho Nacional de 

Educação. 

Em caso de 

avaliação 

desfavorável 

O Ministério, de acordo com o 

parecer das comissões de 

apreciação, comunica aos 

As decisões das comissões de 

avaliação e a respectiva 

fundamentação constam de um 
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autores e editores dos manuais 

em que tenham sido detectados 

erros ou omissões de 

reconhecida gravidade os 

fundamentos da intenção de 

impor a respectiva rectificação 

ou suspender a sua distribuição e 

venda, em carta registada com 

aviso de recepção. 

No prazo de oito dias úteis após 

a recepção desta carta, o 

Ministro da Educação nomeia 

uma comissão de revisão, 

composta por quatro professores 

dos quadros com nomeação 

definitiva em exercício no 

mesmo nível de ensino, no caso 

do 1.° ciclo do ensino básico, e 

no mesmo grupo disciplinar ou 

especialidade, no caso dos 2.° e 

3.° ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário, sendo dois 

deles indigitados pelo ME e os 

outros dois pelo autor ou editor 

do manual. 

A comissão de revisão é 

presidida por uma 

individualidade de reconhecida 

competência e idoneidade, 

nomeada pelo Ministro da 

Educação, a qual vota apenas em 

caso de empate. 

Na falta de indigitação por parte 

do editor ou do autor dentro do 

prazo fixado, o ME assegura a 

indigitação da totalidade dos 

relatório final o qual é objecto 

de audiência escrita dos 

candidatos. 

Das decisões finais das 

comissões de avaliação só cabe 

recurso hierárquico facultativo 

para o Ministro da Educação 

com fundamento em vício de 

forma. 

A decisão final tomada será 

comunicada aos interessados 

com uma antecedência 

mínima de três meses sobre o 

início do período de adopção. 
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elementos da comissão de 

revisão. 

A comissão de revisão dispõe de 

um prazo de 15 dias úteis para a 

apreciação do manual em causa 

e emissão de parecer, o qual 

deve justificar minuciosamente 

as decisões propostas. 

O parecer a que se refere o 

número anterior deve, conforme 

o caso, contemplar uma das 

seguintes situações: 

a) Revogação da intenção 

referida no n.º 1 do artigo 

anterior; 

b) Obrigatoriedade de o autor e 

editor procederem à rectificação 

dos erros e omissões detectados, 

através da distribuição de novo 

manual corrigido ou de errata 

contendo as correcções 

necessárias; 

c) Suspensão da distribuição e 

venda do manual. 

O resultado do trabalho da 

comissão de revisão é enviado 

ao Conselho Nacional de 

Educação para parecer e 

subsequentemente será objecto 

de homologação superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo  

de adopção 
Pela escola. 

Pela escola de entre os manuais 

previamente certificados. 

 



24 
O uso dos manuais de Matemática pelos alunos de 9.º ano 
 
Mariana Tavares 
Colégio Camões, Rio Tinto 
João Pedro da Ponte 
Departamento de Educação e Centro de Investigação em Educação 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa  

 
Resumo. Este trabalho pretende investigar o modo como os alunos do 9.º 
ano de escolaridade usam o manual escolar em Matemática e os factores 
subjacentes à sua relação com o manual. A metodologia usada é 
qualitativa, sendo os dados recolhidos através de entrevistas semi-
estruturadas realizadas a alunos com diferentes níveis de desempenho e 
de escolas com diferente nível sociocultural. Neste artigo apresentamos 
resultados preliminares relativos a dez entrevistas. Estes resultados 
sugerem que, tanto na aula como em casa, os alunos utilizam sobretudo o 
manual para realizar exercícios e só muito secundariamente o usam para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. Estes modos de uso parecem 
fortemente relacionados com as indicações que sentem receber da 
professora. 

 

Palavras-chave. Manual escolar, Hábitos de estudo, Aprendizagem 

 

Segundo o relatório Matemática 2001 (APM, 1998), o uso do manual escolar 
pelos alunos, apesar de ser um aspecto importante do processo de ensino-aprendizagem 
da disciplina de Matemática, tem sido pouco ou nada estudado. Com este trabalho, 
propomo-nos contribuir para conhecer melhor esta questão, Incidimos o nosso estudo 
nos alunos do 9.º ano de escolaridade, o último ano do ensino básico, procurando 
compreender os hábitos de estudo que adquiriram neste ponto da sua formação escolar. 
Assim, temos por objectivo perceber como é que estes alunos usam o seu manual de 
Matemática, com que intuito e razão o fazem e quais os motivos subjacentes à sua 
relação com o manual. 
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As funções do manual relativamente ao aluno 

Segundo Gérard e Roegiers (1998), o manual escolar pode ter as seguintes 
funções relativamente ao aluno:  

! Transmissão de conhecimentos, sendo esta a sua função mais 
conhecida; 

! Desenvolvimento de capacidades e competências tal como o ensinar 
métodos de estudo; 

! Consolidação de aquisições, através da realização de exercícios; 

! Avaliação de aquisições, por exemplo, por intermédio de testes 
formativos. 

 

Destas funções, a primeira e a terceira são as mais notórias, podendo a segunda e 
a quarta surgir ou não de forma explícita. É de notar que as quatro funções referidas 
dizem respeito a aprendizagem escolar mas o manual também pode ter funções relativas 
à ligação entre a aprendizagem escolar e a vida quotidiana ou até mesmo profissional. 
Deste modo, o manual pode ter uma função de auxiliar o aluno a relacionar o que 
aprende na escola com a sua vida quotidiana, uma função de referência e uma função de 
educação social e cultural. 

Não conhecemos estudos realizados em Portugal referentes ao modo como os 
alunos usam os manuais na disciplina de Matemática. Num inquérito a professores da 
Zona Centro do país, Cabrita (1999) questionou-os sobre a sua opinião sobre como os 
seus alunos utilizariam o manual de Matemática. A grande maioria respondeu que os 
seus educandos utilizavam o manual para a resolução de exercícios propostos para o 
trabalho de casa. Dos professores inquiridos, apenas 17% julga que os seus alunos 
utilizam o manual para aprofundar alguns conceitos abordados, 8% pensa que eles o 
usam para estudar previamente os conceitos e 10% considera que os estudantes usam o 
manual para resolver tarefas diversas antes da abordagem dos conceitos. No entanto, 
não se sabe se estas respostas dos professores têm de facto alguma correspondência real 
com as práticas de estudo dos alunos. 
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Metodologia do estudo 

Para este estudo seleccionámos três escolas da cidade do Porto onde se lecciona 
o 9.º ano de escolaridade. Procurámos que essas escolas servissem alunos com nível 
sócio cultural diverso, cada uma com um manual adoptado diferente. De cada uma das 
escolas, com o auxílio de um professor, seleccionámos 12 alunos do 9.º ano, perfazendo 
assim um total de 36 alunos. Procuramos escolher os alunos de modo que um terço 
tivesse aproveitamento Bom ou Muito Bom (níveis 4/5), outro terço agrupasse os alunos 
com aproveitamento Médio (nível 3), e um último grupo fosse constituído por alunos de 
aproveitamento Reduzido (níveis 1/2). 

Visto o nosso objectivo ser entender com o maior detalhe possível as razões que 
levam o aluno a usar ou não o manual, optámos por uma metodologia qualitativa 
recorrendo à entrevista presencial semi-estruturada. Construímos então um guião de 
entrevista organizado nos seguintes pontos: (i) Dados gerais sobre o aluno; (ii) 
Interesses, hábitos de estudo; (iii) Uso de manuais na escola e noutros locais; (iv) 
Manuais e outros intervenientes; e (v) Relação do aluno com o manual de Matemática. 

 

Resultados preliminares 

Neste artigo fazemos uma análise preliminar de dez entrevistas realizadas a 
alunos de um colégio particular, maioritariamente provenientes de famílias com elevado 
nível sociocultural. Apesar de alguns destes alunos serem de turmas diferentes, têm 
todos a mesma professora de Matemática. 

 

Uso do manual na escola 

Todos os alunos, quando questionados sobre se utilizam o manual de 
Matemática na sala de aula, responderam afirmativamente. Metade dos alunos afirma 
usá-lo para a resolução de exercícios e os restantes declaram que o utilizam não só para 
ver os enunciados dos exercícios mas também para acompanhar a matéria que está a ser 
leccionada no momento. 

À pergunta “Trazes sempre o manual para a escola?”, todos afirmaram que sim. 
Quando questionados sobre as razões desse facto, responderam:  

1) Para não ter falta de material – 4 alunos. Exemplo: Porque temos falta 
e depois vai p’ra casa e temos um (…) resmungo dos pais… (E3) 
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2) Por necessidade – 3 alunos. Exemplo: É tipo material obrigatório. 
Acho que o manual e o caderno diário são, para uma aula, é 
essencial levar. (E6) 

3) Por hábito – 2 alunos. Exemplo: Não sei… Uma rotina… (E2) 

 

Verificamos assim que dos dez alunos, apenas três indicam sentir a necessidade 
de usar o manual escolar na sala de aula. 

 

Uso do manual em casa 

Todos os alunos entrevistados indicam usar o manual de Matemática fora da sala 
de aula, variando no entanto as situações em que o fazem: 

1) Só para fazer trabalhos de casa – 4 alunos. Exemplo: Para fazer os 
trabalhos de casa… (E9) 

2) Para fazer exercícios – 4 alunos. Exemplo: Em casa, sim, claro, para 
fazer os exercícios… (E10) 

3) Para fazer exercícios e estudar a teoria – 2 alunos. Exemplo: … Pa 
exercícios, mais nada. De vez em quando, assim, numa matéria posso 
é ir ver alguns exemplos, se não entendi bem na aula vou ver alguns 
exemplos para entender melhor… (E8) 

 

A maior parte dos alunos indica realizar exercícios, propostos ou não como 
trabalho de casa. São muito poucos os alunos que referem usar o manual para estudar as 
explicações e exemplos. 

