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Introdução
O XIX Encontro de Investigação em Educação Matemática, promovido pela Secção
de Educação Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, tem lugar a 16 e
17 de Maio de 2009 em Vila Real e é subordinado ao tema Números e Estatística:
reflectindo no presente, perspectivando o futuro. É propósito principal deste encontro
aprofundar a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem e sobre os resultados de investigações
realizadas, bem como apresentar propostas para futuras investigações nos temas nos diversos
níveis de ensino. A actualidade, relevância e visibilidade dos temas Números e Estatística, a
nível nacional e internacional, desde os primeiros anos, e a importância da reflexão sobre os
mesmos, justificam só por si, que este EIEM09 lhes seja dedicado. A pertinência deste
encontro é acrescida numa altura em que o novo Programa de Matemática para o Ensino
Básico reforça a Organização e Tratamento de Dados em todos os ciclos de ensino e, no tema
Números, enfatiza a compreensão dos números e operações, o desenvolvimento do sentido de
número e da fluência no cálculo.
Para o aprofundamento e reflexão dos temas no Encontro, realizam-se quatro
Conferências Plenárias e são dinamizados quatro Grupos de Discussão. As conferências são
proferidas por convidados nacionais e estrangeiros, de Espanha e Holanda, sendo que duas
são sobre Números e outras duas sobre Estatística. Os grupos de discussão focam as vertentes
de Ensino e Aprendizagem e de Desenvolvimento Curricular e Tecnologia, em cada um dos
temas do Encontro.
A primeira conferencista, Carmen Batanero, assumindo a existência em muitos países
de uma deficiente preparação específica dos futuros professores para ensinar probabilidades e
uma lacuna ao nível da educação estatística nos cursos de Formação Inicial de Professores, na
sua conferência intitulada Training school teachers to teach probability: reflections and
challenges, discute os motivos que tornam o ensino do conceito de probabilidade difícil para
o professor de Matemática. A autora aborda conteúdos relevantes e sugere possíveis tarefas na
preparação de professores que vão ensinar o conceito de probabilidade, fazendo a ponte com a
Estatística.
Em representação da equipa do projecto Desenvolvendo o sentido do número:
perspectivas e exigências curriculares (DSN), que decorreu entre 2006 e 2008, Joana
Brocardo e Catarina Delgado realizam a conferência Desafios e complexidades na concepção
e exploração de tarefas para o desenvolvimento do sentido do número. A sua intervenção
centra-se nos desafios e complexidades que se colocam ao professor na elaboração e
exploração de tarefas. As autoras começam por reflectir sobre a importância das tarefas e dos
contextos na aprendizagem dos alunos referindo em seguida os aspectos que caracterizam
uma cadeia de tarefas e o processo subjacente à sua construção. Concretizando algumas das
ideias relacionadas com a exploração de tarefas tendo em vista o desenvolvimento do sentido
do número, as conferencistas recorrem a uma tarefa, concebida e experimentada no âmbito do
projecto DSN, e a pequenos excertos de episódios de sala de aula, para ilustrar os processos
de resolução utilizados pelos alunos e também o trabalho do professor.
A terceira conferência, a cargo de José António Fernandes, intitula-se Ensino e
Aprendizagem da Estatística: Realidades e Desafios. Tendo por base a literatura publicada,
sobretudo em Portugal, o autor aborda quatro aspectos do ensino e da aprendizagem da
Introdução

1

C. Costa, E. Mamede e F. Guimarães

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Estatística: o tratamento do tema nos programas de Matemática do ensino básico e
secundário; a aprendizagem da Estatística; o seu ensino; e alguns desafios que se colocam e
podem despoletar futuras investigações. Com a sua reflexão sobre estas dimensões da
Educação Estatística a partir de estudos portugueses, proporciona-nos um melhor
conhecimento e compreensão da realidade do nosso país. A sua intervenção permite ainda
incentivar investigações comparativas com a realidade de outros países, visando maior
compreensão de aspectos determinantes do ensino e aprendizagem da Estatística.
Maarten Dolk centra a sua a conferência Looking at numbers: Young children
developing number sense no ensino e aprendizagem dos números à luz do movimento de
Educação Matemática Realística (EMR) que tem vindo a ser implementado na maior parte
das escolas do ensino elementar da Holanda, desde os finais dos anos 60. Os níveis de sucesso
da EMR não deixaram dúvidas durante algumas décadas, tendo sido registados resultados
entusiastas quer em testes nacionais, quer em avaliações internacionais como o TIMSS e o
PISA. Contudo, nos últimos anos, os resultados não têm sido tão animadores, suscitando um
debate nacional sobre os prós e contras da EMR. Tendo como cenário o conflito emergente
desta realidade, nesta intervenção, Dolk analisa alguns aspectos que afectam o
desenvolvimento do sentido de número das crianças do ensino elementar e discute a
importância de se redefinirem objectivos para a educação matemática elementar e as
implicações destas redefinições no sistema educacional.
Para além das Conferências Plenárias, o contributo dos Grupos de Discussão é essencial
para uma maior compreensão das temáticas do encontro. Enquadrados por um texto com
linhas orientadoras para a discussão, da autoria dos dinamizadores, nestes espaços de debate
são apresentados e analisados trabalhos de investigação focados nas vertentes do tema do
grupo.
O Grupo de Discussão 1, Números: Ensino e Aprendizagem, centra o debate em
aspectos essenciais associados ao desenvolvimento do sentido de número desde os primeiros
anos de escolaridade, nomeadamente a organização de um ensino e aprendizagem que lhe seja
favorável (tarefas, materiais pedagógicos, estratégias de cálculo mental e algoritmos). Este
Grupo integra também no seu debate aspectos do ensino e aprendizagem dos números
racionais. Analisa-se a introdução dos números racionais não negativos no currículo de
Matemática, debruçando-se particularmente sobre o novo Programa de Matemática para o
ensino básico. Questionam-se algumas abordagens aos números racionais (fracções e
decimais), bem como as dificuldades que se levantam aos alunos e professores, materiais de
apoio a utilizar e o tipo de trabalho a desenvolver em torno de sequências e regularidades
numéricas, de forma a promover o sentido de número.
No Grupo de Discussão 2, Estatística: Ensino e Aprendizagem, são lançados para
debate alguns dos tópicos actuais de investigações nesta área. Entre eles destaca-se o
conhecimento e competências do professor necessários para um ensino da Estatística com
compreensão, bem como as dificuldades e atitudes dos alunos neste tema, as características da
prática lectiva particularmente necessárias para o desenvolvimento do raciocínio estatístico
dos alunos e o papel da literacia estatística nas investigações em ensino da Estatística.
O Grupo de Discussão 3, Números: Desenvolvimento curricular e Tecnologia, debate a
investigação que incide sobre os documentos curriculares oficiais e sobre a forma como o
professor desenvolve esse currículo tendo em vista o ensino dos Números. A discussão foca,
principalmente, o seu lugar nos currículos das últimas décadas e no programa actual,
procurando aprofundar a reflexão, sobretudo, sobre o papel das tecnologias e, também, do
professor na transformação curricular.
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O Grupo de Discussão 4, Estatística: Desenvolvimento curricular e Tecnologia, coloca
a ênfase no papel da Estatística no currículo e no modo como é ou poderá ser trabalhada essa
área do saber. O trabalho deste Grupo de Discussão inicia-se partindo de algumas
considerações sobre o currículo e o desenvolvimento curricular, prosseguindo com uma
síntese das orientações curriculares em Estatística traçadas nos documentos oficiais.
Sistematiza-se aqui um conjunto de questões que pode ajudar a compreender e resolver
melhor os desafios que se colocam, actualmente, ao ensino e à aprendizagem da Estatística e a
problematizá-los ao longo dos diferentes níveis de escolaridade, debatem-se questões no
âmbito das orientações curriculares oficiais, dos alunos, dos professores e dos materiais
curriculares.
Pretende-se assim que o Encontro proporcione um aprofundamento e um alargamento
do debate sobre o ensino e aprendizagem, a formação de professores e aspectos relacionados
com o desenvolvimento curricular dos temas Números e Estatística. Espera-se ainda que o
XIX Encontro de Investigação em Educação Matemática fomente a partilha de experiências,
estimule a investigação no âmbito dos temas envolvidos, em Portugal e noutros países, e
ainda propicie o desenvolvimento de uma comunidade reflexiva e crítica. Foi este o nosso
desiderato, assim como o de toda a Comissão Organizadora1.
A comissão científica do EIEM09
Cecília Costa
Ema Mamede
Fátima Guimarães
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NÚMEROS: ENSINO E APRENDIZAGEM
Cecília Monteiro
ESE de Lisboa
ceciliam@eselx.ipl.pt
Fátima Mendes
ESE de Setúbal
fatima.mendes@ese.ips.pt

“The concept of number is the obvious
distinction between the beast and man. Thanks to
number, the cry becomes a song, noise acquires
rhythm, the spring is transformed into a dance,
force becomes dynamic, and outlines figures.”
Joseph Marie de Maistre1

O tema matemático Números e Operações, tanto nos programas actualmente ainda em
vigor como no novo programa de Matemática do Ensino Básico, inclui um vasto conjunto de
tópicos relacionado com os números naturais e racionais nos 1.º e 2.º ciclos, e irracionais no
3.º ciclo. Envolve também as operações e as suas propriedades nos diferentes conjuntos
numéricos e ainda tópicos como sequências e regularidades numéricas que atravessam todos
os ciclos.
Numa perspectiva de currículo em espiral podemos considerar que o sentido do número
se vai desenvolvendo à medida que as crianças, ainda antes da escolaridade formal, vão
convivendo, na sua vida diária, com situações que envolvem números. A expressão - sentido
de número - é entendida na acepção de McIntosh et al. (1992) como “ uma compreensão geral
do indivíduo sobre os números e as operações juntamente com a capacidade e predisposição
para usar essa compreensão de modo flexível para fazer juízos matemáticos e para
desenvolver estratégias úteis na manipulação dos números e das operações” (p.3).
Quando entram na escola as crianças já possuem algumas noções sobre os números e as
relações entre eles, ainda que muito intuitivas. Por exemplo, noções associadas à adição e à
subtracção encontram-se em vários exemplos de situações do dia-a-dia das crianças, não
podendo, os professores, fazer tábua rasa dos seus conhecimentos à entrada da escola. No
caminho que vão percorrendo as crianças vão apreendendo as características do nosso sistema
de numeração decimal e posicional, que funcionam como pilares de todo o currículo de
Matemática.
Muitas vezes, quando a dezena é introduzida nem sempre os professores se apercebem
da complexidade inerente. Passar da visão de uma certa quantidade vista como um conjunto
1
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de unidades simples para uma estrutura numérica onde aparecem novas unidades - grupos de
dez, implica um grande salto no modo de pensar das crianças e, consequentemente, um
cuidado especial na abordagem didáctica por parte dos professores. Relacionados com esta
abordagem estão a selecção das tarefas e dos materiais que suportam esta evolução do modo
de pensar dos alunos.
Associado ao trabalho habitual com as operações aritméticas na sala de aula surge a
introdução dos algoritmos. Também aqui é necessário ter algum cuidado, para não se correr o
risco de os alunos recuarem no seu entendimento de sentido do número. Kamii (1997)
defende que os algoritmos encorajam as crianças a abandonar as suas estratégias pessoais,
levando a um menor envolvimento da sua parte, já que a tónica passa a ser na rapidez e
precisão e menos no raciocínio.
Assim, é fundamental propor aos alunos tarefas a partir das quais estes desenvolvam a
sua compreensão sobre os números, as operações e as suas propriedades que lhes permitam
calcular de modo flexível e fluente, muito antes da introdução dos algoritmos tradicionais. De
facto, o desenvolvimento do sentido do número é um processo longo e desafiador e, como
referem Fosnot e Dolk (2001), “There are steps and shifts in thinking along the way. Even
when the horizon seems reached, it becomes fuzzy as new landmarks appear.” (p.49).
Associadas ao desenvolvimento do sentido de número nos primeiros anos de
escolaridade, várias questões podem ser colocadas, umas mais gerais, outras mais específicas:
• Como organizar e sequenciar o ensino de modo desenvolver o sentido de
número dos alunos?
• Como organizar a aprendizagem dos alunos de modo a conciliar e a fazer
evoluir a sua visão de número associada a uma quantidade com a sua
representação no sistema de numeração decimal?
• Que tipo de tarefas e quais as suas características promovem o desenvolvimento
do sentido de número?
• Que materiais pedagógicos e como devem ser utilizados de modo a proporcionar
aos alunos o desenvolvimento do seu sentido de número?
• Como desenvolver estratégias eficazes de cálculo mental? Como conciliar o
desenvolvimento do cálculo mental com a aprendizagem dos algoritmos?
A introdução dos números racionais não negativos é um outro grande marco no
currículo de Matemática nos primeiros anos. Passar dos números inteiros não negativos para
os números racionais positivos com as diferentes representações inerentes (fracções e
numerais decimais) pode ser considerado como um processo extremamente rico para o
estabelecimento de novas relações numéricas, mas muito exigente do ponto de vista
cognitivo. Por exemplo, no caso dos números na sua representação fraccionária, os alunos têm
de lidar com diferentes unidades e perceber que a uma fracção está subjacente um todo – a
unidade de referência e que esta pode ser uma unidade contínua ou discreta. Também no que
diz respeito a fracções equivalentes, os alunos têm de compreender que as partes não
necessitam de ser congruentes mas que sim equivalentes na sua relação com o todo.
Também as fracções podem apresentar-se com diferentes significados: parte-todo,
medida, operador, quociente e razão. Vários autores (por exemplo Dolk, 2002 e Streefland,
1992) defendem as situações de partilha equitativa para a iniciação deste tópico do currículo.
Algumas experiências que têm sido levadas a cabo por educadores matemáticos portugueses
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(e.g. Mamede, 2007 e Monteiro et al. 2005) evidenciam vantagens nesta abordagem, o que
contraria a abordagem tradicional através da relação parte - todo. Outros autores, como Keizer
(2003), consideram que a abordagem através de situações de medida pode ser uma boa
alternativa para iniciar o trabalho com fracções com os alunos. Considerando que, no novo
Programa de Matemática, a abordagem às fracções é proposta no 1.º Ciclo coloca-se um
conjunto de questões:
• Há uma abordagem inicial preferencial aos números racionais na forma de
fracção, sabendo que o desenvolvimento do número racional se constrói através
de problemas onde as fracções apresentam diferentes significados?
• Como relacionar, no 1.º Ciclo, a representação de números na sua forma decimal
e fraccionária?
• Como introduzir as fracções no 2.º ano de escolaridade? Que diferenças
relativamente à sua tradicional introdução no 5.º ano? Que dificuldades para os
alunos e professores?
• Que materiais de apoio ao desenvolvimento do sentido de número racional?
Um outro aspecto que gera conflitos cognitivos nos alunos é o facto do conjunto dos
números racionais ser um conjunto denso, ao contrário do conjunto dos números inteiros não
negativos. De facto, se entre o número 5 e o 6 não há nenhum outro número natural, entre 1/3
e 1/2 há infinitos números. Este aspecto levanta uma nova questão:
• Como é que os professores lidam com a densidade dos números racionais?
• Que trabalho deve ser proposto aos alunos na sala de aula de modo a ser
identificada esta característica do conjunto dos números racionais?
Reys (1994) afirma que o sentido de número “é um modo de pensar que deve atravessar
todos os aspectos do ensino e da aprendizagem da matemática” (p. 114). Assim, o
desenvolvimento do sentido de número dos alunos não deve constituir uma unidade didáctica
por si só, mas o seu desenvolvimento deve ser uma preocupação do professor ao longo de
todo o currículo de Matemática. Pensando no novo Programa de Matemática podem colocarse outras questões:
• Como deve ser desenvolvido um trabalho em torno de sequências e
regularidades numéricas de modo a promover o sentido de número?
Ainda durante o 2.º ciclo faz-se a introdução aos números inteiros seguindo-se no 3.º
ciclo os números irracionais, alargando assim o estudo aos números reais. No final da
escolaridade básica é pois suposto que os estudantes tenham uma compreensão dos números
reais, dominando as operações e as respectivas propriedades, possuam um cálculo mental e
escrito flexíveis e sejam capazes de representar os números de diferentes formas. Será que é
assim? Se não, o que é necessário alterar no modo de ensinar?
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OS NÚMEROS NA INTERFACE DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA
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Resumo
Este artigo relata um estudo realizado no âmbito da área da Matemática em parceria
com a Língua Portuguesa, numa turma do 4.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino
Básico. Optou-se pelo trabalho dos alunos em pares para fomentar o diálogo. Pretendia-se,
em particular, conhecer o desempenho matemático dos alunos, nomeadamente, na
resolução/formulação de problemas e actividades de investigação, tendo em conta o
desempenho dos mesmos na área de Língua Portuguesa.

1. Perspectiva interdisciplinar da Língua Portuguesa
Uma das preocupações mais recentes, ao nível do 1.º Ciclo do Ensino Básico, reporta-se
aos resultados dos alunos em Língua Portuguesa e em Matemática. De acordo com o
Relatório Nacional das Provas de Aferição aplicadas ao 4.º ano de escolaridade (DGIDC,
2006), os alunos revelaram dificuldades de desempenho nestas disciplinas. Os resultados mais
fracos na Matemática incidem no cruzamento da Geometria e Medida com a resolução de
problemas, com o raciocínio e com a comunicação. Na Língua Portuguesa, observam-se
dificuldades na compreensão da leitura e expressão escrita e conhecimento explícito da
língua.
Valadares (2003) confere à disciplina de Língua Portuguesa um papel central no
currículo. Todas as áreas disciplinares dela dependem, tanto ao nível oral como escrito. É por
isso que o Português é justamente considerado, conforme a Lei de Bases do Sistema
Educativo, “matriz de identidade e suporte de aquisições múltiplas”. Só com as capacidades
de leitura, compreensão e expressão, desenvolvidas no âmbito desta disciplina, os alunos
estarão aptos a construir aprendizagens significativas também nas outras áreas do saber e do
conhecimento e assim alcançar o sucesso escolar e social. Esta é uma asserção que recolhe a
quase unanimidade das opiniões, já que tanto a Língua Portuguesa como a Matemática
configuram instrumentos fundamentais de comunicação e de pensamento. Tendo por
referência Fiske, Stubbs e Vigotsky, afirmam Menezes, Leitão, Pestana, Laranjeira e Meneses
(2001) que estas disciplinas constituem dois pilares da educação de qualquer jovem. Este
estudo aponta para a importância da Língua Portuguesa na aprendizagem da Matemática, ao
nível da compreensão e interpretação de enunciados matemáticos.
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Bom domínio da leitura, com objectivos de estudo e da expressão escrita, segundo Sim-Sim, Duarte e Ferraz (1997), representa um factor de sucesso na aprendizagem da maioria
das disciplinas curriculares. Estes autores referem que os vários estudos efectuados têm
demonstrado um eminente nível de correlação entre o desempenho atingido nas competências
de leitura e de expressão escrita em língua materna e o sucesso noutras disciplinas
curriculares.
Na mesma linha de pensamento, também Figueiredo e Palhares (2005) salientam a
importância do desenvolvimento da língua materna, particularmente ao nível da leitura,
interpretação e compreensão de qualquer enunciado. A correlação existente entre os níveis de
Língua Portuguesa e a resolução de problemas de processo é muito alta. É maior capacidade
de ler, interpretar e compreender os enunciados dos problemas que explica o facto.
Paulo e Campino (1990), fazendo referência a Chomsky, declaram que o processo de
compreensão de uma frase baseia-se na transferência das Estruturas Gramaticais Superficiais
em Estruturas Gramaticais Profundas, onde é captada a lógica fundamental da sua
composição. Este processo, por vezes, requer um empenho específico, que se torna mais
complicado com a linguagem matemática, devido à heterogeneidade dos enunciados
matemáticos. Estes integram, com frequência, elementos da língua materna, dados gráficos e
ainda escrita simbólica matemática.
Sim-Sim (1998) afirma que o nível da compreensão oral da criança depende tanto da
quantidade e da diversidade do seu vocabulário, assim como também da complexidade
sintáctica adquirida. Esta compreensão só é possível se o grau de formalidade do discurso
ouvido e o tema da abordagem for de fácil acesso para a criança, ou melhor, adequado à sua
competência adquirida ao nível da compreensão da linguagem verbal. A falha, por parte do
aluno, na compreensão oral, conduz à perda de informação, devido à falta de atenção à
mensagem ouvida. Por esta razão, a compreensão oral é uma competência de extrema
importância no sucesso escolar de qualquer aluno. Esta autora afirma que, a partir da leitura, é
efectuada a extracção do significado e a adequação da informação transmitida por meio da
escrita, constituindo assim, os seus objectivos primordiais. Pela leitura, o leitor reconstrói o
significado do texto. No entanto, o nível de compreensão atingido depende do conhecimento
prévio que o leitor tem do assunto, da sua competência linguística e do tipo de texto em
presença. Ler fluentemente representa uma das maiores finalidades no processo de ensino e
aprendizagem da leitura. Permite ao aluno uma descodificação automática, desde que ao seu
nível de compreensão linguística, se associe maior capacidade na obtenção de informação e
maior facilidade na compreensão do texto.
Sequeira (1990) explica como é organizado o processo de compreensão, em geral, e do
texto escrito, em particular. Durante esta actividade é destacado o papel da memória. Nela vão
operar estratégias de busca e recuperação de conteúdos semânticos, factuais, episódicos e
simbólicos que se encontram armazenados e sistematicamente organizados em classes e
categorias. A recuperação destes conteúdos só é possível devido ao plano de busca, próprio
dos esquemas estruturais do indivíduo.
Segundo a mesma autora, o esquema cognitivo de um leitor beneficia da capacidade
organizativa da memória, das suas estratégias de busca, das inferências, na recolha de
informação sobre o texto escrito e na organização da informação, de acordo com os
conhecimentos anteriormente adquiridos e que fazem parte da sua cultura. Por meio dos seus
“esquemas” mentais, o sujeito desenvolve múltiplas estratégias de compreensão. Estas
encontram-se relacionadas com saberes adquiridos, conhecimentos prévios, exercício de
atenção, definição de objectivos em relação ao texto, incluindo a identificação de tarefas
pedidas, construção de inferências, comparações, avaliação de conteúdos e generalizações,
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entre outras. Ao serem activadas, estas estratégias podem intervir em diferentes fases do
processo de compreensão do texto. Se existirem lacunas no conhecimento prévio, se a
informação não for suficiente para estabelecer redes de conexão, se não houver capacidades
para inferir, para comparar, para procurar um sentido na interpretação das ideias, então o
processo de compreensão falha. Por sua vez, a compreensão torna-se eficaz se o sujeito
estiver imerso num ambiente rico em conceitos diversificados, provenientes do quotidiano e
de áreas científicas interessantes e apropriadas. Quer isto dizer que se o sujeito tiver acesso a
leituras abundantemente ricas, a experiências relevantes e houver capacidade para relacionar
ideias e factos, a compreensão será mais eficiente.
Para Sá (2004), a leitura e a compreensão envolvem aspectos linguísticos: a
identificação das palavras, ao nível do léxico e ao nível da morfologia, a identificação da
estrutura sintáctica do texto e aspectos cognitivos. Estes processos implicam uma análise
semântica, pragmática e funcional do texto, que permitem o acesso ao seu conteúdo e
determinam a sua finalidade.
De acordo com Kintsch e Van Dijk, a propósito do modelo de compreensão, também
Castro (2000) refere que o que vai ser compreendido depende não só da macro e da
microestrutura do texto, mas também do conhecimento prévio do leitor em determinado
aspecto, bem como do objectivo do enunciado ou discurso. Citando Underwood e Batt, a
autora afirma que compreender é, de certo modo, estabelecer um modelo mental que integra
os conhecimentos anteriores com os conhecimentos acabados de recolher, a partir da
mensagem. Quanto maior for a capacidade de reconhecimento das palavras escritas, maior
será também a facilidade na administração dos recursos mentais, no processo de compreensão
da mensagem. Este modo de conceber a compreensão e a leitura tem consequências
importantes para a interpretação de situações de dificuldades de uso da leitura. Estas
dificuldades podem resultar de complicações no próprio processo de leitura, ou de
compreensão, podendo afectar quer a oralidade quer a escrita.
Para Malta (2003), a principal causa da dificuldade de compreensão e redacção reside
no facto de os alunos não lidarem frequentemente com a leitura, obrigando-os a desenvolver
por si uma organização de raciocínio e de armazenamento de informação. A autora fomenta a
defesa do aprender a ler, também no sentido de promover o desenvolvimento das capacidades
de leitura e expressão em Matemática, bem como a compreensão de conteúdos matemáticos.
Para Amor (2003), o desenvolvimento cognitivo do aluno é efectivado quando este tem
a oportunidade de procurar a informação, interpretando os textos, de forma a compreender e a
descodificar a mensagem neles contida. A autora afirma que, quanto mais o saber é dado ao
aluno na forma de um discurso acabado, abstractizante, menos ele participa da sua construção
e menos se apropria dos instrumentos linguísticos que lhe permitam transformar os dados
sensoriais da sua experiência concreta em pensamento conceptual.
Para Matos e Serrazina (1996), tanto explicar como expor têm um papel importante no
ensino da Matemática. O facto de os alunos comunicarem com outros, permite-lhes trabalhar
no refinar e clarificar do que compreendem e facilitará a aprendizagem, se tiverem que
explicar o que aprenderam a mais alguém. Pedir aos alunos para explicarem por escrito o seu
raciocínio e as suas descobertas permite-lhes melhorar a sua capacidade de comunicação oral
e escrita. Por outro lado, este aspecto serve de reflexão sobre o que acabaram de explorar.
Um estudo levado a cabo por Proudfit, referido por Leitão e Fernandes (1997), atesta
que a fase crítica do processo de resolução de problemas não se encontra ao nível da
habilidade para ler, mas ao nível da compreensão, uma vez que a maioria dos erros resultava
da dificuldade de compreensão.
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A hipótese básica, levantada por Machado (1991), era a de que a língua materna deveria
associar-se verdadeiramente aos processos de ensino da Matemática, não apenas no que
concerne à leitura dos enunciados, mas fundamentalmente como causa elementar na
construção dos conceitos, na apreensão das estruturas lógicas da argumentação e na
elaboração da própria linguagem matemática. O autor afirma que todas as tentativas, mesmo
as mais simples, de aprendizagem da Matemática prevêem um conhecimento da língua
materna, ainda que seja apenas na sua forma oral, uma vez que proporciona a compreensão do
significado dos objectos envolvidos ou das normas que possibilitam a execução dos trabalhos
propostos.
A superação das dificuldades do ensino passa pelo reconhecimento da essencialidade da
impregnação mútua entre a língua materna e a Matemática e, por consequência, da absoluta
necessidade da utilização inicial das noções intuitivas, aproximadas, imprecisas, mas fecundas
e significativas, descortinadas através do recurso à língua (Machado, 1991).

2. Aspectos relevantes sobre a implementação da resolução de problemas
De acordo com o Programa do 1º Ciclo do EB (DEB, 2004), a resolução de problemas é
uma actividade que promove o desenvolvimento do raciocínio e da comunicação, coloca os
alunos numa postura activa de aprendizagem e cria a oportunidade da construção de noções
matemáticas, como resposta às investigações levantadas, nomeadamente, de exploração e de
descoberta de novos conceitos, na sua aplicação a situações novas.
Para Afonso e Gabriel (2001), a relevância que assume a resolução de problemas, neste
ciclo de escolaridade, vem ao encontro do desenvolvimento de competências essenciais para a
Educação Básica, no ensino da Matemática (DEB, 2001). Estes defendem que esta temática
não pode funcionar como uma parte isolada do programa, mas de forma integrada na
aprendizagem matemática. Afirmam, ainda, que o ensino da resolução de problemas permite
dotar os alunos da competência de aprender a aprender, tornando-os autónomos e
responsáveis pelos seus trabalhos, permitindo-lhes, assim, desenvolver hábitos de procurar as
respostas às questões do quotidiano.
Na resolução de problemas, além de o aluno consolidar conhecimentos, inter-relaciona-os, desenvolvendo o raciocínio e a criatividade, e particularmente, a compreensão e aplicação
da Matemática a situações concretas. A resolução de problemas é parte integrante de toda a
aprendizagem da Matemática. Proporciona aos alunos a construção de novo conhecimento, a
aplicação e a adaptação a uma variedade de estratégias apropriadas e a reflexão sobre os
processos matemáticos envolvidos. Constitui a base do crescimento do corpo de
conhecimentos matemáticos (Borralho, 1997; Garcia, 1990; Moreira, 1990).
Uma vez que a comunicação assume um aspecto transversal da aprendizagem (DEB,
2001) e que as interacções constituem aspectos indissociáveis da resolução de problemas
(Ponte, Rosendo, Maia, Figueiredo e Dionísio, citados em Mamede, 2002), é, assim, possível
estabelecer e evidenciar a interligação entre a Língua Portuguesa e a Matemática, conforme se
determina neste estudo. Além disso, a utilização de tarefas (“em contexto”) é fundamental na
Matemática, por poder estimular a aprendizagem, favorecer o espírito crítico e cooperativo e
promover a comunicação entre alunos. doa partir de situações do quotidiano, estabeleceu-se a
articulação e a promoção da interdisciplinaridade entre as duas áreas de estudo, procurou-se
conhecer as razões que se encontram na base dos referidos resultados e analisar a influência
da Língua Portuguesa na aprendizagem da Matemática.
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3. Problema e questões do estudo
Este estudo teve como principal finalidade analisar a relação entre a Língua Portuguesa
e a aprendizagem da Matemática nos seus aspectos fundamentais da interpretação e
compreensão de enunciados, ao nível da resolução/formulação de problemas e de actividades
de investigação matemática.
Foram estabelecidos três conjuntos de questões, às quais se procurou dar resposta:
1) Como se caracteriza o desempenho de alunos do 4.º ano de escolaridade, na
resolução de problemas? Que competências manifestam? Como evoluíram essas
competências ao longo do estudo?
2) Que dificuldades manifestam os mesmos alunos, ao nível da
interpretação/compreensão de enunciados matemáticos, quando resolvem problemas? Que
dificuldades manifestam em Matemática? Como justificar e ultrapassar estas dificuldades?
3) Como caracterizar a influência da Língua Portuguesa na resolução de problemas,
explorados pelos mesmos alunos do 4.º de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico?

4. Opções metodológicas
Foi privilegiada uma abordagem de natureza qualitativa, por se pretender uma
observação detalhada e uma compreensão pormenorizadas de um contexto educativo. Optouse por realizar um estudo de caso. O estudo foi conduzido durante quatro meses numa turma
do 4.º ano de escolaridade e foram observados pormenorizadamente quatro grupos. Para a
recolha de dados usaram-se dezassete tarefas, fizeram-se observações, recolha de imagens e
registo áudio.

5. Exemplos de tarefas propostas
Exemplo 1
A Maria decidiu escrever por ordem crescente os números inteiros de 1 a 500. Entretanto
teve de ir jantar e parou exactamente depois de escrever 501 algarismos.
Qual o último número que a Maria escreveu?
Quantos números pares escreveu a Maria?
Explica como resolveste.

Exemplo 2
O Joaquim e a Joana foram visitar uma quinta. O Joaquim contou 60 patas. A Joana contou
24 cabeças. Os animais da quinta eram só vacas e galinhas. Descobre quantas vacas e quantas
galinhas viram os dois amigos.
Explica como pensaste.

O par A perante a tarefa 1
Inicialmente os vocábulos, números e algarismos provocaram nestes alunos uma certa
confusão. No entanto, após o devido esclarecimento, a partir de questões colocadas pela
investigadora, tentaram a resolução da tarefa, recusando a estratégia mais evidente e mais
fácil - a escrita dos números de 1 a 500 e consequente contagem dos algarismos - descartando
a hipótese por ser um processo “muito demorado e cansativo”.
M - Contar os algarismos dá muito trabalho. Vamos tentar fazer de outra maneira…
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R - Contamos de 1 a 9 porque só têm um algarismo. Depois de 10 a 99 têm dois e a partir de
100 são três algarismos.
M - Podemos multiplicar 99 por 2. Dá 198.
I - Achas que são 198 algarismos?
M - São…
I - Então os números de 1 a 99 têm todos dois algarismos?
R - Ah… pois. De 1 a 9 têm só 1 algarismo.
I - Poderão, então, continuar os cálculos que estavam a fazer?
R - Não.
I - Como é que poderão fazer?
M - Vamos por partes. De 1 a 9 são 9 algarismos. Agora de 10 a 99, temos de ver quanto
números são e multiplicamos por dois algarismos…
R - De 100 para a frente são três algarismos. Multiplica-se por 3.
M - O melhor é escrevermos os números, se não nunca mais acabamos!

Embora estivesse no caminho certo, este par de alunos ficou um pouco confuso com os
cálculos efectuados, apercebendo-se da pouca clareza e correcção dos resultados. Mantiveram
a sua posição inicial, não contar os algarismos após o seu registo, persistindo nos cálculos que
tinham encetado. Apesar de não conseguirem resolver o problema, estes dois alunos
efectuaram um bom trabalho em conjunto. Estabeleceram diálogos entre si, confrontaram e
discutiram opiniões e comunicaram as suas descobertas. A comunicação entre ambos
proporcionou um controlo bastante bom das situações com que se depararam e com as tarefas
que foram resolvendo. Ao nível da expressão escrita, particularmente da explicitação dos
raciocínios usados, foram menos perspicazes e cuidadosos, parecendo não lhe atribuir muita
importância.
As principais dificuldades, na Língua Portuguesa, reveladas nesta tarefa por este par de
alunos, relacionaram-se com a interpretação/compreensão do enunciado, porque manifestaram
dificuldades no vocabulário nomeadamente no uso dos termos, números e algarismos. O facto
de estas duas palavras terem sido tomadas como sinónimas dificultou a familiaridade com as
estruturas gramaticais e sintácticas e com a capacidade em estabelecer relações de significado
entre as mesmas. Assim, o modo de pensar e de agir esteve comprometido ao nível da
Matemática esteve comprometido e as principais dificuldades se relacionaram com a
identificação de estratégias adequadas para a resolução da tarefa e ainda com o cálculo
mental.
O par D perante a tarefa 2
No par de alunos, referido por D, realizaram-se várias tentativas até encontrar a solução
do problema. Começaram por calcular o produto de 12 por 2 e de 12 por 4. A soma dos
produtos era 72. Rapidamente concluíram que havia 12 patas a mais.
F - Vamos partir o número 24 a meio. Agora multiplicamos 12 por 2 que dá 24 e
multiplicamos, também, 12 por 4 que dá 48. Então 24 e 48 juntos dá 72.
PM - Mas como só há 60 patas, é preciso tentar outro número. É que ainda há 12 patas a
mais.
F - Então, pegamos no número 17 e fazemos a mesma coisa. Primeiro multiplicamos 17 por
2 e depois 7 por 4. Mas… ainda não foi desta vez, porque 34 mais 28 dá 62. Ainda temos 2 patas a
mais.
PM - Vamos tentar de novo!... Experimentamos 18 vezes 2 e 6 vezes 4. Encontramos a
solução… Se somarmos 36 patas e 24 patas dá 60 patas…
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F - Também se somarmos 18 animais e 6 animais, o resultado é 24 animais ou cabeças como
diz o problema.

À medida que surgia alguma dúvida, ambos os procurava atentamente o seu
esclarecimento no enunciado do problema. Na resolução desta tarefa foi o par que mais
interesse deu à leitura do enunciado, justificando-se, assim, a facilidade com que foi capaz de
lidar com o problema.

6. Principais resultados
O desempenho dos alunos, na resolução de problemas, dependeu muito, não só do nível
de competências manifestadas na Matemática, dos conceitos envolvidos na resolução das
tarefas, mas essencialmente das competências manifestadas na Língua Portuguesa. No par de
alunos em estudo em que existiu maior facilidade na leitura, interpretação e compreensão dos
enunciados dos problemas e um maior domínio e facilidade com vocabulário usado, tanto oral
como escrito, os alunos obtiveram níveis de desempenho excelente e bom. Pelo contrário, os
pares que apresentaram menor facilidade na Língua Portuguesa, nos diferentes domínios, que
não deram a devida atenção à leitura, que dela não fizeram uso na interpretação/compreensão
dos enunciados e que não compreenderam o vocabulário, porque este era reduzido e pouco
diversificado, obtiveram níveis de desempenho inferiores, tal como já haviam observado
Figueiredo e Palhares (2005), entre outros autores.
Os pares manifestaram diversas competências em Língua Portuguesa, destacando-se:
leitura fluente, compreensão e descodificação do conteúdo dos enunciados; retenção de
informação, a partir de enunciados orais e escritos; interpretação e compreensão de
enunciados orais e escritos; reconhecimento de aspectos lexicais, morfológicos, sintácticos e
semânticos, ao nível do oral e do escrito; expressão confiante, clara e audível, com adequação
ao contexto e ao objectivo comunicativo; uso de estratégias de raciocínio verbal, na resolução
de problemas; e discussão e comunicação oral das descobertas que realizaram.
Na Matemática, os pares manifestaram as seguintes competências: uso da Matemática
para analisar e resolver situações problemáticas, para raciocinar e comunicar; entendimento
da estrutura de um problema e desenvolvimento dos processos de resolução, análise dos erros
cometidos e ensaio de estratégias alternativas; e comunicação dos resultados das
interpretações dos enunciados dos problemas.
Todas as competências enumeradas foram completamente manifestadas por dois pares
(A e D) que tiveram um bom desempenho. Manifestaram, eventualmente, outras
competências: comunicação escrita dos raciocínios usados na sua resolução; estabelecimento
de relações de significado entre as palavras e descoberta, num contexto, do sentido de
palavras desconhecidas; reconhecimento de vocabulário diversificado e de estruturas
gramaticais e sintácticas; decifração automática de enunciados matemáticos, localização de
informação em material escrito e apreensão do significado global de um texto. Observou-se
confronto de ideias dentro de cada par. Raramente foi possível, porém, o confronto de ideias
entre pares, atribuindo-se isto à falta de tempo; verificou-se a realização de inferências e
formulação de conclusões lógicas; atribuição de sentido a problemas numéricos e o
reconhecimento das operações necessárias à sua resolução. Algumas vezes, discutiram e
comunicaram descobertas e ideias matemáticas, oralmente, utilizando linguagem não ambígua
e adequada à situação.
Os pares estranharam e ficaram apreensivos face a enunciados um pouco mais extensos
do que o habitual, manifestando dificuldades no conhecimento sintáctico, nomeadamente, na
compreensão de frases complexas.
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Contrariamente ao vocabulário que induzia à resolução e à selecção da operação básica
nos problemas rotineiros (através de certas expressões e verbos, como “vendeu, comeu,
ganhou, distribui, etc.”), o vocabulário usado na resolução de problemas de processo não
permitiu aos alunos esta comodidade, atribuindo isto à diferença na estrutura semântica dos
enunciados é muito diferente. Além disso, o facto de os enunciados possuírem mais do que
uma questão, obrigava os alunos a que estivessem muito concentrados, para não se
dispersarem. Este aspecto constituiu, igualmente, outra dificuldade, porque, ao que tudo
indica, os alunos parecem estar habituados a questões mais directas e pouco ou nada interrelacionadas. Assim, os enunciados que exigiam mais que um tipo de operação e mais que um
raciocínio foram considerados complexos, pois foi difícil a resolução de questões em
simultâneo.
Retomando o que foi imediatamente dito anteriormente, os enunciados dos problemas
de processo e de tarefas de investigação matemáticas apresentam uma estrutura diferente dos
problemas tradicionais. Por serem enunciados mais extensos que os habituais, a sua
compreensão foi mais demorada, exigindo mais esforço, mais concentração e mais tempo para
resolver os problemas. Isto quer ao nível da macroestrutura semântica do enunciado (sentido
global), quer ao nível microestrutural (vocabulário, expressões e frases). Quanto mais simples
e directas forem as questões, maior facilidade apresentaram os alunos na sua resolução, o que
vai de encontro ao defendido por Valentim e Sam (2004). Igualmente se verificou que não
havendo bom domínio da Língua Portuguesa dificilmente os alunos poderão resolver
problemas que exigem relacionação entre questões. A ambiguidade, ao nível da interpretação
e construção dos enunciados, e ao nível dos signos linguísticos, parece ter confundido os
raciocínios dos alunos. Foi o caso de “números e algarismos”, tomados como sinónimos.
Foi, portanto, ao nível do domínio lexical que o problema mais se colocou. A gama
reduzida de vocabulário activo dos alunos não permitiu a interpretação e compreensão
adequadas, impedindo a manifestação de várias competências matemáticas, quer na selecção e
utilização das estratégias de resolução, quer no domínio de conceitos envolvidos na sua
resolução. As tarefas de resolução de problemas e investigações matemáticas exigiram
momentos de interacção e de diálogo entre os alunos. No entanto, as falhas ao nível da
comunicação oral impediram esse confronto, bem como a partilha de ideias entre si, a
discussão e a comunicação com os outros das suas descobertas.
À medida que o estudo se foi desenrolando, as competências foram evoluindo, sendo
mais notória essa evolução no par com melhor desempenho. Foi dada maior atenção à leitura
e aos conteúdos dos enunciados das tarefas. Isto permitiu aos alunos uma melhor
interpretação/compreensão do trabalho realizado e maior capacidade de comunicação,
nomeadamente de expressão/demonstração dos raciocínios usados na sua resolução. A
instituição da comunicação escrita dos raciocínios pelos dois pares de alunos foi um processo
lento. No entanto, tornou-se uma competência sólida, no que se refere à sua utilização. Isto
mostra que nos dois casos os alunos foram adquirindo novos hábitos de trabalho, com a
realização do estudo. Devido a certos comportamentos e atitudes em ambos os pares de
alunos, como, por exemplo, o interesse e empenho na realização das tarefas, o confronto de
ideias com as dos outros, a cooperação no trabalho em conjunto na procura da solução, a
persistência na resolução da tarefa e a confiança no desenvolvimento das tarefas, permitiu-lhes, também, a manifestação e a evolução das suas competências ao longo do trabalho. Nos
pares com desempenhos inferiores, a evolução foi mais lenta. No entanto, verificou-se uma
mudança de atitudes, pela positiva relativamente ao trabalho de grupo e à resolução das
tarefas.
As dificuldades na interpretação e compreensão de enunciados limitaram a
manifestação de diversas competências matemáticas, nomeadamente a selecção de estratégias
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adequadas à resolução de problemas e o domínio de conceitos matemáticos envolvidos na
execução das tarefas. Limitou, ainda, a comunicação oral e escrita dos raciocínios usados,
porque a gama restrita de vocabulário dos alunos impediu o confronto, a partilha de ideias
entre si, a discussão e a comunicação aos outros das suas descobertas. Parte destas
dificuldades teriam sido superadas se os pares recorressem à leitura. A educação para a
literacia, referida em Sardinha (2005), é um aspecto fundamental para ultrapassar as
dificuldades manifestadas na resolução das tarefas.
A educação em Língua Portuguesa, nomeadamente quanto a hábitos de leitura, é
insuficiente. Isto pode significar que, na maioria das vezes, os alunos não dedicam tempo
suficiente à leitura, seja ela recreativa ou instrutiva, simplesmente porque não possuem
hábitos enraizados relativamente a esta actividade. Por essa razão, frequentemente, os pares
associaram a Matemática aos números, sem dar importância à leitura dos enunciados.
Partiram, por isso, imediatamente para a resolução do problema, sem antes o terem lido e
analisado devidamente, fenómeno já observado por Pólya, citado em Vale e Pimentel (2004).
Verificou-se, ainda, que o vocabulário activo dos alunos era pouco diversificado, uma vez que
não foram capazes de reconhecer algum, nem conseguiram, a nível semântico, estabelecer
relações de significado que lhes permitissem descobrir o sentido global do texto matemático.
Neste sentido, a criação de hábitos de leitura poderá proporcionar atitudes de
persistência no trabalho de leitura, no conhecimento de uma gama mais diversificada de
vocabulário no desenvolvimento da comunicação oral e escrita, bem como na
interpretação/compreensão de enunciados matemáticos. É importante, ainda, que os alunos
contactem, em Matemática, com tipos diversificados de problemas, para ultrapassarem
algumas das dificuldades manifestadas.
Uma crescente persistência na leitura dos enunciados e uma maior atenção e
concentração nas tarefas, da parte dos alunos, estiveram na base da superação de algumas das
dificuldades manifestadas. À medida que o estudo se foi desenvolvendo, os alunos foram-se
familiarizando com enunciados dos problemas de processo. Verificou-se, também, uma
mudança de atitudes e comportamentos relativamente ao trabalho conjunto, uma crescente
autonomia no trabalho proposto e maior confiança nas suas capacidades. Além disso,
registou-se uma melhoria na comunicação entre si, pois mostraram maior capacidade de
confronto, discussão e partilha de ideias.
Na Matemática, os alunos revelaram dificuldades em ultrapassar ideias pré-concebidas
sobre a resolução de problemas, nos conhecimentos e domínios de técnicas, na selecção da
estratégia de resolução do problema, na inter-relação entre os raciocínios, motivada pelas
várias questões apresentadas em cada tarefa e na comunicação, nomeadamente, na
demonstração e explicitação dos raciocínios usados.
Poder-se-á, então, concluir que os aspectos referidos caracterizam a influência da
Língua Portuguesa no desempenho dos alunos na resolução das tarefas. Tal com já haviam
defendido Valadares (2003), Menezes et al. (2001) e Sim-Sim et al. (1997): para os
enunciados matemáticos serem compreendidos é fundamental, antes de mais, o domínio da
Língua Portuguesa.
No sentido de ajudar os alunos a melhorar os seus desempenhos em Matemática, seria
importante que, desde cedo, contactem com tarefas do tipo das utilizadas no estudo. O
domínio gradual das técnicas apropriadas e o desenvolvimento da leitura possibilitarão, aos
alunos, uma maior facilidade e confronto com os enunciados escritos. A formação de atitudes
mais positivas da parte dos alunos, a realização de tarefas mais apelativas e um ensino mais
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direccionado para a resolução de problemas poderão, certamente, contribuir para fomentar o
gosto pela resolução de problemas.

7. Algumas reflexões
Atendendo aos resultados obtidos e uma vez que a finalidade do estudo era a análise da
relação entre a Língua Portuguesa e a aprendizagem da Matemática nos seus aspectos
fundamentais da interpretação e compreensão de enunciados, ao nível da
resolução/formulação de problemas e de actividades de investigação matemática, será
importante o aprofundamento do tema nestas duas últimas vertentes, por considerá-las de
grande potencial, em alunos do 1.º ciclo, e por terem sido menos trabalhadas.
Este estudo tornou patente a estreita relação da Língua Portuguesa e da Matemática, no
âmbito da resolução de problemas, e revelou que as aprendizagens significativas dos alunos
dependem do elo de ligação entre as referidas áreas de estudo. Permitiu, de certo modo,
encarar e perspectivar o ensino e aprendizagem da Matemática de maneira diferente. Pelo que
se defende a integração de novas dinâmicas de sala de aula, de novas tarefas e de novas
metodologias, de modo a que os alunos desenvolvam melhor compreensão sobre a
Matemática.
Ambos os pares envolvidos no estudo consideraram que o domínio da Língua
Portuguesa é fundamental na aprendizagem da Matemática. A leitura e interpretação atentas
dos enunciados são aspectos indispensáveis na compreensão e resolução dos exercícios e
problemas matemáticos.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE VALOR OMISSO: ANÁLISE DAS
ESTRATÉGIAS DOS ALUNOS1
Ana Isabel Silvestre
Escola Básica 2, 3 Gaspar Correia, Portela de Sacavém
anaisabel.silvestre@sapo.pt
João Pedro da Ponte
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
jpponte@fc.ul.pt
Esta comunicação analisa as estratégias usadas por alunos do 6.º ano de escolaridade, na
resolução de problemas de valor omisso. Analisamos, em particular, as estratégias de duas
alunas antes e durante uma experiência de ensino, procurando compreender a influência das
tarefas iniciais dessa experiência sobre a eficiência nas suas estratégias. Os resultados
mostram que as alunas conseguem resolver correctamente problemas de valor omisso com
base no seu conhecimento intuitivo. Mostram também que as tarefas realizadas contribuíram
para desenvolver nas alunas um conhecimento estruturado sobre relações proporcionais
recorrendo a regularidades numéricas dentro e entre variáveis para encontrar o valor omisso
de um problema.

1. O desenvolvimento do raciocínio proporcional
O raciocínio proporcional é marcado por um lento processo de desenvolvimento
(Cramer & Post, 1993; Cramer, Post & Currier, 1993), influenciado por factores associados à
própria complexidade que envolve o conceito de proporcionalidade directa, à experiência
escolar do aluno e à sua vivência pessoal. A investigação em torno do raciocínio proporcional
é um campo de trabalho já bem estabelecido que se encontra presentemente num momento de
viragem (Lamon, 2007), procurando conjugar conhecimentos obtidos sobre a natureza das
tarefas e das estratégias dos alunos, para desenvolver novos estudos no contexto da sala de
aula.
A investigação actual convive com a falta de acordo sobre o significado de alguma
terminologia (Lamon, 2007), a começar pelo próprio termo “proporcionalidade” que é usado
de forma ambígua para designar proporções, razões, proporcionalidade directa e raciocínio
proporcional. De facto, nem sempre é fácil reconhecer na literatura se o termo
proporcionalidade se refere a uma definição matemática de proporcionalidade directa (como
igualdade entre duas razões, a/b = c/d, ou como função linear y = mx, com m ≠ 0) ou, pelo
contrário, se este termo diz respeito ao conceito psicológico, isto é, aos aspectos do raciocínio
que atendem ao significado matemático daquele conceito (estrutura, invariância e
equivalência sob uma variedade de transformações).
Esta confusão terminológica tem uma forte relação com os vários estudos
desenvolvidos ao longo das últimas décadas que tiveram por base diferentes perspectivas

1
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sobre o próprio conhecimento matemático (e.g., Piaget, 1947; Vergnaud, 1983, 1988). A
complexidade que envolve este tema é manifesta, se olharmos para o facto do conceito de
proporcionalidade directa estar estreitamente relacionado com vários tópicos matemáticos
como razão, proporção, fracções equivalentes, conversão de unidades de medida (grandezas
extensivas e intensivas) e escalas. A cada um destes tópicos podemos associar novos
patamares de complexidade que estão associados à diversidade dos contextos dos problemas e
à natureza dos números envolvidos (Misalidou & Williams, 2003; Steinthorsdottir, 2006;
Tourniaire & Pulos, 1985), bem como ao modo como os problemas são apresentados (tipos de
problemas).
A experiência escolar dos alunos constitui uma condicionante do desenvolvimento
proporcional quando nos focamos no treino de procedimentos e verbalização de regras (Greer,
2007; Nescher, 1980) sem desenvolver a compreensão da estrutura matemática da relação
proporcional. Este tipo de experiências cria nos alunos a ilusão de que todas as relações são
proporcionais (Verschaffel, Greer & de Corte, 2000), com consequências nefastas na
aprendizagem de outros tópicos matemáticos e de outros domínios do saber. Tendo em
consideração que o conceito de proporcionalidade directa está presente em muitos fenómenos
da vida real, a vivência pessoal do aluno poderia, aparentemente, ser um factor facilitador da
sua compreensão, mas isso parece não acontecer (Lamon, 2007). Talvez esta situação seja
condicionada pela variedade dos contextos, dos mais comuns (por exemplo, preços) aos mais
estruturados (por exemplo, densidade), pela dificuldade em reconhecer que a estrutura
matemática se mantém independentemente do contexto e consequente incapacidade operar
sobre esta estrutura.
Em contraponto, Resnick e Singer (1993) defendem o pendor intuitivo no raciocínio
sobre razão e proporção resultante da experiência física e linguística, que leva à formação de
esquemas relacionais protoquantitativos. Estes esquemas, segundo as autoras, permitem que
as crianças façam julgamentos proporcionais antes de saberem quantificar numericamente
uma situação.
No presente estudo, e atendendo aos contributos de vários investigadores, consideramos
que o raciocínio proporcional envolve três condições: (i) distinções de relações de natureza
proporcional de relações que não o são (Cramer et al., 1993; Lamon, 1995); (ii) compreensão
da natureza matemática das relações proporcionais (Cramer et al., 1993); e (iii) capacidade de
resolução vários de tipos de problemas (Carpenter et al., 1999; Cramer et al., 1993; Heller,
Ahlgren, Post, Behr & Lesh, 1989; Karplus et al., 1983; Lamon, 1993; Post, Behr & Lesh,
1988; Steinthorsdottir, 2003), revelando a flexibilidade mental para realizar diferentes
abordagens aos problemas sem ser afectado pelos seus dados numéricos e contexto (Post et
al., 1988) e pela forma como os problemas são apresentados (texto, gráficos, tabelas, razões).
Problemas de valor omisso. Este tipo de problema é provavelmente o mais conhecido e
o mais estudado, a par dos problemas de comparação (sem ou com julgamento qualitativo).
Estes problemas caracterizam-se por apresentarem três valores numéricos e pedirem o quarto
valor designado por “valor omisso” (Cramer & Post, 1993; Lesh, Post & Behr, 1988).
Estratégias de resolução de problemas de proporcionalidade directa. Vários estudos
identificam e caracterizam as estratégias usadas pelos alunos para resolver estes problemas.
Por exemplo, Post, Behr e Lesh (1988) e Cramer, Post e Currier (1993) identificaram as
estratégias: (i) Razão unitária, também conhecida por “quanto para um”, identificada como a
estratégia mais intuitiva atendendo ao facto dos alunos a usarem desde os primeiros anos de
escolaridade (cálculo de razões unitárias em problemas de divisão e cálculo de múltiplos da
razões unitárias em problemas de multiplicação); (ii) Factor de mudança ou factor escalar
(Hart, 1983), conhecida por “tantas vezes como”, estratégia que está condicionada a aspectos
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numéricos dos problemas mas está presente no reportório de estratégias das crianças; (iii)
Comparação das razões, associada a problemas de comparação, que permite comparar as
razões unitárias através de duas divisões; e (iv) Algoritmo do produto cruzado, também
conhecida como “regra de três simples”, que, embora eficiente, é um processo mecânico
desprovido de significado no contexto dos problemas. Post, Behr e Lesh (1988) identificaram
ainda a estratégia da interpretação gráfica, na medida em que os gráficos podem ser usados
para identificar razões equivalentes ou para identificar omissão valor desconhecido em
problemas de valor omisso. Uma outra estratégia é o building-up/building-down (Christou &
Philippou, 2002; Hart, 1984), sendo contudo, necessário ter em atenção que esta estratégia
não está confinada à utilização de raciocínios multiplicativos.
Pelo seu lado, Lamon (1994) classifica as estratégias de raciocínio dentro e entre
variáveis, tal como são apresentadas na literatura sobre raciocínio proporcional e estruturas
multiplicativas, distinguindo entre raciocínios de natureza escalar e funcional. Assim, o
raciocínio escalar ocorre quando se realizam transformações dentro da mesma variável e o
raciocínio funcional ocorre quando se estabelecem relações entre duas variáveis diferentes.
Segundo esta investigadora, a distinção entre estes dois tipos de relação é importante pois os
processos cognitivos envolvidos são diferentes. Contudo, a correcta utilização de cada
estratégia está dependente de factores como o tipo de problema e as relações aritméticas entre
os dados do problema (Kaput & West, 1994; Lamon, 1994).
Especificamente sobre os problemas de valor omisso, Kaput e West (1994) propõem um
quadro com três níveis de competência informal de raciocínio proporcional. Estes níveis
referem-se a padrões de raciocínio que suportam a identificação do valor omisso, sem realçar
a manipulação sintáctica do formalismo algébrico. Os níveis caracterizam-se por: (i)
Utilização da estratégia build-up/build down, que inclui a distinção das variáveis A e B
quantificadas no contexto do problema (i.e., A e B são respectivamente lápis e cêntimos) e a
construção da correspondência semântica entre as variáveis A e B sem refinamento (i.e., 4
lápis correspondem a 40 cêntimos). Também inclui a construção da relação de
correspondência entre as respectivas unidades e a distinção entre o terceiro valor numérico
dado e o valor omisso ligando-os através do referencial das variáveis (i.e., se 4 lápis
correspondem a 40 cêntimos, então 5, 6, 7… lápis correspondem a 50, 60, 70… cêntimos).
Neste nível de desempenho os alunos efectuam o cálculo dos incrementos ou decrementos em
ambas as quantidades até encontrarem o valor correspondente ao terceiro valor numérico e
deste modo identificam o valor omisso do problema. (ii) Estratégia build-up/build down
abreviada que difere do nível anterior pelo processo de cálculo usado. Assim, neste segundo
nível, os alunos dividem as quantidades A e B dadas para obter o valor unitário, sendo este
posteriormente multiplicado pelo terceiro valor numérico do problema (i.e., se 4 lápis
correspondem a 40 cêntimos então 7 lápis irão corresponder a 40:4 =10 e 7x10 = 70
cêntimos). (iii) Abordagem através do factor unitário, em que os alunos dividem a variável do
valor omisso pela outra variável e depois multiplicam o factor unitário pelo terceiro valor
numérico para determinar o valor omisso (i.e., se 15 latas são necessárias para pintar 18
cadeiras, então, com 25 latas é possível pintar 18/15=6/5 e 6/5×25 = 30 cadeiras).

2. Metodologia
Este estudo segue uma abordagem qualitativa e interpretativa (Denzin & Lincoln, 1998)
e tem como objectivo compreender como se desenvolve o raciocínio proporcional dos alunos
do 6.º ano de escolaridade no quadro de uma experiência de ensino. O início desta experiência
é marcado pela formulação de uma hipótese de aprendizagem (Steffe & Thompson, 2000), da
qual fazem parte as metas de aprendizagem dos alunos, a planificação das actividades de
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ensino e a formulação de uma conjectura sobre o processo de aprendizagem referente ao
raciocínio dos alunos. Neste estudo, a hipótese de aprendizagem envolve uma trajectória que
(i) começa pela identificação relações de proporcionalidade directa através da investigação de
regularidades numéricas entre variáveis e dentro das variáveis, (ii) passa pela necessidade de
compreender o significado da constante de proporcionalidade no contexto dos problemas e
pelo desenvolvimento da capacidade de representar os dados em diferentes estruturas de
representação, bem como compreender as características gráficas das relações proporcionais
e, por fim, (iii) estabelece conexões entre as regularidades numéricas entre variáveis e os
conceitos de razão, proporção e constante de proporcionalidade. A apropriação com
compreensão destas regularidades permite aos alunos, por um lado, a construção do conceito
matemático de proporcionalidade directa, embora de um modo pouco formal, e, por outro
lado, a utilização de estratégias universais para investigar a existência de relações
proporcionais e resolver problemas sobre elas. Pensamos que no 6.º ano, no momento em que
de forma explícita o programa indica o tópico da proporcionalidade directa, o trabalho
desenvolvido com os alunos deve levá-los a compreender a estrutura matemática subjacente
às relações proporcionais. Assim, pode dizer-se que a unidade de ensino segue uma
abordagem alternativa à usual baseada na identidade fundamental das proporções, evitando a
utilização de regras sem significado para os alunos.
Para desenvolver este estudo foi constituído um grupo de trabalho colaborativo
(Boavida & Ponte, 2002), formado pela primeira autora na qualidade de investigadora e por
mais três professoras. No seu todo, este estudo não é uma investigação colaborativa, mas uma
parte significativa do respectivo desenvolvimento é assegurada pelo grupo colaborativo. As
professoras disponibilizam-se para trabalhar no grupo e põem em prática a unidade de ensino
da proporcionalidade directa construída pela primeira autora com os objectivos referidos,
alterando substancialmente o modo como leccionam este tópico. Os seis alunos que
constituem estudos de caso pertencem às suas turmas.
O design de estudo de caso é apropriado para investigar as aprendizagens dos alunos
das turmas onde se realiza a experiência de ensino, uma vez que com ele podemos conhecer
uma entidade bem definida, como uma pessoa, evidenciando as suas características próprias,
em particular os aspectos que interessam ao pesquisador (Ponte, 2006). Num estudo de caso,
o investigador utiliza geralmente fontes múltiplas de dados (Stake, 1994; Yin, 2003), o que
lhe confere credibilidade metodológica. Yin (2003) salienta que a principal vantagem da
utilização de múltiplas fontes de dados é o desenvolvimento de linhas de convergência da
investigação, processo também referido como triangulação dos dados. Stake (1994) indica
que este uso de múltiplas percepções é necessário para clarificar o sentido, dado identificar
diferentes maneiras de encarar o fenómeno. As técnicas de recolha de dados usadas nos
estudos de caso tendem a ser diversificadas, incluindo observações directas e indirectas,
diários, questionários, narrativas, registos áudio e vídeo, entrevistas e outras. Segundo Yin
(2003), numa efectiva triangulação dos dados, um facto ou fenómeno é corroborado por dados
obtidos através de técnicas diferentes e provenientes de várias fontes. Neste estudo, a recolha
de dados inclui três entrevistas semi-estruturadas a alunos baseadas em tarefas que envolvem
raciocínio proporcional antes, durante e a após a experiência de ensino e ainda um pré-teste e
um pós-teste a realizar antes e depois da experiência de ensino. Nesta comunicação
apresentamos as estratégias desenvolvidas por duas alunas - Carolina e Célia.

3. Resultados
Desempenho dos alunos antes de se iniciar a experiência de ensino. Todos os alunos
realizaram um pré-teste. Neste existiam questões sobre relações proporcionais e outras
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questões em que tal relação não existe. Entre os problemas sobre relações proporcionais
constavam problemas de valor omisso e de comparação com e sem julgamento qualitativo.
Para resolver estes problemas os alunos puderam usar a calculadora.
O problema do automóvel tem um contexto simples para os alunos e os valores
numéricos não se relacionam através de um factor inteiro.
Um automóvel demora 30 minutos a percorrer 50 quilómetros. Se permanecer à
mesma velocidade, quantos quilómetros percorre em 75 minutos?
Na resposta da Carolina é explícita a opção pela estratégia building up/down. Parece
existir um primeiro momento de trabalho centrado no building up mas para obter o terceiro
par numérico (125 km - 75 minutos) a aluna utiliza uma estratégia buiding down secundária
que coloca no canto superior direito. Aqui a aluna já utiliza as abreviaturas das palavras
quilómetro e metro que escreve por extenso em todos os pares numéricos da estratégia
central. Não é evidente o modo como calcula os pares numéricos e é provável que o tenha
utilizado raciocínios aditivos para conjugar os valores (por exemplo: 100 km e 25 km,
60 minutos e 15 minutos).

Célia utiliza uma estratégia semelhante à de Carolina. De facto, o modo como organiza
os dados que vai obtendo é típico da estratégia building up. Mais uma vez não é possível
saber com certeza de que modo a aluna obtém sucessivamente os pares numéricos mas é
provável que tenha iniciado os cálculos nas colunas (minutos e quilómetros) que se situam
mais à direita. Quando percebe que o par numérico (90,150), isto é, 90 minutos ultrapassavam
os 75 minutos pretendidos, pára esse primeiro momento de trabalho. De seguida, parece ter
iniciado uma segunda etapa, duas colunas mais à esquerda, sendo provável que o valor 75
resulte da soma de 15 e 60 da estrutura tabular mais à direita. O mesmo processo deve ter sido
usado para calcular 125. Depois, a aluna escreve um conjunto sucessivo de valores que são
metade dos valores anteriores na tabela (de cima para baixo) mas não se percebe o que
pretendia com esses cálculos.

Vejamos a resposta das alunas ao problema do Sr. Alto e do Sr. Baixo (Misalidou &
Williams, 2003).
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Na figura podes ver o Sr. Baixo medido com clips. O amigo do Sr. Baixo é o Sr. Alto.
Quando medimos a altura dos dois amigos com fósforos o Sr. Baixo mede quatro fósforos e o Sr.
Alto mede seis fósforos. Quantos clips são necessários para medir o Sr. Alto?

Na resposta de Carolina podemos observar que a aluna utiliza uma estratégia
pictográfica para estabelecer a relação entre o número de fósforos e número de clips. Esta
estratégia mostra que a aluna, partindo de uma estratégia informal e rudimentar, apercebe-se
da existência de uma invariante (1 fósforo equivale a 1,5 clips). Não é perceptível se a aluna
utiliza adições ou multiplicações para calcular o valor 9.

Célia organizou os três valores numéricos dados pelo problema mas parece não
compreender a relação proporcional entre os números de clips e de fósforos. Ou também pode
ter sido traída pela colocação ingénua do sinal “=” em vez um termo apropriado (por
exemplo, “corresponde”) que a ajudasse a pensar na relação.

Desempenho dos alunos durante experiência de ensino. Esta experiência pretende
desenvolver nos alunos a capacidade de raciocínio proporcional e não apenas a de resolver
correctamente problemas que envolvem relações proporcionais. As tarefas foram pensadas
para que, numa primeira fase, num contexto familiar e mobilizando o seu conhecimento
intuitivo, os alunos compreendessem que nem todas as relações matemáticas são
Resolução de problemas de valor omisso…

6

A. Silvestre e J. P. Ponte

Grupo de discussão 1

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

proporcionais. E simultaneamente, se apropriassem com compreensão, da estrutura
multiplicativa inerente a este tipo de relações através da investigação de relações numéricas.
A segunda fase, prevê a resolução de problemas de valor omisso e de comparação com base
no conhecimento desenvolvido sobre as relações proporcionais.
A identificação de relações proporcionais é um dos aspectos que caracterizam o
raciocínio proporcional. Deste modo, a primeira tarefa, que constitui uma tarefa de
investigação para os alunos desta faixa etária, pede para que eles investigarem o que terá
acontecido numa corrida.

Esta tarefa, realizada pelos alunos em grupo, previa a utilização da folha de cálculo
Excel e a elaboração de um relatório. Neste relatório os alunos teriam apresentar o resultado
do seu trabalho e também uma descrição da sua estratégia para o realizar. Vejamos parte do
relatório do grupo de Carolina, no qual é descrito, de forma muito abreviada, o modo como
pensaram para responder ao que lhes era solicitado.
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A qualidade do trabalho de alguns grupos é surpreendente, pelo facto de os alunos
terem mobilizado conhecimentos construídos durante a realização de tarefas anteriores,
havendo uma referência explícita aos mesmos, com o objecto de dar sentido ao trabalho que
estão a desenvolver. É o caso do grupo do Tomás.
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Os relatórios dos alunos constituíram a base para uma discussão alargada na turma
sobre o facto de, perante uma mesma situação, os personagens (coelho e tartaruga) terem tido
um comportamento diferente relativamente às variáveis implicadas na corrida e existir uma
regularidade na corrida da tartaruga Nini. Foi particularmente interessante a forma como os
alunos explicaram que, no caso da Nini, os valores numéricos da distância e do tempo
variavam de forma a manter a mesma velocidade - a maioria dos alunos denominou por
“ritmo” - reconhecendo a existência de variação dos pares numéricos das duas variáveis que
mantêm velocidade constante (invariante). Esta discussão foi também importante para os
alunos compreenderem que, utilizando estratégias diferentes, podem encontrar uma resposta
coerente. Um foco de forte discussão foi o significado do valor da constante de
proporcionalidade no contexto do problema, pois como vimos, o grupo de Carolina obteve
esse valor através da divisão do tempo pela distância (0,4), enquanto o grupo de Tomás optou
pela divisão da distância pelo tempo (2,5). Os alunos foram também desafiados pela
professora para averiguarem a existência de outras regularidades e alguns apresentaram o
factor escalar que, dentro de cada variável, permite obter os valores indicados na tabela. A
tarefa 2 pedia aos alunos para investigarem a possibilidade do coelho Barnabé ganhar a
corrida utilizando a mesma estratégia da tartaruga Nini, recorrendo à folha de cálculo.
Classificamos esta tarefa como uma exploração, pretendendo-se que os alunos se
envolvessem na determinação de possíveis relações multiplicativas entre as variáveis, agindo
sobre elas de modo a que o coelho ganhasse a corrida. A correcção da tarefa na aula seguinte
foi um novo momento para explorar regularidades numéricas inerentes às relações
proporcionais.
A terceira tarefa coloca aos alunos alguns problemas de valor omisso, apresentados em
diferentes estruturas de representação. Vejamos a resolução de duas alíneas de um problema.

Na questão 1.1., o grupo de Célia explora a relação funcional entre as variáveis.
Resolução de problemas de valor omisso…
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Quando respondem à questão 1.2. os alunos fazem uso do significado da constante de
proporcionalidade (4 tartarugas por toca) para escrever o mesmo par numérico.

Os alunos revelam necessidade de explicitar todos os cálculos e utilizam a calculadora
com frequência para os validar. Contudo, revelam estar a apropriar-se da estrutura
multiplicativa e começam aos poucos a comunicar por palavras como pensaram e o
significado os valores numéricos que obtêm.
Na aula seguinte, durante a correcção desta tarefa, Carolina intervém:
Professora: Algum grupo fez de outra maneira?
Carolina: (Coloca o dedo no ar.)
Professora: Carolina, diz lá.
Carolina: É assim stôra... Nós fizemos da mesma maneira. Só que nós...
Manuel: Não fizemos não! (Manuel pertence ao grupo da Carolina.)
Carolina: Fizemos sim! Olha aqui. (Aponta para a folha.)
Professora: Manuel deixa a Carolina falar agora. Falas tu depois.
Carolina: Oh stôra, fizemos da mesma maneira só que nós dividimos o número de tocas
pelas tartarugas e dá 0,25 que é... Sim. É a parte da toca que dá a cada tartaruga. Não é? E numa
[toca] estão lá quatro tartarugas.
Professora: Então qual é a tua dúvida Carolina?
Carolina: É que esse grupo teve uma boa ideia. (No quadro está desenhada a tabela
apresentada a pelo grupo da Célia.) Mas... Não sei como hei-de dizer... Não é preciso fazer a
terceira coluna porque já está lá uma toca para quatro tartarugas e depois multiplica-se por cem e
dá cem tocas e quatrocentas tartarugas.
Professora: Muito bem Carolina. Então vamos lá ver. (Escreve sobre da tabela duas setas
dentro da mesma variável e “x 100”.)

Desempenho dos alunos no teste intermédio. O teste intermédio foi realizado a meio da
experiencia de ensino, por coincidir com o final do 2.º período de aulas, sendo as questões
semelhantes às do pré-teste. Vejamos as respostas das alunas.
Resolução de problemas de valor omisso…
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Um automóvel que circula a uma velocidade constante demora 10 minutos a
percorrer 15km. Quanto tempo demora a percorrer 90km?
Na sua resposta, Carolina mostra uma melhoria na organização dos dados do problema
e na comunicação escrita sobre o modo como pensou. A aluna opta por uma estratégia escalar
(factor inteiro) que identifica entre os valores numéricos da variável distância.

Pelo seu lado, Célia melhora também a organização dos dados, como se pode verificar
na sua resposta:

A aluna opta por uma estratégia funcional embora o factor não seja um número inteiro.
O valor numérico 1,5 foi obtido pela divisão da distância pelo tempo e não como ela indica
(tempo/distância), sendo provável que tenha optado por esta relação porque é mais fácil
compreender o significado de 1,5 do que 0,7 (arredondado às décimas). Contudo, tem
necessidade de explorar as relações multiplicativas entre os dados, talvez para se certificar da
veracidade dos valores das variáveis. A aluna continua a revelar dificuldade em explicitar por
palavras a forma como pensa.
Vejamos outro problema.
Uma florista coloca em cada ramo de flores duas rosas brancas por cada quatro rosas
amarelas Se a florista fizer um ramo com dez rosas brancas, quantas rosas brancas terá de
colocar no ramo para manter a relação entre rosas brancas e amarelas?
Carolina parece ter usado uma estratégia funcional pois, embora tenha construído uma
tabela onde constam valores numéricos supérfluos seguindo uma estratégia building up,
escreve que as rosas amarelas são sempre o dobro das rosas brancas.
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A resposta de Célia mostra que ela optou por uma estratégia escalar, sendo provável que
tenha obtido o factor constante através da divisão de 10 por 2. Contudo, parece ter sentido
necessidade de se certificar da existência das “regularidades” multiplicativas que estudou
durante as aulas.