 

Incentivo do uso do manual pelo professor 

Relativamente à questão “O teu professor aconselha-te a utilizares o manual nas 
aulas?”, as respostas são diversas. Um aluno afirma “Agora não. Já aconselhou mas 
agora não” (E1). Dois alunos são da opinião que a professora aconselha por vezes e, 
por último, sete alunos consideram que sim.  

Quando questionados como é que a professora os aconselha e com que intuito o 
faz respondem: 
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1) 5 alunos consideraram que a professora os aconselha a usar o manual 
quando lhes diz para resolverem exercícios durante as aulas. 
Exemplos: 

 (…) Vai dizendo p’ra fazer trabalhos na aula e exercícios. (E7) 

É assim… Nós na aula só usamos mesmo para fazer os 
exercícios…Mais nada… (E8) 

2) 3 alunos afirmaram que lhes é sugerido acompanharem a matéria no 
decorrer da aula assim como resolverem os exercícios propostos. 
Exemplo: Ela diz, abram a página não sei quê e vejam o que tem 
aí… (E2) 

 

Em resposta à questão se a professora aconselha a utilização do manual fora da 
sala de aula, quase todos declararam que sim. Exceptua-se uma aluna que afirma que 
“(…) não aconselha nem deixa de aconselhar…” (E4). Dos alunos que responderam 
afirmativamente, somente um considera que a professora aconselha a usar o manual de 
Matemática fora da sala de aula: “Para compreender a matéria, para treinar” (E8). Dos 
restantes oito alunos, metade afirma ser induzida a usar o manual quando a professora 
marca os trabalhos de casa e a outra metade salienta que são aconselhados a resolver 
exercícios: “Ao nos mandar exercícios está-nos a aconselhar a utilizar o nosso livro e a 
compreendermos a matéria que ela deu” (E10). 

 

Relação do aluno com o manual de Matemática 

Quando questionados relativamente ao seu interesse na utilização do manual, 
três alunos consideram que sentem muito interesse, quatro afirmam sentir somente 
algum interesse e três respondem que sentem pouco interesse. Os motivos subjacentes a 
esse interesse são diversos: 

1) Para fazer exercícios – 3 alunos. Exemplo: Sinto interesse antes dos 
testes, para fazer os exercícios. 

2) Para ver exemplos – 1 aluno. Exemplo: Só mesmo quando tenho 
dúvidas, (…) se no outro livro tivesse exemplos como aqui tem acho 
que dava muito mais jeito… 

3) Para conseguir um auxílio teórico – 3 alunos. Exemplo: (…) É a 
matéria resumida, é os meus conhecimentos… Se falha alguma coisa 
recorro a ele…  
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4) Para conseguir auxilio teórico e fazer exercícios – 3 alunos. Exemplo: 
Porque acho que sem manual, para já não se tem exercícios para 
resolver, e depois a teoria também preciso de alguma coisa que me 
diga, vou ver ao manual.  

 

Estas respostas reforçam a ideia que os alunos utilizam sobretudo o manual para 
realizar exercícios e só secundariamente o usam para esclarecimento de dúvidas 
eventualmente existentes.  

 

Considerações finais 

Os resultados apresentados sugerem que a maior parte dos estudantes utiliza o 
seu manual de Matemática como livro de exercícios e apenas uma pequena parte o usa 
igualmente para estudar a matéria leccionada. Também nos deixam entrever que um dos 
motivos que leva os alunos a não usarem o manual para estudar a “teoria” é o facto do 
professor colocar tudo o que é importante no caderno diário. O modo como os alunos 
usam o manual parece fortemente relacionado com as indicações que sentem receber da 
professora. Estes resultados preliminares levantam a questão de saber se o uso do 
manual pelos alunos difere substancialmente segundo as práticas dos professores, que 
será interessante aprofundar em investigações futuras. 
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As equações nos manuais … Que abordagem?  

 

Rosa Oliveira 

 

Resumo. A Álgebra é uma área fundamental e transversal a toda a 
Matemática escolar, adquirindo particular importância no currículo de 
Matemática do ensino básico e secundário. Actualmente, é encarada como 
uma forma de pensar e expressar relações. As equações aparecem pela 
primeira vez no programa do 7.º ano de escolaridade e o seu estudo vai 
sendo aprofundado desde então. Por outro lado, o manual escolar, como 
meio ao serviço do ensino e ao dispor de professores e alunos, influi de 
modo decisivo na prática docente e na aprendizagem. Deste modo, tem 
todo o interesse analisar esta ferramenta de trabalho. Este artigo procura 
identificar as diferentes abordagens das equações do 1.º grau em quatro 
manuais, actualmente em uso nas escolas. 

 

Palavras-chave. Álgebra. Equações do 1º grau. Manuais. Estudos comparativos. 

 

Introdução 

O manual é um meio ao dispor do ensino e da comunidade educativa. Isso 

mesmo é afirmado por Christiansen e Walther (1986), segundo os quais o manual 

apresenta tarefas que podem ser usadas na sala de aula. Pode-se mesmo afirmar que 

funciona para muitos professores, como instrumento regulador, de forma mais ou menos 

explícita no que se refere à sequenciação e controlo do tempo. É também um meio ao 

dispor dos professores para a escolha e estruturação das tarefas a apresentar. Os mesmos 

autores indicam que os professores devem utilizar o manual como um meio para 

motivar os alunos no que respeita a actividades específicas com materiais escritos. 

Deste modo, torna-se necessário estimular e motivar, quer os alunos, quer os 

professores, para uma correcta exploração e utilização dos manuais de forma a deles 

tirarem o melhor proveito, tendo para isso a noção de que o manual não é o único meio 

ao serviço do ensino. No entanto, o relatório Matemática 2001 (APM, 1998) refere que 

apenas 49% dos professores utiliza sempre ou quase sempre o manual adoptado nas 

suas aulas (p. 36), embora 87% dos mesmos afirmem que o utilizam na respectiva 

preparação. Tendo isto em conta, aquele relatório, aconselha a promoção de uma 

reflexão aprofundada sobre os modos de utilização deste instrumento e sobre os critérios 

da sua selecção. 
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O presente estudo tem por objectivo analisar a abordagem das equações do 1º 

grau nos manuais escolares. O Currículo Nacional do Ensino Básico (2000) foca a 

importância dos alunos vivenciarem diversos tipos de aprendizagem, devendo-se para 

tal variar os ambientes e focar aspectos da história que sejam capazes de mostrar a 

Matemática como um saber que foi sendo construído e não como um saber já construído 

e acabado. O Currículo Nacional salienta, ainda, a importância da prática frequente de 

investigações na aula de Matemática ao longo de toda a escolaridade, dada a posição 

central que a investigação ocupa na actividade dos matemáticos, para que desse modo, 

os alunos possam “fazer” Matemática. O uso das novas tecnologias é outro dos aspectos 

focados, como algo a implementar. 

O Programa de Matemática (ME, 2001), por sua vez, salienta que os alunos 

devem saber interpretar o enunciado de um problema, sabendo traduzir esse problema 

por meio de uma equação, bem como a situação inversa, ou seja, inventar um enunciado 

para um determinado problema que possa ser traduzido por uma dada equação. Por 

outro lado, aponta como objectivo a atingir pelos alunos, o desenvolvimento de uma 

capacidade crítica face às soluções encontradas durante a resolução das equações. 

Assinala-se a importância dada à promoção da capacidade argumentativa por parte dos 

alunos. 

Respeitante aos conteúdos, o Currículo Nacional toma como objectivo, a 

capacidade dos alunos perceberem o significado das fórmulas no contexto de situações 

problemáticas, necessitando para tal de concretizar relações entre variáveis. É também 

objectivo a aptidão para resolver as equações e a procura das soluções das mesmas. 

Já o Programa Nacional salienta três itens relativamente aos conteúdos a 

abordar. O primeiro item respeita à noção de equação e à procura de soluções para as 

equações apresentadas. O segundo item diz respeito às equações equivalentes e o 

terceiro à resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, devendo ser para isso 

leccionadas e aprendidas as regras para a resolução de equações e o entendimento sobre 

a adição de termos semelhantes.  

 

Metodologia 

O presente estudo centra-se na análise de quatro manuais de dois países, 

Portugal e Espanha (mais concretamente da Galiza), dos quais, 3 são portugueses e 1 é 

espanhol. Tem como objectivo focar as principais diferenças na abordagem das 

equações do 1º grau nestes dois países. 
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A escolha dos países foi baseada numa questão de proximidade, quer a nível 

cultural, quer a nível geográfico. Os manuais foram seleccionados tendo por base a sua 

maior ou menor utilização actual nas escolas. 

No estudo, fazemos uma análise comparativa dos manuais, procurando salientar 

as principais dissonâncias, e consonâncias na abordagem do tema em estudo. Assim: (i) 

faço uma breve análise do modo como o tema e o conceito são apresentados, (ii) 

examino a apresentação das regras, (iii) menciono os métodos apresentados para 

resolução das equação, (iv) procedo a uma análise dos exemplos utilizados, (v) analiso 

as tarefas propostas e os “problemas” e (vi) refiro outros aspectos focados pelos 

manuais, tais como o uso de novas tecnologias e a história da Matemática. 

 

Análise dos manuais seleccionados 

Passamos agora à análise dos manuais, tendo por referência a análise das tarefas 

e a natureza das mesmas, bem como as possíveis estratégias de ensino-aprendizagem 

que delas possam advir. É de notar que as tarefas propostas no manual podem limitar, 

mas não restringem o trabalho ensino-aprendizagem, dentro ou fora da sala de aula.  

 

O conceito… 

Dossier de Matemática. O 2º volume do manual, dedica 22 páginas ao estudo 

das equações do 1º grau. De um modo geral, os conceitos são apresentados no decorrer 

da resolução de um exemplo. No entanto, os conceitos de equação e de incógnita são 

apresentados logo no início num breve resumo, “a uma expressão como 13 27x + =  dá-

se o nome de equação, ou seja, é uma igualdade em que aparece uma letra a representar 

um valor desconhecido” (p. 6). O conceito de equação, é salientado em “ficas a saber”, 

uma pequena caixa verde onde o manual apresenta as principais ideias a reter.  

 

Matematicamente Falando 7. O 2.º volume do manual dedica 32 páginas ao 

estudo das equações do 1.º grau. O tema é introduzido com uma “actividade” e é 

desenvolvido durante a resolução da mesma. O manual apresenta uma primeira noção 

de equação, recorrendo para isso à tarefa proposta, seguindo-se a formalização do 

conceito, “equação é uma igualdade de expressões que envolvem pelo menos uma 

variável” (p. 52). Prossegue com os restantes conceitos a ser abordados, tais como 

“membro”, “termo”, “termo independente”, incógnita, solução e por fim, equações 

equivalentes. 
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Matemática 7. O manual dedica, no 2.º volume, 48 páginas ao estudo das 

equações do 1.º grau. Neste manual, o conceito de equação é apresentado aquando da 

resolução de um exemplo. “Uma equação é uma igualdade onde aparece pelo menos 

uma letra” (p. 25). Os restantes conceitos ligados ao tema são apresentados de seguida, 

no decorrer do exemplo. O manual no final de cada subsecção faz um resumo das ideias 

a guardar. 

 

Matemáticas 2. O manual dedica 22 páginas ao capítulo das equações, das quais 

19 se destinam ao estudo das equações do 1º grau. O conceito de equação é abordado 

pela primeira vez num capítulo anterior dedicado às expressões algébricas, 

conjuntamente com o conceito de igualdade algébrica, e volta a ser relembrado na folha 

de apresentação do capítulo: “uma equação é uma igualdade algébrica que é válida 

somente para alguns valores das letras (incógnitas) ” (p. 199). A restante terminologia é 

apresentada de seguida, na secção: Equações: elementos e terminologia. É de salientar 

que no manual espanhol, o grau da equação é logo referido, talvez devido ao facto das 

equações do 2º grau serem estudadas logo de seguida. 

 

As regras… 

Dossier de Matemática. No manual são apresentados os princípios de 

equivalência aquando da resolução de um exemplo proposto e resolvido no manual, 

mas em “ficas a saber” são apresentadas as regras práticas para a resolução das 

equações. Chama-lhes regra nº 1 e regra nº 2.   

 

Matematicamente Falando 7. Nas quatro páginas que se seguem à apresentação 

das “actividades”, recorre à resolução de duas delas para apresentar os princípios de 

equivalência, bem como a regra prática da adição. O manual nunca se refere 

explicitamente a princípios de equivalência, mas sim a “regras práticas”. 

 

Matemática 7. Neste manual, são apresentados os princípios de equivalência, 

bem como as respectivas regras práticas.  
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Matemáticas 2. As regras e os procedimentos a utilizar neste tema, em estudo, 

são mais repartidos que nos manuais portugueses equivalentes. Os princípios de 

equivalência, por sua vez, surgem como resultado dos procedimentos utilizados 

anteriormente e é afirmado num quadro que “ó sumar, restar, multiplicar ou dividir o 

mesmo número nos membros dunha equación, obtense outra equacón equivalente” (p. 

138). O manual salienta que a transposição de termos de um membro para o outro da 

equação se baseia neste princípio. Seguem-se as regras práticas, que são apresentadas 

em quatro alíneas, adição, subtracção, multiplicação e divisão. 

 

O método… 

Dossier de Matemática. O manual apresenta vários exemplos de equações que 

apresenta resolvidas seguindo um mesmo método, e no final da secção apresenta um 

método sobre “como proceder”, enumerando, num total de 5 passos, as etapas da 

resolução de uma equação do 1º grau.  
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Matematicamente Falando 7. O manual apresenta um exemplo de resolução de 

uma equação e descreve em seis passos o que se deve fazer para determinar a solução de 

uma equação. Este exemplo surge no final da apresentação de vários outros exemplos 

cuja resolução serviu para explanar os princípios de equivalência e as regras práticas. 

No final do exemplo faz a verificação do valor encontrado para a solução da mesma. 

 

Matemática 7. O manual, depois de enunciar os princípios de equivalência e de 

revelar a sua utilização em casos concretos da resolução de equações, resolve uma 

equação utilizando para o efeito um “método prático”. Apresenta também a resolução 

de “problemas” utilizando equações do 1º grau com uma incógnita. A secção dedicada à 

resolução de equações termina com uma síntese, onde é enunciado e explicitado passo-

a-passo (num total de 6 passos) um “método prático” para a resolução de uma equação. 

 

Matemáticas 2. Este manual destaca-se dos portugueses na medida em que 

apresenta um método para a resolução de equações do 1º grau (4 passos) e um outro 

para a resolução de “problemas” que envolvam equações do 1º grau (4 passos). Estes 

métodos são apresentados no decorrer da unidade e salientados no final num quadro 

resumo, onde são enumerados os passos aquando da resolução de uma equação. 
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Exemplos utilizados…  

Dossier de Matemática. O manual apresenta quatro exemplos, um deles recorre 

a duas balanças em equilíbrio, e os restantes ilustram a resolução das equações 

utilizando os princípios de equivalência. Os exemplos são sempre de natureza algébrica, 

não existindo conexões com outras áreas do saber. 

 

Matematicamente Falando 7. O manual apresenta exemplos do quotidiano dos 

alunos, tais como um exemplo que se refere a uma situação do cálculo de idades e outro 

que concerne à utilização de uma balança de dois braços em equilíbrio. Existem ainda 

exemplos de natureza geométrica e outros que visam apenas a resolução directa de 

equações. É notória a questionação de situações passíveis de serem experimentadas 

pelos alunos, como é o caso da “actividade” que se debruça sobre a compra de 

mobiliário ou a que se refere aos animais existentes numa capoeira. É de notar também 

a procura da promoção das capacidades de comunicação dos alunos, aquando da 

proposta da explicação dos passos efectuados aquando da resolução da equação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 7. Ao longo de todo o capítulo, o manual recorre a exemplos de uma 

realidade próxima dos alunos, tais como “problemas” de idades e de determinação de 

distâncias e perímetros. Nota-se também a presença de exemplos de natureza 
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geométrica. Os exemplos são principalmente utilizados como uma referência a 

conhecimentos prévios dos alunos conectados a situações familiares que funcionam 

como ponto de partida para a abordagem de temas para eles desconhecidos. Não são 

feitas conexões com outras disciplinas ou áreas curriculares, para além da Matemática.  

 

Matemáticas 2. Neste manual pode-se afirmar que os exemplos existem em 

grande quantidade e que são diversificados, mas devo salientar que existem exemplos 

que não estão resolvidos, têm apenas algumas sugestões para a resolução das questões 

colocadas. Existe uma componente de carácter algébrico muito acentuada, subsistindo 

uma parca diversificação da natureza dos exemplos: aparece um de natureza algébrica e 

outros focam situações próximas da realidade dos alunos, tais como situações de 

compras e idades. Os exemplos são usados principalmente para abordar novos 

conteúdos ou regras. 

 

Tarefas propostas e os “problemas” … 

 

Dossier de Matemática. O manual apresenta, no decurso da unidade, tarefas de 

“aplicação” semelhantes aos exemplos que vão sendo utilizados durante a apresentação 

dos conceitos. São maioritariamente de carácter rotineiro, existindo um que solicita uma 

justificação, e que recorre às capacidades comunicativas e investigativas dos alunos. 

Não existem tarefas que utilizem situações da Geometria. O manual apresenta uma 

classificação para a dificuldade das tarefas, que são segundo o mesmo principalmente 

de grau de dificuldade média. Nas “Actividades globais” já existe uma maior 

diversidade das tarefas propostas, quer no que concerne à natureza, quer no carácter 

mais ou menos rotineiro, ou mesmo na natureza das situações envolvidas. Já existem 

tarefas que envolvem situações de Geometria, embora ainda em menor quantidade do 

que as que envolvem situações da Álgebra. Encontram-se também aqui tarefas que 

requerem capacidades exploratórias e argumentativas por parte dos alunos, embora, 

possivelmente, não tantas quanto as desejadas. Em “Desafios” são propostas duas 

tarefas para “resolução em grupo” que envolvem interconexões com outros temas 

matemáticos e com a contextualização histórica que foi feita em “O saber não ocupa 

lugar”. A unidade termina com a proposta de auto-avaliação onde são apresentadas 

quatro tarefas, notoriamente rotineiras, duas das quais necessitam da tradução da 

linguagem corrente para a linguagem matemática. 
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Matematicamente Falando 7. O manual vai apresentando ao longo da unidade, 

nas margens das páginas, tarefas semelhantes aos exemplos apresentados. Destas, 

sobressaem as de natureza algébrica, existindo poucas, duas, que recorrem a situações 

da Geometria. Estas tarefas são sobretudo de carácter rotineiro. O manual apresenta 

depois uma secção intitulada “Para aplicar”, onde são propostas tarefas semelhantes às 

propostas ao longo da unidade. Mais uma vez, aqui são utilizadas principalmente tarefas 

mais rotineiras, existindo uma de carácter mais exploratório e outra que apela as 

capacidades comunicativas dos alunos. As tarefas que utilizam situações de Geometria 

são propostas em menor quantidade, na realidade, apenas uma. Seguem-se as propostas 

de tarefas de “consolidação” e “avaliação”, que são sobretudo de carácter rotineiro e 

fechado, existindo quatro mais exploratórias e abertas, que apelam às capacidades 

criativas e argumentativas dos alunos. São novamente poucas as tarefas que recorrem a 

situações da Geometria. A última secção das tarefas, reporta-se a duas tarefas propostas 

em “Para investigar”, uma delas que incide na história da Matemática e a outra que 

embora de resposta directa, apela ao espírito criativo e investigativo dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Matemática 7. O manual propõe tarefas ao longo da unidade muito semelhantes 

aos exemplos utilizados, e que são principalmente de natureza algébrica e de resolução 

rápida, existindo alguns que propiciam a discussão e reflexão do aluno com os colegas. 