4. Conclusão
Antes do ensino da proporcionalidade directa, as duas alunas revelam ser já capazes de
resolver correctamente problemas de valor omisso. As suas estratégias são de pendor intuitivo
e resultam da sua experiência pessoal e escolar. No pré-teste ambas apresentam o valor
omisso pedido para o problema do automóvel, contexto de que aparentemente são
conhecedoras. Ambas desenvolveram uma estratégia building up/down embora não seja
possível verificar se os valores obtidos resultam de raciocínios aditivos e/ou multiplicativos.
No entanto, não aplicam esta estratégia na questão do Sr. Alto. Deste modo, é evidente que
responder correctamente a problemas de valor omisso não significa que o aluno seja capaz de
realizar raciocínios proporcionais noutras situações. De facto, as alunas não foram capazes de
explicar quais os conhecimentos matemáticos que utilizaram para resolver os problemas. É
algo intuitivo, que não sabem explicar.
As estratégias utilizadas no teste intermédio, revelam que as alunas compreendem as
relações multiplicativas escalares e funcionais inerentes às relações proporcionais e é com
este recurso que determinam o valor omisso dos problemas. A explicitação destas relações
parece resultar do conhecimento que construíram durante as primeiras aulas da experiência de
ensino. Assim, face às estratégias que apresentam, antes e durante a experiência de ensino,
podemos dizer que existe uma padrão de passagem do nível um para o nível três de
competência informal de raciocínio proporcional de Kaput e West (1994). Contudo, parecem
existir factores, tais como, os que envolvem a aplicação do conhecimento e da destreza com
os números e as operações em situações de cálculo (Mcintosh, Reys & Reys, 1992), que
interferem na opção por uma estratégia, que pode ser menos exigente do ponto de vista
cognitivo, não significando isto um desempenho qualitativamente inferior. De facto, Carolina
revela ser capaz de desenvolver diferentes estratégias na resolução dos problemas de valor
Resolução de problemas de valor omisso…
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omisso e de as comunicar oralmente mas com frequência a aluna procura uma estratégia
menos morosa, que envolve cálculos simples. A experiência de ensino parece ter contribuído
também para desenvolver nas alunas a capacidade de resolução de problemas, identificando
variáveis, os dados numéricos e formulando estratégias de resolução. As alunas revelaram
alguma melhoria na apresentação escrita das suas estratégias mas só a Carolina foi capaz de
descrever com algum detalhe o seu raciocínio.
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DE NÚMEROS RACIONAIS
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Resumo
Este artigo apresenta o excerto de uma trajectória de aprendizagem realizada por uma
aluna no âmbito de uma investigação, que teve como objectivo estudar o desenvolvimento do
sentido da multiplicação e divisão de números racionais não negativos1. O estudo decorreu
da implementação de uma unidade de ensino, a uma turma do 6.º ano de escolaridade, que
integrava a referida aluna. Esta foi um de três casos estudados, por ter apresentado fraco
desempenho na resolução de pré-testes, que tiveram como objectivo avaliar o
desenvolvimento do raciocínio multiplicativo e consequente sentido das operações de
multiplicação e divisão, dos alunos da turma. Após um enquadramento do referido caso,
surge uma análise das estratégias e procedimentos adoptados pela aluna e das dificuldades
sentidas, antes e durante a resolução de tarefas de multiplicação de números racionais, em
contexto de isomorfismo de medidas. A referida análise, evidencia o processo de
matematização da Lúcia, ou seja, a aprendizagem progressiva do referido conceito de
multiplicação de números racionais.

1. Introdução
De acordo com Lamon (2007), os números racionais são um dos temas do currículo
escolar que “requer mais tempo para o seu desenvolvimento, o mais difícil de ensinar, o mais
matematicamente complexo, o mais cognitivamente desafiador, o mais importante para o
sucesso em Matemática e Ciências e um dos assuntos a carecer de mais investigação” (p.
629). Também Streefland (1991) e Behr, Lesh, Post e Silver (1983) consideram este assunto
como o mais importante do currículo elementar porque promove o desenvolvimento das
estruturas cognitivas que são cruciais à aprendizagem matemática futura. Dada esta
importância, Lamon (2007) reivindica mais investigação nesta área, salientando que há mais
de uma década que pouco se tem progredido na descoberta da complexidade do ensino e da
aprendizagem deste tema.
Em Portugal, a investigação que tem sido feita no âmbito do ensino e aprendizagem dos
números racionais e suas operações, é escassa e recente. Assim, são necessárias mais
investigações que permitam perceber como se pode desenvolver o sentido do número
racional, bem como o sentido das operações com números racionais. Importa continuar a
desenvolver abordagens de ensino/aprendizagem que conduzam os alunos a uma
interiorização significativa dos algoritmos, tentando perceber o seu percurso no âmbito dessas
abordagens, nomeadamente, de como desenvolvem e usam os conceitos de multiplicação e
divisão.

1

Ao longo deste artigo a referência aos números racionais restringe-se aos não negativos.
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Consequentemente, e com o propósito de perceber como se pode desenvolver o sentido
da multiplicação e divisão de números racionais em alunos do 6.º ano de escolaridade,
realizou-se um estudo, decorrente da implementação de uma unidade de ensino. Assim,
considerou-se pertinente fundamentar a referida unidade, nos princípios básicos da Educação
Matemática Realista e Teoria dos Campos Conceptuais, principalmente, no que concerne ao
desenvolvimento das estruturas multiplicativas. Foram ainda tidas em conta, componentes
consideradas essenciais num ensino/aprendizagem significativos das referidas operações.
Neste contexto, estudaram-se as trajectórias de aprendizagem de três alunos, com o objectivo
de identificar e analisar o processo de desenvolvimento e uso significativo dos conceitos
multiplicação e divisão de números racionais, realizado por cada um dos alunos.
Concretamente, procurou-se identificar e analisar as estratégias e procedimentos adoptados
pelos alunos e dificuldades sentidas, na resolução de tarefas de multiplicação e divisão de
números racionais, em contextos significativos, durante, após e seis meses depois da
realização de uma unidade de ensino envolvendo estes conceitos. Naturalmente,
identificaram-se potencialidades e limitações da referida unidade de ensino ao longo da sua
implementação.
Neste artigo é apresentado um excerto da trajectória de aprendizagem de uma das alunas
seleccionadas para o referido estudo, a Lúcia, que apresentou fraco desempenho na realização
de pré-testes. É uma análise ao desempenho apresentado pela aluna antes e depois da
resolução de tarefas de multiplicação de números racionais, em contexto de isomorfismo de
medidas. São ainda tecidas algumas considerações finais sobre o processo de matematização
da Lúcia, ou seja, o progresso apresentado pela aluna durante a aprendizagem da referida
operação (Freudenthal, 1973, 1991; Treffers, 1991). Antes, é feito um enquadramento do
referido caso.

2. Estruturas multiplicativas
A análise do processo de desenvolvimento e uso significativo dos conceitos da
multiplicação e divisão de números racionais, realizado por cada um dos alunos,
fundamentou-se na Teoria dos Campos Conceptuais de Vergnaud (1983, 1988, 1996), mais
especificamente, no que concerne ao Campo Conceptual das Estruturas Multiplicativas.
Segundo Vergnaud (1996), “uma abordagem psicológica e didáctica da formação dos
conceitos matemáticos conduz-nos a considerar o conceito como um conjunto de invariantes
utilizáveis na acção” (p. 166), requerendo a sua formação um conjunto de situações que lhe
dão sentido e um conjunto de esquemas postos em acção pelos alunos nessas situações.
Assim, considera que o estudo do desenvolvimento e uso de um conceito deve ser visto pelos
investigadores como um conjunto de três elementos: C = (S, I, δ), onde: S representa o
conjunto de situações que tornam o conceito significativo (constituem o referente do
conceito); I representa o conjunto de invariantes operacionais (conceitos-em-acção,
teoremas-em-acção e argumentos), conhecimentos contidos nos esquemas e desenvolvidos
para tratar as situações, contribuindo para a sua operacionalização (constituem o significado
do conceito); e δ representa o conjunto de representações simbólicas, pertencentes ou não à
linguagem (por exemplo, linguagem, gráficos, diagramas, sentenças formais) que permitem
representar simbolicamente os invariantes e consequentemente as situações e os
procedimentos para lidar com elas (constituem o significante do conceito). Para Vergnaud
(1988) “em termos psicológicos, S é a realidade e (I, δ) a representação dessa realidade. A
representação pode ser considerada como dois aspectos de interacção do pensamento, o
significado (I) e o significante (δ)” (p. 141).
Desenvolvendo o sentido da multiplicação e divisão …
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Segundo o autor, os conceitos-em-acção são funções proposicionais, susceptíveis de
serem relevantes ou irrelevantes e indispensáveis à construção das proposições. São conceitos
raramente explicitados pelos alunos, embora construídos por eles na acção. Os teoremas-em-acção são proposições, susceptíveis de ser verdadeiras ou falsas, sendo na sua maioria
implícitas. São as relações matemáticas tidas em conta pelos alunos, quando escolhem uma
operação, ou sequência de operações, para resolverem uma situação. E, os argumentos em
Matemática podem ser objectos materiais, personagens, números, relações e mesmo
proposições.
O campo conceptual das estruturas multiplicativas é, segundo Vergnaud (1983, 1988), o
conjunto de situações que envolve uma multiplicação, uma divisão, ou a combinação destas
operações, sendo gerado por diferentes casos de proporção simples e de proporção múltipla
que podem ser combinados de diferentes formas. Para o autor, a relação de multiplicação não
constitui uma relação binária, mas quaternária que conduz a três classes de estruturas
diferentes, no conjunto de situações das estruturas multiplicativas: (i) isomorfismo de
medidas; (ii) produto de medidas; e (iii) proporção múltipla. No âmbito deste estudo foram
apenas estudadas as estruturas: isomorfismo de medidas e produto de medidas.
Vergnaud (1983, 1988) refere o isomorfismo de medidas como uma estrutura que
consiste numa proporção directa simples entre duas grandezas M1 e M2, por exemplo, pessoas
e objectos, bens e custos, tempo e distância. Dentro desta estrutura distingue situações de
multiplicação, divisão como partilha equitativa, divisão como medida e a regra de três, esta
última não considerada neste estudo.
Dá alguns exemplos de situações onde a multiplicação surge com o significado de
isomorfismo de medidas, do tipo: “o João quer comprar 4 cadernos que estão marcados a 1,75
€ cada um. Quanto terá de pagar?” e apresenta um esquema representativo deste significado
da multiplicação (figura 1), onde para o exemplo apresentado, M1 = número de cadernos e M2
= euros.

Figura 1: Multiplicação como isomorfismo de medidas (Vergnaud, 1983)

O autor considera alguns procedimentos multiplicativos que envolvem diferentes
processos de pensamento, ou seja, teoremas-em-acção, para a resolução de situações com o
referido significado da multiplicação. Assim, para a resolução da situação apresentada, o
procedimento 4×1,75, envolve o teorema-em-acção “4 cadernos custam 4 vezes mais que
um”, ou seja, em que os alunos recorrem ao operador escalar. Já no procedimento 1,75×4, o
teorema-em-acção envolvido “multiplicar o preço de um caderno pelos 4 cadernos”, traduz o
recurso ao operador funcional. Para o autor, os alunos podem ainda recorrer a um
procedimento, em que multiplicam 4×1,75 ou 1,75×4, por terem reconhecido a situação como
sendo de multiplicação e cujo teorema-em-acção passa por considerarem apenas os números e
não as grandezas. Vergnaud (1988) considera ainda um outro procedimento, a redução à
unidade, cujo procedimento apresentado é funcional, mas tem carácter escalar, já que o
teorema-em-acção envolve o recurso ao valor da unidade. Ou seja, os alunos apresentam
como procedimento 1,75×4, mas justificam o mesmo com base no teorema-em-acção “4
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cadernos custam 4 vezes mais que um”. O autor alerta para o facto da adição sucessiva não
ser um procedimento multiplicativo.
Ainda no contexto do isomorfismo de medidas, conforme já foi referido, o autor
considera dois significados para a divisão, a divisão como partilha equitativa e a divisão como
medida. A divisão como partilha equitativa surge em situações cujo objectivo é encontrar o
valor unitário, ou seja, o valor que “cabe” a cada um dos elementos do divisor. Assim, por
exemplo, “O João quer partilhar igualmente os seus berlindes com o Pedro e a Maria. Tem 12
berlindes, com quantos berlindes ficará cada um?”, onde M1 = número de crianças e M2 =
número de berlindes, pode ser representada por um esquema que Vergnaud (1983) considera
representativo da operação envolvida (figura 2).

Figura 2: Divisão como partilha equitativa (Vergnaud, 1983)

O autor refere dois procedimentos de carácter multiplicativo para a resolução de tarefas
que envolvem este significado da divisão: (i) a inversão do operador escalar, que envolve o
teorem-em-acção “dividir os 12 berlindes pelas 3 crianças” e (ii) o factor em falta, ou seja,
tentativa e erro, que envolve o teorema-em-acção “qual é o número que multiplicado por 3 dá
12?” Segundo o autor, embora este procedimento evite a dificuldade conceptual da inversão,
só é válido para números inteiros pequenos. Vergnaud (1983) não considera como
procedimento multiplicativo a distribuição um-a-um.
Na divisão como medida, o dividendo e o divisor são da mesma natureza. Pretende-se
determinar o número de grupos, sabendo a dimensão de cada grupo. Por exemplo, “O Paulo
tem 15 € para gastar na compra de carros miniaturas para a sua colecção. Cada carro custa 3€,
quantos carros pode comprar?”, onde M1 = número de carros e M2 = euros, pode ser
representada por um esquema que Vergnaud (1983) considera representativo da referida
operação (figura 3).

Figura 3: Divisão como medida (Vergnaud, 1983)

Quanto aos procedimentos de resolução de tarefas que envolvam este significado da
divisão, o autor considera de carácter multiplicativo: (i) a inversão do operador funcional, que
envolve o teorem-em-acção “dividir os 15 € por grupos de 3 €”; e (ii) a aplicação do operador
escalar que envolve o teorema-em-acção “quantas vezes 3 cabe em 15”, que evita raciocinar
em termos de quocientes inversos das grandezas. Segundo o autor, a adição ou subtracção
sucessivas não são procedimentos multiplicativos.
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O produto de medidas é uma estrutura multiplicativa que consiste na composição
cartesiana de duas grandezas, M1 e M2, para encontrar uma terceira, M3. A esta estrutura
pertencem problemas relativos à área, volume, superfície, produto cartesiano e outros
conceitos físicos. Dado que existem, pelo menos, três variáveis envolvidas, Vergnaud (1983)
refere que esta estrutura não pode ser representada por uma simples tabela de correspondência
como a usada para o isomorfismo de medidas, mas por uma tabela de dupla entrada. Também
nesta estrutura o autor identifica situações de multiplicação e de divisão.
A multiplicação como produto de medidas envolve situações onde são dadas duas
grandezas elementares e se pede o valor do produto dessas grandezas (figura 4). Por exemplo,
“Qual é a área de um quarto rectangular que tem 6,5 m de comprimento e 4 de largura?” onde
M1 = largura, M2 = comprimento e M3 = área.

Figura 4: Multiplicação como produto de medidas (Vergnaud, 1983)

No que concerne aos procedimentos adoptados para a resolução de tarefas que
envolvem a multiplicação em contexto de produto de medidas, Vergnaud (1983) considera
que a solução a × b = x não é fácil de analisar em termos de operador escalar ou funcional, já
que aqui surge um produto de duas grandezas nos aspectos dimensionais e numéricos: área
(m2) = comprimento (m) × largura (m); volume (dm3) = área (dm2) × altura (dm).
Na divisão como produto de medidas, pretende-se encontrar o valor de uma grandeza
elementar, dado o valor da grandeza de um produto e o valor de outra grandeza elementar
(figura 5). Por exemplo “Para encher uma piscina com uma área de 150 m2, são necessários
320 m3 de água. Calcula a altura média da água.”, onde M1 = altura, M2 = área da base e M3 =
volume.

Figura 5: Divisão como produto de medidas (Vergnaud, 1983)

Vergnaud (1983) salienta que também o procedimento para a resolução de situações de
divisão como produto de medidas, tal como para a multiplicação desta estrutura, não é
facilmente descrito por um operador escalar ou funcional. É que, a grandeza da medida a ser
encontrada, é o quociente da grandeza do produto pela grandeza da outra medida elementar,
isto é, volume (m3) ÷ área (m2) = altura (m).
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3. Metodologia de investigação
A metodologia adoptada para o estudo seguiu o paradigma interpretativo com design de
estudo de caso múltiplo (Ponte, 2006), tendo sido realizados três estudos de caso. Para a
recolha de dados recorreu-se a técnicas como a observação com registos vídeo e áudio, à
análise documental e a entrevistas em profundidade com registos áudio e documental (Yin,
2003). As entrevistas foram realizadas antes, durante, no fim e seis meses depois do estudo da
multiplicação e divisão de números racionais, aos três alunos seleccionados para o estudo.
No estudo, para além da investigadora, participou uma professora do 2.º ciclo do ensino
básico, que implementou a unidade de ensino (contexto do estudo), a uma das suas turmas do
6.º ano de escolaridade. A trajectória hipotética de aprendizagem (Simon, 1995) que integrou
a unidade de ensino foi pensada e elaborada pela professora e pela investigadora, em sessões
de trabalho antes e durante a sua implementação.
Os alunos desta turma já tinham trabalhado o conceito de número racional, sua adição e
subtracção no 5.º ano de escolaridade. Durante o estudo do conceito de fracção, foram
confrontados com os seus diferentes significados, resolvendo tarefas em contextos
significativos, onde a fracção surgiu como partilha, razão, operador, medida e parte-todo. Foi
ainda dada ênfase ao conceito de unidade.
Os alunos do estudo integravam a referida turma e foram seleccionados a partir dos
desempenhos apresentados na realização de pré-testes pela turma. Estes tiveram como
objectivo diagnosticar o nível de desenvolvimento do raciocínio multiplicativo e consequente
compreensão e uso da multiplicação e divisão de números inteiros e decimais. Assim, foi
seleccionado um aluno que obteve bom desempenho nos referidos pré-testes, outro que
obteve desempenho médio e um terceiro que obteve fraco desempenho.
A análise de dados das diferentes fontes e respectiva triangulação, para cada um dos
casos estudados, foi feita com base nas categorias de análise que constam das Tabelas 1 e 2.
Da Tabela 1 constam indicadores do desenvolvimento das estruturas multiplicativas: (i)
procedimentos; (ii) estratégias; e (iii) dificuldades (Vergnaud, 1983, 1988). Da Tabela 2
constam as componentes consideradas chave no desenvolvimento do sentido das operações:
multiplicação e divisão (Huinker, 2002; MacIntosh, Reys & Reys, 1992).

Tabela N.º 1 - Categorias de análise: Estruturas multiplicativas
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Tabela N.º 1 (cont.) - Categorias de análise: Estruturas multiplicativas

Reconhece a operação em situações
que envolvem diferentes significados
Diferentes significados das operações
Descreve situações da vida real que
envolvem os diferentes significados
Relaciona os símbolos com acções e
conhecimentos informais
Símbolos e linguagem matemática
Encontra um enunciado para uma
formal significativas
expressão que envolve a multiplicação
ou a divisão.
Permuta de representações

Faz conexões entre diferentes
representações (decimal, fracção e
numeral misto)

Conexões entre operações

Reconhece a divisão como a operação
inversa da multiplicação

Propriedades das operações

Apresenta estratégias de cálculo
mental baseadas nas propriedades das
operações

Razoabilidade dos resultados

Verifica dados e resultado
Relaciona o contexto com os cálculos
efectuados
Conhece o efeito de uma operação
sobre um par de números

Tabela N.º 2 - Categorias de análise: Sentido das operações: multiplicação e divisão

4. O caso da Lúcia
Desempenho antes da unidade de ensino. A Lúcia apresentou um fraco desempenho na
realização dos pré-testes. Porém, a aluna denotou ter raciocínio multiplicativo, já que
identificou a operação envolvida, na maioria das tarefas que resolveu, não obstante os
diferentes significados. Assim, as causas do fraco desempenho apresentado pela aluna,
ficaram a dever-se, essencialmente, a dificuldades em algumas das componentes que
caracterizam uma boa compreensão e uso da multiplicação e divisão de números inteiros e
decimais, ou seja, com o desenvolvimento do seu sentido das operações.
Consequentemente, a Lúcia não conseguiu encontrar enunciados para expressões que
envolviam as referidas operações. Também a divisão como operação inversa da multiplicação
não era um conceito completamente adquirido pela Lúcia, já que só a identificou como tal, em
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situações cujo contexto induzia o modelo rectangular (figura 6), por exemplo: “Um
rectângulo tem 1,5 m2 de área e 10 m de comprimento. Calcula a sua largura? Descreve o
processo que usares para responder à questão.”, não a identificando em contextos
meramente numéricos, como por exemplo: “Qual é o número que multiplicado por 0,75 tem
como resultado o número 12? Descreve o processo que usares para responder à questão.”

Figura 6: Produção para a resolução de uma tarefa de divisão como produto de medidas

Outra dificuldade apresentada pela aluna foi ao nível do cálculo dos algoritmos, tanto da
multiplicação como da divisão (p. ex.: figura 6), facto que não lhe permitiu chegar às
respostas correctas de algumas tarefas onde recorreu à multiplicação e em nenhuma das
tarefas onde recorreu à divisão. A Lúcia não apresentava estratégias de cálculo mental, não
recorrendo às propriedades das operações para gerar situações de cálculo equivalente.
Apresentou dificuldades em reconsiderar e reflectir sobre cálculos e resultados e em conectar
o contexto com os cálculos efectuados. Por exemplo, durante a resolução da tarefa “Vai haver
uma reunião na escola onde estarão presentes 19 encarregados de educação. Poderão
sentar-se 4 encarregados de educação em cada mesa. Quantas mesas vão ser necessárias
para sentar todos os encarregados de educação presentes?”, comentou:
L: Então, 19 a dividir por 4! Então, é 4×4 dá 16 [conta pelos dedos até 19 e conclui que o
resto] dá 3. Já está!
I: E qual é a resposta que dás?
L: Vão ser necessárias 4 mesas!
I: Mas, sobram-te 3! O que representa aquele 3?
L: O 3!!!

Ante esta resposta, a investigadora voltou a confrontar a aluna com os dados do
problema, com os cálculos que efectuou e com que propósito. No entanto, só depois de
modelar a situação a Lúcia conseguiu perceber e chegar à resposta correcta (figura 8).

Figura 7: Produção onde a Lúcia recorre à modelação para conectar cálculos efectuados com contexto
da tarefa
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A aluna evidenciou ainda dificuldades no conhecimento do efeito das operações,
evidenciando a ideia de que multiplicar aumenta e dividir diminui. Por exemplo, na tarefa “Lê
o seguinte diálogo entre dois alunos, passado na aula de Matemática: - Posso multiplicar 6
por um número e obter, como resultado, um número que é menor do que 6 – afirmou o Pedro.
– Não, não podes – respondeu a Maria. – Quando multiplicas 6 por outro número, o
resultado é sempre um número maior do que 6. Qual dos dois alunos tem razão, o Pedro ou a
Maria? Explica o teu raciocínio (podes dar exemplos).”, a Lúcia deu razão à Maria (figura 8).

Figura 8: Produção reflecte o mal-entendido de que a multiplicação aumenta

Nas tarefas que envolviam a multiplicação como isomorfismo de medidas, a Lúcia
adoptou, por norma, o operador escalar como procedimento multiplicativo, como por
exemplo, na resolução da tarefa: “No 2.º ciclo há 208 alunos. Quanto custariam os bilhetes,
para uma ida ao circo, de todos os alunos do 2.º ciclo?” (figura 9).

Figura 9: Produção com recurso ao operador escalar

Este procedimento teve por base o teorema-em-acção “ 208 bilhetes custam 208 vezes
mais do que 1”. Dentro deste significado da operação, houve apenas uma tarefa onde a Lúcia
não identificou a multiplicação, tendo recorrido a um esquema como única estratégia de
resolução.
Na resolução das tarefas que envolviam o conceito de números racionais, sua adição e
subtracção, a Lúcia deixou evidente o seu conhecimento dos diferentes significados da
fracção, dado que não errou nenhuma das tarefas que envolviam os referidos significados.
Não teve dificuldades em tarefas de reconstrução da unidade, na identificação de fracções
equivalentes e evidenciou ainda conhecimento do conceito de unidade. Teve dificuldades na
conexão de algumas fracções com a sua representação decimal, na comparação e ordenação
de números racionais e consequentemente, evidenciou falta de compreensão da densidade dos
referidos números. Já a adição e subtracção de números racionais não suscitou dúvidas à
aluna.
Desempenho durante a aprendizagem. A Lúcia denotou ter-se apropriado da estratégia
mais eficiente para a resolução das tarefas que envolvem a multiplicação em contexto de
isomorfismo de medidas, dado que recorreu sempre à multiplicação como estratégia de
resolução, tendo recorrido ao modelo rectangular, como suporte de raciocínio, apenas na
resolução da tarefa “A Maria está a bordar um quadro. Durante as férias bordou metade do
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quadro. Desde que começaram as aulas bordou ¼ do que faltava bordar. Que parte do
quadro bordou a Maria depois das férias? Qual das expressões seguintes: A. ½-3/4, B.
3/4×1/2, C. ½+1/4, D. 1/4×1/2, representa a área do quadro que ficou por bordar? Justifica
a tua resposta.”.

Figura 10: Produção com recurso ao modelo rectangular

Enquanto recorria ao modelo rectangular, para modelar a primeira situação apresentada
na tarefa, a Lúcia ia descrevendo o seu raciocínio, que evidenciou o teorema-em-acção
“multiplico a parte que lhe faltava bordar pela parte que bordou”, do procedimento
multiplicativo adoptado, o operador funcional. De salientar, que este foi o procedimento mais
usado pela Lúcia, nesta fase, para a resolução das tarefas que envolviam a multiplicação como
isomorfismo de medidas. Terminada a modelação, passou à representação do algoritmo e sua
resolução. Quando questionada acerca de como resolveria aquele algoritmo, caso não tivesse
modelado a situação, respondeu de imediato que “multiplicava o 1 pelo 1 e o 2 pelo 4”. Para a
resolução da segunda situação da tarefa, voltou a recorrer ao modelo rectangular e com base
neste, eliminou as hipóteses C e D, concluindo que a resposta correcta seria a B (figura 10).
Na resolução da tarefa: “O Tiago leva, em média, ¼ de hora a percorrer 1 km. Quanto
tempo precisa para percorrer 2 ½ km, ou seja, o percurso de casa à escola? Justifica a tua
resposta.”, a Lúcia recorreu à multiplicação como estratégia de resolução fundamentada num
procedimento funcional, não tendo apresentado qualquer dificuldade na resolução do
algoritmo, recorrendo à propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição para
facilitar o cálculo do produto (figura 11).

Figura 11: Produção para a resolução da tarefa 3.2 da entrevista.
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Tarefas onde era solicitada a encontrar um enunciado para uma expressão que
envolvesse a multiplicação como isomorfismo de medidas já não levantaram qualquer dúvida
à aluna, bem como tarefas em que tinha de conectar contexto com expressões numéricas e
vice-versa. Também não apresentou qualquer dificuldade no cálculo de expressões numéricas
com o recurso às propriedades da multiplicação. Quando solicitada a calcular mentalmente
produtos de inteiros por decimais, a Lúcia recorreu à representação dos decimais em fracção,
por considerar que este procedimento lhe facilitaria o cálculo mental. Recorreu ainda às
propriedades da multiplicação. Assim, para calcular o produto de 16 × 0,25, começou por o
igualar a 16 × ¼ e comentou:
L: Multiplicar 16 por ¼ é o mesmo que dividir por 4.

Perante a expressão 0,25 × 160 e após a igualar a ¼ × 16, comentou:
L: É como cá em cima [o resultado da anterior] e acrescenta-se um zero!

Para calcular o produto de 32×0,5, voltou a mudar a representação decimal para fracção
e comentou:
L: Metade de 32, que é metade de 30 … mais metade de 2! Dá 16!”

Na resolução da tarefa: “Lê o seguinte diálogo entre dois alunos, passado na aula de
Matemática: – Posso multiplicar 4 por um número e obter, como resultado, um número que é
menor do que 4 – afirmou a Ana. – Não, não podes – respondeu o Manuel. – Quando
multiplicas 4 por outro número, o resultado é sempre um número maior do que 4. Qual dos
dois alunos tem razão, a Ana ou o Manuel? Explica o teu raciocínio.”, a Lúcia admitiu que a
“Ana é que tem razão, porque quando se multiplica um número por 4 não dá sempre maior”
exemplificando com fracções unitárias. No entanto, ainda não conseguiu generalizar, já que
conclui que “dá maior quando se multiplica por uma fracção”.
O percurso da Lúcia no que concerne ao desenvolvimento das suas estruturas
multiplicativas e sentido da operação: multiplicação como isomorfismo de medidas, pode
resumir-se ao conteúdo das Tabelas 3 e 4 que se seguem.

Estruturas multiplicativas
Multiplicação
Isomorfismo de
medidas

Desempenho durante o
Desempenho precedente (números inteiros
ensino/aprendizagem (números
e decimais)
racionais)

Procedimentos
(% tarefas)

Operador escalar (33%)
Redução à unidade (17%)
a e b como números (17%)

Operador escalar (25%)
Operador funcional (75%)

Estratégias
(% tarefas)

Esquemas (17%)
Multiplicação (67%)

Multiplicação (100%)

Dificuldades
(% tarefas)

Não identifica a operação (17%)
Erra os factores - dificuldade em relacionar
noções temporais. (16%)
Tabela Nº 3 - Percurso da Lúcia no desenvolvimento do raciocínio multiplicativo
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Sentido da operação
Multiplicação
Isomorfismo de
medidas

Desempenho durante o
Desempenho precedente (números inteiros e
ensino/aprendizagem (números
decimais)
racionais)

Dificuldades

Encontrar um enunciado para uma expressão
que envolve a multiplicação ou a divisão.
Fazer
conexões
entre
diferentes
representações (decimal, fracção e numeral
misto)
Apresentar estratégias de cálculo mental
Generalizar o efeito da operação
baseadas nas propriedades das operações
sobre um par de números
Verificar dados e resultado
Relacionar o contexto com os cálculos
efectuados
Conhecer o efeito de uma operação sobre
um par de números
Comparar e ordenar números racionais
Tabela Nº 4 - Percurso da Lúcia no desenvolvimento do sentido da operação

5. Considerações finais
A análise e discussão de dados apresentada, refere-se apenas a um excerto do trajecto de
aprendizagem realizado pela Lúcia, no âmbito do estudo referido. Assim, foca apenas o
percurso feito pela aluna, durante o ensino da multiplicação de números racionais em contexto
de isomorfismo de medidas. No entanto, os resultados apresentados preconizam um progresso
nas aprendizagens realizadas pela aluna.
Ao nível do desenvolvimento do raciocínio multiplicativo, não se verificaram melhorias
significativas na identificação da operação envolvida, bem como, nos teoremas-em-acção que
fundamentam os procedimentos multiplicativos adoptados, uma vez que a Lúcia denotou
raciocínio multiplicativo no desempenho precedente. Assim, no seu desempenho precedente a
Lúcia identificou a multiplicação nas tarefas em que esta estava envolvida, com excepção de
uma situação, onde recorreu a um esquema como estratégia de resolução. Durante a
aprendizagem, a aluna identificou sempre a operação envolvida tendo recorrido à
multiplicação como estratégia de resolução. Os procedimentos adoptados pela Lúcia durante o
desempenho precedente passaram na sua maioria pelo recurso ao operador escalar, enquanto
que durante a aprendizagem dominou o recurso ao procedimento funcional.
No que concerne ao desenvolvimento do sentido da operação de multiplicação a Lúcia
denotou melhorias significativas. Durante o seu desempenho precedente, a aluna apresentou
dificuldades em algumas das componentes essenciais para uma compreensão significativa da
operação, nomeadamente, (i) em encontrar um enunciado para uma expressão que envolve a
multiplicação; (ii) em fazer conexões entre diferentes representações (decimal, fracção e
numeral misto); (iii) em apresentar estratégias de cálculo mental baseadas nas propriedades
das operações; (iv) em verificar dados e resultado; (v) em relacionar o contexto com os
cálculos efectuados; (vi) em conhecer o efeito de uma operação sobre um par de números; e
(vii) em comparar e ordenar números racionais. Já durante a aprendizagem, a única
dificuldade apresentada pela Lúcia, foi generalizar o efeito da operação sobre um par de
números.
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Resumo
Nesta apresentação colocaremos em destaque uma experiência didáctica no âmbito de
um programa de Formação Contínua em Matemática para professores do 1.º ciclo do ensino
básico, realçando o desenvolvimento do sentido do número e de estratégias de cálculo mental
com base na descoberta de padrões numéricos. Mostraremos alguns episódios de sala de
aula em que ressalta o modo escolhido por estes professores para transferir para a sua sala
de aula o trabalho realizado nas sessões de formação, de modo a promover estas
capacidades nos seus alunos.

1. Introdução
Esta comunicação aborda uma experiência de ensino visando o desenvolvimento do
cálculo mental e do sentido do número em estudantes do 1.º ciclo do ensino básico, com base
na descoberta de padrões numéricos. O nosso interesse neste tema justifica-se pelo nosso
envolvimento pessoal em dois projectos: (a) um programa de Formação Contínua em
Matemática para professores do 1.º ciclo, estabelecido em Portugal em 2005 por iniciativa
ministerial e implementado em cada região por instituições de ensino superior, com a
finalidade principal de melhorar as aprendizagens matemáticas dos alunos; e (b) um projecto
intitulado Matemática e Padrões no ensino básico: perspectivas e experiências curriculares
de alunos e professores, que pretende estudar o valor de uma abordagem curricular centrada
na exploração de padrões no desenvolvimento do conhecimento matemático de alunos do
ensino básico e no desenvolvimento profissional de professores.
Nos primeiros anos da escolaridade básica, a Matemática é tradicionalmente encarada
numa perspectiva procedimental, com forte predominância no cálculo. No nosso trabalho com
professores realçamos a compreensão, a descoberta de padrões aliada à resolução de
problemas e à comunicação. Já que defendemos que a fluência de cálculo deve ser
essencialmente mental, os alunos devem desenvolver a capacidade de ver padrões, reconhecer
estruturas numéricas, lidar com as propriedades nos números e operações, e fazer
generalizações.
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2. Da aritmética ao pensamento algébrico
Tradicionalmente, o estudo da álgebra sempre esteve fora das atribuições dos
professores do 1.º ciclo. Contudo, nos últimos anos tem sido recomendada a sua introdução
nos currículos escolares desde os primeiros anos (NCTM, 1989, 2000; ME, 2001; MEDGIDC, 2007).
O que é o pensamento algébrico nos níveis elementares? Mason (1996) considera que:
A álgebra como uma forma disciplinada de pensamento emergiu quando as pessoas se
aperceberam do facto de que podiam operar sobre objectos (números, formas, expressões) e
podiam operar sobre essas operações. Assim, quando alguém for capaz de pensar como combinar
operações aritméticas, já começou a fazer álgebra, porque está a operar sobre operações de objectos
(p.74).

Kieran (2004) apresenta a seguinte definição de pensamento algébrico nos primeiros
anos de escolaridade:
O pensamento algébrico nos primeiros anos envolve o desenvolvimento de modos de pensar
através de actividades para as quais o simbolismo da álgebra pode ser usado como ferramenta mas
que não são exclusivas da álgebra e que podem ser abordadas sem qualquer uso de simbolismo
algébrico, tais como, analisar relações entre quantidades, detectar a estrutura, estudar a mudança,
generalizar, resolver problemas, modelar, justificar, provar e predizer (p. 149).

Em consonância com esta autora, Cai e Moyer (2008) definem o pensamento algébrico
nos primeiros anos como “uma extensão da aritmética e da fluência de cálculo típicas dos
primeiros anos de escolaridade à consideração mais profunda da estrutura matemática
subjacente” (p.170). O desenvolvimento do pensamento algébrico nos primeiros anos requer
assim o desenvolvimento de modos de pensamento que resultam, entre outros, de detectar a
estrutura, estudar a mudança, generalizar e justificar. Se os professores e os alunos
trabalharem de forma integrada o pensamento aritmético e algébrico nos primeiros anos, a
aritmética e a álgebra passarão a ser vistas como interligadas. Deste modo, o estudo da
álgebra nos anos subsequentes terá mais probabilidades de vir a ser facilitado por ser uma
extensão natural da matemática dos primeiros anos. Esta visão alternativa da aritmética como
uma parte da álgebra, na qual os números são tratados como instâncias de exemplos mais
gerais (Schliemann, Carraher & Brizuela, 2007), destaca o facto de as ideias aritméticas,
conceitos e técnicas terem um carácter potencialmente algébrico no sentido de que são
generalizáveis. Neste enquadramento, ganha particular relevância o conceito de sentido do
número. A aquisição do sentido do número envolve a compreensão do número e das
operações e o seu uso para fazer juízos matemáticos e para desenvolver estratégias úteis para
lidar com números e operações (McIntosh, Reys & Reys, 1992).
Usiskin (1999) argumenta que é produtivo e sensato trabalhar a álgebra no 1.º ciclo e
que, mesmo sem se aperceberem, os professores ensinam e os alunos aprendem álgebra. Para
justificar a sua tese, o autor define álgebra como uma linguagem com cinco aspectos
fundamentais: incógnitas; fórmulas; padrões generalizáveis; representantes; e relações.
Focamos aqui o terceiro ponto por ser o mais importante neste estudo. Por exemplo,
multiplicar um número por 19 é o mesmo que multiplicá-lo por 20 e em seguida subtrair o
número. Este é um caso especial da propriedade distributiva, cuja descrição algébrica é 19n =
20n - n. Esta descrição gera uma analogia com a aritmética. Por exemplo, para resolver o
problema de determinação da quantia gasta ao comprar 19 cadernos a 4 euros cada, podemos
resolvê-lo através do cálculo mental, fazendo 19 × 4 = 20 × 4 - 4. Outro exemplo é descobrir
que adicionar um número a si próprio é o mesmo que achar o seu dobro. Esta visão é
consistente com a ideia de álgebra como aritmética generalizada (Kaput & Blanton, 2001).
Uma das estratégias defendidas por estes autores para algebrizar o currículo de aritmética é a
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de ver a álgebra como a generalização e formalização de padrões, através de (a) generalizar as
operações aritméticas, as suas propriedades e, nalguns casos, raciocinar acerca de relações
mais gerais e suas formas (e.g. comutatividade, relações inversas); e (b) construir
generalizações acerca de propriedades numéricas ou relações particulares (e.g. a soma de
ímpares é par).
Outra ideia interessante neste domínio é a de quase-variáveis (Fujii & Stephens, 2001,
2008). Este conceito relaciona-se com variáveis implícitas usadas pelos alunos em contextos
aritméticos. Por exemplo, quando uma aluno descobre que a subtracção 32 - 5 pode ser
realizada adicionando primeiro 5 a 32 e depois subtraindo 10; e seja qual for o número,
subtrair 5 é o mesmo que adicionar 5 e depois subtrair 10. Esta estratégia de cálculo mental
traduz de facto uma propriedade, a generalização de um procedimento aritmético. Assim, este
trabalho com quase-variáveis representa uma ponte adequada entre a aritmética e a álgebra.
Do que foi exposto depreende-se que o cálculo mental desenvolve o pensamento
flexível, promove o sentido do número e encoraja a criatividade e um trabalho eficiente com
números, e reciprocamente, um sentido do número mais apurado conduz por sua vez ao
desenvolvimento de outras estratégias de cálculo mental. Verifica-se assim uma relação
dialéctica entre estes dois aspectos. Um dos processos de criação e refinamento dessas
estratégias é a identificação de padrões numéricos, tornando-se estes por sua vez a base da
emergência do pensamento algébrico através da sua generalização.

3. A experiência didáctica
Defendemos que é possível trabalhar a aritmética generalizada desde muito cedo, mas
os professores devem estar conscientes da importância dos aspectos relacionados de modo a
torná-los explícitos e valorizá-los no trabalho com os alunos. No que respeita ao cálculo
mental, temos visto muitos alunos do 3.º e mesmo do 4.º ano que, para calcular 16 + 10,
contam um a um, pelos dedos. Deste modo, trabalhámos com os professores uma proposta
didáctica que consiste, entre outros aspectos, na descoberta de padrões numéricos em tabelas.
Numa primeira fase, utilizamos uma tabela dos 100 que é dada aos alunos. Numa fase
posterior, as tabelas são construídas pelos próprios alunos com base em dados numéricos
obtidos por contagens.
Aos professores que frequentam este programa de formação, as tarefas são apresentadas
do mesmo modo que se espera que eles venham a utilizar com os seus alunos. Descrevemos
de seguida os aspectos principais da exploração matemática que se pretende realizar com
estes dois tipos de tarefas.
Tarefa A
A tabela dos 100 é uma matriz de 10×10 exibindo os cem primeiros números naturais
em linha. A tabela deve ser analisada durante alguns minutos para procura, e em seguida
comunicação, de descobertas iniciais próprias. Posteriormente, e aproveitando as descobertas
surgidas, o professor deve chamar a atenção dos alunos para o facto de adicionar um, dois,
três, observando o movimento nas células da tabela que corresponde a essas adições. O
movimento oposto é identificado com a subtracção. Em seguida podem descobrir o padrão,
quer visual quer numérico, de adicionar 10. Em vez de contar um a um pelas células, podem
“descer” directamente na mesma coluna para a linha seguinte. Um movimento semelhante
permite adicionar 20. São de realçar sempre os movimentos opostos que correspondem a
subtrair 10, 20, etc. Outras estratégias visitadas envolvem adicionar e subtrair 11 e 9. Os
alunos devem observar que 11 = 10 + 1, e identificar na tabela os movimentos
correspondentes. O movimento oposto, subtrair 11, corresponde a subtrair 10 e depois subtrair
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mais 1. O caso de adicionar 9 é idêntico, consistindo em reparar que 9 = 10 - 1. O movimento
oposto subtrai 9 subtraindo 10 e em seguida adicionando 1.

Estas são estratégias muito elementares que contudo necessitam de ser abordadas
explicitamente. Defendemos que há bons modelos para apoiar o trabalho com números e
operações, como por exemplo a recta numérica. Contudo, esta é de mais difícil uso para
apoiar, por exemplo, o cálculo 58 + 27, se os alunos não conseguirem calcular mentalmente
58 + 20.

Por este motivo, os professores devem começar por conhecer e aplicar estratégias
básicas de cálculo mental e a tabela dos 100 é claramente um bom recurso para o fazer.
Defendemos também que é necessária uma certa prática de rotina para melhor interiorização
destas estratégias. Sugerimos assim que os professores gastem dez minutos no princípio de
cada aula de matemática com este trabalho.
Tarefa B
Usa-se um dado para marcar o número de partida e outro dado para estabelecer o salto.
Por exemplo, se no primeiro dado sair 2 e no segundo sair 4, as crianças devem começar, à
vez, a contar a partir do 2 e de 4 em 4. O trabalho pode ser feito com toda a turma. Faz-se
depois o registo dos números saídos na busca de padrões. Quando tiver sido detectada uma
repetição no algarismo das unidades podem escrever-se os números obtidos do seguinte
modo:

Assim, os próprios alunos constroem uma tabela com os dados obtidos que pode ser
analisada do ponto de vista da descoberta de padrões.
Os dados foram recolhidos em algumas turmas através de observação, reflexão acerca
das aulas e análise do trabalho escrito de alunos.
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4. Alguns episódios de sala de aula
Apresentaremos alguns episódios recolhidos em aulas observadas que podem iluminar o
processo de transferência da formação para o trabalho na sala de aula, interligando a teoria
com a prática.
Tarefa A
Uma professora, com os seus alunos do 1.º ano, começou a aula por fazer alguns
exercícios de cálculo mental antes de passar à tarefa principal. Esses exercícios eram
intencionalmente repetitivos, por exemplo: 6+2; 16+2; 26+2; 36+2; 46+2. 4+3; 14+3; 24+3;
34+3. 5+4; 15+4; 25+4; 35+4. E de seguida, com o suporte da tabela dos 100, trabalhou as
somas: 12+10; 15+10; 18+10; 24+10; 37+10; 42+10; …
A professora procurou, em ambos os casos, que os alunos reconhecessem os padrões
para adicionar 2, 3, 4 e, finalmente, 10, realçando os movimentos. Particularmente no caso da
soma de 10 unidades, mostrou concretamente que os 10 saltinhos de casa em casa a partir, por
exemplo, do 26, conduziam ao número 36 que está localizado na mesma coluna, na linha
imediatamente abaixo, levando os alunos a concluir que, para adicionar 10, poderiam
deslocar-se directamente para essa casa de baixo. Aproveitou também para relacionar com a
operação inversa:
Prof.: Vamos somar 10 a 26. Olhem: 27, 28, 29, … Dez saltos.
Alunos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Prof.: Onde fomos parar?
Alunos: Abaixo.
Prof.: … abaixo. Parámos na casinha de baixo. E agora, vamos ver: 38 mais 10? É contigo,
Aluno 1.
A1: 48.
Prof.: 48. E 48 menos 10, Aluno 2?
A2: 38.
Prof.: Como é que chegaste lá?
A2: Andei para trás.

A professora continuou com outros casos do mesmo género, familiarizando os alunos
com este processo de adicionar 10 e também com o processo inverso de subtrair 10.
Já próximo do fim do ano, a professora decidiu que tinha chegado a altura de testar a
capacidade de cálculo mental dos alunos. Quando chegámos, cada aluno tinha um
“computador” na sua frente, uma tabela dos 100 de cerca de 20×15 cm2, plastificada, que
poderiam utilizar para responder às questões que quiséssemos colocar-lhes com números até
100. Para não os atrapalhar, pois não conhecia exactamente o seu grau de competência,
começámos por colocar a questão 13 + 10. Ouviu-se da parte da turma um “uf!” desdenhoso,
que queria exprimir a facilidade da questão. Continuámos então com questões mais
complexas, uma a cada aluno, seguindo a ordem dos lugares. Pudemos verificar que apenas
um número reduzido de alunos não respondeu à primeira e, quando lhes pedimos para
explicar a resposta, fizeram-no de forma correcta, alguns usando a imagem criada com a
professora de que podiam descer pelas escadas de um em um, ou então ir de elevador para o
andar de baixo saltando de uma vez 10 degraus - ou dois andares (10+10), etc.
Nós: [Para o Aluno 1] 27 mais 11?
A1: 38.
Nós: Boa! Como fizeste? Explica-nos.
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A1: Estava no 27, desci um andar… e caminhei uma unidade à direita para o 38.
Houve muitas crianças que disseram que não precisavam do “computador” porque o melhor
computador era a cabeça, e guardaram a tabela:
Nós: [Para o Aluno 3] Para ti. Esta é difícil!
Prof.: Ele arrumou o computador.
Nós: Ah, estou a ver! Então diz-me: 29+20?
A3: 29 mais 20, 49.
Nós: Muito bem. Como fizeste?
A3: Fiz 29 mais 10 que é 39, depois mais 10 é 49.

Tarefa B
Noutra turma, esta do 2.º e 3.º ano, a professora optou pelo jogo dos dados para realizar
contagens de dois em dois, três em três, quatro em quatro, etc. Os alunos começaram por
contar à vez, a partir do número saído no primeiro dado e segundo o salto indicado pelo
segundo dado, até percorrer a turma inteira. As primeiras experiências foram apenas de
contagem e foram realizadas oralmente. Numa segunda fase, fizeram o registo em linha dos
números saídos. A professora pediu então para descobrirem algum padrão nessa sequência de
números. Um aluno realçou a repetição dos algarismos das unidades ao fim de alguns passos.
Esta experiência foi feita com vários números de partida, mesmo para além do dado, e vários
saltos. A professora sugeriu então que, quando surgisse um número em que houvesse
repetição do algarismo das unidades, este fosse colocado debaixo do primeiro numa segunda
linha. Todos os alunos fizeram nos seus cadernos este registo.
Nas imagens seguintes pode observar-se o registo no quadro da mesma situação, neste
caso começando no 15 e saltando de três em três. Outro padrão observado, para além da
repetição do algarismo das unidades de dez em dez números, é que os números pertencem à
tabuada do três, ou seja, são múltiplos de três.
A professora então assinalou algumas casas da tabela entretanto construída e pediu aos
alunos para as preencherem com o número respectivo, incentivando a descoberta de outro
padrão: de linha para linha há, um salto de 30 unidades. Descobriram assim, sem precisar de
preencher totalmente a tabela, algumas casas distantes.

Houve ainda lugar à justificação de algumas descobertas, na sequência do
questionamento feito pela professora:
Prof.: Porque é que os números são todos múltiplos de 3?
A1: Porque contamos de três em três.
Prof.: Só?
A2: E começámos no 15, que também é da tabuada do 3.
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E, noutro caso:
Prof.: Porque é que saltam de linha para linha de 30 em 30?
A3: Porque há dez números em cada linha que saltam de três em três.
A4: E 3x10 é 30!

Estes dois exemplos ilustram as ideias que se desenvolveram inicialmente sobre a
relação dialéctica entre o sentido do número e estratégias de cálculo mental, onde é realçada a
importância da descoberta de padrões numéricos e da sua explicitação na construção de regras
que os alunos vão descobrindo e refinando. Por outro lado, mais uma vez se verifica que os
professores estão no ponto de viragem entre a estrutura matemática e o desenvolvimento da
criança. Ao decidir em que ideias incidir, “puxando” e apoiando os alunos individualmente,
cada um ao seu ritmo, ou ainda com ideias gerais para o grupo, questionando-os de forma
intencional e orientada, estão a contribuir para que os alunos façam Matemática. Nos
episódios descritos, as professoras ajudaram a criar a base da emergência do pensamento
algébrico através da generalização de padrões numéricos detectados pelos alunos, e no último
caso descrito abrangendo a fase da justificação, o que permitiu transformar as conjecturas
feitas em propriedades matemáticas.

5. Discussão e conclusões
As professoras comentaram na reflexão sobre as aulas que os alunos se mantinham
muito entusiasmados com este trabalho, gostavam muito de Matemática e pediam sempre
mais tarefas matemáticas desafiantes, mesmo quando a professora queria mudar de tema.
Estes aspectos foram também objecto de observação. As professoras realçam, no entanto, que
a evolução visível na aprendizagem matemática dos seus alunos não é obtida gratuitamente. É
resultado de um trabalho duro e diário com as seguintes características: (a) foca-se na
descoberta de padrões numéricos. Ambas afirmaram ter gasto bastante tempo nas aulas de
Matemática com tarefas de descoberta e generalização de padrões; (b) exige a verbalização e
a aplicação das descobertas feitas. Ambas salientam as vantagens da comunicação oral,
afirmando que a exigência de verbalização contribui para uma melhor compreensão quer da
parte do aluno que expõe quer dos colegas; e (c) apoia-se na valorização explícita deste
trabalho pelo professor, o que estimula os alunos a investir e desenvolver as suas
competências neste domínio. De facto, ambas as professoras realçaram que dão muita
importância à exploração de exercícios de cálculo mental, transmitindo aos alunos esse gosto
e apreensão da importância.
De notar ainda um facto importante: a tabela dos cem, na turma do 1.º ano, é um recurso
transitório que a professora pretende e espera que venha a ser progressivamente abandonado
pelos alunos à medida que interiorizam, através da descoberta de padrões, diversas estratégias
de cálculo mental, como aliás se observou que acontecia já com alguns alunos.
A evidência recolhida permitiu concluir, particularmente nos alunos do 1.º ano, que
estes se envolvem entusiasticamente em tarefas matemáticas desafiantes desde muito cedo (56 anos) e tiveram um grande desenvolvimento do seu cálculo mental. A descoberta e
generalização de padrões numéricos, para além de gerar estratégias de cálculo mental que
podem ser uma ferramenta de cálculo poderosa, evidencia a estrutura numérica e as relações e
propriedades de números e operações, promovendo assim o pensamento algébrico dos alunos
mesmo em níveis de escolaridade iniciais. Deste modo, acreditamos que estamos a contribuir
para tornar a matemática elementar mais profunda e consistente.
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Resumo
Esta comunicação pretende dar a conhecer parte de um trabalho de investigação
realizado com uma turma do 5.º ano de escolaridade, que visou o aprofundamento da
problemática do ensino aprendizagem dos números racionais no ensino básico,
particularmente no que diz respeito ao estabelecimento de conexões entre as diversas
representações destes números. Neste contexto, foi realizada uma experiência de ensino no
tema Números Racionais, delineada colaborativamente com a professora de uma turma de
alunos com reduzida experiência escolar neste tópico. Tentou-se criar um contexto favorável
ao estabelecimento de conexões entre as várias representações dos racionais, através de
problemas e tarefas de natureza exploratória e investigativa e do uso de modelos,
principalmente a barra numérica.
O objectivo da presente comunicação é evidenciar como os alunos, partindo dos
conhecimentos informais que possuem sobre fracções e percentagens, se começam a
apropriar da barra numérica, articulando as várias representações dos números racionais, à
medida que vão resolvendo problemas que suscitam o uso deste modelo.
Os resultados aqui apresentados dizem respeito à exploração dos alunos de uma tarefa
contextualizada na realidade, envolvendo números racionais, nos significados de medida e
parte-todo, em que a barra numérica surge como modelo. Os dados foram recolhidos a partir
do registo vídeo da aula de discussão da tarefa com toda a turma e dos registos escritos dos
alunos que trabalharam em pequenos grupos.
Os resultados deste estudo permitem compreender como os alunos começam a usar a
barra numérica associada aos contextos propostos como um modelo de uma situação, para
se transformar num modelo para pensar e resolver um problema (Van den Heuvel-Panhuizen,
2003), fazendo apelos a várias representações dos números racionais, e através de
estratégias variadas e flexíveis.

1. Introdução
O conceito de número racional é fundamental no desenvolvimento matemático dos
alunos no ensino básico, no entanto, este reveste-se habitualmente de enorme dificuldade. As
orientações curriculares mais recentes, assim como a investigação realizada
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internacionalmente (Lamon, 2007), sugerem, na aprendizagem inicial dos racionais, o
estabelecimento de conexões entre as suas representações (ME, 2007).
O conceito de número racional é tão importante quanto complexo, existindo inúmera
investigação que procura problematizar a situação e encontrar soluções para esta
complexidade. Apesar das várias direcções tomadas pela investigação, parece ser claro que há
muitos factores a ter em conta no ensino aprendizagem deste conceito, como por exemplo, os
seus vários significados, o conhecimento informal dos alunos e o uso de contextos e modelos
apropriados. Deste modo, é objectivo deste estudo compreender como alunos do 5.º ano de
escolaridade, partindo dos conhecimentos informais que possuem sobre fracções e
percentagens, se começam a apropriar da barra numérica, articulando as várias representações
dos números racionais, à medida que vão resolvendo problemas que suscitam o uso deste
modelo.
Números racionais: significados e representações
A investigação na área dos números racionais tem seguido direcções diversas, com
incidência nas operações, erros, dificuldades, várias representações e significados. Os
números racionais podem ser interpretados de várias formas, constituindo-se em diferentes
sub-conceitos. Kieren (1980) foi o primeiro a defender que o conceito de número racional
envolve vários significados, os quais designou por sub-constructos. Segundo este autor, uma
compreensão completa dos números racionais requer não só uma compreensão de cada um
dos sub-constructos separados, mas também da forma como eles se relacionam. O projecto
Rational Number Project (Behr, Harel, Post & Lesh, 1992) baseou grande parte do seu
trabalho nos sub-constructos de Kieren: medida, quociente, razão e operador, adicionando
ainda um outro, a relação parte-todo (Olive, 1999).
O conceito de número racional é reconhecidamente complexo devido: a) aos diferentes
significados e representações que estes números podem assumir; b) aos desafios quando se
comparam quantidades através das diferentes representações; e c) ao facto de amiúde este
tema não ser desenvolvido com os alunos seguindo um modelo adequado (Moss, 2005). A
introdução deste conceito está longe de ser trivial (Merlini, 2005), tanto do ponto de vista do
ensino, como da aprendizagem, sendo particularmente difícil aos alunos relacionarem as
várias representações: fracção, decimal e percentagem (Sweeney & Quinn, 2000). No entanto,
tanto as orientações curriculares, como a vasta investigação empírica sobre os racionais
(Lamon, 2007), tem mostrado que é importante que os alunos trabalhem as várias
representações destes números. Assim, o documento Principles and standards for school
mathematics (NCTM, 2000) refere que devem ser dadas oportunidades aos alunos para
estabelecerem conexões entre as várias representações matemáticas.
Existem propostas diversas relativamente ao modo como se pode ajudar os alunos a
estabelecer essas relações. Segundo Moss (2005), as percentagens podem ser introduzidas
antes do estudo das fracções e da representação decimal, porque neste caso os alunos estão
sempre a trabalhar com fracções cujo denominador é 100, o que aparentemente se torna mais
fácil. Estas podem ser abordadas evidenciando-se a equivalência entre racionais cuja
representação decimal ou sob a forma de fracção sejam mais simples. Desta forma, os alunos
podem fazer conversões (preliminares) entre as diferentes representações de um número
racional de uma forma directa e intuitiva, enquanto desenvolvem uma compreensão geral de
como as três representações se relacionam (Moss, 2005).
Um argumento adicional, quanto ao reforço do ensino precoce das percentagens, é o
facto destas constituírem uma forma natural de pensar acerca das proporções (Moss & Case,
1999), uma vez que são uma espécie de razão em que a segunda quantidade é sempre 100
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(Lamon, 2006). No entanto, uma abordagem destes conteúdos de forma isolada é uma das
fontes de dificuldades por parte dos alunos (Sweeney & Quinn, 2000).
Conhecimento informal
O conhecimento informal sobre os números racionais é, em grande parte, alheio ao
conhecimento dos símbolos e procedimentos matemáticos (Mack, 1990). Embora possa
existir um desfasamento entre estes tipos de conhecimento, Hiebert (1988) propõe que na
escola os conhecimentos informais dos alunos sirvam de base para o desenvolvimento dos
símbolos e procedimentos matemáticos, independentemente do conteúdo abordado. Estudos
revelam que quando os alunos chegam à escola possuem conhecimento informal sobre vários
conceitos associados aos números racionais, nomeadamente, o de partilha equitativa e de
equivalência (Pothier & Sawada, 1983) e também sobre “juntar” e “separar” conjuntos bem
como estimar quantidades que envolvam fracções (Behr, Wachsmuth & Post 1985). Ainda
assim, Mack (1990) refere que o conhecimento informal que os alunos têm sobre fracções é
desligado dos conhecimentos simbólicos e procedimentais destas, não sendo claro como eles
usam este conhecimento na compreensão dos símbolos e procedimentos das fracções durante
o ensino.
O conhecimento informal dos alunos, analisado em diversos estudos (Mack, 1990,
2001), pode ser caracterizado como o conhecimento aplicado e circunstancial construído
pelos indivíduos como resposta às suas experiências da vida real, ou seja, o conhecimento
informal (prático) que os alunos possuem dos números racionais, podem ajudá-los a resolver
problemas reais com sucesso (Kieren, 1988; Mack, 1990).
O modelo da barra numérica
Entre os modelos que têm sido descritos como potenciadores do desenvolvimento do
conceito de número racional, encontra-se a barra numérica, presente em diversos estudos no
âmbito da Educação Matemática Realista (Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). Esta permite
que os alunos explorem relações entre números e contribui para a compreensão das relações
entre as várias representações dos números racionais (Van Galen et al., 2008). São,
adicionalmente, reconhecidas razões de ordem didáctica e psicológica para a utilização da
linha numérica dupla como um modelo central para as operações de adição e subtracção com
os racionais: 1) articula-se com soluções de procedimentos informais devido ao seu carácter
linear (Klein, Beishuizen & Treffers, 1998) e é um modelo natural para as estratégias de
contagem informais; 2) tem o potencial de aumentar o nível de actividade dos alunos
(Gravemeijer, 1994); 3) tem um carácter natural e transparente (Klein et al. 1998), uma vez
que o seu formato vazio estimula a representação mental dos números e das operações de
adição e subtracção; 4) os alunos que a utilizam estão cognitivamente envolvidos nas suas
acções, e não se tornam dependentes, numa fase primária, da visualização (Beishuizen, 1993).
Deste modo, pode afirmar-se que a utilização da barra numérica favorece a criação de uma
imagem mental das estratégias de contagem e das operações, estimulando o cálculo mental e,
mais globalmente, o sentido de número.
No que diz respeito, estritamente, à barra numérica, Bright, Behr, Post e Wachsmuth
(1988) enumeram algumas vantagens deste modelo: 1) o comprimento representa uma
extensão da unidade e, simultaneamente, de todas as subdivisões da unidade; 2) é um modelo
contínuo; e 3) requer o uso de símbolos para transmitir o significado pretendido. Deste modo,
este modelo é apontado como sendo particularmente útil numa fase inicial de exploração das
várias representações dos números racionais, em contextos que envolvam medida e divisão.
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2. Metodologia
A metodologia adoptada neste estudo é de natureza interpretativa, recorrendo à
observação de aulas (com gravação vídeo) e análise dos registos escritos dos alunos, como
principais estratégias de recolha de dados. Os participantes deste estudo são os alunos da
turma de 5.º ano que trabalharam colaborativamente em pequenos grupos de quatro elementos
(Grupos 1, 2, 3 e 4) na realização das tarefas propostas planeadas pelas autoras deste estudo,
em colaboração com a professora da turma. A constituição dos grupos foi efectuada a partir
da aplicação de um teste escrito, antes da realização da experiência, incidindo sobre a
representação de racionais nas várias formas e a resolução de problemas simples, envolvendo
racionais. Procurou-se criar grupos com alunos que tivessem tido um desempenho variado
nesse pré-teste e, adicionalmente, diversificar a representação de género e dos níveis obtidos
no final do 1º período, na disciplina de Matemática.
Para a avaliação dos alunos no pré-teste foram criadas categorias de análise, a partir das
quais se estabeleceram três níveis de desempenho (bom - A, médio - B e reduzido - C). No
entanto, o desempenho dos alunos no pré-teste ficou-se apenas pelos níveis B e C, o que nos
levanta a forte conjectura de que os alunos não tiveram um contacto significativo com as
fracções e os racionais no seu percurso escolar. A generalidade dos alunos revelou escassos
conhecimentos, ficando-se pela identificação da metade, ½ ou 50% de uma área, pelo
reconhecimento de 20%, como sendo a quinta parte de uma figura e pela aplicação do
significado de operador (quarta parte) numa situação simples, que os mesmos transformam
numa divisão por quatro.
A partir destes resultados foi delineada uma experiência de ensino, alicerçada num
conjunto de tarefas que promovem as conexões entre as várias representações dos racionais,
que tem em conta as novas orientações curriculares para o ensino da Matemática (ME, 2007),
no que se refere ao tema dos números racionais. As tarefas são preparadas para se realizarem
em dois momentos: depois da professora dar alguma informação sobre as tarefas, sempre que
isso se justifique, os alunos trabalham de forma autónoma em pequenos grupos (quatro
elementos), e no final procede-se à discussão oral em grande grupo (turma). As tarefas
propostas visam desenvolver diversas capacidades como observação, confronto de resultados,
discussão de estratégias e formalização de conceitos e representações matemáticas.
Com o intuito de proporcionar aos alunos modelos que os auxiliassem a representar
situações concretas, dando-lhes apoio visual ao raciocínio sobre as relações que se podem
estabelecer com os números racionais, a barra numérica foi um dos principais modelos
estimulados pelas tarefas.
A tarefa analisada nesta comunicação, é a quarta numa sequência em que figuram
contextos, com personagens e acontecimentos onde é natural surgirem números racionais. A
primeira tarefa parte de uma situação de partilha equitativa, permitindo que os alunos
desenvolvam o sentido de quociente (dividir os chocolates em dois, quatro e oito pedaços
iguais, que pode ser realizado por esquemas), servindo de “trampolim” para a exploração da
relação parte-todo. Para a realização desta tarefa os alunos têm à sua disposição tiras de papel
geometricamente iguais (simbolizando os chocolates), que servem de modelo da situação. A
segunda tarefa apela à utilização de um número racional como quociente e na relação parte-todo, envolvendo quantidades discretas. Nesta tarefa os alunos devem utilizar numerais
mistos para representar uma determinada quantidade maior que a unidade, assim como
reconstruir a unidade a partir das suas partes, usando representações pictóricas e símbolos. Na
terceira tarefa pretendia-se que os alunos além de utilizarem os racionais, como medida e
operador, os representassem, escritos de diferentes formas, numa barra.
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A quarta tarefa (que iremos analisar nesta comunicação) é apresentada num contexto de
um problema, em que os números racionais aparecem com o significado de medida e de parte-todo e, na qual, existia a expectativa de que os alunos pudessem vir a usar a barra numérica.

Figura 1- Tarefa 4

3. O uso da barra numérica pelos alunos
Resolução da tarefa
A tarefa analisada questionava os alunos sobre a quantidade de espelhos necessária para
preencher o fundo do palco. As estratégias usadas inicialmente pelos grupos foram
essencialmente de dois tipos. Uma das estratégias foi a realização de adições sucessivas do
comprimento de cada espelho (fig. 1), até perfazer um total superior ao valor pretendido. A
outra estratégia que os alunos seguiram (fig. 2) baseou-se inicialmente na estimação de uma
resposta (5 espelhos), mas que ao verificarem pela multiplicação que obtinham um valor
inferior ao pretendido, adicionaram o comprimento de mais um espelho, chegando então a
7,2m (6 espelhos).

Figura 2- Estratégia 1

Figura 3 - Estratégia 2

Os alunos consideraram o número inteiro de espelhos efectivamente utilizados para
realizar o trabalho referido, no entanto, aquilo que se pretendia era que eles determinassem
com exactidão que quantidade de espelhos estava aqui em jogo. Assim sendo, a professora
resolveu fazer um ponto da situação na exploração da tarefa e questionou-os sobre o número
de espelhos inteiros presente na sua resposta (5 espelhos) e sobre a representação possível
para a parte utilizada no sexto espelho.
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Professora: Uma parte da resposta nós já sabemos! Quantos espelhos inteiros vamos usar?
Grupo 3: Cinco!
Professora: É?! Então agora do outro, quanto é que vão utilizar?!
Grupo 2: Do outro vamos usar só um metro!
Professora: E como é que podem representar isso?

Dado que numa tarefa anterior, os alunos já tinham trabalhado com a representação de
um número racional sob a forma de numeral misto, a professora tinha a forte expectativa de
que essa forma de representação iria surgir nos grupos.
Após os alunos terem trabalhado em pequeno grupo, durante aproximadamente 30
minutos, a professora inteirou-se das respostas dos vários grupos e passou à fase de discussão
com o grupo-turma. Começou por registar no quadro a resposta dada por cada um dos quatro
grupos:

De seguida, a professora suscita a discussão com a turma questionando os alunos sobre
a correcção das duas respostas, aparentemente diferentes, que surgiram nos grupos:
Professora: Como eu penso que só há uma hipótese de resposta certa, quer dizer que há dois
grupos errados! É verdade o que eu estou a dizer?
Grupo 1: Não!
Professora: Vocês? O que acham? (dirigindo-se ao grupo 2)
Grupo 2: A professora não tem razão!
Professora: Que maçada! E vocês?
Grupo 3: Não!
Professora: Também não?! E aqui? (dirigindo-se ao grupo 4)
Grupo 4: Estão as duas bem!
Professora: Pronto! A professora não tem razão! (rindo) Agora podem explicar porque é
que a professora não tem razão.
Grupo 2: Porque dez doze avos é a mesma coisa que cinco sextos!
Professora: E como é que se podia provar isso?
Grupo 1: Dois vezes cinco dez e dois vezes seis são doze!
Professora: São fracções quê?
Grupo 2: Equivalentes!

Os alunos evidenciam reconhecer a equivalência entre as fracções presentes nos dois
numerais mistos, o que os leva a afirmar com segurança que ambas as respostas estão
correctas. De seguida, a professora questiona os grupos sobre as estratégias que os
conduziram a esses resultados.
A barra numérica na resolução dos grupos 1 e 3
A professora começou por questionar o grupo 3 sobre o modo como obtiveram o valor
de 10/12.
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Professora: Quero que me expliquem porque é que foram aos dez doze avos!
Grupo 3: O espelho media um metro e dois! E como um metro valia 10 e com mais 2
décimas ficou doze!
Professora: Porque uma unidade são quantas décimas?
Grupo 3: Dez!
Professora: 1,2 não são 12 décimas?
Grupo 3: Sim!
Grupo 3: Depois dividimos o espelho em doze bocadinhos!
Professora: Porquê?
Grupo 3: Porque era 1,2! E cada bocadinho ia valer 1 décima!

Como se pode verificar pelo registo escrito dos alunos (fig. 4), estes usaram uma barra
dividida em 10 partes (“um metro valia 10 [décimas]”) a que acrescentam duas (“com mais
duas décimas ficou 12”) que assinalam com o círculo1. Note-se que embora não exista o
mesmo rigor no desenho das partes na barra, tal como é feito com a representação dos
espelhos, os alunos interpretam-nas como partes iguais. No diálogo com a professora
evidenciam claramente que reconhecem que o todo (a unidade-comprimento do espelho) foi
dividida em 12 partes (“doze bocadinhos”) em que cada uma corresponde a uma décima, ou
seja, que estas são iguais entre si.

Figura 4 - Resolução do grupo 3

O grupo 1 explicou oralmente que tinha raciocinado de forma semelhante, dividindo a
barra (“o espelho”) em doze partes, cada uma delas “valia” uma décima. No entanto, ao
atentarmos à sua resolução escrita verificamos que estes alunos incorporaram outras
representações dos números racionais (fig. 5). Assim, identificam a unidade (o comprimento
12
total do espelho) como fracção ( ) e como percentagem (100%) e cada parte desenhada na
12
barra como sendo um decímetro e também 1%. Adicionalmente, assinalam metade da barra
com “meio” e 60%. Questionados posteriormente sobre esta percentagem, os alunos
explicaram que se enganaram no símbolo utilizado, e que o que queriam escrever era 60 cm,
dado representar 50% do total (120 cm). No entanto, desconhecemos o significado que
atribuíram a 1%.

1

A parte sombreada foi acrescentada pelos alunos já no momento da discussão, procurando integrar a resposta dos outros
grupos na sua própria representação, embora sem sucesso.
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Figura 5 - Resolução do grupo 1

A barra numérica na resolução dos grupos 2 e 4
Após os grupos 1 e 3 terem explicado a sua solução, foi a vez dos grupos 2 e 4
explicarem como chegaram ao resultado, 5/6. O grupo 2 explicou o seguinte:
Professora: E vocês? Como fizeram?
Grupo 2: Nós tínhamos 1,2 e multiplicámos por 5 e chegámos à conclusão que ainda nos
faltava um metro para chegarmos aos sete.
Professora: Ok! E a fracção cinco sextos?
Grupo 2: Depois tirávamos cinco sextos do outro espelho!
Professora: Como é que chegaram aos cinco sextos?
Grupo 2: Tínhamos de dividir o espelho em seis partes e tirávamos cinco partes, que era o
bocadinho que faltava para chegar aos sete!
Professora: Dividiram em seis, mas eu não percebo bem porque é que dividiram em seis!
Quanto valia cada bocadinho?
Grupo 2: Porque cada bocadinho do nosso espelho valia 0,2, que era o que sobrava! Depois
fomos ver quantos 0,2 cabiam na nossa unidade!

Os alunos começaram por explicar como obtiveram a parte inteira no numeral misto.
Depois através das questões da professora, a sua explicação evidencia que os 5/6 foram
obtidos a partir de uma representação da barra, enquanto modelo do espelho, que surge no
final seccionada em seis partes iguais representando 0,2 cada uma delas. Como é que os
alunos chegaram a estas secções da barra? Segundo eles, “0,2 era o que sobrava [para além da
unidade-um metro]”, ou seja, tomaram inicialmente como unidade o valor do comprimento
que queriam relacionar com o todo (comprimento total do espelho) e foram determinar o
número de partes na unidade (1 metro): “fomos ver quantos 0,2 cabiam na nossa unidade”. A
partir daí completaram a unidade para chegar ao comprimento total do espelho (1,2m) e
verificaram que a parte pretendida era cinco de um total de seis partes de 0,2. A professora
representou no quadro (fig.6) o esquema dos alunos:

Figura 6 - Esquema da resolução do grupo 2
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No grupo 4 embora os alunos também tenham recorrido à divisão da barra em seis
partes iguais, os seus raciocínios divergiram, relativamente ao grupo anterior:
Professora: Porque é que dividiram em seis partes?
Grupo 4: Primeiro dividimos a barra ao meio, que era 50% e 60cm!
Professora: Ok! No fim então era …
Grupo 4: 100% e 120cm!
Professora: E depois?
Grupo 4: Nós precisávamos de um metro do sexto espelho! Depois de sabermos quanto era
metade do espelho, fomos ver quanto é que lhe faltava para chegar aos 100!
Professora: E como é que raciocinaram para dividir cada metade em três?
Grupo 4: Vimos que do 60 para chegar a 100 faltava 40! E do 100 para chegar ao 120
faltava 20! Como só queríamos 40cm, dava-nos jeito que cada bocadinho valesse 20cm!