No final de cada secção são propostas tarefas diversas, existindo entre elas algumas de 

natureza geométrica e algumas que requerem uma reflexão mais profunda e que são 
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propostas para discussão em pequeno ou grande grupo. Salienta-se, no entanto a 

prevalência de tarefas de carácter mais rotineiro e de natureza algébrica. Em cada 

secção (com a excepção da 10.ª secção) existe ainda uma tarefa que é designada por 

reflexão/discussão. O intuito destas tarefas é a apresentação de temas a serem discutidos 

pela turma, tendo em vista ir além dos aspectos de cálculo matemático e desenvolver 

nos alunos a comunicação matemática e verbal. Por último, a unidade termina com 

quatro páginas dedicadas a tarefas de avaliação, de entre as quais, tarefas de escolha 

múltipla e tarefas de resolução analítica. É de salientar a existência de uma tarefa que 

propõe ao aluno que escreva um pequeno texto, e como tal, que reflicta e argumente, 

desenvolvendo o seu raciocínio matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 2. O manual vai apresentando no final de cada página (excepção 

feita a duas) ao longo da unidade tarefas semelhantes aos exemplos utilizados e que se 

podem resolver de forma análoga. São principalmente de carácter rotineiro e de 

natureza algébrica. Nas páginas dedicadas à “resolução de problemas com equações”, o 

manual apresenta tarefas que solicitam uma tradução da tarefa da linguagem corrente 

para a linguagem matemática, sendo que as quais apresentam naturezas diversas, tarefas 

que envolvem situações de idades, compras, misturas, entre outras. Existem entre estas, 

tarefas que recorrem a situações da Geometria. Em “Para finalizar”, o manual volta a 

apresentar tarefas, principalmente de carácter rotineiro, mas tal como em toda a 

unidade, volta a partir a apresentação das tarefas pela natureza do que é solicitado, ou 

pela natureza da tarefa propriamente dita, existindo novamente um lugar para “os 

problemas”. Considero importante salientar que o manual apresenta 79 tarefas, que 

apresentam a indicação do grau de dificuldade, sendo que são propostas por ordem 

crescente no que respeita à dificuldade de resolução. Destas, muito poucas voltam a ser 

as que utilizam situações da Geometria, embora se possa afirmar que são diversificadas 

no que concerne à sua natureza. O manual apresenta de seguida dois “problemas de 

estratégia”, que já possuem um carácter menos rotineiro e que solicitam capacidades 

investigativas. Tal como os manuais portugueses, o manual espanhol também apresenta 
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uma secção dedicada à “autoavaliação”, onde são propostas tarefas rotineiras, análogas 

às propostas ao longo da unidade. No final da unidade, o manual propõe “Jogos para 

pensar”, que pode-se dizer requerem capacidades investigativas por parte dos alunos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Outros aspectos… 

Dossier de Matemática. O manual indica 3 endereços electrónicos que 

possibilitam uma pesquisa mais orientada por parte dos alunos no que respeita ao tema 

em estudo, mas não apresenta referências a outras tecnologias. É feita uma pequena 

contextualização histórica em “O saber não ocupa lugar”, que foca principalmente a 

escrita matemática ao longo dos tempos. Num dos “Desafios” propostos no final da 

unidade, existe uma nova referência histórica, desta vez a Diofanto. 
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Matematicamente Falando 7. O manual refere 5 endereços electrónicos de sítios 

onde os alunos podem encontrar informações sobre equações e sobre a sua história, bem 

como exercícios e problemas. Num dos endereços os alunos podem, também, encontrar 

referências ao uso das letras na Matemática. O manual não apresenta quaisquer outras 

referências a tecnologias. Percorrendo as páginas da unidade em estudo, podem 

encontrar-se três breves referências históricas. No final da unidade, o manual apresenta 

uma ficha de auto-avaliação para os alunos, na forma de uma labirinto, indicando as 

páginas da unidade onde os respectivos conteúdos foram abordados. 

 

 

 

 

Matemática 7. No manual existem três referências às novas tecnologias. Uma 

delas é ao endereço electrónico da própria editora, que aparece com uma indicação de 

apoio na Internet. As segunda e terceira referências reportam ao uso do computador, 

mais propriamente, à utilização da folha de cálculo e da programação em Visual Basic. 

O manual apresenta duas pequenas notas históricas. A primeira refere-se ao início do 

uso das letras nas equações e a notação usada actualmente para as potências. A segunda 

já a finalizar o capítulo, refere-se à resolução de problemas, e mais concretamente a 

George Pólya. 
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Matemáticas 2. Este manual salienta-se dos restantes na medida em que não 

existem referências à História da Matemática, nem às novas tecnologias. 

 

Comparando… 

O conceito… 

O conceito de equação é apresentado em todos os manuais de forma análoga, 

após uma breve revisão e no decorrer de um exemplo que ilustra a nova terminologia 

que está a ser introduzida. No caso do Matemáticas 2, o conceito de equação é 

apresentado num capítulo anterior e relembrado no início do capítulo. Os restantes 

conceitos são apresentados de seguida (membros, termos, equação equivalente, solução, 

…). Prevalecem os conteúdos conceptuais e procedimentais. 

É de salientar que no Matematicamente Falando 7 o carácter exploratório está 

mais presente, uma vez que cada unidade inicia-se com uma tarefa menos rotineira cuja 

resolução será utilizada para a apresentação dos conceitos e das regras, podendo falar-se 

de certo modo de uma lógica indutiva. Nos restantes manuais percebe-se uma lógica 

mais dedutiva, iniciando-se a apresentação da terminologia, aquando de um exemplo, 

seguida das regras e depois da resolução de tarefas que envolvam equações. 

 

As regras …. 

No que diz respeito às regras, o manual espanhol, “parte” mais a apresentação 

das “regras” a usar. Inicia com a secção “transposição de membros”, onde são 

apresentadas as regras práticas, seguindo-se os princípios de equivalência, para depois 

apresentar cada regra prática conjuntamente com um exemplo. Saliento que divide a 

regra prática da adição e da multiplicação em dois casos, respectivamente. Não utiliza a 

nomenclatura de regra prática nem de princípio de equivalência. 

Todos os manuais apresentam os princípios de equivalência de modo implícito, 

mas sem esse nome, o mesmo já não acontecendo com as regras práticas.  

 

O método… 

 Todos os manuais apresentam um procedimento para a resolução de equações 

do 1º grau, indicando os passos a seguir durante a mesma. 
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Usualmente este método de resolução é apresentado conjuntamente com a 

resolução de uma equação e volta a ser ilustrado no final da unidade num quadro onde 

se resumem os passos a seguir na resolução de qualquer equação. 

Os manuais Matemáticas 2 e Matemática 7 apresentam também um 

procedimento a seguir na resolução de “problemas” que envolvam equações do 1º grau. 

Salienta-se que no espanhol eles explicitam-no para 4 tipos de problemas (os numéricos, 

os de idade, os de misturas e os de compras) 

 

Os exemplos… 

 Os exemplos são usados principalmente para introduzir os conceitos e as regras 

do tema. Nos manuais portugueses os exemplos são apresentados sem qualquer regra de 

“tipificação”, enquanto no manual espanhol os exemplos são agrupados por tipo, como 

os problemas. 

Embora não sejam feitas conexões com outras disciplinas ou áreas curriculares, 

procura-se apresentar exemplos que envolvam conhecimentos prévios dos alunos, bem 

como situações do seu quotidiano, podendo-se falar do uso de exemplos da semi-

realidade do quotidiano dos alunos.  

Os exemplos que envolvem conhecimentos algébricos ou numéricos prevalecem 

sobre os que usam conhecimentos geométricos, apesar de no manual espanhol já ser 

notória esta presença. 

 

As tarefas e os “problemas”… 

É de notar a presença de tarefas diversificadas. Em todos os manuais são 

apresentadas tarefas menos rotineiras que permitem que o aluno explore e pesquise, e 

desse modo aprofunde os seus conhecimentos, bem como em discussão com a turma os 

defenda. É de salientar também a presença, nos manuais portugueses de propostas de 

tarefas de escrita, onde é solicitado aos alunos a justificação dos passos de uma 

resolução, a explicação de uma regra, de um pensamento. Esta é uma das dissonâncias 

entre os manuais portugueses e o manual espanhol. 

No que concerne à natureza das tarefas, verifica-se a predominância de tarefas 

algébricas e numéricas, sendo que são poucas as que usam situações da Geometria. 

Nota-se também a preocupação nos manuais portugueses de solicitar a tradução de 

enunciados algébricos para a linguagem corrente e vice-versa. 
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Apesar da diversidade de tarefas que já são apresentadas, as dominantes são sem 

dúvida alguma as tarefas rotineiras do tipo calcula, resolve, verifica, …., mas é 

importante notar que já existe nos manuais uma secção intitulada “problemas”, onde são 

apresentadas aos alunos tarefas menos rotineiras e que potenciam a interpretação dos 

enunciados e respectivos resultados. Nos “problemas” analisados, a situação de partida 

é sempre conhecida, bem como a situação de chegada, não permitindo investigação por 

parte dos alunos. 