Como é ilustrado pelo desenho dos alunos (fig. 7), tomaram o espelho como unidade
(120cm) e foram usar uma fracção ou percentagem de referência (um meio ou 50%,
respectivamente) para tentar estabelecer uma relação da parte (100cm) que queriam relacionar
com o todo. De seguida, ao fazerem a diferença entre 100 e 60cm e entre 120 e 100 cm,
verificam que a primeira é metade da segunda e apercebem-se que a metade da barra, entre os
60 e os 120 cm, pode ser dividida em três secções iguais, portanto, na sua totalidade pode ser
dividida em seis partes iguais, correspondendo cada uma a 20cm. Estas medidas são
assinaladas na parte superior da barra, às quais fazem corresponder as respectivas fracções
(significado parte-todo) na parte inferior da barra.

Figura 7 - Resolução do grupo 4

É interessante verificar como os alunos utilizaram as várias representações
(percentagem, número decimal e fracção) para representarem a mesma porção de uma
unidade, na mesma barra. Ou seja, tomaram a barra como uma ferramenta chave na resolução
do problema, utilizando a mesma graduação (número de divisões), mas com diferentes
“escalas” (número decimal, percentagem e fracção), verificando assim as respectivas
correspondências. É de salientar, tal como sucedeu noutros grupos, a coexistência de várias
unidades no modelo, sem que isso os confunda.
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4. Conclusões
Pelos resultados obtidos no pré-teste verifica-se que estes alunos possuíam
conhecimentos muito limitados no campo das fracções e das percentagens. Destacam-se, entre
estes a noção de metade, associada a uma partilha equitativa (Pothier & Sawada, 1983), que
os alunos identificam facilmente como sendo 50% e alguma noção de fracção como operador
para fracções de referência, como um meio ou um quarto (com o sentido de “quarta parte
de”). Estes são conhecimentos de origem escolar e outros do quotidiano dos alunos, mas que
não estão consolidados e que se restringem ao reconhecimento de alguns números e conceitos
dispersos. No entanto, é a partir destes que os alunos vão explorando as sucessivas tarefas que
lhes foram propostas.
A análise do modo como a barra numérica foi utilizada por estes alunos, permite
perceber que esta se revelou uma ferramenta útil para resolverem um problema com números
racionais, envolvendo o significado de medida e de parte-todo. Os alunos conseguem resolver
com sucesso o problema e explicar as estratégias seguidas, com base no modelo que
escolheram. Embora o seu uso revele graus de sofisticação e de apropriação diferentes entre
os vários grupos, verifica-se que todos conseguem reconhecer uma unidade de referência,
desenvolver estratégias para definir a subunidade e identificar uma relação entre a parte e o
todo. Para além disso, os grupos conseguem estabelecer e explicitar relações entre
representações dos racionais e, para a maioria, a barra é usada como suporte na explicitação
dessas relações. Estes resultados apontam no sentido das vantagens referidas por Bright et al.
(1988). Há, ainda, a realçar que alguns grupos utilizam várias representações e unidades de
medida, sem que isso os confunda. O modo flexível como utilizam a barra, não lhes cria o
constrangimento, por exemplo, de desenharem de modo exacto as suas partes, evidenciando
que mais do que uma representação de determinada quantidade, esta é um instrumento para
pensar.
Deste estudo, destaca-se também como aspecto significativo a variedade de estratégias
que os alunos empregaram, associadas a diferentes formas de olhar para a unidade, embora
socorrendo-se do mesmo modelo. Esta diversidade decorrerá, por um lado, das características
de flexibilidade do modelo, mas também da forma como a professora conduz os momentos de
discussão com toda a turma, nos quais, como ilustrámos, incentiva a partilha de estratégias,
questionando os alunos sobre as opções tomadas.
Alguns destes alunos começam já a usar a barra numérica com grande rigor de
representação, uma vez que fazem claramente a separação entre a representação das medidas
na parte superior da barra e das fracções e percentagens correspondentes em baixo. Esta
utilização da barra poderá indiciar relativa facilidade na transição para o trabalho com a linha
numérica dupla. Em alguns casos, os alunos usam simultaneamente fracções e percentagens
na parte inferior da barra, transmitindo deste modo uma imagem muito clara de utilização dos
números de forma flexível e do reconhecimento da relação entre as respectivas unidades.
Globalmente, os resultados apontam no sentido do que Van Galen et al. (2008), advogam
como sendo o papel do raciocínio numérico a partir da barra, ou seja, o reforço da
compreensão das relações entre as várias representações dos números racionais.
A abordagem das várias representações dos números racionais não foi efectuada de uma
forma isolada, na sequência de tarefas propostas. Tal como sugere o documento Principles
and standards for school mathematics (NCTM, 2000), foram dadas oportunidades aos alunos
para estabelecerem ligações entre as várias representações matemáticas. O conjunto das
quatro tarefas que os alunos realizaram, tendo a última sido o ponto central deste artigo,
foram fundamentais para uma melhor compreensão das várias representações dos números
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racionais e das suas relações. De facto, quando as tarefas encorajam os alunos, a utilizarem as
várias representações de um número racional de acordo com a parte da unidade pretendida,
estes passam a utilizar flexivelmente as fracções, percentagens e a representação decimal para
representar a mesma quantidade (Sweeney & Quinn, 2000).
No conjunto das tarefas propostas foi visível uma evolução na apropriação, por parte
dos alunos, da barra numérica, uma vez que nas três primeiras tarefas, a barra foi uma
ferramenta facultada directamente aos alunos como auxílio para concretizarem as situações
expressas nos problemas. Contudo, na tarefa analisada nesta comunicação verifica-se que a
maioria dos alunos recorre espontaneamente a este modelo para resolver o problema com que
se confrontam no decurso da aula. Embora, tratando-se de uma situação de medida e em que a
forma geométrica do espelho facilmente remete para a forma da barra, o uso eficiente da
mesma, permite-nos afirmar que aquela que começou como modelo de uma situação na
primeira tarefa proposta (Van den Heuvel-Panhuizen, 2003) foi apropriada como uma
ferramenta útil para os alunos, potencialmente evoluindo para um modelo para pensar, em que
fazem uso das várias representações dos números racionais.

Notas
1. Este estudo foi realizado no âmbito do Projecto Improving Mathematics
Learning in Numbers And Algebra, apoiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia - MCTES (PTDC/CED/65448/2006).
2. Agradecemos, com profundo reconhecimento, a colaboração da colega Irene
Segurado, enquanto professora da turma, nas várias etapas da realização deste
trabalho com os alunos.
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Resumo
Pretende-se neste artigo abordar a relação entre a resolução de problemas e a
aprendizagem de conceitos matemáticos, nomeadamente no que se refere ao conceito de
potência, e em particular, ao quadrado de um número natural. Por outro lado, pretendemos
estudar formas de raciocínio matemático que apelam ao uso de sequências de números e
contagens. Os dados para este estudo foram recolhidos em ambiente de sala de aula, em duas
turmas do 7.º ano, e também nas respostas de alunos participantes no Campeonato de
Matemática Sub 14, que decorre através da Internet, também do 7.º ano.
São tomados como objecto de análise dois problemas que envolvem raciocínio com
números, sendo um deles classificável como um problema de conteúdos e capacidades e o
outro como um problema de processo (Palhares, 1997). Dos resultados da análise produzida
sobressaem dificuldades dos alunos - quer dos participantes no Campeonato quer dos alunos
das duas turmas envolvidas - na compreensão e aplicação dos conceitos de potência, de
quadrado de um número, de quadrado perfeito e raiz quadrada. Contudo, tais dificuldades
são muito mais nítidas e observáveis nos alunos em sala de aula e mostram como se tornam
determinantes na resolução do problema. Em contraste, o desempenho dos alunos no
problema de processo mostra-se, em ambos os casos, mais homogéneo e são muito menores
as dificuldades experimentadas, acrescendo o aparecimento de resoluções criativas e de
estratégias eficazes em muitos dos alunos, nas duas situações de trabalho com esse problema.

1. Introdução
Em 2006, um relatório sobre os resultados dos alunos no exame nacional de Matemática
do 9.º ano de escolaridade veio evidenciar as dificuldades dos alunos portugueses que estão a
concluir o ensino básico, na resolução de problemas em todos os temas do currículo (GAVE,
2006). Constatou-se, em particular, que o desempenho na resolução de problemas é fraco,
independentemente do domínio temático.
Pelo Ministério da Educação, foram desencadeadas várias estratégias com o intuito de
melhorar esta situação, incluindo o chamado Plano da Matemática, que abrangeu 97% das
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escolas de Portugal Continental. Com esta medida, procurou-se desenvolver o interesse e uma
atitude positiva dos alunos face à Matemática, nomeadamente através da implementação da
resolução de problemas, como refere Santos (2008).
O contacto com professores das escolas do Algarve tem permitido conhecer algumas
experiências de resolução de problemas na sala de aula. Entre as várias hipóteses que vão
sendo ensaiadas, destacamos o recurso aos problemas propostos pelos Campeonatos de
Matemática Sub 12 e Sub 14, promovidos pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve.

2. Resolução de problemas: domínio temático versus raciocínio matemático
Neste trabalho, analisamos e discutimos alguns dos processos, produtos e reacções de
alunos do 7.º ano de escolaridade na resolução de dois problemas com números: “Os números
dos ciclistas” e “A folha solta do jornal”. Uma parte das resoluções analisadas foi recolhida
em ambiente de sala de aula e outra decorre de respostas dos participantes no Campeonato
Sub14. Iremos debruçar-nos sobre (i) algumas dificuldades manifestadas relativamente ao
conceito de potência e, em particular, ao quadrado de um número, assim como (ii) formas de
raciocínio matemático que envolvem sequências de números e contagens. Os dois problemas
escolhidos têm características diferentes, sendo um deles claramente dependente da activação
de conceitos numéricos escolares e o segundo muito mais centrado na mobilização de
capacidades de compreensão e construção de um modelo da situação dada. Sublinhamos,
assim, a necessidade de investigar a articulação entre a resolução de problemas e a
aprendizagem de conceitos matemáticos, tal como é apontada por English, Lesh & Fennewald
(2008). Estes autores defendem que o desempenho na resolução de problemas está
intimamente ligado à aprendizagem de conceitos matemáticos importantes e argumentam que
é necessário encarar a resolução de problemas como uma oportunidade para a construção e
revisão de modelos e que isso implica ciclos de compreensão que levam a rever, clarificar e
refinar sistemas conceptuais.
Entre várias possibilidades, os problemas podem ser classificados de acordo com o grau
de desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos dos alunos e também de acordo com os
propósitos da sua aplicação (Palhares, 1997). Nesta perspectiva, poderemos classificar o
problema “Os números dos ciclistas” como um problema de conteúdo e, simultaneamente,
como um problema de capacidades, pois para além da aplicação de vários conhecimentos
matemáticos requer o uso de capacidades matemáticas, como a análise da organização e da
relação entre os algarismos, no próprio número. Por outro lado, o problema “A folha solta do
jornal” é essencialmente um problema de processo pois implica sobretudo a procura e a
implementação de uma estratégia que gere um modelo da situação descrita.

3. A importância dos números na Matemática Escolar
Ponte (2006) afirma que uma das dificuldades do currículo português no campo dos
Números está ligada a uma visão redutora, que ainda prevalece, no que respeita às actividades
de aprendizagem dos alunos, porventura demasiado centrada nos exercícios e pouco atenta às
potencialidades dos problemas e de outro tipo de actividades. A falta de uma capacidade
razoável de trabalhar com números e suas operações, assim como de um entendimento e de
uma utilização correcta da linguagem algébrica, limitará seriamente as opções escolares e
profissionais dos alunos. Porém, vários estudos mostram que os alunos revelam grandes
dificuldades nos números e nas suas operações (Ponte, 2006, Brocardo et al., 2006).
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Nos Princípios e Normas para a Matemática Escolar (APM, 2007), a Norma Números e
Operações refere que os conceitos e algoritmos da aritmética elementar são parte integrante
dos números e operações, tal como as propriedades e características dos conjuntos de
números. A compreensão dos números e operações, o desenvolvimento do sentido do número
e a aquisição de destreza no cálculo aritmético constituem o cerne da educação matemática
para os primeiros anos do ensino básico.
O tema Números tem sido, desde sempre, um marco em todo o currículo de matemática
nos vários níveis de ensino. No Novo Programa de Matemática do ensino básico está presente
em todos os ciclos (Ponte et al., 2007). Também a resolução de problemas, designadamente
os que incluam a investigação de regularidades numéricas, constitui um aspecto a privilegiar
na didáctica dos números no 2.º ciclo, de acordo com as indicações metodológicas do Novo
Programa (Ponte et al., 2007). Neste documento, é ainda recomendado o trabalho com
sequências numéricas que poderão ser criadas pelo aluno ou continuadas a partir de um
conjunto inicial. O estudo das potências de base e expoente naturais é abordado no 2.º ciclo e
continua a ser tratado no 3.º ciclo. Deste modo, o conceito de quadrado de um número é
trabalhado desde o 2.º ciclo.

4. A aprendizagem do conceito de potência
A escrita simbólica da potência de um número ou de uma variável é, actualmente, um
assunto introduzido no 2.º ciclo. No entanto, a apropriação por parte dos alunos de alguns
conceitos matemáticos é algo de bastante complexo (Damazio, s/d). A potenciação representa
um conceito novo para os alunos, depois do estudo das operações de adição, subtracção,
multiplicação e divisão. O conceito de potência de um número está intimamente relacionado
com o próprio conceito de número e com as operações elementares, embora de modo não
linear.
Damazio (s/d) aponta como possível justificação para as dificuldades dos alunos na
potenciação, a forte ligação entre esta operação e a multiplicação, que por seu turno se apoia
na adição. A potenciação tem as suas noções básicas assentes na multiplicação e esta, por sua
vez, já foi construída como a adição de parcelas iguais.

Figura 1: Construção do conceito de potência visto como um processo linear

Sucede que nos primeiros anos de aprendizagem dos números e das quatro operações
elementares está muito presente a ideia da adição repetida como abordagem ao raciocínio
multiplicativo. Desta forma, a potência de expoente natural maior ou igual a 2, que é a
multiplicação de factores iguais, vai desencadear em muitos alunos o mesmo raciocínio, que
os leva à adição da mesma parcela. Como exemplos, Damazio refere:
a) o caso em que o aluno multiplica a base pelo expoente, 32 = 3×2,
b) o caso em que o aluno indica a multiplicação de factores iguais mas calcula a sua soma,
45 = 4×4×4×4×4 = 20.
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No estudo apresentado por Damazio foram propostas várias actividades para a
construção do conceito de potência de um número. Este autor afirma que “…quando
pensávamos que os alunos já haviam apropriado a ideia multiplicativa da potenciação, alguns
deles ainda manifestavam o pensamento aditivo” (p. 18).

Figura 2: Fase de pré-apropriação do conceito de potência

Existem ainda os casos particulares que reforçam a existência simultânea dos dois
raciocínios conflituantes. Veja-se o exemplo da potência 22 em que os dois raciocínios
funcionam, porque ambos conduzem ao resultado correcto. Esta situação poderá explicar a
razão pela qual os alunos podem considerar que 32 = 6 ou 42 = 8. Uma hipótese para justificar
a continuidade da coexistência destas duas concepções de potência pode estar no facto de 22
poder suportar a ideia inicial de muitos alunos, ou seja, a adição repetida.

Figura 3: Fase de coexistência de duas concepções de potência

Para além do conceito de potência, os problemas aqui analisados envolviam outros
conceitos, como o de sequência de números e padrões com números.
Ponte (2006) refere que o estudo das dificuldades dos alunos nos conceitos numéricos,
assim como nas operações, tem vindo a ser alvo de reflexão nos últimos anos, embora ainda
sejam insuficientes os estudos realizados. Estes estudos mostram que muitos alunos têm
dificuldades nos Números e Operações, ao mesmo tempo que outros mostram um
desempenho razoável neste campo mas deparam-se com bastantes dificuldades na Álgebra.
Brocardo et al. (2006) referem um estudo no âmbito do ensino e da aprendizagem dos
Números e Operações que procurou caracterizar o sentido do número de alunos do 8.º ano de
escolaridade, tentando conhecer e perceber o modo como os alunos aprendem os números e as
operações e de que forma se pode contribuir para um desenvolvimento significativo do
sentido do número. Nesse estudo, concluiu-se que os alunos apresentam uma grande falta de
compreensão do significado dos números, referindo-se também que, globalmente, a
capacidade de escolher e aplicar uma estratégia adequada aos problemas propostos está
relacionada com o nível de desenvolvimento do sentido do número, o grau de confiança em
fazer matemática e com as experiências neste âmbito.
Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (APM, 2007) referem que os alunos,
ao melhorarem a sua compreensão dos números e das formas de os representar, adquirem
bases para a compreensão das relações numéricas, salientando que se deve explorar e
consolidar a compreensão do conceito de número através da resolução de problemas. A
resolução de problemas deve constituir uma prática fortemente associada à compreensão e
solidificação dos conceitos matemáticos.
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5. Procedimentos metodológicos e participantes
O Sub 14 é um Campeonato de resolução de problemas de matemática dirigido a alunos
dos 7.º e 8.º anos. Na fase de apuramento, são lançados quinzenalmente problemas num
website, aos quais os alunos respondem por e-mail, recebendo em seguida o feedback da
organização que lhes permite melhorar e aperfeiçoar a resposta. Os participantes podem
concorrer individualmente ou em grupo (de dois ou três alunos). Os participantes neste
Campeonato são alunos interessados, com gosto pela resolução de problemas e de um modo
geral, alunos que têm um bom desempenho em matemática (Jacinto, 2008).
Algumas das dificuldades denotadas pelos participantes, em torno do conceito de
potência, na resolução do problema do “O número dos ciclistas”, despertaram-nos interesse e
vontade em compreender esta situação.
Para nos ajudar a perceber e interpretar estas dificuldades, optámos por implementar o
mesmo problema em sala de aula, já que uma das autoras deste artigo lecciona, no presente
ano lectivo, duas turmas de 7.º ano de escolaridade. Assim, o problema foi apresentado aos
alunos de duas turmas. Os alunos da turma A revelam grandes dificuldades na compreensão e
aplicação dos conceitos matemáticos, assim como na explicação do seu raciocínio, oralmente
ou por escrito. Na turma B, revelam um pouco mais de destreza ao nível da aplicação dos
conhecimentos.
A actividade matemática dos alunos de ambas as turmas está marcada pelo trabalho em
torno do cálculo, nomeadamente ao nível da simplificação de expressões numéricas e
aplicação de regras, incidindo pouco na resolução de problemas.
Em sala de aula foi apresentada uma ficha de trabalho que continha o problema e um
pequeno questionário em que os alunos deveriam classificar o problema: Muito fácil, Fácil,
Difícil e Muito Difícil e ainda explicar quais tinham sido as suas principais dificuldades. Os
alunos trabalharam em pares na resolução do problema.
Posteriormente decidimos analisar um outro problema, “A folha solta do jornal”. A
escolha deste problema surgiu pelo facto da sua resolução não requerer o conhecimento de
qualquer conteúdo matemático, mas apenas o delinear de uma estratégia. Tal como aconteceu
com o problema anterior, analisámos as resoluções de alunos participantes no Campeonato e a
as resoluções em sala de aula.
Atendendo à natureza do estudo trabalho desenvolvido seguiu-se uma abordagem
qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994). As aulas foram gravadas em áudio e
posteriormente foram transcritas as gravações, de modo a permitir uma análise mais detalhada
das discussões dos alunos, que trabalharam em pequenos grupos.

6. Apresentação de resultados
O problema “Os números dos ciclistas”
A resolução deste problema implica o conhecimento do conceito de quadrado de um
número. Dependendo da abordagem que cada aluno faz, poderá ainda envolver outros
conceitos como a raiz quadrada ou ainda a noção de quadrado perfeito.
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Análise das respostas dos participantes no campeonato Sub14
Nas respostas dos participantes que frequentam o 7.º ano observámos diferentes
abordagens e tipos de resolução, desde os mais elementares aos mais elaborados que
envolviam mesmo uma linguagem simbólica.
Na resolução do problema, uma grande parte dos alunos apresenta uma forma de
raciocínio semelhante à do aluno A1. Apresentam clareza na sua resposta, embora omitam o
algarismo 0 porque não o consideram (aparentemente os alunos não pensam no 0 como um
algarismo).

Figura 2: Resolução do aluno A1 (Sub14)

A aluna A2 parte da noção de quadrado perfeito para a construção dos números dos
ciclistas, embora tenha sido muito pobre a explicação dada na sua resposta. Vários outros
alunos seguiram uma estratégia semelhante a esta na resolução do problema.

Figura 3: Resolução da aluna A2 (Sub14)

Em contrapartida, na seguinte resolução já encontramos algum simbolismo. A aluna A3
atribuiu letras aos algarismos que constituem os números dos ciclistas e estabeleceu
identidades, como A×A=B, C×C=D. Na própria escrita podemos verificar que esta atleta
manifesta alguma destreza na manipulação da escrita simbólica da matemática.

Figura 4: Resolução da aluna A3 (Sub14)

A resolução do aluno A4, apresentada de seguida, mostra uma explicação detalhada e
clara, utilizando também uma linguagem simbólica para a representação matemática dos seus
procedimentos.
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Figura 5: Resolução do aluno A4 (Sub14)

À semelhança da resposta dada pelo aluno A5, uma situação que nos suscitou
curiosidade foi a troca da ordem dos algarismos: 4.º, 3.º, 2.º, 1.º, identificando o primeiro com
o algarismo das unidades, o segundo com o das dezenas, o terceiro com o das centenas e o
quarto com o dos milhares.

Figura 6: Resolução do aluno A5 (Sub14)

A dificuldade mais presente em todas as resoluções prende-se com a noção de
“quadrado de um número”. A maior parte dos alunos que evidenciou esta dificuldade fez o
cálculo do dobro dos números, tendo ainda havido uma minoria que calculou o quádruplo.
Outros escreveram os números dos ciclistas correctamente mas afirmaram que “o quadrado de
4 é 2 e o quadrado de 9 é 3”, ou seja, a sua justificação revela alguma confusão com o
conceito de quadrado de um número, como podemos observar na resolução da aluna A6.
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Figura 7: Resolução da aluna A6 (Sub14)

Nalguns casos pontuais, os alunos evidenciam conhecer os quadrados perfeitos menores
que 10, excluindo o 0, e tentam utilizar a noção de raiz quadrada mas também, por vezes, de
forma incorrecta.
Para além das dificuldades manifestadas pelos alunos no conceito de quadrado de um
número, surgiram ainda outras que não estão directamente relacionadas com o domínio de
conceitos matemáticos mas que se prendem com a deficiente apreensão da totalidade das
informações presentes no problema. Por exemplo, alguns alunos conseguiram descobrir o
número do Alves, 2439, e em seguida afirmaram que o 2440 seria o número do Vieira, pois a
sua inscrição tinha sido feita a seguir.
Análise das respostas dos alunos em sala de aula
O problema dado na aula foi apresentado numa ficha de trabalho que continha também
um pequeno questionário em que os alunos deveriam classificar o problema - Muito Fácil,
Fácil, Difícil e Muito Difícil - e ainda explicar quais tinham sido as suas principais
dificuldades.
A primeira dificuldade evidenciada pelos alunos manifestou-se na compreensão do
enunciado. Grande parte deles solicitou a presença da professora para pedir apoio na
clarificação do enunciado: “O que é que é para fazer?”. De seguida, surgiu aquela que
podemos considerar a grande dúvida - o conceito de quadrado de um número, que também se
tinha evidenciado nas resoluções dos alunos que participam no Campeonato. Na sala de aula
foi registado o seguinte diálogo entre o aluno I e aluna M:
I: …O segundo é o quadrado do primeiro e o quarto o quadrado do terceiro… o quadrado, o
que é isso, o quadrado?
A colega, após pensar um pouco, responde:
M: Já sei é a raiz cúbica!
I: A raiz cúbica?
M: Sim, a raiz cúbica, ou seja, é a dividir por 4.

Esta conversa ocorreu logo após a entrega da proposta de trabalho, quando os alunos
iniciaram a leitura do problema. Esta curta troca de palavras demonstra claramente a confusão
que os alunos fazem com algumas operações, como o quadrado, a raiz quadrada, a raiz
cúbica, a divisão, etc. Os alunos parecem também ter reagido à leitura do enunciado com a
intenção imediata de utilizar uma das operações recentemente estudadas, como era o caso da
raiz quadrada e da raiz cúbica.
A maior parte das dificuldades detectadas nos participantes no Campeonato Sub14,
manifestou-se igualmente durante a resolução deste problema pelos alunos destas turmas, na
sala de aula.
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Figura 8: Resolução da aluna P (sala de aula)

Figura 9: Resolução da aluna T (sala de aula)

Nas resoluções em sala de aula, foi ainda possível identificar alguns casos em que as
operações são utilizadas correctamente, mas a explicação é incoerente com a forma de
raciocínio apresentada. A aluna P e a aluna T fizeram o uso correcto da raiz quadrada nas suas
resoluções, no entanto, ao explicarem, atribuem outro significado a essa operação.
Após a resolução do problema que foi muito mais demorada do que se previu, os alunos
responderam ao questionário, tendo muitos deles qualificado o problema de difícil e
escrevendo que as suas principais dificuldades residiram na compreensão do enunciado, na
identificação do quadrado de um número e na explicação da sua resposta.
A resolução deste problema, em sala de aula, foi implementada em meados do 2.º
período, tendo a leccionação do conceito de quadrado de um número, assim como de outros
conceitos associados, ocorrido durante o 1º período lectivo. No ensino destes conteúdos, na
sala de aula, foi dada ênfase à resolução de exercícios como o cálculo de valores de
expressões numéricas e a respectiva simbologia. Foram ainda resolvidos os típicos problemas:
“Sabendo que a área de um terreno quadrado é 25 m2 determina a medida do lado do terreno”.
Estes problemas poderão ter uma função diferenciada para os alunos, dependendo do estádio
de apropriação do conceito de potência que predomina. Para os alunos que estão nas fases
apresentadas nas figuras 2 e 3 parece importante a resolução destes problemas pois são
essenciais para apropriação do conceito. No entanto, para os alunos que já se apropriaram do
conceito, acabam por se tornar rotineiros e provavelmente são encarados como puros
exercícios, não os impelindo a raciocínios mais complexos. Em todo o caso, podemos inferir
que a implementação destes problemas “simples” e de certa forma “estanques” não
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contribuiu, como se esperava, para a apropriação do conceito e para a sua aplicação perante
uma situação mais complexa. Este aspecto vem alertar para a necessidade de investir na
resolução de problemas que exijam um raciocínio de nível mais elevado e que fiquem menos
circunscritos à simples aplicação de conceitos.
O problema “A folha solta do jornal”
Este não envolve directamente a activação de conceitos matemáticos mas sim o
raciocínio matemático através da construção de um modelo para a sua resolução.

Análise das respostas dos participantes no campeonato Sub14
A aluna A7 resolveu o problema de uma forma muito simples, recorrendo ao número de
páginas que existem até à oitava. Por sua vez, muitos dos atletas serviram-se de jornais ou de
livros reais como modelo para a resolução do problema.

Figura 10: Resolução da aluna A7 (Sub14)

Na resolução do aluno A8, podemos observar a mesma sequência que a aluna A7 teve
em conta para chegar à sua resposta. Porém, o A8 decide apresentar todas as folhas do jornal
com a respectiva numeração das páginas que o constituem.

Figura 11: Resolução do aluno A8 (Sub14)
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Na resposta dada pelo aluno A9 podemos verificar que este descobre um padrão
numérico na soma dos números de duas páginas da mesma folha de um jornal, começando
mesmo por apresentar a sua expressão geral.

Figura 12: Resolução do aluno A9 (Sub14)

Ponte et al. (2008) referem que a linguagem algébrica, mais propriamente o
simbolismo, é uma ferramenta muito poderosa para a resolução de problemas. Acrescentam
que a utilização de variáveis de forma contextualizada faz com que a Matemática perca o
carácter de jogo manipulação, regrado pela prática repetitiva, que muitas vezes ocorre no
ensino de expressões algébricas.
Kaput (1999) afirma que o pensamento algébrico pode manifestar-se quando se
estabelecem generalizações sobre dados ou relações matemáticas com base na aritmética e
este aspecto é importante porque dá uma enorme riqueza a estas duas temáticas.
Na sua resposta, o aluno A9 não se limitou apresentar o resultado, tendo também
verificado a sua veracidade. Para isso, exibiu uma tabela com as sequências (números naturais
ordenados por ordem crescente e decrescente) representativas do número das páginas do
jornal. Estas sequências também já tinham sido apresentadas nas resoluções dos alunos A7 e
A8, embora de forma mais implícita.
Um grupo de três participantes usou uma imagem representativa de duas páginas do
jornal, apresentando as sequências dos números pares e a dos números ímpares para as
páginas da esquerda e da direita, respectivamente. Após contarem os pares de páginas,
afirmam que 10 é o número total de folhas dos jornais.

Figura 13: Resolução dos alunos A10, A11 e A12 (Sub14)
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Análise das respostas dos alunos em sala de aula
Relativamente à implementação deste problema em sala de aula, podemos afirmar que
foi de grande agrado para os alunos, tendo havido uma participação global bastante activa.
O aluno M apresenta, de duas formas diferentes, uma sequência para as páginas com
número par e outra para as dos números ímpares. Mostra ainda o esquema da primeira folha
do jornal, confirmando que a página 1 corresponde à 40 e que uma folha de jornal é composta
por 4 páginas.

Figura 14:Resolução do aluno M (sala de aula)

Na sala de aula, a maior parte dos alunos resolveram o problema como a aluna D e a
aluna C, utilizando apenas sequências de números. Houve ainda alguns alunos que recorreram
aos manuais da disciplina tendo para isso numerando duas páginas, uma do início e outra do
fim do livro, de acordo com os dados do enunciado, tendo contado depois o número de folhas.
Houve inclusive um par de alunos que construiu um modelo do jornal rasgando e dobrando
folhas do caderno diário.

Figura 15: Resolução da aluna D (sala de aula)

Conceitos e raciocínio matemático....

12

N. Amado, S. Nobre e S. Carreira

Grupo de discussão 1

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Figura 16:Resolução da aluna C (sala de aula)

Relativamente às dificuldades sentidas, estas mostraram-se mais ténues, tanto nos
participantes no Campeonato como pelos alunos na sala de aula e prenderam-se
essencialmente com a passagem do número de páginas ao número de folhas do jornal, pois
muitos responderam 20 folhas. Esta resposta surge por pensarem que, normalmente, uma
folha é composta apenas por duas páginas e não por quatro, como é o caso das folhas dos
jornais.

7. Considerações finais
A inclusão da resolução de problemas tem sido bastante incentivada pelos programas de
matemática do ensino básico. No Algarve e Alentejo o campeonato Sub 14 também tem
entusiasmado os alunos e os professores de Matemática para a resolução de problemas na sala
de aula. O tema Números e Operações tem estado bastante envolvido nos problemas
propostos neste campeonato como se viu nos exemplos “Os números dos ciclistas” e “A folha
solta do jornal”.
Esta capacidade transversal, resolução de problemas, que está presente em todo o
currículo de matemática, para além de apelar à criatividade, proporciona diferentes formas de
raciocinar e comunicar em contextos numéricos e noutros. Faculta o entendimento do
significado dos conceitos, relacionando-os com outros conceitos matemáticos e não
matemáticos, permite o reconhecimento de regularidades e a compreensão de relações. Dá
também grande enfoque à comunicação uma vez que se pretende a descrição e explicação,
oralmente e/ou por escrito, das estratégias e procedimentos matemáticos que os alunos
utilizaram e os resultados a que chegaram.
Para além disso, os alunos criam hábitos de apreciação da plausibilidade dos resultados
obtidos e da adequação ao contexto das soluções a que chegaram assim como permite
identificar e usar conexões entre ideias matemáticas, nomeadamente através da exploração de
regularidades.
A inclusão destas práticas na sala de aula e através dos Campeonatos permite aos
professores uma análise no que concerne às dificuldades com que os alunos se deparam. O
professor deve analisar o erro, enquanto fenómeno inerente à aprendizagem, apresentando-se
como uma fonte rica de informação. O professor deve ainda tentar perceber a natureza das
incorrecções de forma a perceber o raciocínio do aluno para que o possa orientar
adequadamente. Por outras palavras, o aluno deverá ser capaz de identificar o erro e corrigi-lo
(Santos, 2002).
Neste estudo, conseguimos aperceber-nos de que os atletas do Campeonato Sub 14
apenas demonstraram dificuldades moderadas com o conceito de quadrado de um número; já
nas duas turmas observadas, os alunos tiveram bastantes dificuldades com este conceito que
se julgava já consolidado. Em contrapartida, surpreenderam com a sua criatividade,
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nomeadamente através da utilização de conceitos matemáticos que não eram exigidos para a
resolução do problema “ A folha solta do jornal”.
Para concluir, podemos ainda afirmar que os dois ambientes de resolução dos
problemas em que se fez o estudo são bem distintos. Na sala de aula apercebemo-nos de
muitas e diversas dificuldades que surgem em cada etapa da resolução dos problemas, da
insegurança nas respostas e das confusões com os conceitos por parte dos alunos. A presença
do professor permite observar e questionar os alunos em momentos diferentes da resolução do
problema. De notar que as resoluções provenientes dos participantes no Campeonato,
surgiram antes da utilização do problema nas turmas a que nos referimos. A análise dessas
resoluções não permitia espelhar um vasto conjunto de dificuldades e de aspectos do trabalho
de muitos dos alunos nas resoluções dos problemas.
Relativamente ao problema “ Os números dos ciclistas”, apercebemo-nos que nas
resoluções dos atletas existe uma maior diversidade de estratégias para a resolução do
problema do que na sala de aula e embora tenhamos detectado algumas dificuldades nas
resoluções dos participantes no campeonato, essa percepção foi muito forte na sala de aula.
Quanto ao problema “A folha solta do jornal”, as resoluções dos atletas continuam a
apresentar uma maior diversidade e níveis mais altos de criatividade do que aquelas feitas
pelos alunos na sala de aula. No entanto, no que concerne às dificuldades, estas são mínimas e
bastante homogéneas nos dois ambientes.
Os problemas analisados têm características diferentes, sendo que a resolução do
primeiro é claramente determinada pela aplicação de conceitos matemáticos.
Podemos afirmar que, quer os atletas do campeonato, quer os alunos em sala de aula,
conseguem chegar a estratégias e formas de raciocínio correctas para a resolução dos
problemas mas constatou-se que surgiram grandes dificuldades no primeiro problema, mais
evidentes no alunos das duas turmas, provocadas pela necessidade inequívoca da activação de
conceitos escolares.
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1. Introdução
Os alunos têm, tradicionalmente, dificuldades na aprendizagem do conceito de fracção.
Apesar da maioria dos alunos saber aplicar algoritmos específicos, o seu conceito global de
fracção é deficiente (Moss & Case, 1999). Também em Portugal, as fracções são um dos
temas em que os alunos revelam mais dificuldades (Monteiro, Pinto & Figueiredo, 2005).
Vários autores argumentam que o conceito de fracção só fica completamente adquirido
quando o aluno domina as fracções em todas as situações, ou interpretações, em que estas são
utilizadas (Behr, Wachsmuth, Post & Lesh, 1984; Behr, Harel, Post & Lesh, 1992; Kieren,
1976). Contudo, são ainda poucos os estudos centrados no modo como as as situações
influenciam a compreensão do conceito de fracção das crianças.
Compreender o conceito de fracção pressupõe, entre outros aspectos, a capacidade de
representar fracções e o domínio dos seus aspectos lógicos (equivalência e ordenação)
(Nunes, Bryant, Pretzlik, Wade, Evans & Bell, 2004; Mamede, 2007). O domínio do conceito
de fracção só está adquirido quando a criança consegue utilizar e representar fracções nas suas
diferentes situações ou interpretações.
A investigação tem mostrado que as situações podem afectar a compreensão dos
conceitos pelas crianças. No campo das estruturas aditivas, a literatura tem mostrado que o
tipo de situação utilizado para apresentar os problemas às crianças pode determinar a
qualidade da resolução dos mesmos (ver Carpenter & Moser, 1982; De Corte & Verschaffel,
1987; Fuson & Willis, 1986). No campo das fracções, pouco se sabe ainda sobre a relação
entre as situações em que as fracções são utilizadas e a compreensão do conceito de fracção.
O estudo aqui apresentado pretende analisar precisamente diferentes situações em que as
fracções são utilizadas e a compreensão deste conceito pelas crianças.