No manual espanhol, estes “problemas” encontram-se agrupados por tipo, e 

quando é exemplificada a sua resolução, as propostas são similares e permitem um 

raciocínio análogo. 

Nos manuais portugueses são ainda propostas tarefas de resolução em grupo e 

consequente apresentação e discussão na turma. Este tipo de tarefas são as menos 

usadas, podendo afirmar mesmo que os manuais potenciam mais a actividade individual 

que a actividade em grupo. 

 

Outros aspectos...  

Uma das grandes diferenças entre os manuais portugueses e o manual espanhol 

diz respeito à existência de referências à história da Matemática. Nos manuais 

portugueses existe a preocupação de referi-la, enquanto que no manual espanhol isso 

não acontece. 

Relativamente à tecnologia, os manuais portugueses potenciam a consulta de 

endereços electrónicos onde os alunos poderão aprofundar conhecimentos e procurar 

informação sobre o tema. O manual Matemática 7 propõe também duas tarefas para 

resolver com recurso a programas informáticos. 

Não existe nos manuais muita informação gráfica distractiva, parecendo 

adequada e com qualidade. Grande parte dos desenhos utilizados auxilia a compreensão 

dos conhecimentos veiculados. Apresentam, para além dos desenhos, quadros resumo 

dos conceitos e das regras.  

Uma última diferença refere-se às duas páginas de apresentação do tema em 

análise. Nos manuais portugueses esta apresentação cinge-se à enumeração dos 

conteúdos que vão ser abordados enquanto que no manual espanhol são propostas 

actividades concernentes ao tema e é feito um pequeno resumo dos conceitos que os 

alunos se devem lembrar para iniciar o seu estudo. 
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Em jeito de síntese… 

O estudo realizado revela abordagens marcadamente diferentes do tema em 

análise, mas que vão ao encontro das orientações curriculares, quer no que diz respeito 

às competências essenciais da Matemática e do Currículo Nacional, quer em relação à 

diversificação das tarefas matemáticas. Pode-se afirmar que em alguns manuais nota-se 

já a presença de tarefas diversificadas e de carácter menos rotineiro, embora seja 

importante salientar que a existência de tarefas de investigação ainda é parca e que as 

tarefas de carácter rotineiro são ainda as que prevalecem. Outras diferenças ao nível do 

grafismo, da linguagem e da estrutura é mais marcada pelo manual espanhol. Neste 

nota-se uma distribuição mais fragmentada a nível dos exemplos e das tarefas no que 

respeita à natureza e à situação de partida. 

Este estudo assinala a importância da análise dos manuais, quer aquando da sua 

escolha nas escolas, quer aquando da sua utilização na sala de aula, no sentido de 

perceber as possíveis consequências a nível da aprendizagem aquando da utilização dos 

diferentes manuais e das suas diferentes utilizações. 
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Resumo. A proporcionalidade directa é um dos conceitos fundamentais da 
Matemática escolar, constituindo um dos elementos mais importantes no 
desenvolvimento do pensamento pré-algébrico dos alunos do ensino bási-
co. Sendo o manual escolar um importante instrumento de trabalho de alu-
nos e professores, analisamos em detalhe um exemplo brasileiro com 
características inovadoras, dando especial atenção às tarefas propostas 
segundo as dimensões de exigência cognitiva, estrutura e contexto. Con-
cluímos que o manual constitui um bom exemplo de uma abordagem pro-
gressiva do conceito de proporcionalidade directa, cujo estudo apoia 
sobretudo na exploração de tarefas diversificadas, de nível cognitivo e 
abertura variável, muitas das quais relacionadas com situações do dia-a-
dia, e onde se procura com frequência mobilizar os conhecimentos ante-
riores do aluno sobre números racionais. 

 

Palavras-Chave: Proporcionalidade directa, manuais escolares, tarefas. 

 

Introdução 

A proporcionalidade directa é um conceito fundamental da Matemática escolar. 
Trata-se de um tópico central que interrelaciona diversos outros tópicos matemáticos 
(NCTM, 2000). Além disso, o desenvolvimento deste conceito é um elemento impor-
tante para a promoção do pensamento algébrico numa fase que diversos autores desig-
nam de Pré-Álgebra (e.g., Boulton-Lewis, Cooper, Atweh, Pillary, & Wilss, 1998; Kie-
ran & Chalouh, 1993). 

No entanto, a utilização preferencial (em muitos casos exclusiva) da propriedade 
fundamental das proporções na resolução de problemas, designando o valor desconhe-
cido por x (ou por outra letra) tende a promover uma aprendizagem mecânica, sem 
compreensão deste conceito. Que alternativas se podem então propor? O documento 
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norte-americano Principles and standards (NCTM, 2000) recomenda uma abordagem 
gradual usando uma variedade de representações e estratégias de resolução de proble-
mas. Para perceber como isso pode ser concretizado na prática pode ser interessante 
analisar o modo como o conceito é apresentado em manuais escolares. Escolhemos para 
esse efeito o manual Matemática Hoje é Feita Assim, da Editora FTD, da autoria de 
António José Lopes (2000), um livro brasileiro com características marcadamente ino-
vadoras. 

Neste artigo, começamos com uma breve apresentação do currículo de Matemá-
tica brasileiro da 5.ª à 8.ª série, a fase terminal do que neste país se designa por ensino 
fundamental. De seguida, fazemos uma apresentação sumária do modo como o conceito 
de proporcionalidade directa é abordado neste manual. Finalmente, analisamos as tare-
fas propostas segundo três dimensões – exigência cognitiva, estrutura e contexto – e 
concluímos destacando os principais traços distintivos da abordagem deste conceito do 
referido manual. 

 

A proporcionalidade no currículo brasileiro 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil (ME, 1997) afirmam que a 
proporcionalidade está presente, por exemplo, na resolução de problemas multiplicati-
vos, no trabalho com percentagem e semelhança de figuras, na matemática financeira e 
na análise de tabelas, gráficos e funções. Referem ainda a importância do raciocínio 
proporcional na interpretação de fenómenos do mundo real, evidenciando o facto de que 
vários aspectos do quotidiano funcionam ou resolvem-se à luz das leis da proporciona-
lidade. 

Para o 2.º ciclo do ensino fundamental (que inclui as 5.ª e 6.ª séries, frequentadas 
por alunos com 9 e 10 anos de idade), as orientações curriculares brasileiras sugerem a 
apresentação de situações problemáticas cujas soluções não se encontrem no conjunto 
dos números inteiros, para assim possibilitar que os alunos se aproximem da 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 3.º ciclo (que inclui as 7.ª e 8.ª séries, com crianças de 11 e 12 
anos de idade), os Parâmetros Curriculares Nacionais focam um aprofundamento 
maior na área da proporcionalidade, levando o aluno a observar a variação entre grande-
zas, estabelecendo relação entre elas e construindo estratégias de solução para resolver 
situações que envolvam a proporcionalidade. 
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Matemática hoje é feita assim: Um manual brasileiro 

Matemática Hoje é Feita Assim, da Editora FTD (Lopes, 2000), constitui uma 
das muitas colecções de manuais brasileiros aprovadas e citadas no Guia de Livros 
Didácticos de 2005, um instrumento de apoio aos professores no momento da escolha 
dos manuais. Uma vez que as rubricas relacionadas com a Proporcionalidade Directa 
estão dispersas pelo 3.º ciclo do ensino fundamental, analisamos dois manuais, um da 
5.ª série e outro da 6.ª série (equivalentes aos 5.º e 6.º anos de escolaridade do sistema 
de ensino português).  

 

Apresentação 

Nestes manuais o autor estabelece uma conversa com o aluno, usando um dis-
curso comunicativo, frequentemente através de diálogos em formato de banda desenha-
da. Para além deste tipo de texto empregam-se outros, como explanações e citações de 
jornais e revistas, exibindo personagens com características próprias de diferentes gru-
pos sociais e étnicos. A linguagem afigura-se clara e o vocabulário acessível ao grupo 
de alunos a que se destina. O manual tem uma organização agradável à vista, tendo nas 
suas páginas a cor como factor dominante, e o tipo de letra e o tamanho proporcionam 
uma leitura fácil. Segundo refere a capa, os manuais desta colecção, “incorporam os 
avanços propostos pelos PCN”, e têm a 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 com tarefas, designado Actividades. No final do capítulo exis-
tem, em regra, cinco páginas com tarefas adicionais direccionadas para a consolidação 
de conceitos ou técnicas, numa secção intitulada Retomando. Segue-se a Revistinha, um 
complemento ao capítulo, composta por textos históricos, curiosidades e desafios, tendo 
em vista proporcionar aos alunos um contacto com a cultura matemática, a promoção do 
gosto pela disciplina e o desenvolvimento do raciocínio matemático.  

O manual da 5.ª série aborda a temática da Percentagem1 ao longo de 21 pági-
nas, sendo este o seu 14.º e último capítulo. Antes surgem os seguintes capítulos: Núme-

ros – uma grande invenção do homem, As operações aritméticas e a resolução de pro-

blemas, Geometria do espaço, Brincando com os números, Números quadrados, 

                                                 
1 O manual usa o termo”Porcentagens”. Ao longo da análise, usar-se-á sempre, neste e noutros casos, a 
terminologia corrente em Portugal. 



Sandra Marques & João Pedro da Ponte 

 4 

triangulares e outras sequências, Múltiplos e divisibilidade, Polígonos, Os números 

primos, Potências, Compondo e decompondo figuras, As fracções, Os números deci-

mais, Os sistemas de medida. 