2. As situações em que as fracções são utilizadas
Na literatura é possível encontrar diversas classificações de situações, ou interpretações,
em que as fracções são utilizadas. Kieren (1976), baseado no conceito de subconstructo,
distingue sete interpretações para o conceito de fracção que mais recentemente deram lugar a
quatro subconstructos. São eles: (1) quociente; (2) medida, onde inclui o modelo parte-todo;
(3) razão; e (4) operador. Posteriormente, Behr, Lesh, Post e Silver (1983), baseados na
classificação inicial de Kieren, distinguiram as mesmas situações embora considerando
medida e parte-todo como dois modelos distintos. Marshall (1993), baseada no conceito de
‘schema’, apresenta uma classificação muito idêntica à de Behr e colegas, distinguindo
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situações com a mesma designação. Mais recentemente, Nunes et al. (2004) propõem uma
classificação de situações em que as fracções são usadas. Essa classificação baseia-se no
significado que os valores utilizados na representação numérica da fracção assumem,
distinguindo-se deste modo as situações quociente, parte-todo, operador e quantidades
intensivas. Apesar da existência de diferentes classificações de situações em que as fracções
são usadas, estas possuem algo em comum e que se resume ao facto todas distinguirem as
situações quociente, parte-todo e operador. Por este motivo foram as situações seleccionadas
para integrar este estudo. Convém aqui lembrar que estes três modelos se encontram entre as
situações que o programa de Matemática prevê para exploração na sala de aula (DGIDC,
2007).
Nas situações quociente, o denominador da fracção representa o número de recipientes e
o numerador representa o número de itens a dividir pelos recipientes (por exemplo, 2/3
significa que 3 amigos vão repartir de forma justa 2 bolos). Neste tipo de situações, a fracção
2/3 representa ainda a parte de bolo que cada criança vai comer, independentemente da forma
como o bolo foi cortado. Nas situações parte-todo, o denominador da fracção representa o
número de partes em que um bolo é dividido e o numerador indica o número dessas partes
que são retiradas, (por exemplo, um bolo é dividido em 3 partes iguais e 2 são comidas,
significa que foi comido 2/3 do bolo). Por último, nas situações de operador, o denominador
representa o número de grupos iguais em que o conjunto de elementos foi dividido e o
numerador representa o número desses grupos que lhe foram retirados (por exemplo, o Zé tem
12 berlindes que separou em 3 grupos iguais levando para a escola apenas dois desses grupos;
o Zé levou 2/3 dos seus berlindes para a escola, ou seja levou 8 berlindes) (Nunes et al.,
2004).

3. Dificuldades na compreensão do conceito de fracção
Os obstáculos com que os alunos se deparam no desenvolvimento de uma completa
compreensão do conceito de fracção estão relacionados, quer com a natureza das fracções,
quer com as abordagens utilizadas para ensinar fracções. Em diversos países, essas
abordagens baseiam-se quase exclusivamente no modelo parte-todo (ver Kerslake, 1986;
Behr, Harel, Post & Lesh, 1992; Monteiro, Pinto & Figueiredo, 2005). Contudo, Kerslake
(1986) sugere que o ensino de fracções, recorrendo quase exclusivamente ao modelo parte-todo, afecta o conceito de fracção das crianças. Esta investigadora estudou o conceito da
fracção 3/4 em alunos (23) com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, procurando
identificar deficiências conceptuais daqueles alunos. Parte significativa destas crianças (44%)
descreveu fracção como a parte de um todo; 26% explicou a fracção descrevendo a forma
como está escrita (por exemplo “são dois números com uma linha no meio”); 13% explicou
fracções como parte de um número; por último, 17% não foi capaz de responder. Ao serem
fornecidos cartões para ajudar os alunos a explicar o que significa 3/4, quase todos
escolheram cartões contendo ilustrações orientadas para a interpretação da fracção como
parte-todo e apenas um dos 23 alunos escolheu um cartão em que estava escrito “3:4”. Os
resultados de Kerslake sugerem que o ensino de fracções baseado essencialmente no modelo
parte-todo impede o reconhecimento de outro tipo de interpretações em que as fracções são
utilizadas, limitando, portanto, a construção adequada do conceito.
Também Kieren (1980) constata que o recurso predominante ao modelo parte-todo
limita o desenvolvimento da ideia de que uma fracção pode ser maior do que 1.
Efectivamente, o procedimento, tradicionalmente utilizado, de começar com um “todo” que é
dividido em várias partes iguais, das quais algumas são retiradas, não se adapta facilmente,
por exemplo, à fracção 4/3. Mais importante ainda, “parte de um todo” não ilustra a operação
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entre fracções: a imagem de 1/2 de um círculo a ser adicionado a 2/3 de um outro círculo não
representa devidamente a soma de 1/2 + 2/3.
Em muitos países, e particularmente em Portugal, a primeira (e por vezes a única)
abordagem às fracções é feita recorrendo à situação ou interpretação parte-todo (Behr, Harel,
Post & Lesh, 1984; Kerslake, 1986; Monteiro, Pinto & Figueiredo, 2005). Embora esta
realidade pareça revelar uma pressuposição de que a situação parte-todo é aquela que mais
facilita a aprendizagem da representação simbólica de fracções, escassos são os estudos que
sustentem esta posição (Mamede, Nunes & Bryant, 2005). Estes últimos autores conduziram
um estudo com 80 crianças de 6 e 7 anos, que nunca tinham recebido instrução formal sobre
fracções e sua representação simbólica, para perceber o efeito das situações quociente e partetodo na compreensão do conceito de fracção das crianças. Estas crianças foram entrevistadas
individualmente na resolução de problemas apresentados em situações quociente e em
situações parte-todo. Os resultados de Mamede, Nunes e Bryant (2005) mostraram que o tipo
de situação em que as fracções são usadas parece afectar a construção do conceito de fracção,
havendo interpretações que facilitam a compreensão do conceito, bem como a construção
deste, a partir do conhecimento informal das crianças.
Mais recentemente, Cardoso e Mamede (no prelo) fizeram um inquérito a 158 alunos do
6.º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 10 e 11 anos, para aferir o
domínio dos alunos sobre o conceito de fracção em diferentes situações. As tarefas
envolveram as situações quociente, parte-todo e operador, no que respeita à lógica e
representação de fracções. Uma análise quantitativa revelou que o tipo de situação em que as
fracções são utilizadas parece afectar a compreensão do conceito de fracção dos alunos. Os
resultados deste estudo sugerem que a exploração frequente da situação parte-todo na sala de
aula parece contribuir para um bom desempenho ao nível da representação de fracções nesta
situação. Contudo, em tarefas que envolvem a equivalência e ordenação de fracções, os
alunos obtiveram um melhor desempenho em situação quociente do que em situação parte-todo, apesar das situações quociente não terem expressão nas práticas de sala de aula. Assim,
o sucesso registado na resolução de tarefas que envolvem a equivalência e ordenação de
fracções em situações quociente parece justificar-se pelo facto deste tipo de situação ir de
encontro ao conhecimento informal dos alunos. Estes resultados apoiam as ideias de
Streefland (1991), que defende que as situações quociente se ajustam mais ao conhecimento
informal dos alunos pelo facto de assentarem na actividade de partilha equitativa. Os
resultados deste estudo convergem ainda com os resultados obtidos por Nunes, Bryant,
Pretzlik, Evans, Wade e Bell (2004) que entrevistaram 130 alunos entre os 8 e 10 anos
durante a resolução de tarefas de equivalência de fracções em situações parte-todo e quociente
e que registaram melhores níveis de desempenho na resolução de tarefas em situação
quociente (.66) quando comparados com os níveis obtidos na resolução de tarefas em situação
parte-todo (.35).
Poderemos questionar-nos se uma maior exploração de diferentes situações ou
interpretações de fracções em sala de aula ajudaria os alunos a melhorar o seu conceito de
fracção, na medida em que promove a compreensão dos aspectos lógicos e de representação
de fracções.
Esta comunicação descreve um estudo que envolve 84 alunos do 6.º ano de escolaridade
com idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos. O mesmo tem como finalidade perceber
que alterações se dão na apreensão do conceito de fracção quando os alunos trabalham com
uma maior diversidade de situações em que as fracções são utilizadas. Para tal, procurou-se
dar resposta a duas questões: (1) Existirão diferenças significativas no conceito de fracção dos
alunos após exposição destes a um maior contacto com a interpretação do conceito de fracção
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como quociente ? (2) Que efeitos se tornam evidentes no desempenho dos alunos no trabalho
com fracções quando os seus diferentes tipos de interpretações são usados?

4. Metodologia
Participantes
O estudo envolveu quatro turmas de alunos do 6.ºano de escolaridade. Do grupo de
intervenção faziam parte 46 alunos (2 turmas) e do grupo de controlo 38 alunos (2 turmas) do
total de 84 alunos em estudo todos os alunos provenientes de escolas públicas de Braga. Os
professores do estudo em causa garantiram que as situações parte-todo e operador foram as
mais trabalhadas em contexto de sala de aula, juntamente com a representação algébrica de
fracções.
O inquérito
O inquérito apresentado aos alunos era constituído por um total de 35 problemas –
equivalência, ordenação e representação de fracções nas situações parte-todo, quociente e
operador, e ainda em situações apresentadas na forma algébrica, envolvendo apenas a escrita
simbólica formal de fracções, que aqui são designadas de sem situação. A Tabela 1 apresenta
um exemplo de problema para cada tipo de situação.
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Tabela N.º 1- Tipos de problemas apresentados aos alunos

Todas as fracções utilizadas representavam números racionais menores do que um, por
serem consideradas as fracções mais simples.
Desenho do estudo
Foi seguido um desenho de investigação pré-experimental com grupo de controlo não
equivalente. Para que se pudessem identificar eventuais alterações de desempenho, foi
aplicado, inicialmente, um pré-teste e, após a intervenção realizada, um pós-teste. Os testes
eram de resposta individual e foram aplicados durante as aulas de Matemática, sem que
existisse interferência das professoras das turmas envolvidas.
Foram ainda elaboradas fichas de trabalho para serem aplicadas durante a intervenção.
A planificação das sessões experimentais previa uma primeira abordagem das fracções em
situação quociente, posteriormente em situação parte-todo e, por último, em situação
operador. As aulas experimentais foram leccionadas pelos professores de Matemática das
turmas. A intervenção ocorreu durante duas aulas de 90 minutos, perfazendo um total de 180
minutos. O procedimento adoptado foi idêntico nas duas turmas. O pós-teste foi aplicado com
intervalo inferior a uma semana.
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5. Resultados
Neste estudo são comparados os desempenhos dos alunos dos grupos de intervenção e
controlo de modo a perceber os efeitos da intervenção na aprendizagem dos alunos. A Tabela
2 apresenta a média e desvio padrão da proporção de respostas correctas obtidas.

Tabela N.º 2 - Média e desvio-padrão (entre parêntesis) da proporção de respostas correctas em problemas de
lógica e representação nas turmas de intervenção (N=46) e de controlo (N=38), no pré e pós-testes.

Observando a tabela, podemos constatar que no pós-teste o desempenho dos alunos foi
melhor no grupo de intervenção do que no grupo de controlo, tanto nos problemas de lógica
(equivalência e ordenação), como nas tarefas de representação de fracções. A análise da
tabela sugere ainda a inexistência de diferenças no desempenho dos alunos do grupo de
controlo do pré para o pós-teste. No caso dos alunos do grupo de intervenção, os dados
sugerem a existência de diferenças de desempenho do pré para o pós-teste.
Os testes de Kolmogorov-Smirnov utilizados revelam que o desempenho dos alunos no
grupo de intervenção segue uma distribuição normal (p>.05); No caso do grupo de controlo,
há violação da normalidade. Contudo, de acordo com Howell (2002), a Análise de Variância é
um teste robusto a esta violação quando a maior variância não excede o quádruplo da menor.
Foi conduzida uma análise de variância (ANOVA) de uma via para verificar se há
diferenças significativas de desempenho dos alunos do grupo de intervenção e do grupo de
controlo na resolução das tarefas de lógica. Os resultados mostraram que há diferenças
estatisticamente significativas no desempenho dos alunos nas diferentes categorias,
F(1,81)=74.72 (p<.001); contrastes entre pares confirmam a existência de um melhor
desempenho do grupo de intervenção na resolução das tarefas de lógica (p<.001). A
proporção da média estimada e o erro padrão, controlando os níveis de desempenho dos
alunos em tarefas de lógica, no pré-teste, é de .57; S.E.=.02. O teste-T dos testes post-hoc
(Bonferroni), comparando o grupo de intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças
significativas entre os grupos de controlo e de intervenção (t(83)= 8.6; p<.001).
Foi também conduzida uma análise de variância (ANOVA) unifactorial para estudar
diferenças de desempenho dos alunos do grupo de intervenção e do grupo de controlo na
resolução das tarefas de representação. Os resultados evidenciaram que há diferenças
significativas no desempenho dos alunos dos dois grupos, F(1,84)=50.1 (p<.001); contrastes
entre pares confirmam a existência de um melhor desempenho do grupo de intervenção na
resolução das tarefas de representação (p<.001). A proporção da média estimada e o erro
padrão, controlando os níveis de desempenho dos alunos em tarefas de representação, no pré-teste, é de .73; S.E.=.02. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni), comparando o grupo de
intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas entre os grupos de
controlo e de intervenção (t(83)= 7.08, p<.001).
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O conjunto destas análises parece evidenciar que a intervenção realizada conduziu a um
aumento do desempenho dos alunos na resolução das tarefas propostas.
A Tabela 3 apresenta a média e desvio padrão da proporção de respostas correctas
obtidas pelos alunos do grupo de intervenção no pós-teste, nas diferentes situações estudadas,
tendo em conta os aspectos lógicos e de representação de fracções.

Tabela N.º 3 - Média e desvio-padrão (entre parêntesis) da proporção de respostas correctas dos alunos do grupo
de intervenção no pós-teste, em problemas de lógica e representação, nas situações quociente (QC), parte-todo
(PT), operador (OP) e sem situação (SS) (N=46).

A Tabela 3 sugere um maior aumento do nível de desempenho dos alunos na situação
quociente (QC), seguida da situação operador (OP). Relativamente às questões apresentadas
sem situação explícita (SS) houve apenas um pequeno aumento no desempenho dos alunos.
Os testes Kolmogorov-Smirnov revelam violação da normalidade da distribuição das
variáveis em estudo. Contudo, de acordo com Howell (2002), a Análise de Variância é um
teste robusto a esta violação quando a maior variância não excede o quádruplo da menor.
Foram conduzidas várias Análises de Co-variância (ANCOVA), que passamos a
descrever. Uma das análises teve como factor a categoria das turmas (Intervenção, controlo),
como variável dependente o desempenho dos alunos nas tarefas de lógica em situação
quociente no pós-teste, fazendo co-variar o desempenho dos alunos em tarefas de lógica em
situação quociente, no pré-teste. Os resultados mostram que o desempenho dos alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que no grupo de controlo, (F(1,81)=12.41,
p<.001). A proporção da média estimada e o erro padrão, controlando os níveis de
desempenho dos alunos em tarefas de lógica na situação quociente (QC), no pré-teste, é de
.72; S.E.=.04. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni), comparando o grupo de intervenção
com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas entre os grupos de controlo e de
intervenção (t(83)= 3.52, p<.05).
Uma outra análise de co-variância (ANCOVA) teve como factor a categoria das turmas
(Intervenção, controlo) e como variável dependente o desempenho dos alunos nas tarefas de
representação em situação quociente no pós-teste, fazendo co-variar o desempenho dos alunos
em tarefas de representação em situação quociente no pré-teste. Os resultados mostram que o
desempenho dos alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que no grupo de
controlo, (F(1,81)=6.08, p<.05). A proporção da média estimada e o erro padrão, controlando
os níveis de desempenho dos alunos em tarefas de representação na situação quociente (QC),
no pré-teste, é de .45; S.E.=.04. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni), comparando o
grupo de intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas entre os grupos
de controlo e de intervenção (t(83)= 2.47, p<.05).
A partir do que acima referimos, será lícito afirmar que a intervenção conduzida
proporcionou algum tipo de aprendizagem aos alunos na resolução de tarefas apresentadas em
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situação quociente (QC), ainda que esta aprendizagem se tenha manifestado mais robusta nos
aspectos lógicos do que nos aspectos de representação de fracções.
Para estudar as mudanças de desempenho dos alunos na resolução de problemas que
envolvem os aspectos lógicos e de representação das fracções apresentadas em situação parte-todo, foi conduzida uma análise de co-variância (ANCOVA) tendo como factor a categoria
das turmas (Intervenção, controlo), como variável dependente o desempenho dos alunos nas
tarefas de lógica em situação parte-todo (PT) no pós-teste, fazendo co-variar o desempenho
dos alunos em tarefas de lógica em situação parte-todo no pré-teste. Os resultados mostram
que o desempenho dos alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que no grupo
de controlo, (F(1,81)=46,9, p<.001). A proporção da média estimada e o erro padrão,
controlando os níveis de desempenho dos alunos em tarefas de lógica na situação parte-todo
(PT), no pré-teste, é de .62; S.E.=.04. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni), comparando
o grupo de intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas entre os
grupos de controlo e de intervenção (t(83)= 6.85, p<.001).
Uma outra análise de co-variância (ANCOVA) teve como factor a categoria das turmas
(Intervenção, controlo), como variável dependente o desempenho dos alunos nas tarefas de
representação em situação parte-todo no pós-teste, fazendo co-variar o desempenho dos
alunos em tarefas de representação em situação parte-todo (PT) no pré-teste. Os resultados
mostram que o desempenho dos alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que
no grupo de controlo, (F(1,81)=61.2, p<.001). A proporção da média estimada e o erro
padrão, controlando os níveis de desempenho dos alunos em tarefas de lógica, no pré-teste, é
de .83; S.E.=.03. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni), comparando o grupo de
intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas entre os grupos de
controlo e de intervenção (t(83)= 7.82, p<.001).
Logo, a intervenção conduzida proporcionou algum tipo de aprendizagem aos alunos na
resolução de tarefas apresentadas em situação parte-todo (PT).
Foi ainda conduzida uma análise de co-variância (ANCOVA) tendo como factor
categoria das turmas (Intervenção, controlo), como variável dependente o desempenho dos
alunos nas tarefas de lógica em situação operador (OP) no pós-teste, fazendo co-variar o
desempenho dos alunos em tarefas de lógica em situação operador, no pré-teste. Os resultados
mostram que o desempenho dos alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que
no grupo de controlo, (F(1,81)=28.14, p<.001). A proporção da média estimada e o erro
padrão, controlando os níveis de desempenho dos alunos em tarefas de lógica, em situação
operador, no pré-teste, é de .65; S.E.=.04. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni),
comparando o grupo de intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas
entre os grupos de controlo e de intervenção (t(83)= 5.31, p<.001).
Conduziu-se ainda a análise de co-variância tendo como factor categoria das turmas
(Intervenção, controlo), como variável dependente o desempenho dos alunos nas tarefas de
representação em situação operador no pós-teste, fazendo co-variar o desempenho dos alunos
em tarefas de representação em situação operador no pré-teste. Os resultados mostram que o
desempenho dos alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que no grupo de
controlo, (F(1,81)=14.19, p<.001). A proporção da média estimada e o erro padrão,
controlando os níveis de desempenho dos alunos em tarefas de representação em situação
operador, no pré-teste, é de .56; S.E.=.04. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni),
comparando o grupo de intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas
entre os grupos de controlo e de intervenção (t(83)= 3.77, p<.001).
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Também aqui as análises efectuadas sugerem que a intervenção conduzida
proporcionou algum tipo de aprendizagem aos alunos na resolução de tarefas apresentadas em
situação OP.
Por último, foi conduzida uma análise de co-variância tendo como factor a categoria das
turmas (Intervenção, controlo), como variável dependente o desempenho dos alunos nas
tarefas de lógica sem situação explícita (SS), no pós-teste, fazendo co-variar o desempenho
dos alunos em tarefas de lógica sem situação explícita no pré-teste. Os resultados mostram
que o desempenho dos alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que no grupo
de controlo, (F(1,81)=27.35, p<.001). A proporção da média estimada e o erro padrão,
controlando os níveis de desempenho dos alunos em tarefas de lógica, sem situação explícita
(SS), no pré-teste, é de .26; S.E.=.03. O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni), comparando
o grupo de intervenção com o grupo de controlo, acusa diferenças significativas entre os
grupos de controlo e de intervenção (t(83)= 5.23, p<.001).
A análise de co-variância tendo como factor a categoria das turmas (Intervenção,
controlo), como variável dependente o desempenho dos alunos nas tarefas de representação
sem situação explícita (SS), no pós-teste, fazendo co-variar o desempenho dos alunos em
tarefas de representação sem situação explícita no pré-teste mostra que o desempenho dos
alunos no pós-teste é melhor no grupo da intervenção do que no grupo de controlo,
(F(1,81)=16.3, p<.001). A proporção da média estimada e o erro padrão, controlando os
níveis de desempenho dos alunos em tarefas de representação, no pré-teste, é de .90; S.E.=.01.
O teste-T dos testes post-hoc (Bonferroni), comparando o grupo de intervenção com o grupo
de controlo, acusa diferenças significativas entre os grupos de controlo e de intervenção
(t(83)= 4.04, p<.001).
Logo, a intervenção conduzida parece ter proporcionado algum tipo de aprendizagem
aos alunos na resolução de tarefas apresentadas SS.

6. Discussão e Conclusões
A intervenção realizada, consistindo numa maior exploração dos diferentes tipos de
situações em que as fracções são utilizadas, parece ter contribuído para uma melhoria do
desempenho dos alunos na resolução de tarefas que envolvem os aspectos lógicos
(equivalência e ordenação) e de representação de fracções nas diferentes situações. Mais
importante ainda, esse desempenho parece traduzir um desenvolvimento e aquisição, por
parte dos alunos, de um conceito de fracção mais abrangente e integral.
O aumento no nível de desempenho foi particularmente notório na situação quociente.
Este é um resultado inesperado tendo em conta que a introdução do conceito de fracção é feito
recorrendo, essencialmente, à situação parte-todo prolongando-se este contacto à situação
operador. Contudo, apesar de descuradas as situações quociente no trabalho sobre fracções
com estes alunos, os resultados aqui apresentados sugerem que os alunos possuem uma
espécie de conhecimento informal sobre fracções que conseguem potenciar na presença de
situações quociente. Esta ideia é partilhada por Nunes et al. (2004), que conduziu um estudo
com 62 crianças dos 7 aos 10 anos de idade, onde são descritas estratégias utilizadas na
resolução de problemas em situação quociente. Os resultados demonstraram que, apesar das
crianças terem apenas explorado as fracções em situação parte-todo, um número significativo
delas utilizou a ideia de divisão para justificar a equivalência de fracções.
Os resultados aqui apresentados sugerem que o tipo de situação em que as fracções são
utilizadas pode afectar a compreensão do conceito de fracção pelas crianças. Esta ideia é
também partilhada por Mamede, Nunes e Bryant (2005), que conduziram um estudo com
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crianças de 6 e 7 anos que nunca tinha recebido instrução formal sobre fracções e sua
representação simbólica, com o objectivo de perceber o efeito das situações quociente, partetodo e operador na compreensão do conceito de fracção das crianças. Os resultados
mostraram que o tipo de situação em que as fracções são usadas parece afectar o desempenho
dos alunos que foi melhor na situação quociente o que sugere que este tipo de situação parece
facilitar a compreensão do conceito de fracção das crianças, promovendo a sua construção a
partir de conhecimento informal.
Contudo, a exploração do efeito das situações na compreensão do conceito de fracção
dos alunos está ainda longe de ser concluída. Seria importante perceber como raciocinam os
alunos em cada uma destas situações para compreendermos mais claramente os efeitos destas
na aprendizagem do conceito de fracção.
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CONTRIBUTOS PARA UMA DISCUSSÃO EM INVESTIGAÇÃO EM
EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA1

If a child can't learn the way we teach, maybe we
should teach the way they learn. Ignacio Estrada

Maria Manuel da Silva Nascimento
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD e Centro de Matemática da UTAD)
mmsn@utad.pt

Preâmbulo
O primeiro comentário que um documento de discussão pode lançar é sobre o título do
respectivo grupo de discussão. Ensino e aprendizagem da estatística é um título que, para
além de conter uma infinidade de tópicos, sobressai logo pela estatística. Aqui estatística deve
ser entendida em sentido lato. Tal como, referem Fernandes et al. (2004, p. 5)
A Estatística e as Probabilidades, conjuntamente designadas por estocástica, nos últimos
tempos têm assumido um papel cada vez mais relevante na vida das pessoas, das instituições e
mesmo do Estado. Nos nossos dias, por um lado, torna-se cada vez mais premente lidar com
grandes quantidades de informação e, por outro lado, a visão determinista do mundo mostra-se
cada vez mais limitada nas suas possibilidades para resolver todos os problemas com que o
Homem se depara. Neste último caso, cada vez mais se impõe uma visão probabilista do mundo
para lidar com um leque mais amplo de situações (…).

De forma breve, refira-se ainda o título das Normas de Conteúdos do NCTM (2000,
edição portuguesa de 2007) de Análise de dados e Probabilidades com destaque para (p. 52):
A crescente ênfase curricular atribuída à análise de dados proposta por estas Normas
pretende abranger todos os anos de escolaridade, em vez de estar apenas limitada ao 3º ciclo e
ao secundário, como é comum em muitos países.

Ou para (p. 55):
Enquanto disciplina por si só, a probabilidade está relacionada com outras áreas da
matemática (…). Os conceitos de probabilidade funcionam como base para a recolha, descrição
e interpretação de dados.

O Currículo Nacional do Ensino Básico também refere na competência matemática o
capítulo da Estatística e Probabilidades (2001, p. 64) e, mais recentemente, temos o tema
matemático no Programa de Matemática do Ensino Básico (2007) da Organização e
tratamento de dados (p. 7).
O tema Organização e tratamento de dados merece destaque neste programa e é
explicitamente referido nos três ciclos, incluindo as duas etapas do 1º ciclo. O presente
programa vai mais longe que o anterior na complexidade dos conjuntos de dados a analisar, nas
medidas de tendência central e de dispersão a usar, nas formas de representação dos dados e no
trabalho de planeamento, concretização e análise dos resultados de estudos estatísticos.

Neste programa logo na introdução do 1º ciclo escreve-se (p. 26):
1
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(…) nos quatro primeiros anos de escolaridade, os alunos devem ter oportunidade de
realizar experiências que envolvam organização e tratamento de dados. Além disso, os alunos
também contactam no seu dia-a-dia com situações aleatórias, pelo que a exploração de
experiências envolvendo esse tipo de situações é também trabalhada nos dois últimos anos deste
ciclo.

Contributos para a discussão em educação estatística
Tal como é relatado na introdução das actas do II Encontro de Probabilidades e
Estatística na Escola (2008), Fernandes et. al. referem que
A investigação em Educação Estatística (incluindo os temas de Probabilidades, Estatística
e combinatória), apesar de se ter iniciado mais tarde do que a investigação educacional em
outros ramos da matemática (…), actualmente tem-se desenvolvido consideravelmente, em
consequência da integração das suas temáticas nos planos curriculares do ensino não superior,
da criação de comunidades profissionais e científicas especialmente interessadas no ensino da
Estatística, de que é exemplo paradigmático a International Association for Statistical Education
(IASE), integrada no (…) ISI, e de muitas conferências, entre as quais se destaca a International
Conference on Teaching Statistics (ICOTS), encontros e publicações no seu âmbito.

Depois desta breve introdução, de imediato, surgem vários tópicos de discussão sobre o
ensino e a aprendizagem estatística. Assim, de acordo com Branco (2000, p. 17):
Implantada a estatística nas escolas do ensino pré-universitário assiste-se agora a um
interesse pela investigação sobre esta área de ensino, para que se perceba melhor quais são os
seus problemas e os mecanismos de aprendizagem e assim se possa ensinar de maneira mais
fácil e eficiente. Muitas das questões que têm interessado os investigadores situam-se à volta
dos seguintes aspectos: (i) qual o objectivo do ensino e o que devemos ensinar, isto é qual é a
matéria e o programa de actividades para atingir esse objectivo; (ii) a quem devemos ensinar o
quê, isto é, qual deve ser a idade e qual deve ser a formação básica dos estudantes a quem é
dirigido um determinado programa; (iii) como devemos ensinar, isto é, quais os métodos a
seguir; (iv) saber como é que se aprende para poder ensinar com mais eficiência, isto é,
conhecer os mecanismos de aprendizagem de matérias tão específicas como a estatística e as
probabilidades e (v) quem deve ensinar, isto é, qual a formação que os professores devem
possuir para desempenhar com competência a sua missão.

Este quinto aspecto de Branco (2000) lança o tópico da formação dos professores e, de
acordo com Batanero (2000, p. 32):
En el currículo escolar, la estadística es enseñada, tradicionalmente, como parte de la
asignatura de matemáticas por el profesor de esta materia. Nos encontramos con la paradoja de
pedir a estos profesores que impartan un nuevo contenido, para el que no todos han tenido una
formación didáctica específica, porque la didáctica de la estadística no está aún suficientemente
desarrollada.

Num artigo recente e interessante são discutidos em pormenor os desafios para a
formação estatística dos professores no seu resumo Batanero (2009) afirma:
Although statistics is today part of mathematics curricula for primary and secondary
school classes in many countries, the specific training to teach statistics is far from being an
universal component of pre-service or professional development courses for these teachers. In
this presentation we analyze the state of research around this problematic.

Entre outros, os aspectos do desenvolvimento curricular ligados à formação dos
professores levantam questões: Como implementar um currículo de organização e tratamento
de dados, de estatística? Que tarefas significativas implementar? Qual deverá ser o papel do
professor e o do aluno nestas tarefas? Que ambientes de aprendizagem devem ser
proporcionados para a aprendizagem da estatística? Como analisar o ensino e a aprendizagem
da estatística?
Estatística: Ensino e aprendizagem
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Em torno de todas as questões levantadas outras mais genéricas deveriam ter sido,
porventura, levantadas em primeiro lugar:
• Quais os conhecimentos dos professores para ensinar os conceitos de
organização e tratamento de dados, de estatística?
Entre muitos dos conhecimentos necessários e já referidos em vários textos de
investigações em ensino da estatística destaca-se um conceito central na estatística, o de
raciocínio estatístico (apresentado de forma detalhada em Wild e Pfannkuch, 19992). Numa
referência sintética Franklin e Garfield (2006, p. 346) assinalam:
A major objective of statistics education is to help students to develop statistical thinking.
Statistical thinking, in large part, must deal with the omnipresence of variability; statistical
problem solving and decision making depend on understanding, explaining, and quantifying the
variability in data. (…) There are many different sources of variability in data (…)3.

Será que todos os professores sabem quais são as componentes do raciocínio estatístico
e quais são as fontes da variabilidade dos dados? Será que na formação – inicial ou
continuada – alguma vez estes conhecimentos foram abordados?
• Quais os conhecimentos dos professores sobre as dificuldades dos alunos?
Em vários livros e outras publicações são descritas algumas destas dificuldades. De
acordo com Shaughnessy (2006, pp. 94-95), depois da discussão de alguns aspectos de
investigações sobre a compreensão dos alunos de conceitos importantes de estatística
menciona que
(…) some suggestions emerge for the teaching of statistics.

• Explicitly include variability as one of the primary issues in statistical thinking and
statistical analysis (…).
• Built on students’ intuitive notions of center and variability (…).
• Make the proportional connections between populations and samples more explicit (…).
• Remember that there is a difference between statistics and mathematics!
Wild e Pfannkuch (1999) and the writings of David More (1992, 1997) are signals to
everyone who teaches mathematics that there are ways of thinking and analytical tools that are
specific to statistics. (…)

Mas não fica esgotado este campo de investigação na educação estatística: Que
conhecimento têm os professores destas investigações? Será que os relatos da sua prática
acrescentam algo a estas investigações?
Entre os vários relatos portugueses de propostas pedagógicas no ensino de estatística
Segurado e Sousa (2005, p. 141) reflectem sobre a estatística e sobre a educação estatística e
escrevem:
Em Portugal, o incitamento à mudança torna-se mais explícito com a publicação do
Currículo nacional do ensino básico (…). No entanto, não tem sido fácil para nós, professores
de matemática, libertarmo-nos da ideia de estatística como um conjunto de técnicas e
orientarmos o seu ensino para a formação de cidadãos estatisticamente educados. O treino de

2
Tal como resume Pimenta (2006, tradução livre, p. 1):“as cinco principais componentes do raciocínio estatístico são o
reconhecimento da necessidade dos dados; transnumeração; percepção da variabilidade (variação); raciocínio com
modelos estatísticos; e a integração da estatística no contexto.”
3
Tal como se pode resumir a partir dos subtítulos do artigo de Franklin e Garfield (2006, pp. 347-348): “some of the
important sources of variability are (…) Measurement variability (…); Natural variability (…); Induced variability (…);
Sampling variability (…); The role of context (…)”.
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cálculos e de procedimentos continua a assumir um lugar de destaque neste tema. (…) Um dos
obstáculos que costuma ser apontado como impeditivo para o uso de metodologias inovadoras
no ensino da Estatística, tem a ver com o tempo necessário para as por em prática. (…) É neste
contexto que se insere a nossa proposta pedagógica de abordagem dos conteúdos estatísticos
integrados no tema Números e Cálculo.

• Quais os conhecimentos profissionais dos professores?
Voltando ao texto de Batanero (2009, p. 13) é relatado que:
Si queremos impulsar el desarrollo del conocimiento del profesor, se requiere un modelo
de los componentes de dicho conocimiento. Ya hemos hecho referencia al modelo Ball, Thames
y Phelps (2005) que incluye cuatro componentes: conocimiento común del contenido,
conocimiento especializado del contenido, y la enseñanza y conocimiento del contenido y los
estudiantes. Burgess (2008) cruza estos cuatro componentes con las categorías que definen los
modos esenciales de razonamiento estadístico y construye un modelo bidimensional para
analizar el conocimiento del profesor para enseñar estadística.

Ou seja, reencontramos as componentes do raciocínio estatístico de Wild e Pfannkuch
no modelo de Burgess citado por Batanero. Além disso, Burgess (2008, p. 2) ainda refere que:
Along with these fundamental types of [statistical] thinking are more general types that
could be considered part of the problem solving (…): the investigative cycle (problem, plan,
data analysis, and conclusions) – ‘the procedures that a statistician works through and what a the
statistician thinks about in order to learn more from the context sphere’(4); the interrogative
cycle (generate, seek, interpret, criticize, and judge) – ‘… a generic thinking process that is in
constant use by statisticians as they carry out a constant dialog with the problem, the data, and
themselves’(5); and dispositions – such as skepticism and imagination (to name but two)(6)

O modelo que Burgess usou na sala de aula para analisar o conhecimento profissional
do professor em estatística é resumido na Tabela N.º1.

Tabela N.º 1 – Modelo que Burgess usou na sala de aula para analisar o conhecimento profissional do professor
em estatística (Burgess, tradução livre, p. 2)

4

Pfannkuch and Wild, 2004, p. 41
Ibidem
6
Wild e Pfannkuch, 1999
5
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Ainda segundo o texto de Burgess (2008, pp. 2-3):
By combining these two aspects [statistical knowledge for teaching and statistical
teaching in empirical enquiry], the resulting framework suggests that day-to-day work of the
teacher when teaching statistics through investigations is essentially statistical. Examining the
teaching of statistics against the framework helps determine what teacher knowledge is needed
in the classroom and whether aspects of knowledge on the framework are unnecessary for the
classroom.

Em resumo, este ou outros modelos de conhecimento profissional dos professores
poderão, eventualmente, desencadear, mais investigação em torno do ensino da estatística.
Na continuação, e mais uma vez, as questões que poderão ser respondidas pelos, ou
melhor, com os investigadores (muitas vezes professores e, por vezes, investigadores da sua
própria prática) não têm fim. Regra geral, o sentimento dos professores e/ou investigadores é
a de que os alunos gostam e acham fácil a estatística. Tal como concluem Segurado e Sousa
(2005, pp. 161-162)
De um modo geral, todos os professores do 2º ciclo sabem que os alunos deste nível de
ensino aderem com facilidade ao estudo da Estatística: é um tema que consideram fácil e onde
costumam apresentar bons resultados, em termos de aproveitamento. Talvez resida aqui a razão
pela qual, contrariamente ao que sucede com outros temas onde os alunos revelam maiores
dificuldades, o ensino da Estatística continua a orientar-se predominantemente para o treino das
rotinas acabando por não se tirar partido das suas potencialidades na criação de experiências de
aprendizagem significativas.