O manual da 6.ª série apresenta o tema da Proporcionalidade ao longo de 31 
páginas, acrescidas de 28 páginas em que a proporcionalidade é vista a par de questões 
de Geometria, num capítulo próprio intitulado Geometria e Proporcionalidade. A 
sequência dos capítulos é a seguinte: Aritmética prática – médias, Medindo massas, 
Ângulos, Aprofundando o estudo das fracções – adição e subtracção, Conexões mate-

máticas, Polígonos, ângulos, ladrilhos e pavimentos, Radiciação – a sexta operação, 
Números negativos, Quantidades desconhecidas e as equações, Representações gráfi-

cas, Proporcionalidade, Geometria e Proporcionalidade, Multiplicação e divisão de 

números racionais. 

 

Temas e subtemas 

Ao longo das 21 páginas do capítulo das Percentagens do manual da 5.ª série, 
existem três subsecções, uma primeira que faz a ligação entre Percentagens, fracções e 

cálculo mental, uma segunda que aborda Outras percentagens e, finalmente, Percenta-

gens do dia-a-dia.  

Em Percentagens, fracções e cálculo mental, o manual começa com duas notí-
cias retiradas do jornal A Folha de S. Paulo, 1999. É então encetado um diálogo com o 
leitor alertando para a necessidade de compreender o significado “daquele número 
seguido do símbolo %” (Lopes, 2000, p. 264) e de saber fazer cálculos com percenta-
gens. Recorrendo a personagens que acompanham todos os capítulos, o manual explica 
a leitura e a forma de apresentar percentagens, relacionando-as com fracções e números 
decimais. Sugere a relação de 50% e 25% com metade e com metade da metade, respec-
tivamente (Figura 1). Deste modo, introduz a noção de percentagem tendo por base 
aspectos da vida real e com números o mais comuns possíveis, aquilo a que denomina 
de “porcentagens notáveis” (p. 39 do manual da 5.ª série).  

 

 

Figura 1 – Formas de apresentação de percentagens (p. 266, 5.ª série) 
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Para calcular 75% propõe-se a sua decomposição em 50% + 25%, tendo por 
base a perspectiva do autor de que, muito embora os alunos “ainda não tenham amadu-
recidas suas estruturas cognitivas de modo a operar no campo de outras estruturas – 
multiplicativas –, isto não invalida uma abordagem aditiva das porcentagens” (p. 39 do 
anexo do professor do manual da 5.ª série). Assim, opta pela composição e decomposi-
ção de percentagens, tendo em vista um entendimento simples deste conceito. 

Para desenvolver a técnica de cálculo de percentagens cujo cálculo não está 
directamente associado à noção de metade, o manual articula o cálculo de certas percen-
tagens com divisões por números inteiros, por exemplo, para calcular 10% tem de se 
dividir a quantidade por 10, para se calcular 20% tem de se dividir por 5, etc. Percenta-
gens que coincidam com a dezena seguem a mesma regra de cálculo, recorrendo aos 
divisores de 100 (Figura 2). 

 

Figura 2 – Cálculo de percentagens não associadas à noção de metade (p. 269, 5.ª série) 

 

Posto isto, noutra secção, Outras percentagens, o manual ensina a calcular uma 
percentagem qualquer em relação a uma quantidade, partindo de percentagens familia-
res como 10%, 20%, 25%, 50% e outras (Figura 3). O intuito é decompor percentagens 
“estranhas” em percentagens conhecidas, quer através da adição quer através da sub-
tracção. 

 

Figura 3 – Decomposição de uma percentagem pouco usual noutras mais familiares  

(p. 271, 5.ª série) 

Em Percentagens do dia-a-dia, o manual reforça os procedimentos anteriores 
com mais situações problemáticas relacionadas com consumo, aspectos demográficos, 
vida escolar e ainda uma questão laboral. 

Nenhuma destas secções contém uma definição conceptual de percentagem, 
sendo intenção do autor que os conceitos sejam adquiridos intuitivamente através de 
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exemplos e do diálogo apresentado. Neste capítulo observa-se uma orientação principal 
para técnicas de cálculo e sua aplicação a situações concretas, com o objectivo de 
desenvolver alguma destreza na determinação de percentagens. 

No manual da 6.ª série, a Proporcionalidade surge como 11.º capítulo. As esca-
las e as proporções são introduzidas no capítulo subsequente Geometria e Proporciona-

lidade. O manual inicia o capítulo da Proporcionalidade com as Razões, seguido de 
Aumentando receitas, Uma receita importante, retoma um assunto leccionado na série 
anterior, Percentagens e O cálculo de percentagens, a que se segue Variação de gran-

dezas proporcionais e Nem tudo é proporcional.  

O capítulo da Proporcionalidade inicia-se com quatro situações problemáticas 
do quotidiano, fazendo-se a conexão com a média aritmética, percentagem, fracções 
equivalentes e mínimo múltiplo comum. Numa das tarefas a noção de razão é abordada 
de modo preliminar, sendo aprofundada mais à frente, quando se diz que um determina-
do aluno acertou 18 problemas em 30.  

Segue-se a secção da Razão, que é entendida como uma relação (Figura 4). São 
abordados conceitos exteriores à Matemática, como densidade demográfica e densidade 
de um corpo e conceitos internos à Matemática, como taxa percentual e escala, sendo 
este último conceito aprofundado no capítulo seguinte.  

 

 

Figura 4 – Definição de razão (p. 218, 6.ª série) 

 

Nesta secção há ainda cerca de um página destinada a Razões constantes, em 
que são exploradas situações relacionadas com Geometria, como as razões entre o perí-
metro de um hexágono e o seu lado (Figura 5), entre o comprimento de uma circunfe-
rência e a medida do seu diâmetro e entre a medida da diagonal de um quadrado e a 
medida do seu lado. 
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Figura 5 – Primeira situação exemplificativa de uma razão constante (p. 219, 6.ª série) 

 

Aumentando receitas e Uma receita importante (Figura 6) são duas secções do 
capítulo da Proporcionalidade que representam situações em que existe proporcionali-
dade directa, muito embora o termo não apareça explicitamente. A designação destas 
secções demonstra uma vez mais a atenção à realidade. O enunciado da situação pro-
blemática (indicada na figura 6) revela uma outra preocupação, a de mobilizar um 
conhecimento anterior, representando metade por um número fraccionário. 

 

 

Figura 6 – Situação de proporcionalidade directa (p. 223, 6.ª série) 

 

Surgem depois Percentagens e O cálculo de percentagens, secções estas que 
recapitulam o que foi leccionado na 5.ª série, acrescido da definição de percentagem, 
apresentada como “uma razão cujo segundo termo é igual a 100 (…)”, também designa 
de “taxa percentual”, definição dada páginas antes. O cálculo de percentagens é ensina-
do tendo em conta a definição anterior num encadeamento de exemplos sucessivos.  

A Variação das grandezas proporcionais é a secção mais extensa, somente 
superada pela introdução ao capítulo. Esta secção esclarece que “duas grandezas que 
mantêm entre si uma relação de dependência podem variar proporcionalmente”, dando 
de seguida dois exemplos: (i) o lado de um quadrado e o seu perímetro, e (ii) o número 
de litros consumidos por um automóvel e a distância percorrida a uma certa velocidade 
(implicitamente suposta constante). Refere-se então que situações como as descritas, em 
que há uma relação de proporcionalidade entre duas grandezas, dizem-se directamente 
proporcionais (Figura 7). Apesar da importância da afirmação, não lhe é dada grande 
notoriedade, nem em termos de cor, tipo ou tamanho de letra, ou intervenção de uma 
das personagens. 
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Figura 7 – Definição de grandezas directamente proporcionais (p. 230, 6.ª série) 

 

Continua a reforçar-se o conceito de proporcionalidade directa com mais exem-
plos. Há também uma referência a grandezas inversamente proporcionais, exemplifi-
cando-se com uma relação de velocidade média e tempo gasto a fazer num mesmo per-
curso. Seguem-se outros exemplos em que se combinam grandezas directa e 
inversamente proporcionais, tais como a relação entre o número de fotocopiadoras e a 
produção de cópias e o número de funcionários e o tempo dispendido numa tarefa, res-
pectivamente.  

A última secção do capítulo de Proporcionalidade é dedicada às grandezas não 
proporcionais, com um título que refere que Nem tudo é proporcional, evocando situa-
ções do tipo “Leve 3 e pague 2”, liquidações, promoções e outras ofertas 

Terminado o capítulo de Proporcionalidade, sucede-se o da Geometria e pro-

porcionalidade, em que se exploram as relações entre estes dois temas, fazendo a ponte 
com áreas do conhecimento como a Geografia. Este capítulo contém as secções 
Ampliando e reduzindo figuras, Escalas e maquetas, Famílias de rectângulos propor-

cionais, Aplicações práticas, O termo desconhecido de uma proporção e, por último, 
Tales e a pirâmide. 

A primeira secção, Ampliando e reduzindo figuras, apela a uma técnica que, 
segundo se afirma, é utilizada em cursos de Educação Artística e Desenho Geométrico, 
que consiste em copiar o desenho num papel quadriculado de maior ou menor dimen-
são, consoante o que se pretende, mantendo as coordenadas que os pontos têm no dese-
nho original. Relaciona-se assim com o conceito de razão, mostrando que se uma 
ampliação duplica o tamanho do original, existe a razão de 2:1, e que se uma redução 
corresponde a metade do original, a razão é de 1:2. A primeira é designada de “razão de 
ampliação”, “o número que expressa ‘quantas vezes’ uma figura foi ampliada” e a 
segunda “razão de redução”. São dados exemplos de publicidade exterior e imagens de 
cinema, como resultado de uma ampliação, em que a forma é preservada. 