• Parece, então, haver lugar para as investigações sobre as atitudes. Quais atitudes
dos alunos face à estatística ou, talvez tão importante, quais atitudes dos
professores face à estatística?
Tal como referem Martins e Nascimento (2008, p. 1):
A motivação subjacente à (…) apresentação [de um estudo preliminar das atitudes e
conhecimentos estatísticos dos professores do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico] deve-se à
necessidade de analisar a problemática das atitudes, tanto no âmbito da formação inicial, como
no da formação ao longo da vida dos professores de matemática. Pode-se considerar que, sem o
empenhamento do professor no processo de ensino/aprendizagem, é muito difícil que ocorra
qualquer transformação significativa no sistema educativo. “As escolas não podem mudar sem o
envolvimento dos professores” (Nóvoa, 1992). Além disso, também se pretende envolver os
alunos numa aprendizagem cognitiva menos determinista e rotineira e que tenha em linha de
conta aspectos intrínsecos, característicos e/ou diferenciadores da Estatística (Gal e Ginsburg,
1997). Assim, é necessário incluir nesta análise aspectos como as atitudes, as crenças, os
interesses, as expectativas e as motivações em relação à Estatística, pois o professor deve ir
além da mera transmissão de conhecimentos, apresentando atitudes positivas, tanto em relação à
disciplina e aos conteúdos da mesma, como em relação aos alunos, à escola e ao ensino.
(…) as atitudes dos professores em relação à Estatística (…) podem ter um papel
que influencia o processo de ensino da Estatística, podendo ser condicionante da prática lectiva
e repercutir-se nas atitudes (futuras) dos alunos. Estas são razões suficientes para estudá-las, de
maneira a garantir as melhores condições necessárias à implementação de uma real melhoria do
ensino da Estatística, e que este não seja apenas um desejo espelhado nas orientações
curriculares (…).
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3. A terminar7: a literacia estatística na investigação em educação
estatística
Tal como Watson (2006, tradução livre, contracapa) sintetiza:
O temo literacia estatística é usado para enfatizar que o propósito do currículo escolar
não deverá ser o de obter estatísticos, mas o de preparar os alunos8 para participar na sociedade.

Assim, tem interesse analisar a Figura 1 em que Watson resume os aspectos e as
relações da literacia estatística na escola (Watson, 2006, tradução livre, p. viii).

Figura 1 – Literacia estatística na escola

Enquadrando o esquema desta figura, fica um exemplo: uma ou outra vez, já todos
fomos confrontados com algum exagero publicitário, mais ou menos evidente, com algum
gráfico “mais invulgar” numa revista, enfim, com vários materiais que, apesar do espanto (ou
talvez mesmo por isso!) poderiam ser uma fonte de discussão, um óptimo material para
motivar os alunos. Batanero e Godino (2001, tradução livre, p. 7) escreveram:
Se queremos que o aluno valorize o papel da probabilidade e da estatística, é importante
que os exemplos e as aplicações que apresentamos na aula permitam vê-lo da forma mais ampla
possível.

Assim sendo, analisando os aspectos e/ou das relações da literacia na escola – Figura 1
– temos mais um contributo para os tópicos deste grupo de discussão: De que forma
relacionar esta questão da literacia estatística com os contributos anteriores (ponto 2.) de
modo a conseguir que os nossos alunos sejam cidadãos estatisticamente críticos e letrados,
podendo tomar decisões conscientes? Por exemplo, que tarefas e actividades desenvolver com
eles e/ou a partir deles? Que contextos utilizar? Em que momentos?
Neste contexto dos recursos a usar nas práticas lectivas ou noutros momentos levanta
mais uma questão: Qual o contributo que queremos que o Projecto Internacional de Literacia
Estatística (ISLP9) dê no âmbito da investigação em ensino da estatística? Refiro esta última
questão, pois tal como escrevi este ano (Nascimento, 2009, pp. 2-3):
Na primeira página do ILSP pode ler-se:

7

Porque em qualquer grupo de discussão há um início e um fim, que acaba por ser outro início!....

8

“school graduates”

9

ISLP, abreviatura para International Statistical Literacy Project.
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O objectivo do ISLP é o de contribuir para a literacia estatística em todo o mundo, entre
os adultos, as crianças e durante toda a sua vida. Para o atingir fornecemos um repositório ‘on
line’ de recursos internacionais e de notícias sobre a literacia estatística no mundo.10
Entre as actividades de 2008, inseriu-se a primeira fase da 1.ª Competição Internacional
de Literacia Estatística que tem ‘como primeiro objectivo incentivar os alunos a analisar e a
interpretar dados estatisticamente, assim como ajudar na avaliação crítica da informação a que
eles acedem no seu dia a dia, e que, regra geral, inclui dados e gráficos estatísticos. O segundo
objectivo é o de promover a utilização dos recursos de literacia estatística que já são utilizados
em alguns dos países de língua oficial portuguesa, mas que ainda não são totalmente conhecidos
e/ou usados nas práticas lectivas’.11

Contudo, os tópicos para possíveis interrogações e/ou investigações não se esgotam. Há
ainda muito trabalho a desenvolver. Como refere Carvalho (2008, tradução livre, p. 1):
No sentido de promover a literacia estatística temos que pensar nos professores de
matemática do ensino obrigatório. Estes professores enfrentam uma situação particular quando
ensinam o tema de estatística. Por um lado, devem abordar este tema usando investigações e
actividades a partir de pequenos projectos. Contudo, durante a sua formação tiveram poucas
oportunidades para desenvolver, aprender a metodologia desta prática inovativa (…). As
concepções de cada professor relativas à estatística, ao conhecimento estatístico e à sua
didáctica reflectem-se no trabalho com os seus alunos.
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QUE CONHECIMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA SE ENSINAR A
MÉDIA ARITMÉTICA?
Cecília Monteiro
Escola Superior de Educação de Lisboa
ceciliam@eselx.ipl.pt

Resumo
A natureza do conhecimento necessário para ensinar tem sido objecto de estudo e é
geralmente reconhecido que, apesar de não ser o único factor a ter em conta, o conhecimento
matemático do professor tem impacto na aprendizagem dos alunos. O que ensina e o modo
como o faz está relacionado com o nível de compreensão do assunto e como o integra no
currículo escolar. Neste documento apresenta-se um estudo exploratório que tem por
objectivo compreender o entendimento dos professores dos 2.º e 3.º ciclos relativamente à
média aritmética e como ensinam este tópico do currículo aos seus alunos. São discutidos
diferentes interpretações da média e diferentes tipos de problemas assim como alguns malentendidos. Os professores envolvidos apresentaram, nalguns casos, dificuldades na
resolução das tarefas propostas tendo revelado ter uma visão restrita da média aritmética e
do seu ensino. Estes resultados evidenciam que a maioria destes professores, que estudaram
estatística durante a sua formação académica, parece não estar convenientemente preparada
para ensinar a média numa perspectiva conceptual.
Hoje em dia, a literacia estatística é considerada fundamental na educação dos
cidadãos. Ela permite, por um lado uma apreciação de dados para uma tomada consciente
de decisões e por outro, facilita a compreensão crítica de certo tipo de informação. O actual
reajustamento dos programas do ensino básico deu uma atenção especial à organização e
análise de dados, tendo antecipado alguns temas relativamente ao programa de 1991,
introduzidos novos tópicos. Por exemplo, o novo programa do 1.º ciclo abandona o modo
vago como o programa anterior se refere à representação de dados e explícita,
nomeadamente, os gráficos de pontos, pictogramas e introduz a moda no 4.º ano. A média
mantém-se no 2.º ciclo, mas a frequência relativa, os histogramas e os diagramas de caule e
folhas, assim como as noções de extremos e amplitude, já fazem parte deste ciclo. No 3.º ciclo
a novidade são os diagramas de extremos e quartis e a comparação de dois ou mais
conjuntos de dados. Merece ser realçada a ênfase que é dada ao longo de todos os ciclos à
integração da estatística em problemáticas significativas para os alunos. Relativamente à
noção de média aritmética refere-se como objectivo específico, “compreender e determinar a
média aritmética de um conjunto de dados e avaliar a adequação da sua utilização num dado
contexto” (ME, 2007, p. 43), o que sugere um tratamento deste tópico para além do cálculo
através da fórmula.
De um modo geral, podemos afirmar que a média é considerada pelos professores um
conceito simples. É apresentada uma situação do tipo “cinco amigos têm respectivamente 10,
12, 13, 14 e 16 anos de idade, para calculares a média, somas todos os valores e divides pelo
número de amigos”. Define-se a média aritmética como um cálculo para dar uma resposta.
Mas, será que a média é realmente um conceito simples? Zawojewski e Shaughnessy (2000)
questionam essa simplicidade e referem que há alunos que apesar de saberem calcular
médias não possuem a compreensão necessária para a resolução de problemas, nem sabem
optar pela medida de tendência central que melhor representa uma certo conjunto de dados.
Que conhecimentos são necessários para se ensinar a média aritmética? 1
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Os alunos aprendem o algoritmo, mas nem sempre desenvolvem a noção de que a média é um
valor representativo de uma distribuição (Konold & Pollatsek, 2002), nem tão pouco, se
transfere a noção para o caso de médias ponderadas. Sendo a média um número que
representa um conjunto de dados, está estritamente ligada à noção de distribuição e às
outras medidas de tendência central (moda e mediana), sendo que da sua compreensão
depende a compreensão de outras noções como por exemplo o desvio padrão. Vários autores
(por exemplo, Van de Walle, 2007) referem a importância dos recursos e da diversificação de
contextos para a interpretação da média. São importantes materiais e representações que
permitam uma abordagem inicial através da visualização, e alargar à resolução de tarefas
onde a média pode ser interpretada como um ponto de equilíbrio. O professor tem um papel
importante, quando proporciona aos seus alunos tarefas que lhes permitem desenvolver uma
forte compreensão da média e da sua relação com as outras medidas de tendência central
(NCTM, 2000).
Para perceber qual o seu entendimento relativamente à média aritmética realizou-se
um estudo exploratório com professores que frequentavam a disciplina de Didáctica
Específica no âmbito da profissionalização em serviço. Algumas questões nortearam o
estudo: 1) qual o significado que os professores atribuem à média aritmética? 2) como
abordam a média com os seus alunos?

1. O conhecimento do professor para ensinar
É do senso comum que para se ensinar um assunto o professor necessita de possuir um
conhecimento aprofundado. Nas últimas duas décadas, o foco tem estado no conhecimento
profissional de um professor para ensinar Matemática (por exemplo, Ma, 1999, Hill & Ball,
2004, Ball, Heather & Bass, 2005), que vai muito para além de um conhecimento estritamente
matemático que é exigido a outros profissionais que lidam com a Matemática. Esse
conhecimento para ensinar engloba um domínio do conhecimento matemático específico,
espelhado pela articulação de conhecimentos e de conceitos ligados ao currículo, aos
materiais disponíveis e a um conhecimento das características e do pensamento dos alunos.
Quando os professores em vez de focarem a sua atenção somente nas regras e procedimentos,
se envolvem em raciocínios e encontram representações alternativas, estão a desenvolver o
seu conhecimento específico para ensinar (Hill & Ball, 2004). Uma compreensão aprofundada
dos temas da Matemática que ensinam permite intervenções junto dos alunos que lhes
favorecem um desenvolvimento articulado de conhecimentos. Por exemplo, o cálculo da
média aritmética não poderá ser ensinado antes da divisão, mas por outro lado a compreensão
da média pode alargar a noção dos alunos acerca da divisão. Os professores beneficiam de
uma clara compreensão das ligações conceptuais dos tópicos do currículo de modo a
favorecer junto dos alunos um desenvolvimento dos conceitos e das relações entre eles.
Groth (2007) partindo do pressuposto de que a Matemática e a Estatística são
disciplinas diferentes, considera que o conhecimento necessário para ensinar conceitos de
Estatística não é coincidente com o conhecimento matemático, visto que ele engloba
actividades não matemáticas, tais como dar sentido aos valores no contexto dos dados, como
no caso da média. Este autor defende que estas diferenças implicam que se dedique atenção a
investigar, como se tem feito para o ensino da Matemática, o conhecimento específico para
ensinar Estatística. Ele propõe o seguinte esquema onde se evidenciam relações entre
conhecimento matemático e conhecimento estatístico.
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Figura 1. Estrutura hipotética para o conhecimento estatístico necessário para ensinar (Groth, 2007)

Como exemplos de conhecimento matemático necessário em Estatística, são referidos o
cálculo da média (conhecimento comum) e a compreensão das propriedades da média
(conhecimento especializado). O conhecimento estatístico não matemático pode ser
considerado na formulação de questões estatísticas que não necessitam à partida de nenhum
conhecimento matemático. Groth considera que os estudantes podem começar o processo de
formular questões muito gerais, sem especificarem variáveis mensuráveis, ou sem terem a
percepção de que a opção por uma determinada questão influencia outras fases da
investigação. Assim, uma das características do conhecimento especializado para o ensino da
Estatística é o conhecimento que permite ao professor perceber e tirar partido do potencial das
questões formuladas pelos estudantes. Outra componente desse conhecimento será,
evidentemente, conhecer dificuldades e possíveis mal-entendidos dos alunos e as suas razões.

2. Principais dificuldades e mal-entendidos relativamente à média
A investigação em educação estatística tem vindo a identificar alguns mal-entendidos
dos alunos relativamente à média (Konold & Pollatsek, 2002). Um deles é o cálculo da média
simples em vez da média ponderada. No caso do seguinte problema: “existem 10 pessoas num
elevador, 4 mulheres e 6 homens. O peso médio das mulheres é de 60 kg e o peso médio dos
homens é de 80kg. Qual é o peso médio das 10 pessoas?” (Batanero, 2000), um erro comum
consiste em calcular-se a média simples entre 60kg e 80kg não tendo em conta o número de
sujeitos. Também, quando um dos dados assume o valor zero, ele nem sempre é tomado em
conta no cálculo da média. O significado da palavra média pode ser entendido como o valor
mais frequente, ou como o ponto médio, ou ainda como normal. Martins et al. (1997) sugerem
que os professores insistam na interpretação do conceito de média, discutindo com os seus
alunos frases como estas: “um adulto médio come 5kg de gelado por dia”, “em média os
adultos comem 5 kg de gelado por ano”, “um adulto come uma média de 5kg de gelado por
ano” (p. 76). Na primeira frase, a palavra médio pretende significar um adulto normal e
portanto não está empregue com o significado estatístico de média como característica
amostral; na segunda, a partir de uma amostra de adultos afirma-se que a média dos valores é
de 5kg; na terceira, a média obteve-se dividindo a soma das quantidades obtidas pelo número
de anos observados.
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Outro aspecto a realçar nos possíveis mal-entendidos da média e de outras medidas
estatísticas é a frequência com que os alunos encaram os dados, não como uma pluralidade de
valores de uma variável, mas como atributos de indivíduos (Konold & Higgins, 2003). Os
estudantes vão construindo os seus conhecimentos partindo de conhecimentos que já
possuem, mas que, por vezes, incluem mal-entendidos. Daí a necessidade dos professores
alargarem o espectro de experiências na sala de aula e de promoverem espaços de discussão.
Sendo um conceito complexo, o ensino da média requer uma especial atenção.

3. Diferentes sentidos da média
Podemos considerar fundamentalmente dois conceitos de média, um deles ligado à
divisão por partilha e outro como ponto de equilíbrio. No primeiro, a média é o número que
representa um conjunto de dados como se todos eles fossem iguais. Temos uma ligação muito
evidente ao algoritmo (somam-se os valores e divide-se pelo número total). No segundo, os
valores são importantes, mas o seu “peso” também, isto é, o número de vezes que acontecem
e ainda a distância a que eles se encontram relativamente à média. Van de Walle (2000)
sugere que no primeiro caso se parta de um gráfico de barras onde as barras com diferentes
comprimentos se transformem em barras com o mesmo comprimento, havendo uma
compensação, isto é, retira-se dumas para colocar noutras. Este tipo de actividade pode ser
feito com cubos de encaixe (ver Figura 2). No segundo caso, a média terá o significado de um
ponto de equilíbrio. Um modelo sugestivo pode ser o de colocar na linha numérica os valores
da variável e conseguir equilibrar todos os valores à volta da média, atendendo às frequências
absolutas e à distância relativamente à média, havendo, portanto, um equilíbrio no total. Por
exemplo, se tivermos a média 3, para encontrarmos valores adequados traçamos uma recta,
marcamos o número 3 e vamos colocando valores que “a equilibrem” como de um centro de
gravidade se tratasse. Por exemplo, se colocar um valor no 4, tenho de colocar outro no 2, se
colocar um no 6 tenho de colocar outro no 0 (zero) para haver um equilíbrio.
Vários outros autores referem várias interpretações para a média. Por exemplo, Konold
e Pollastek (2002) consideram as seguintes: redução de dados, partilha equitativa, valor típico
e também “sinal e ruído”, metáfora que usam para reforçar a ideia da média como um valor
que apesar da variedade de dados, os pode representar. Uma classificação possível para
diferentes tipos de problemas pode ser a seguinte: Partilha equitativa; Valor representativo;
Estimativa – medidas repetidas; e Média como o valor mais provável.
Partilha equitativa. Esta categoria de problemas evidencia o algoritmo para o cálculo da
média. Exemplo: “Um pai tinha 5 depósitos a prazo de montantes diferentes que pensou
sortear pelos seus 5 filhos. Depois, pensou melhor e decidiu que eles deveriam receber todos a
mesma quantia. Então, como é que ele deve proceder? Se ele tivesse começado por utilizar o
primeiro processo, alguns irmãos teriam de devolver dinheiro, enquanto que outros teriam de
receber mais. Será que as quantias devolvidas chegam para pagar aos que ainda têm de
receber?” (Martins et al., 1997). A noção de que se terá de juntar todo o dinheiro e dividir
pelos cinco filhos de modo a que cada um fique com a mesma quantidade remete para o
sentido da divisão como partilha equitativa. Na resposta a este problema, a soma do dinheiro
dos que receberam a mais iguala a quantidade dos que tiveram de receber.
Neste tipo de problemas, o recurso a cubos de encaixe permite uma visualização da
média de modo a igualar o número de cubos (Figura 2), sem haver a necessidade de recorrer à
fórmula numa primeira fase. Esta abordagem pode ajudar os alunos a perceberem melhor a
relação da média com a divisão e também a razão de ser do
algoritmo.
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Figura 2. Deslocam-se 3 cubos da torre maior de modo a ficarem todas com 4 cubos

Valor representativo. A média é uma maneira de reduzir os dados a um único valor que
os representa. Vejamos o seguinte problema: “Foi feito uma recolha das medidas da altura de
10 crianças. Os resultados, em centímetros, foram os seguintes: 132, 133, 143, 112, 140, 132,
128, 126, 119, 137. Indique um número que seja representativo da altura dessas crianças”.
Este tipo de contextos evidencia a que a soma dos desvios em relação à média é igual a zero.
Evidencia ainda que uma distribuição é uma “entidade” permitindo aos alunos perceberem
que pode haver mais do que um conjunto de dados com a mesma média.
Estimativa – medidas repetidas. Um exemplo desta classe de problemas é o seguinte
apresentado por Batanero (2000): “Para se saber o peso tão rigoroso quanto possível de um
objecto pequeno efectuaram-se algumas pesagens sempre com o mesmo instrumento. As
medidas obtidas, em gramas, foram as seguintes: 6.2, 6.0, 6.0, 6.3, 6.1, 6.23, 6.15, 6.2. Qual é
a melhor estimativa do peso real do objecto?”
Como não se sabe qual das medidas é a mais precisa, calcula-se a média que permite ter
uma estimativa mais aproximada do peso do objecto; a média “anula” o erro nas medições.
Média como o valor mais provável. Nesta categoria Batanero (2000) dá como exemplo
o seguinte problema: “A altura média dos alunos de um colégio é de 1,40 m. Se extrairmos
uma amostra aleatória de 5 estudantes a altura dos 4 primeiros é: 1,38; 1,42; 1,60; 1,40. Qual
seria a altura mais provável do 5.º estudante?”
A literatura neste campo (por exemplo, Konold, 2002; Konold & Higgins, 2000;
NCTM, 2000; Shaughnessy, 1992), considera que mais importante do que o cálculo da média
é a compreensão por parte dos alunos de que a média é um valor que representa um conjunto
de dados e de que uma distribuição não é um mero agregado de dados, mas sim uma entidade
– um todo. Nesta linha de ideias Konold e Higgins (2003) enfatizam o facto “da necessidade
dos estudantes deixarem de ver os dados como um amálgama de indivíduos cada um com a
suas características para os encararem como um agregado, um grupo com propriedades
emergentes que muitas vezes não são visíveis nos indivíduos individualmente” (p. 202).
A compreensão das propriedades da média é considerada importante para um
entendimento profundo desta medida estatística. No processo de ensino deste tema deve ser
dada oportunidade aos estudantes de serem postos perante situações e problemas que lhes
favoreçam uma reflexão sobre essas propriedades: 1) a média é um valor situado entre os
valores extremos da distribuição; 2) a média pode não ser nenhum dos valores da distribuição;
3) a média pode ser um valor que não faça sentido nos valores dos dados (por exemplo um
decimal - a média de filhos das famílias portuguesas é de 0,75 ou 3/4); 4) a soma dos desvios
em relação à média é zero; 5) a média é influenciada por outliers (valores discrepantes); e 6)
se numa distribuição aparecer o valor 0 (zero) deve ser tomado em consideração.
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4. Metodologia
Este estudo insere-se num trabalho mais lato que tem como objectivo perceber como os
professores mobilizam os seus conhecimentos no âmbito dos números, proporcionalidade e
análise de dados e probabilidades e como trabalham aspectos didácticos relacionados. Trata-se de um estudo exploratório onde se discute a parte correspondente à análise de dados e o
caso especifico da média aritmética. Foi realizado no âmbito da disciplina de Didáctica
Específica da Matemática da profissionalização em serviço com 18 professores dos 2.º e 3.º
ciclos. Todos os professores envolvidos tinham uma licenciatura em áreas ligada à
Matemática tendo estudado Estatística durante o curso.
O objectivo do estudo era, pois, perceber que significado os professores davam à média,
assim como perceber o modo como trabalhavam este assunto com os seus alunos. Visto tratarse de uma disciplina integrada na formação em serviço, foram ainda discutidas sugestões
didácticas, tipos de tarefas e análise de erros comuns dos alunos. No âmbito desta disciplina
os professores foram depois convidados a escolherem uma temática para elaborarem um
trabalho em grupo. Houve um grupo do 2.º ciclo que elegeu a média fazendo uma trabalho em
articulação com a disciplina Ciências da Natureza.
De início foi dado aos professores um conjunto de nove problemas para resolverem
individualmente, tendo-lhes sido pedido que explicassem os processos de resolução. As folhas
com as resoluções foram entregues de modo a garantir o anonimato, para que os professores
não se sentissem constrangidos se, eventualmente, tivessem errado algumas tarefas. As
resoluções foram depois analisadas e entregues na sessão seguinte, constituindo o ponto de
partida para uma discussão alargada a todos sobre o modo de resolução.
Os problemas estavam agrupados em categorias de acordo com o contexto da situação
de cada uma, do seguinte modo: partilha equitativa, média ponderada, medidas repetidas,
valor representativo, valor em falta e ainda um problema onde se questionava o efeito na
média, da soma de um mesmo valor a todos os dados. Durante as discussões, foram
emergindo alguns mal-entendidos havendo oportunidade de esclarecimentos, que
aconteceram não só entre mim e os formandos, mas também entre eles. Focaram-se aspectos
relativos ao modo como ensinavam a média e ao tipo de tarefas que por norma apresentavam
aos seus alunos. Nas sessões seguintes, foram partilhadas sugestões de abordagem deste tema
e tipos de problemas.

5. Resultados e discussão
Relativamente às respostas aos problemas, somente três professores apresentaram
respostas correctas em todos eles. Devido ao facto de as folhas com as soluções não serem
identificadas não se poderá saber se eram professores do 2.º ou do 3.º ciclo. As respostas com
o número de respostas correctas e incorrectas e as respectivas percentagens encontram-se na
Tabela A.
No problema da média ponderada era pedida a média dos vencimentos numa situação
em que uma pessoa trabalhou 8 dias a 40 euros e outro 10 dias a 37,5 euros. Houve seis
professores que calcularam a média simples dividindo por 2 a soma de 37,5 e 40 ou, então,
multiplicaram cada um destes valores pelo respectivo número de dias dividindo depois por 2
em vez de dividirem por 18. Este problema levantou uma discussão muito interessante
durante as sessões, pois houve dois professores que não aceitavam o quociente por 18. Foi
necessário ilustrar com outros exemplos, clarificar a noção de distribuição de dados e,
portanto, dos valores da variável.
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O segundo problema era o seguinte:
“Todos os jovens levaram bolos para uma festa. Durante a festa todos os jovens comeram o
mesmo número de bolos, por isso houve alguns que tiveram de dar bolos, outros que receberam
bolos. O número total de bolos dados foi igual ao número total de bolos recebidos”. Esta
afirmação é verdadeira? SIM ou NÃO? (Leon & Zawojewski, 1991, citado por Hawkins et al.,
1992, p. 117):

Houve dez professores que deram respostas incorrectas. As justificações nas respostas
incorrectas baseavam-se no facto de não ser conhecido o número total de bolos. Este facto é
revelador de uma falta de entendimento conceptual da média. Na análise deste problema
foram feitas concretizações por alguns professores que deram a resposta correcta o que
durante a discussão facilitou muito a compreensão por parte dos colegas de que o número de
bolos dados era o mesmo do número de bolos recebidos. Este problema permitiu discutir com
os professores que a soma dos desvios em relação à média é zero.
O problema 3 pedia uma média simples num contexto de partilha equitativa. Todos os
professores resolveram correctamente. No problema 4, era pedido para, sem recurso ao
algoritmo, encontrarem a média dos números representados por um conjunto de 3 torres de
cubos (Figura 2). Todos acertaram, mas somente 6 professores fizeram o desenho indicando
com setas a deslocação dos cubos, a maioria fez os cálculos e desenhou os cubos da mesma
altura, portanto não foi possível perceber se utilizaram a estratégia da compensação ou se
calcularam primeiro a média e depois desenharam as torres com o mesmo número de cubos.
No quinto problema cujo enunciado era o já referido atrás: “Foi feito uma recolha das
medidas da altura de 10 crianças. Os resultados, em centímetros, foram os seguintes: 132,
133, 143, 112, 140, 132, 128, 126, 119, 132. Indique um número que seja o mais
representativo da medida da altura dessas crianças”: 11 professores responderam que era a
moda. Do mesmo modo, no problema 6, onde era necessário indicar uma estimativa dos pesos
de um objecto a partir dos resultados de algumas medições, a resposta de 7 professores foi a
moda. A justificação dada neste problema foi o facto de haver dois valores repetidos.
Nos problemas em que era dada a média e se pedia um dos valores, todos partiram da
fórmula e houve alguns erros de cálculo algébrico. Finalmente, quando se pede para
indicarem a influência da soma de 2 pontos em todos os dados na média, somente 7
professores responderam que a média vinha afectada de um valor acrescido de 2 pontos.
Problema
1. Média ponderada

12

Correcta
67%

6

2. Partilha equitativa
8
(sem pedir o cálculo da
média)

44%

10

3. Partilha equitativa
4. Partilha equitativa
(visualização)
5. Valor representativo

18
18

100%
100%

-

7

39%

11

Tipo de resolução
Incorrecta
Estratégia
33%
As respostas incorrectas
deveram-se ao cálculo da
média simples
56%
As justificações para a
resposta incorrecta “não”
foram do tipo “não se sabe
qual é o número total de
bolos”
Aplicaram o algoritmo
7 professores calcularam a
média e fizeram o desenho
61%
11 professores responderam a
moda

Tabela A: Frequências absolutas e percentagem de resposta correctas e incorrectas N= 18.
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Problema
6. Medidas repetidas
13
(Estimativa do peso de
um objecto)
7. Determinar o valor 17
de um dado sabendo a
média
8. Valor em falta
12

9. Influência na média 7
da alteração dos dados
(aumento de 2 pontos
em todos eles)

Tipo de resolução
Incorrecta
Estratégia
28%
5 professores responderam a
moda

Correcta
72%

5

94%

1

6%

A resposta incorrecta deveuse a dificuldades de cálculo

67%

6

33%

39%

11

61%

17 professores usaram o
algoritmo. As respostas
incorrectas devem-se a
dificuldades no cálculo
algébrico. Houve 1
professor que fez por
tentativa mas não deu a
resposta correcta
2 professores respondem
que não sabem, 5 que a
média aumenta, mas não
dizem quanto, 1 diz que fica
12,2 e 3 que a média não se
altera

Tabela A (conclusão): Frequências absolutas e percentagem de resposta correctas e incorrectas. N= 18

Estes resultados evidenciam que uma parte dos professores parece não estar
convenientemente preparada para ensinar a média numa perspectiva conceptual.
A falta de uma compreensão da noção de média para além do conhecimento da fórmula,
pode comprometer a de outros conceitos, por exemplo, as medidas de variabilidade. Impede
ainda os professores de compreenderem o pensamento dos seus alunos no processo de
aprendizagem e de lhes proporcionar um leque de situações que favoreçam o
desenvolvimento do conceito. As estratégias da compensação a partir de um gráfico de barras,
ou do recurso aos cubos de encaixe no caso das crianças mais pequenas, só podem ser
implementadas por professores que compreendam o conceito de média, nomeadamente, as
suas propriedades.
Quando os professores foram solicitados a partilhar com os colegas o modo como
costumam trabalhar a média com os seus alunos, as respostas evidenciaram uma abordagem
restritiva, envolvendo somente o cálculo de médias através do algoritmo a partir de uma
situação simples, seguindo-se depois a repetição de exercícios do mesmo tipo.
Nas discussões que se seguiram foi feita a conexão entre o procedimento do cálculo da
média e das propriedades da média, foram analisados diferentes contextos e os significados da
média em cada um deles. Durante as sessões de trabalho os professores pareceram ampliar o
seu conhecimento nesta área e também no modo de a ensinar. A consciencialização dos seus
mal-entendidos pode ter ajudado a compreenderem melhor os dos seus alunos.
Provavelmente, a abordagem restrita no ensino desta medida estatística de tendência central
prende-se com o facto dos professores terem, eles mesmos, uma visão parcelar e algorítmica
do conceito de média.
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6. Implicações para a educação estatística no ensino básico
Relativamente ao conhecimento específico para ensinar a média aritmética, bem como
outros conceitos estatísticos, existe a necessidade de os professores aprofundarem o seu
próprio conhecimento, assim como encontrarem modos de o ensinar, o que passa pela
compreensão de possíveis mal-entendidos dos seus alunos e pela diversificação de situações.
Na formação inicial e no caso da Estatística, talvez ainda não seja dada a necessária
oportunidade, para que se desenvolvam conhecimentos científicos e pedagógicos necessários
ao ensino. Muitas vezes, os professores manifestam insegurança quando confrontados com o
facto de terem de ensinar assuntos para os quais não se sentem preparados, refugiando-se num
ensino baseado em procedimentos. A formação inicial e contínua poderá contribuir para um
aprofundamento do conhecimento matemático, fazendo uma indispensável ligação ao
currículo dos alunos. O contexto das situações no desenvolvimento de conceitos matemáticos
é importante e isso tem sido muito explanado, no caso das operações com números, por
exemplo. Na Estatística, esse aspecto é também muito relevante, visto que o contexto da
situação determina qual a medida de tendência central a usar para representar um determinado
conjunto de dados.
Uma das questões a levantar relativamente ao ensino da média no 6.º ano, é o facto da
moda estar no currículo do 4.º ano e a mediana no 3.º ciclo, o que pode impedir que os alunos
tenham uma visão global destes três valores como representativos de uma distribuição de
dados. Espera-se que, algures no currículo, eles sejam trabalhadas em conjunto, de modo a
que os alunos tenham oportunidade de avaliar, perante uma dada distribuição, qual delas é a
mais apropriada para a representar. Este espalhar das noções estatísticas pelos ciclos, pode
levar a que se perca, efectivamente, o sentido dos conceitos e da sua relação.
No início deste estudo, os professores mostraram ter uma visão simplista do conceito de
média e uma preferência pelo seu ensino através do algoritmo. Esse facto terá, com certeza,
reflexos no desenvolvimento desta noção nos seus alunos, que ficará limitada. Durante o
trabalho desenvolvido nas sessões de formação, parece que, de algum modo, estes professores
desenvolveram outra atitude e se apetrecharam com novos conhecimentos e perceberem,
através da consciencialização dos seus possíveis mal-entendidos, os dos alunos. Como se
referiu, o conhecimento especifico para ensinar matemática, neste caso a média, passa pelo
alargamento do tipo de tarefas, pela diversificação de contextos onde a média surge com
diferentes significados, pela ligação ao algoritmo, tanto da média simples, como da média
ponderada e pelo evidenciar as suas propriedades. Na verdade, ensinar a média é muito mais
do que ensinar a fórmula, implica estabelecer uma teia de relações que só poderão ser
desenvolvidas nos alunos se os professores, eles mesmos, as compreenderem e dominarem e
se estiverem consciencializados para os aspectos conceptuais que ela implica.
Finalmente, refiro a necessidade de se desenvolverem outros estudos para melhor se
compreenderem as dificuldades dos professores portugueses no ensino da estatística ao nível
do ensino básico, assim como continuar a desenvolver materiais de apoio à sua leccionação
numa perspectiva conceptual. Ma (1999) defende que um dos factores que pode levar a
desenvolver nos professores um profundo conhecimento da Matemática são os materiais
especialmente pensados para os professores estudarem, de preferência, com os seus pares.
No caso dos profissionais que já possuem uma formação científica e decidem ser
professores há necessidade de se revisitarem tópicos que se estudaram na formação
académica, mas agora com o olhar do profissional que vai ter de promover aprendizagens nas
crianças.

Que conhecimentos são necessários para se ensinar a média aritmética? 9

C. Monteiro

Grupo de discussão 1

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

7. Referências
Batanero, C. (2000). Dificuldades de los Estudiantes en los Conceptos Estatísticos
Elementales. El caso de las Medidas de posición Central. In Loureiro, C., Oliveira, F.,
Brunheira, L. (Eds.) Ensino e Aprendizagem da Estatística. Lisboa: Sociedade
Portuguesa de Estatística. Associação de Professores de Matemática . Departamento de
Educação e de Estatística e Investigação Operacional da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
Ball, D., Hill, H. & Bass, H. (2005). Knowing Mathematics for teaching: Who knows
mathematics well enough to teach third grade, and how can we decide? American
Educator, (pp. 14-46).
Groth, R. (2007). Toward a Conceptualization of Statistical Knowledge for Teaching. Journal
for Research in Mathematics Education, 38, (5), (pp-427-437).
Hawkins, A., Jolliffe, F. & Glickman, L. (1992). Teaching Statistical Concepts. UK:
Longman Group. .
Hill, H. & Ball, D. (2004). Learning Mathematics for Teaching: results from California’s
Mathematics Professional Development Institutes. Journal for Research in Mathematics
Education, 35 (5), (pp. 330-355).
Konold, C. & Higgins, T. (2003). Reasoning About Data. A Research Companion to
Principles and Standards for School Matematics. Reston, VA: NCTM.
Konold, C. & Pollatsek, A. (2002). Data analysis as the search for signals in noisy processes”.
Journal for Research in Mathematics Education, 33, (pp-259-289).
Ma, L. (1999). Knowing and Teaching Elementary Mathematics. London: Lawrence Erlbaum
Associates.
National Council of Teachers of Mathematics (2007). Princípios e normas para a matemática
escolar. Lisboa: APM (Trabalho original publicado em 2000).
Martins, M., Monteiro, C., Tuckman, A. & Viana. J. (1997). Estatística. Lisboa: DGES.
Ministério da Educação
ME (2007). Programa de Matemática do ensino Básico. Lisboa: DGIDC-ME.
ME (1991). Programas do Ensino Básico. Lisboa: DGEB-ME.
Shaughnessy, J. (1992). Research in probability and statistics: Reflections and directions. In
D.A. Grows (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning,
(pp.465-494). New York: Macmillan.
Van de
Walle, J. (2007). Elementary and Middle School Mathematics: teaching
developmentally. USA: Pearson Education.
Zawojewski, J. S. & Shaughnessy, M. (2000). “Mean and Median: Are They Really So
Easy?” Mathematics Teaching in the Middle School 5 (March 2000), 436–40.