A secção Escalas e maquetas indica que a Matemática é aplicada em áreas de 
conhecimento como História e Geografia, por exemplo, na representação gráfica de 
objectos ou regiões em tamanho reduzido, o que envolve relações de proporcionalidade. 
Apresenta então a definição de escala, já dada no capítulo anterior, como a “razão entre 
o comprimento no desenho e o comprimento real expressos na mesma unidade”, exem-
plificando com um mapa da América do Sul. Esta definição é feita de duas formas: pri-
meiro por extenso e depois em forma de quociente. É de notar que muito embora o títu-
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lo da secção mencione a palavra “maquetas”, não lhe é feita nenhuma menção, a não ser 
nas tarefas propostas. 

Em Famílias de rectângulos proporcionais, o manual mostra dois rectângulos 
em que nenhum deles resulta de uma ampliação ou redução de outros. Conclui-se assim 
que em rectângulos semelhantes as medidas dos lados correspondentes são constantes, 
ou seja, que os seus lados são proporcionais. 

A secção O termo desconhecido de uma proporção faz algumas considerações 
sobre proporções (Figura 8). O manual resume as ideias apresentadas nas secções ante-
riores e introduz as que se seguem. Essas ideias referem-se a aspectos do conceito de 
proporção, tais como a sua leitura e representação, termos, extremos e meios. Muito 
embora os alunos já estejam familiarizados com as equações, estas são aqui recordadas 
(parágrafos 4, 5, 6 e 7). A proporção é então apresentada como uma igualdade entre 
duas razões e surge expressa a propriedade fundamental das proporções, como “o pro-
duto dos extremos é igual ao produto dos meios”. Contrastando com o registo a que o 
manual nos habitua, há aqui um certo preceito na sistematização da informação. 

 

Figura 8 – Conjunto de informações alusivo às proporções (p. 258, 6.ª série) 

Seguem-se alguns exemplos resolvidos contextualizados em situações problemá-
ticas já abordadas, como é o caso da ampliação de fotografias, ou em situações novas, 
como a redução de um texto numa fotocopiadora, a elaboração de um friso cronológico 
pessoal e a execução de um gráfico de barras. É sumariamente abordada uma questão 
relacionada com uma secção anterior, Famílias de rectângulos proporcionais, para 
assim reforçar a proporcionalidade que existe em figuras semelhantes. Neste caso, o 
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autor propõe uma tarefa a partir do desenho de três rectângulos semelhantes para, atra-
vés de etapas, chegar a três triângulos semelhantes, colocando no final uma questão para 
reflexão (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Questão para reflexão (p. 261, 6.ª série) 

 

A última secção, Tales e a pirâmide, é uma alusão histórica a Tales de Mileto e 
ao modo como, há cerca de 2 700 anos, este matemático determinou a altura da pirâmi-
de de Quéops utilizando a semelhança de triângulos.  

 

Tarefas  

Aspectos gerais. As tarefas de carácter introdutório encontram-se dispersas no 
texto que, como referi, assume um carácter narrativo. Estas tarefas remetem para situa-
ções reais e são apresentadas estratégias de resolução, fazendo frequentemente apelo a 
conhecimentos já adquiridos, como a média aritmética, as fracções (Figura 10) e o míni-
mo múltiplo comum na abordagem do conceito de proporcionalidade. A articulação 
entre o conhecimento novo e o já abordado é habitual. 

 

Figura 10 – Utilização da noção de fracções equivalentes aquando da apresentação de 
várias situações relativas à ideia de proporcionalidade (p. 214, 6.ª série) 
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O capítulo inicia-se com uma situação problemática, expressa na forma de diá-
logos entre personagens, na qual são discutidos os conceitos e procedimentos envolvi-
dos, pontualmente intercalados por observações, notas e definições que, em certas sec-
ções sistematizam o conhecimento explorado (ver Figura 8). Contudo, a sistematização 
dos conceitos e procedimentos nem sempre é realizada noutras partes dos manuais, 
como acontece no capítulo Percentagens da 5.ª série. 

Ao longo dos três capítulos analisados, não existem referências à história da 
Matemática, excepção feita ao capítulo da Geometria e proporcionalidade, da 6.ª série, 
em que refere o cálculo da altura da pirâmide de Queóps para reforçar a aprendizagem 
dos triângulos semelhantes. Esta referência permite levar o aluno a contactar com o pro-
cesso histórico de produção e utilização do conhecimento matemático. 

As tarefas de aplicação e consolidação são em grande número e de natureza 
diversa, sobressaindo a ligação à realidade. Ao longo de ambos os manuais não se 
observam muitas propostas de exercícios de aplicação directa, havendo um cuidado evi-
dente por parte do autor em enquadrar as tarefas em contextos extramatemáticos. 

O capítulo das Percentagens, do manual da 5.ª série, apresenta um total de 14 
tarefas distribuídas pelo final das diversas secções, e propõe outras 18 como forma de 
consolidação da matéria. No manual da 6.ª série, o capítulo da Proporcionalidade inclui 
um total de 46 tarefas distribuídas pelo final das secções; no final da unidade há ainda 
um conjunto de mais 21 tarefas para consolidação de todos os temas nela abordados. O 
capítulo Geometria e Proporcionalidade expõe 31 tarefas divididas por cada tema, 
acrescidas de mais 16 no final do capítulo. Em alguns casos, as tarefas estão subdividi-
das em alíneas, perfazendo 193 tarefas no conjunto dos 3 capítulos. 

Exigência cognitiva. Relativamente à sua exigência cognitiva, classificamos as 
tarefas em reprodução, conexão ou reflexão, utilizando as categorias do estudo interna-
cional PISA (OCDE, 2003). De acordo com este estudo, as tarefas de reprodução são 
rotineiras, envolvendo repetição de conhecimentos já adquiridos e exercitados, mobili-
zam poucas competências, inserem-se num contexto simples e relativamente familiar e 
são bastante estruturadas. Pelo seu lado, as tarefas de conexão podem estar enquadradas 
num contexto familiar ou quase familiar e requerem o estabelecimento de relações e o 
encadeamento de raciocínios ou procedimentos. Tendem a possuir uma estrutura fecha-
da mas exigem, apesar disso, um certo nível de interpretação. Já as tarefas de reflexão, 
as mais complexas de todas, exigem um elevado nível de interpretação e de raciocínio, 
em situações geralmente desconhecidas, ou pouco familiares, e requerem com frequên-
cia alguma argumentação e comunicação escritas. A sua estrutura é semiaberta ou aber-
ta. 
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Assim, verificamos que no conjunto dos capítulos considerados, a maioria das 
tarefas é de conexão (69%), surgindo em segundo lugar as tarefas de reprodução (22%) 
e, por último, as tarefas de reflexão (9%) (ver Quadro 1). A Figura 11 apresenta duas 
tarefas. A primeira tarefa (18), com três alíneas, é de reprodução. A segunda tarefa (19) 
estabelece uma ponte com a tarefa anterior e com os números racionais, capítulo já ante-
riormente leccionado na 6.ª série (como capítulo 4), a constitui um exemplo de uma 
tarefa de conexão. Muito embora sem grande exigência em termos de interpretação do 
que é pedido, a sua resolução requer a total compreensão da tarefa 18. A questão de 
saber se três fracções são ou não equivalentes requer uma consideração das medidas dos 
lados dos rectângulos. Deste modo é necessário um encadeamento de raciocínios para 
responder à questão. 

 

 

Figura 11 – Sequência de tarefas, sendo a segunda de conexão (p. 252, 6.ª série) 

 

Outro exemplo de tarefa de reprodução é dado na Figura 12. Trata-se de uma 
tarefa bastante estruturada, sem ligações a outros tópicos matemáticos, sem enquadra-
mento extramatemático e onde a interpretação do enunciado é extremamente simples. 

 

 

Figura 12 – Exemplo de uma tarefa de reprodução (p. 278, 5.ª série) 

 

As tarefas de reflexão surgem com alguma expressividade, principalmente se 
tivermos em conta o que é habitual em manuais para este nível etário. A Figura 13 apre-
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senta uma tarefa deste tipo que, embora estruturada, obriga o aluno a seleccionar os 
dados que necessita para responder à questão proposta. 

 

 

Figura 13 – Exemplo de uma tarefa de reflexão (p. 235, 6.ª série) 

 

O manual da 5.ª série apresenta maioritariamente tarefas concentradas do tipo de 
conexão. Num universo de 32 tarefas, 72% são de conexão, ao passo que as tarefas de 
reprodução e de reflexão representam, respectivamente, 16% e 12%.  

As tarefas propostas nos dois capítulos em estudo do manual da 6.ª série têm 
exigência cognitiva distinta. O capítulo da Proporcionalidade apresenta 71 tarefas, sen-
do 82% de conexão, 14% de reprodução, e 4% de reflexão. O capítulo de Geometria e 

proporcionalidade apresenta um registo ligeiramente diferente nas 90 tarefas: as de 
reprodução (37%) ganham maior protagonismo em questões com várias alíneas, desta-
cando-se nas alíneas iniciais (Figura 14); verifica-se um decréscimo nas tarefas de 
conexão (53%), ao passo que as tarefas de reflexão (Figura 15) surgem na ordem dos 
10%, pedindo aos alunos que exercitem os seus modos de explicar, demonstrar ou fazer 
uma escolha, defendendo o seu ponto de vista. 
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Figura 14 – Exemplo de uma tarefa parcialmente de reprodução do manual da 6.ª série 
(p. 263) 

 

Figura 15 – Exemplo de uma tarefa de reflexão do manual da 6.ª série (p. 263) 

 

O Quadro 1 revela a predominância das tarefas de conexão. As tarefas de refle-
xão têm a sua presença mais forte no manual da 5.ª série, havendo uma diminuição níti-
da na Proporcionalidade e novamente um acréscimo em Geometria e proporcionalida-

de, no manual da 6.ª série. No entanto, existe ao longo dos capítulos das Percentagens e 
da Proporcionalidade um certo equilíbrio entre a relação de tarefas de reprodução e as 
de conexão. 

 
Quadro 1 – Classificação das tarefas quanto à sua exigência cognitiva (em %) 

 
5.ª série  6.ª série  

Percentagens  Proporcionalidade  Geometria e  
proporcionalidade 

Reprodução 16  14  37 
Conexão 72  82  53 

Reflexão 12  4  10 
 

Estrutura. Classificámos igualmente as tarefas relativamente à sua estrutura. Nas 
tarefas de natureza fechada é totalmente explícito o que é dado e o que é pedido, 
enquanto que nas tarefas de natureza aberta é necessário alguma interpretação (Ponte, 
2005). Como seria de esperar, predominam as tarefas fechadas. É no capítulo da Pro-

porcionalidade, da 6.ª série que esta característica é mais forte (87% das tarefas). 
Observam-se algumas propostas de tarefas semiabertas (10% do total das tarefas), ou 
seja, tarefas em que o que é dado e pedido é claramente enunciado, muito embora admi-
ta várias soluções. Em Geometria e proporcionalidade, as tarefas são um pouco mais 



A abordagem da proporcionalidade directa nos manuais escolares: Um exemplo brasileiro 

 

 15 

diversificadas quanto ao seu grau de estruturação, como se pode observar pelo Quadro 
2.  

 
Quadro 2 – Classificação das tarefas quanto ao seu grau de estruturação (em %) 

 
5.ª série  6.ª série  

Percentagens  Proporcionalidade Geometria e 
proporcionalidade 

Abertas 3  1,5 4,5 
Semiabertas 6  4 20 

Fechadas 91  94,5 75,5 
 

Podem observar-se 20% de tarefas semiabertas (Figura 16) e a maior quantidade 
de tarefas abertas (Figura 17) propostas nos 3 capítulos. 

 

 

Figura 16 – Exemplo de uma tarefa semiaberta (6.ª série, p. 224) 

 

Figura 17 – Exemplo de uma tarefa de estrutura aberta (6.ª série, p. 268) 

Contextos. Estes manuais evidenciam um particular cuidado em explorar a 
Matemática e as suas conexões com a realidade a partir de situações problemáticas, pro-
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curando levar a que os alunos reconheçam a interligação entre vários tópicos e campos 
da Matemática e/ou utilizem conhecimentos matemáticos já estudados. 

Tanto o manual da 5.ª como o da 6.ª séries, nos capítulos em análise, apresentam 
numerosas conexões dentro e fora da Matemática. Por exemplo, o capítulo das Percen-

tagens inicia-se com uma subsecção em que é perceptível a relação deste tema com 
outros tópicos matemáticos, ao fazer-se a conexão entre percentagens, fracções (Figu-
ra18) e cálculo mental.  

 

 

Figura 18 – Relação das percentagens com as fracções (p. 227, 5.ª série) 

 

No que toca a conexões exteriores à Matemática, observam-se situações de natu-
reza várias relacionadas com questões de consumo ou com questões sociais como elei-
ções, entre outros assuntos. O capítulo da Proporcionalidade, do manual da 6.ª série, 
inscreve conexões claras com noções como a média aritmética, percentagens, fracções 
equivalentes e mínimo múltiplo comum, como se observa na Figura 19.  

 

Figura 19 – Revisão da noção de mínimo múltiplo comum na introdução do capítulo da 
Proporcionalidade (p. 215, 6.ª série) 

A Geometria assume um grande destaque no capítulo Geometria e proporciona-

lidade, também ela presente no manual da 5.ª série, desenvolvendo-se ligações com os 
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conceitos de razão, figuras semelhantes, quadrados, rectângulos, diagonais, perpendicu-
lares, paralelas, segmentos de recta, pontos e pontos de intersecção. Um exemplo destas 
conexões é a tarefa apresentada na Figura 20, em que se recordam as noções de rectân-
gulo, diagonal, perpendiculares, bem como se procura estabelecer um elo de ligação 
com a noção recentemente apresentada de razão. 

 

Figura 20 – Relações da proporcionalidade com alguns elementos de Geometria  

(p. 253, 6.ª série) 

 

É igualmente evidente a relação com a Geografia, particularmente ao abordar-se 
a noção de escala (Figura 21). 

 

Figura 21 – Introdução para a necessidade de se compreender a noção de escala  

(p. 247, 6.ª série) 
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O Quadro 3 resulta de uma síntese elaborada a partir da análise das tarefas na 
perspectiva do contexto. Observa-se claramente uma tendência no manual da 5.ª série e 
no capítulo Proporcionalidade do manual da 6.ª série em inserir as tarefas de acordo 
com assuntos relativos à vida em sociedade. Já no capítulo Geometria e proporcionali-

dade do manual da 6.ª série, a preferência vai para assuntos intramatemáticos e entre 
tópicos. Contextos extramatemáticos são observados com maior preponderância nos 
capítulos Percentagens (5.ª série), e Proporcionalidade (6.ª série), dando-se pouca ênfa-
se a enquadramentos puramente matemáticos, ocorrendo exactamente o inverso em 
Geometria e proporcionalidade 

 
Quadro 3 – Classificação de tarefas quanto ao contexto em que estão inseridas (em %) 

 
5.ª série  6.ª série  

Percentagens  Proporcionalidade Geometria e 
proporcionalidade 

Actividades do quotidiano 9  1,5 4,5 
Situações escolares 19  7 3,5 

Situações profissionais 0  14 0 
Vida em sociedade 57  51 12 

Outras áreas do saber 0  12,5 4,5 
Imaginação 0  4 0 

Matemática (mesmo tópico) 25  6 35,5 
Matemática (entre tópicos) 0  4 40 

 

Uma das categorias utilizadas, Imaginação, tem uma única ocorrência no 
manual da 6.ª série em três tarefas do capítulo da Proporcionalidade, das quais se apre-
senta uma na Figura 22, não se tornando a repetir nos restantes capítulos considerados. 

 

 

Figura 22 – Uma das tarefas enquadradas na categoria Imaginação (p. 225, 6.ª série). 

 

Não há tarefas nem qualquer outra situação em que o aluno seja explicitamente 
solicitado a usar a calculadora para fazer estimativas, verificar procedimentos ou fazer 
conjecturas. Na 6.ª série, promove-se em algumas situações a utilização de materiais 
concretos e de instrumentos de desenho e de medida. 



A abordagem da proporcionalidade directa nos manuais escolares: Um exemplo brasileiro 

 

 19 

Conclusão 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) do Brasil, a proporcionalida-
de deve ser trabalhada em estreita associação com o conceito de número racional. Cons-
tata-se que esta colecção de manuais vai de encontro a esta orientação, propondo como 
foco do trabalho a resolução de situações problemáticas, proporcionando uma aprendi-
zagem em exercício do pensamento matemático. Assim, a partir de problemas significa-
tivos para os alunos vai-se construindo uma série de conceitos que constituem um cam-
po conceptual. Estabelece-se uma variedade de conexões entre diferentes tópicos 
matemáticos e destes com outros temas como Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cul-
tural, Trabalho e Consumo. A opção curricular subjacente a este manual segue um 
modelo em espiral, abordando sucessivamente o mesmo conceito em diferentes níveis 
de aprofundamento e de relação com outros conceitos. Contempla-se uma diversidade 
de representações matemáticas, como símbolos, desenhos, esquemas, tabelas, gráficos, 
que complementam os textos escritos na língua materna.  

Outro aspecto interessante são as tarefas propostas, quer pela quantidade quer 
pela relativa diversidade apresentadas. Podem encontrar-se tarefas de reprodução, cone-
xão e reflexão, com maior incidência nas de conexão. De realçar, no entanto, a existên-
cia de uma quantidade significativa de tarefas de reflexão. A maioria das tarefas é de 
natureza fechada, mas encontram-se também propostas de tarefas abertas e semiabertas. 
Os contextos em que estão inseridas as tarefas são vários, com predominância para 
situações de natureza pública (em especial vida em sociedade) e situações intramatemá-
ticas, em que se relacionam diversos tópicos matemáticos. 

São, ainda, de realçar, diversas opções assumidas nesta colecção de manuais 
relativamente à abordagem deste tema. Assim, o estudo das Percentagens na 5.ª série 
apoia-se na convicção do autor de que é “injustificável esperar que este aluno (de 10/11 
anos) só tenha contacto com percentagens depois de estudar razões e proporções” (p. 39 
do livro do professor da 5.ª série). Assim, este capítulo toca neste assunto de uma forma 
aditiva, baseada na composição e decomposição de números e percentagens. Além dis-
so, o manual da 6.ª série não trata as razões, proporções e regra de três simples como 
conceitos especiais, dá antes prioridade à exploração de situações-problema diversifica-
das que exigem aos alunos a utilização do pensamento/raciocínio proporcional. A ênfase 
é colocada na problematização, em detrimento das definições conceptuais e da formali-
zação exagerada. Deste modo, a abordagem ao conceito de proporcionalidade, e mais 
particularmente a introdução da propriedade fundamental das proporções, é gradual e 
sucessiva, tal como sugerem igualmente os Standards do NCTM (2000). Finalmente, é 
interessante assinalar a criação de um capítulo à parte da Proporcionalidade para tratar a 
relação deste tópico com a Geometria. Trata-se, certamente, de um exemplo interessante 
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de como abordar o estudo deste tema. Uma questão que também seria importante inves-
tigar é como é que a abordagem do manual é interpretada pelos professores que o usam 
na sua prática e pelos alunos que por ele estudam. Será que uns e outros tiram partido 
das potencialidades indicadas ou será que outros factores se sobrepõem, tornando-se 
mais dominantes no sucesso ou insucesso das aprendizagens? 
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