Que conhecimentos são necessários para se ensinar a média aritmética? 10

C. Monteiro

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

O CONHECIMENTO PROFISSIONAL EM ACÇÃO DURANTE A
EXPLORAÇÃO DE UM PICTOGRAMA: UMA SITUAÇÃO DE
(I)LITERACIA
C. Miguel Ribeiro
Universidade do Algarve (Portugal)
cmribeiro@ualg.pt
José Carrillo
Universidade de Huelva (Espanha)
carrillo@uhu.es
Rute Monteiro
Universidade do Algarve (Portugal)
rutemonteiro@ualg.pt

Resumo
A Organização e tratamento de dados é uma das áreas que os professores referem ser a
mais aprazível a preparar e propor aos alunos tarefas que potenciem a interdisciplinaridade.
Para que esta se efective verdadeiramente, e não seja somente uma figura de estilo, é
necessário que o professor seja possuidor de um vasto e sólido conhecimento profissional –
em todas as suas componentes (Ball, Thames & Phelps, 2008).
Neste artigo centramo-nos na prática de uma professora do 1.º ciclo, focando o seu
conhecimento profissional num episódio de consolidação de conteúdo (interpretação/
/”inferência” de dados a partir do pictograma), discutindo também a sua história/percurso
matemática(o). Terminamos com algumas questões e considerações sobre a formação de
professores (inicial e contínua) de modo a que possibilite colmatar as carências (iliteracia) e
potenciar as boas práticas verificadas, de modo a centrar a actuação do professor no
domínio da matemática e não em questões de outra natureza.
Apenas recentemente se incluiu, de forma explícita, uma componente de Organização e
tratamento de dados nos Programas do 1.º ciclo (Ponte et al., 2007). No Programa de
Matemática do Ensino Básico vem referido, como propósito principal do ensino deste tema o
desenvolvimento nos alunos da capacidade de ler e interpretar dados organizados na forma
de tabelas e gráficos, assim como de os recolher, organizar e representar com o fim de
resolver problemas em contextos variados relacionados com o seu quotidiano (Ponte et al.,
2007, p. 26). Essa inclusão recente, associada à pouca (ou nenhuma) formação dos
professores desse nível de escolaridade nesse domínio leva a que ocorram, expectavelmente,
situações díspares aquando da abordagem/exploração deste tema. Esta exploração está
directamente relacionada com o conhecimento profissional dos professores e com a forma
como lidam com esse conhecimento – se o consideram estático ou em constante mudança.
Ninguém poderá pretender ensinar algo que não saiba, porém, uma vez que o processo
de ensino não é, ou não deveria ser, um processo rotineiro e monótono, é necessário, mais do
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que saber apenas o conteúdo que se pretende ensinar (no sentido de o conhecer
matematicamente), sendo necessária uma consciencialização de que o saber/conhecimento
não é algo estático mas sim algo em permanente mutação e cujo teor se encontra
directamente relacionado com a profissão/função a desempenhar. Aos professores – também
por estarem envolvidos na formação das gerações vindouras e por contactarem directamente
com os alunos e, não raras vezes, com os seus ascendentes – é por demais importante um
pleno domínio do que pretendem ensinar, em todas as suas vertentes, possuindo um
conhecimento lato sobre cada um dos domínios e de possíveis formas de os integrar, bem
como do modo como evoluem ao longo da escolaridade.
Consideramos, na linha de Estepa (2000), que este conhecimento (conhecimento
profissional) é a conjunção de saberes e experiências que o professor possui e que utiliza
quando envolvido na prática, sendo portanto um processo de apropriação dos saberes e
vivências pessoais, bem como, necessariamente, da sua interpretação destes. O conhecimento
profissional do professor evidencia-se, na sua forma mais pura, durante a prática, podendo
esta ser descrita através desse mesmo conhecimento, das suas acções e objectivos, que
conjuntamente nos permitem “contar” a história/percurso matemática(o) de cada aula.
Neste texto apresenta-se parte de uma investigação mais ampla relacionada com o
desenvolvimento profissional do professor. Aqui discutimos o conhecimento profissional de
uma das professoras participantes nessa investigação mais ampla, bem como a relação deste
conhecimento com a prática e as oportunidades que faculta, ou não, aos seus alunos. Assim,
temos por objectivo compreender a forma como o seu conhecimento profissional molda a sua
actuação e possíveis outputs dos alunos condicionados/potenciados pelo uso que faz desse
conhecimento. Este conhecimento refere-se aqui ao necessário numa situação de introdução
ao tema matemático de Organização e tratamento de dados, e em concreto num episódio em
que a professora pretende consolidar a interpretação/”inferência” da informação constante
num pictograma anteriormente elaborado e que reflecte os gostos dos alunos relativamente
ao Continente que gostariam de visitar.

1. Algumas notas teóricas
A discussão sobre o conhecimento profissional dos professores já não é nova. Durante
as últimas décadas surgiram diversos modelos e formas de o tentar captar, incluindo cada
autor as componentes que mais considera necessárias para que o professor desempenhe as
suas funções1. Se os professores não possuírem um conhecimento profissional bem
fundamentado, em todas as suas componentes, dificilmente desenvolvem as suas aulas
envolvendo situações matemáticas motivadoras e cuja exploração leva a que os alunos se
tornem matematicamente competentes2. Estes devem, portanto, ser conhecedores, não apenas
de conceitos e procedimentos, entendido como saber fazer, mas possuir também a capacidade

1

Não se pretende aqui discutir qual o nosso entendimento sobre a(s) função(ões) do professor, mas não podemos deixar de
referir que não o/a(s) entendemos como alguém que sabe possui um conhecimento absoluto e que se encontra no seu local de
trabalho para que os seus alunos o fiquem também a saber.
2

Não se pretende também discutir aqui o que se entende por alunos e/ou professores matematicamente competentes, apesar
de o facto de caracterizar as competências dos professores em relação aos conteúdos matemáticos que devem ensinar ser um
tema pertinente e de reconhecido interesse (Ponte & Chapman, 2006).

O conhecimento profissional em acção...

2

C. M. Ribeiro, J. Carrillo e R. Monteiro

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

de efectuar ligações entre diversos conteúdos e formas de representação de um mesmo
conteúdo, que se entende por saber ensinar a fazer. Estas ligações, e o seu tipo, estão também
relacionadas com os objectivos que o professor possui, no e para o processo de ensino, e com
a história/percurso matemática(o) que ocorre em cada aula.
Quando nos referimos a objectivos, assumimo-los como algo que pretendemos alcançar
(Schoenfeld, 1998). Estes podem ser atingidos por inúmeros meios, encarados de diversas
formas e possuir distintos alcances, podendo ser imediatos, a médio ou longo prazo, e podem
emergir durante o decurso da acção ou estarem pré-definidos (Aguirre & Speer, 2000).
No âmbito do conhecimento profissional, de acordo com Ball et al. (2008),
consideramos que este se encontra dividido em diversas componentes e que ao professor
compete possuir um sólido e fundamentado conhecimento em cada uma delas (que se
encontram intrinsecamente relacionadas e não podem ser encaradas de forma isolada). Ball e
colegas baseiam-se no trabalho de Shulman (1986) e dividem o conhecimento do conteúdo e
didáctico do conteúdo em três componentes cada. Assim, dividem o conhecimento do
conteúdo em conhecimento comum do conteúdo (CCC), especializado do conteúdo (CEC) e
propedêutico – Horizon Knowledge – (CP), e o conhecimento didáctico do conteúdo de
Shulman em conhecimento do conteúdo e dos alunos (CCA), do conteúdo e do ensino (CCE)
e conhecimento do currículo (CC).
O professor deverá ser detentor de um conhecimento das relações existentes entre os
distintos tópicos matemáticos e de que forma as aprendizagens de um mesmo tópico vão
evoluindo ao longo da escolaridade – considerado conhecimento propedêutico (CP). Pela
especificidade da profissão que desempenha deverá, para além de um conhecimento de como
fazer – conhecimento matemático comum (CCC) –, possuir também um conhecimento de
como ensinar a fazer – conhecimento especializado do conteúdo (CEC) –, não sendo,
portanto, suficiente um conhecimento do conteúdo que se pretende ensinar, sendo necessário
saber também como tornar o conteúdo perceptível aos alunos. No caso da Organização e
tratamento de dados, e com o intuito de efectuar a ligação com a situação que se apresentará
mais adiante – secção relativa a um exemplo da prática, sua análise e discussão –, um
exemplo dessa diferenciação poderá ser o de considerar como conhecimento comum do
conteúdo (CCC) o facto de saber construir um pictograma com todas as informações
recolhidas, não se podendo efectuar generalizações aleatórias. Refere-se ainda ao saber que
apenas se poderão efectuar inferências quando se possuem resultados referentes a uma
amostra significativa da população. Ao professor compete ainda compreender o papel de cada
variável no pictograma, para que possa ensinar os seus alunos a elaborá-los correctamente,
entendendo, entre outras coisas, a influência provocada na sua representação por mudanças de
escala. Compete-lhe ainda possuir um conhecimento relacional com o tema da
proporcionalidade pois esse conhecimento permitir-lhe-á explicar de forma exequível aos
alunos as razões pelas quais uma amostra terá de possuir determinadas características para
que seja possível uma sua generalização.
É necessário que o professor, no pleno das suas funções, possua um conhecimento que
facilmente lhe permita perceber e identificar não apenas o erro mas essencialmente a sua
fonte, o que se torna muito mais complexo. Park & Oliver (2008) associam esta componente
às estratégias específicas de ensino relacionado com o conteúdo a ser abordado.
Relativamente às componentes do conhecimento didáctico do conteúdo, Ball e colegas
(2008) consideram que da componente do conhecimento do conteúdo e dos alunos (CCA)
fazem parte os conhecimentos que o professor utiliza na aula, mesmo em situações que
podem não ser consideradas especificamente de exploração de conteúdos, mas que estão
relacionadas com os mesmos. Exemplos dessas situações são as acções de decidir qual a
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sequência das tarefas, com que exemplo iniciar e escolher apropriadamente as representações
mais adequadas a cada situação. No que se refere ao conhecimento do conteúdo e dos alunos
(CCA) relacionam-no com a necessidade dos professores anteciparem o que os alunos
pensam, suas dificuldades [e facilidades] e motivações bem como ouvir e interpretar os seus
comentários, referindo-se, portanto, a situações em que é exigido que ocorram interacções
entre a compreensão matemática e o conhecimento do pensamento matemático dos seus
alunos. O conhecimento das possíveis concepções erróneas, motivações e interesses dos
alunos, bem como das suas necessidades estão, para Park & Oliver (2008), também incluídos
nesta componente do conhecimento profissional.
Com o intuito de obter um mais profundo entendimento do conhecimento profissional
do professor, em todas as suas componentes e, simultaneamente, obter uma visão geral e
particular da acção docente, recorreu-se ao marco teórico introduzido por Watson (2007), o
qual nos torna possível analisar a prática dos professores em cada aula, ou parte desta –
efectuando a análise da sua história/percurso matemática(o). Watson (2007), no instrumento
que propõe para a análise da prática3, considera diversas dimensões que se relacionam com a
orientação pedagógica, registando o papel do professor e do aluno no decurso da aula e o tipo
de interacções que ocorrem e que podem ser manifestadas através do diálogo, da escrita, de
distintas formas de representação matemática, entre outras. Em cada uma destas componentes,
identifica o leque de tarefas e actividades no âmbito de cada orientação de tipo geral.
Apresenta ainda um sumário do tipo de mudanças que é esperado que ocorra nos alunos
durante a actividade matemática com que são confrontados. Estas mudanças podem ser
consideradas como: relembrar; fluência e informe de acções; métodos, propriedades e
relações; orientação pessoal em relação com conceitos, métodos, propriedades e relações;
análise, foco nos resultados e relações; síntese, conexão; rigor, objectificação e utilização.
Conjugando todos estes elementos/componentes teóricos, torna-se possível
centrarmo-nos nos conteúdos matemáticos e na forma de os explorar em sala de aula,
remetendo para segundo plano outros aspectos tais como sejam situações de gestão ou de
comportamento.

2. Contexto e metodologia
Este artigo é sustentado por uma recolha de dados efectuada no âmbito de uma
investigação mais ampla subordinada ao desenvolvimento profissional de duas professoras do
1.º ciclo sob uma perspectiva cognitiva (tendo ocorrido também um trabalho colaborativo
durante parte do ano lectivo). Neste artigo apresentamos, discutimos e analisamos o
conhecimento profissional de uma professora do 1.º Ciclo e a história/percurso matemática(o)
de um episódio de uma aula dessa professora (turma de doze alunos) subordinada ao tema da
Organização e tratamento de dados4. Este é parte integrante de uma aula leccionada a uma
turma do 4.º ano pela professora Maria que possui 18 anos de experiência. A aula foi
leccionada no final do terceiro período, tendo ocorrido um trabalho colaborativo durante os

A autora desenvolveu este instrumento como forma de efectuar uma análise das gravações vídeo das aulas de um projecto
que desenvolveu conjuntamente com Els de Geest – Changes in Mathematics Teaching (CMTP).

3

4

Este tópico não era parte integrante, de forma explícita, do Programa em vigor (DEB, 1991) aquando da recolha de dados,
porém, a construção e interpretação de pictogramas tinha sido um dos temas abordados durante o Programa de Formação
Contínua em Matemática para Professores do 1.º Ciclo (PFCM) no qual a professora tinha participado.
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dois primeiros períodos, não tendo sido, no entanto, este tópico foco de discussão durante esse
trabalho colaborativo. Na situação que aqui se discute, a professora tem por objectivo
consolidar a interpretação/”inferência” de dados a partir de um pictograma, sendo para tal
auxiliada por um aluno e tendo como recursos um cartaz e o quadro.
A recolha de dados (gravações áudio e vídeo) ocorreu centrada na professora
combinando o estudo de casos (Stake, 2000), com uma metodologia de índole interpretativa.
As gravações áudio foram transcritas e complementadas com a visualização vídeo, o que
permitiu captar de forma mais elucidativa as interacções entre professora e alunos (Rochelle,
2000; Santagata, Zannoni & Stigler, 2007). Ocorreram conversas informais antes e após cada
aula – imagem da lição e como complemento da primeira análise in loco.
Posteriormente, a partir das transcrições, cada aula foi dividida em episódios5
(associados aos objectivos imediatos da professora), o que permitiu identificar as
componentes do conhecimento profissional manifestado, bem como analisar a
história/percurso matemática(o) de cada um desses episódios (veja-se um exemplo na secção
seguinte).

3. Um exemplo da prática, sua análise e discussão
De modo a evidenciar o tipo de análise e as conclusões que se podem obter sobre a
prática dos professores, recorrendo à utilização conjunta das diferentes componentes e
dimensões, apresenta-se de seguida uma breve descrição, e posterior análise de um episódio
em que a professora, partindo de um pictograma, anteriormente elaborado e reflectindo as
escolhas dos alunos, tem por objectivo (declarado) levar os alunos a efectuar algumas
análises/inferências. Com o auxílio dos alunos, a professora construiu anteriormente um
pictograma – usando “smiles” para representar os alunos – reflectindo as opções dos alunos
para visitar um dos cinco Continentes.
A professora inicia o episódio questionando os alunos sobre como efectuar a
distribuição se o número de alunos fosse o quádruplo do que realmente se encontrava na aula
(doze). Após algum tempo um dos alunos vai ao quadro explicar como faria, na sua opinião, a
distribuição, indicando quantos “alunos” teria de acrescentar a cada uma das viagens
preferidas (esta situação ocorreu durante a exploração de toda a actividade, tanto neste
episódio concreto como nos restantes em que a professora colocou questões que tinham, no
seu entender, por intuito, efectuar “possíveis inferências”). Professora e alunos confirmam
(em quantidade numérica) se a distribuição do valor do quádruplo dos alunos está correcta.
Alguns outros alunos vão ao quadro ilustrar como fariam a distribuição e a sequência
repete-se Um desses alunos, na distribuição que efectua, calcula o quádruplo de cada um dos
valores que constam nas escolhas dos continentes reflectidas no pictograma (indicando
também quantos alunos teria de acrescentar em cada situação). Estas opiniões são registadas
no quadro e posteriormente sumariadas pela professora. Este episódio ocupou grande parte do
período lectivo dedicado à área da matemática.
Relativamente a este episódio iremos efectuar dois tipos de análise: quanto à sua
história/percurso matemática(o) e ao conhecimento profissional da professora. Esta
conjugação permite-nos estudar as acções da professora, foco matemático,

5
Esta divisão é parte integrante de um modelo que temos vindo a construir e cuja descrição mais pormenorizada pode ser
encontrada, por exemplo, em Ribeiro, Monteiro & Carrillo (2009).
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possíveis/prováveis necessidades de formação no âmbito da Organização e tratamento de
dados, bem como possíveis manifestações de “boas práticas”. O recurso a estas distintas
perspectivas permite-nos uma análise pormenorizada da prática da professora e do papel dos
seus conhecimentos nessa prática.
Relativamente à história/percurso matemática(o), este episódio pode ser descrito por:
pergunta factos (quanto é o quádruplo de 12), alunos encontram resposta utilizando
procedimento, encontram resposta sem saber procedimento (resposta baseada na opinião),
pergunta definição (como determinar o quádruplo), indica a identificação de relações (entre o
número de “smiles” que se tem e que se deveria ter), explicação/justificação (questiona os
alunos onde está o erro da distribuição, mas a questão relaciona-se com a contagem – obtém-se um total de 47 e não de 48), expressa nas próprias palavras (pede a um aluno para explicar
o que se fez), pergunta definição (elemento absorvente da multiplicação), sumaria o que foi
feito. Apesar de estar inserido num episódio em que o objectivo da professora (explicitado
antes do início da aula) era o de explorar a leitura do pictograma, efectuando “algum tipo de
inferência”, pela história/percurso matemática(o) do episódio é possível constatar que a
exploração matemática se cingiu a contagens e ao conhecimento de como determinar o
quádruplo de um número.
A transcrição seguinte corresponde a parte do episódio6 e será sobre esta que será
efectuada a análise das componentes do conhecimento profissional revelado pela professora.
Linhas
1409

Transcrição
P

Como é que colocavam o quádruplo dos que lá estão?

1410

Vou chamar alguém que ainda não disse nada. Ana, como é que farias a

1411

distribuição dos quarenta e oito?

…

…

…

1521

P

Sete! Vamos tomar atenção Tiago. Reparem bem se a vossa colega está a

1522

fazer bem a colocação do quádruplo.

1523

Na América colocavas alguns?

1524

A

Não.

1525

P

Ficavam os sete?

1526

A

Sim.

…

…

…

1564

P

Calma! A distribuição que ela fez para a Oceânia está correcta?

1565

(P indica no quadro o valor que escreveu anteriormente para a Oceânia)

1566

Os doze?

1567

A

Está!

1568

P

Está porquê?

1569

A

Três vezes quatro são doze.

1570

P

Três vezes quatro são doze.

6
Tal como os concebemos, associados aos objectivos da professora, os episódios não têm de ocorrer necessariamente durante
um período ininterrupto de tempo, podendo ocorrer vários de forma intercalada.
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1571

(P indica no quadro o valor que escreveu anteriormente para a Oceânia)

1572

Tudo bem aqui! Era o quádruplo, três vezes quatro são doze.

Figura Nº 1 – Transcrição correspondente a parte de um episódio em que a professora tem por objectivo
(declarado) efectuar uma interpretação/”inferência” baseada nas informações de um pictograma

Em termos do conhecimento profissional e efectuando uma análise minuciosa à prática
da professora7, é possível identificar diversas das suas componentes (Ball et al., 2008; Park &
Oliver, 2008), dando a professora mostras de alguma (i)literacia que poderá levar a um
entendimento menos completo/correcto do tópico de Organização e tratamento de dados por
parte dos alunos. Algumas destas componentes/carências são evidenciadas de forma
transversal a todo o episódio, enquanto noutras apenas é possível associa-las especificamente
às linhas da transcrição.
Durante este episódio, a professora revela algumas das componentes do conhecimento
profissional, manifestando também, pela exploração efectuada, algumas das suas carências
associadas a este conteúdo e à sua exploração. Relativamente ao conhecimento comum do
conteúdo (CCC), este refere-se a saber determinar o quádruplo de doze e a saber interpretar
(inferir) a informação a partir dos dados do pictograma. Nesta componente, a professora
denuncia alguma iliteracia quando pretende efectuar inferências com base na informação
expressa no pictograma (ao perguntar aos alunos o que aconteceria se essa informação
reflectisse as escolhas do quádruplo dos alunos), assumindo que a inferência se efectua
recorrendo directamente à proporcionalidade. Quanto ao conhecimento especializado do
conteúdo (CEC) denuncia também uma carência, em conformidade com a evidenciada no
CCC. Não possui um conhecimento que lhe permita saber as razões pelas quais a amostra terá
de possuir determinadas características, possibilitando a generalização.
Relativamente à componente do conhecimento do conteúdo e do ensino (CCE), a
professora considera importante que todos os alunos verbalizem o seu pensamento e ideias,
considerando também que o cartaz e o quadro, com os alunos a trabalhar em grande grupo e
em que é auxiliada por um aluno, são recursos adequados para efectuar uma consolidação
deste conteúdo (interpretar/inferir os dados a partir do pictograma).
No conhecimento relacionado com o conteúdo e os alunos (CCA) demonstra uma
carência pois, pelas indicações que fornece aos alunos (obviamente relacionadas também com
as carências no seu CCC e CEC) vai conduzi-los à ideia de que, se pretendem inferir sobre a
hipótese de serem o quádruplo dos alunos, então, têm de multiplicar por quatro cada um dos
valores do pictograma8.
Estas situações de (i)literacia reflectem-se no tipo de explorações, forma e profundidade
das aprendizagens efectuadas pelos alunos. No entanto elas são inconscientes9, uma vez que a
professora considera estar a propor tarefas desafiadoras e, que acredita permitirem10 aos

7

Devido a limitações de espaço esse tipo de análise não será aqui apresentado. Para um exemplo mais completo sobre a
análise relativa ao conhecimento profissional de professores do 1.º ciclo, efectuada considerando estas mesmas componentes,
consultar Ribeiro et al. (2009).

8

Numa outra parte do episódio a professora explora com os alunos também a necessidade de adicionarem, aleatoriamente, ¾
dos quarenta e oito alunos pois as restantes já se encontram no pictograma.
9
Na discussão após a aula, quando confrontada com algumas das suas lacunas, a professora reconheceu que apenas durante o
PFCM tinha contactado com este tema e que ainda assim provavelmente não o tinha interiorizado por completo.
10

Pelo menos a professora assim as avalia.
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alunos obterem um conhecimento de nível superior sobre o tema em questão. (Este
conhecimento não é efectivado pois as premissas de partida são, na sua maioria, incorrectas.)

4. Algumas notas finais e implicações
A descrição do episódio e da sua história/percurso matemática(o) apresentada, mostra o
facto de a professora deixar que os alunos expressem a sua opinião relativamente à resolução
da tarefa. No entanto, essa opinião não é matematicamente fundamentada, mas baseada
apenas na opinião de cada um (determinação do quádruplo de cada uma das escolhas
anteriormente efectuadas, ou colocação ao acaso do número de alunos até perfazer o
quádruplo do total – rever transcrição da Figura 1, linhas 1521 a 1564). Este tipo de actuação
poderá levar a que os alunos encarem toda a actividade como meramente opinativa, não a
relacionando com actividade matemática, ou, caso isso ocorra, apenas a considerarão como
uma actividade de Números e Operações.
A tentativa de tornar a Organização e tratamento de dados uma área com efectivo
significado para os alunos, e numa perspectiva integradora (pelo menos na forma tentada),
levou a professora, de forma intencional e intensiva, a recorrer aos gostos e opiniões dos
alunos para abordar este tema. As tarefas propostas foram preparadas combinando, de forma
integrada, tanto conteúdos como a natureza da actividade cognitiva que estas podem gerar
(Swan, 2007), de modo a poderem fomentar a discussão de conceitos, representações e
concepções erróneas. Porém, durante a sua exploração a professora deixou à margem o(s)
objectivo(s) matemáticos inicialmente considerados (consolidar a interpretação de dados a
partir do pictograma) e focou mais a sua atenção no desenvolvimento da parte afectiva dos
alunos, na gestão das respostas baseadas na opinião e no manter um ambiente de discussão e
saber aceitar as diferentes opiniões. A história/percurso matemática(o) revelada neste episódio
é ilustradora do tipo de exploração efectuada pela professora durante as aulas em que aborda
este conteúdo (as componentes do conhecimento profissional são específicas de cada situação
e encontram-se directamente relacionadas com as linhas de transcrição que delimitam cada
episódio). A professora recorre às respostas/gostos/opiniões dos alunos para desenvolver e
partilhar ideias porém, apenas uma reduzida parte se refere a conteúdos matemáticos, dando
prioridade ao desenvolvimento de linguagem e significados associados a outras áreas
curriculares (Estudo do Meio – quais os animais/monumentos que poderiam ser
representativos de cada Continente – e/ou da Língua Materna – como escrever correctamente
os nomes dos Continentes, animais e monumentos), em detrimento dos
conteúdos/significados matemáticos.
Durante este episódio a professora recorreu a uma tarefa que implicaria, por parte dos
alunos, uma tomada de um conjunto de decisões do tipo das que se encontram associadas a
tarefas do tipo novo (Doyle, 1988), sendo matematicamente desafiadores. Porém, ao efectuar
uma análise mais minuciosa à prática, constata-se que a forma como efectua a exploração leva
a que estas não possam ser consideradas matematicamente desafiadoras uma vez que grande
parte das decisões com que os alunos são confrontados não dizem respeito a como resolver os
problemas ou representar as situações referentes a conteúdos matemáticos mas sim a decisões
de gestão ou formas de recolha e apresentação da informação.
Num plano mais global, a professora aborda o tópico em duas aulas e depois é como se
este não existisse mais, o que poderá levar os alunos a não lhe atribuir grande sentido e não os
capacite a efectuar um conjunto diversificado de ligações possíveis com outras situações,
contextos e/ou conteúdos (para além de que lhes permite trabalhar situações que envolvem a
sua opinião/onde a sua opinião conta). Isso ocorre, também, possivelmente, pelo facto de a
professora não se sentir muito à-vontade neste tema, o que pode levar a que tenha um maior
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nível de ansiedade aquando da sua exploração (Doyle, 1988). Essa carência nos
conhecimentos leva a que (ainda que de forma inconsciente) sinta mais dificuldades na
exploração matematicamente significativa das tarefas que propõe aos seus alunos. Reserva um
tempo mínimo para a actividade matemática onde, talvez devido à(s) carência(s)
evidenciada(s) ao nível de conhecimentos (respeitante a todas as componentes no tópico de
Organização e tratamento de dados) leva a que sinta dificuldades na exploração das tarefas
que propõe aos alunos, centrando a sua actuação, e as consequentes interacções com os
mesmos, na busca de respostas rápidas, baseadas em questões directas. Tenta, ainda que
inconscientemente, colmatar as carências identificadas recorrendo à interdisciplinaridade
através da modelação de problemas de situações reais dos alunos. Porém, ao fazê-lo deixa de
lado os conteúdos matemáticos em grande parte da tarefa, não os explorando de forma
integrada, não se verificando uma efectiva/verdadeira interdisciplinaridade que conduza os
alunos à aquisição de saberes respeitantes às relações entre os diversos contextos e conteúdos.
O tipo de trabalho desenvolvido com esta professora e as componentes do
conhecimento profissional identificado como sendo “problemáticas” fornecem-nos
informações que podem, futuramente, auxiliar a nortear a formação de professores
(inicial/contínua) neste domínio.
Considerando que a experiência de cada um molda a forma como encaramos as
diferentes situações e como nos comportamos/respondemos perante elas urge facultar aos
professores oportunidades para diversificarem as suas experiências de modo a que possam
complementar e enriquecer o seu conhecimento profissional em toda a sua dimensão. Uma
vez que ninguém pode ensinar aquilo que não sabe, nem como não sabe, é então de sobeja
importância facultar aos professores, actuais ou futuros, oportunidades para abordarem e
explorarem, efectivamente, as situações das mais diversificadas formas possíveis, de modo a
incrementar o leque de opões que possuem para explorar cada um dos conteúdos. Este
processo (Formação) deverá basear-se preferencialmente na própria prática para que estes
sintam, verdadeiramente, as situações como suas, ao invés de discutirem situações e
tarefas/formas de as explorar no vazio e sem qualquer tipo de modelo, pois desse modo
dificilmente se poderão apropriar do que se discute (Ticha & Hospesova, 2006).
Para além de todo o conhecimento que é necessário o professor possuir sobre
determinado conteúdo (matemático), é ainda importante que esteja apto a seleccionar a
melhor forma de abordar esse conteúdo, tendo em conta os seus alunos. Um dos modos mais
natural, e por ventura mais eficaz, de o fazer será o de considerar as situações na sua forma
mais simples e directa, de modo a que as atenções não se desviem para coisas/processos
acessórios, para que não ocorram distracções em termos do conteúdo matemático que se
aborda, ou, sempre que ocorram, não sejam muito significativas nem requeiram tempo e
energia em demasia.
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Resumo
Este texto tem por base um estudo exploratório realizado com futuros professores com
o propósito de identificar os seus conhecimentos estatísticos no início da Licenciatura em
Educação Básica e de verificar a influência da intervenção da unidade curricular Números e
Estatística na evolução desses conhecimentos. Para este estudo seleccionámos os
conhecimentos estatísticos dos alunos relativos a dois domínios: (i) organização de dados; e
(ii) medidas de tendência central (moda, média e mediana). Os resultados apontam que o
desenvolvimento da unidade curricular ajudou os alunos a aprofundar, alterar ou consolidar
os seus conhecimentos estatísticos.

1. Introdução
A estatística apresenta uma enorme expansão e desenvolvimento no mundo actual,
tendo uma importância crescente na sociedade, colocando-se, assim, a qualquer cidadão o
desafio de gerir e utilizar a informação que lhe chega para tomar as suas decisões
conscientemente.
Considerando que “desenvolver o pensamento estatístico e probabilístico ao longo da
escolaridade constitui um aspecto importante da formação que a escola deve proporcionar”
(Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p. 94), é imprescindível que na formação inicial de
educadores e professores seja dada uma maior relevância ao desenvolvimento do
conhecimento estatístico para que os futuros professores percebam melhor e se apropriem das
novas orientações curriculares. A este respeito, registe-se que o novo programa de
Matemática do ensino básico homologado em Dezembro de 2007 (Ponte et al., 2007) refere
explicitamente a Organização e tratamento de dados como um dos temas matemáticos a
trabalhar desde o 1.º Ciclo, defendendo que o propósito principal do seu ensino se deve
centrar quer na recolha, organização, representação e interpretação de dados quer na
compreensão e produção de informação estatística e na sua utilização para resolver problemas
e para tomar decisões fundamentadas.
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Além disso, ao longo da sua escolaridade, os alunos vão experimentando diferentes
formações e processos de ensino que influenciam, de uma forma mais ou menos nítida, a
aprendizagem dos conceitos e procedimentos estatísticos. Como futuros professores
necessitam, então, de clarificar e consolidar o seu conhecimento, de forma a que lhes seja
possível seguir, posteriormente, abordagens significativas da estatística com os seus alunos.
Nesta perspectiva, com o intuito de identificar conhecimentos estatísticos que futuros
professores revelam no início da sua licenciatura em Educação Básica e verificar como a
intervenção da unidade curricular Números e Estatística influencia esses conhecimentos,
desenvolvemos um estudo exploratório orientado para duas questões principais:
- Que conhecimentos estatísticos revelam os alunos no início da sua
licenciatura?
- De que forma a unidade curricular Números e Estatística intervém no
aprofundamento, alteração ou consolidação dos seus conhecimentos estatísticos?
Tendo em consideração alguns estudos realizados (Barros, 2003; Batanero, Godino &
Navas, 1997; Li & Shen, 1994), bem como a nossa própria percepção das dificuldades dos
alunos, seleccionámos para esta comunicação os conhecimentos estatísticos relativos a dois
domínios: (i) organização de dados; e (ii) medidas de tendência central (moda, média e
mediana).

2. Enquadramento teórico
Há muitos estudos que apresentam razões importantes para o ensino e aprendizagem da
estatística e probabilidades no contexto escolar. Shulte e Smart (1992) consideram que a
Matemática escolar deve trabalhar temas de estatística e probabilidades dado que, sendo
motivantes e proporcionando métodos para lidar com a incerteza, ajudam a compreender os
argumentos estatísticos e a distinguir as utilizações correctas de procedimentos estatísticos de
utilizações incorrectas ou falaciosas e permitem aplicações significativas da Matemática a
todos os níveis. De facto, embora as situações de tipo aleatório tenham uma forte presença no
nosso meio envolvente, a escola tem privilegiado o pensamento determinista (Abrantes,
Serrazina & Oliveira, 1999), pelo que há necessidade de facultar aos alunos uma visão mais
equilibrada da realidade.
Deste modo, o estudo da estatística permite ampliar a imagem que os alunos vão
desenvolvendo sobre a Matemática através da contextualização das aprendizagens e da sua
ligação à realidade. Realmente, não requerendo procedimentos matemáticos muito
sofisticados, a estatística proporciona múltiplas aplicações da Matemática para resolver
problemas reais em contextos diversificados (Batanero, 2001). Neste sentido, a abordagem de
situações próximas dos interesses e do meio envolvente dos alunos possibilita a resolução de
tarefas de natureza mais aberta e desafiadora, contribuindo para potenciar a motivação dos
alunos (Shulte & Smart, 1992).
Por outro lado, numa perspectiva curricular, Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999)
argumentam que os conceitos de estatística e probabilidades ajudam a compreender outros
tópicos matemáticos ligados aos números, às medidas ou às representações gráficas, e
evidenciam diversas conexões matemáticas com noções relativas a fracções, percentagens,
proporções ou números decimais, entre outras.
Mas existem, igualmente, muitos estudos que evidenciam dificuldades em estatística
reveladas por alunos (alguns, futuros professores), nomeadamente, na leitura, elaboração e
interpretação de gráficos ou tabelas e na utilização das medidas de tendência central.
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Li e Shen (1994) verificaram que muitos alunos não reflectem sobre a necessidade de
seleccionar cuidadosamente os diferentes tipos de gráficos de acordo com o propósito a que se
destinam. Por outro lado, na sua construção, omitem as escalas de cada um dos eixos
horizontal ou vertical ou em ambos, não especificam a origem das coordenadas, não
proporcionam divisões suficientes nas escalas dos eixos e esquecem-se de atribuir nomes aos
eixos. Muitos alunos também ignoram a precisão requerida na representação gráfica, usando,
por exemplo, o mesmo sector do gráfico circular para representar duas percentagens
diferentes ou construindo gráficos circulares em que os sectores não são proporcionais às
frequências das categorias.
Também tem sido detectada a existência de erros conceptuais e dificuldades de
aplicação prática dos conhecimentos sobre as medidas de tendência central (Barros, 2003;
Batanero, Godino & Navas, 1997). De acordo com Barros (2003), alguns futuros professores
têm dificuldades em identificar a moda quando a variável em causa é qualitativa,
confundindo-a com a respectiva frequência relativa. Do mesmo modo, quando estão em causa
variáveis qualitativas, muitos deles não reconhecem que não é possível calcular a média,
tentando associar-lhe um valor numérico e manipulando os dados sem ter em conta o contexto
(o cálculo da média das frequências é o erro mais frequente). Relativamente à mediana, as
incorrecções identificadas prendem-se com a sua associação a metade da amplitude dos
dados, com o cálculo da mediana dos valores da variável, com a identificação da mediana
com 50% dos inquiridos, o que significa confundir a mediana com a sua localização, e com a
consideração do 0 (zero) como elemento neutro.
O novo programa de Matemática do ensino básico estabelece como propósito principal
de ensino do tema Organização e tratamento de dados, para 1.º ciclo, “desenvolver nos
alunos a capacidade de ler e interpretar dados organizados na forma de tabelas e gráficos,
assim como de os recolher, organizar e representar com o fim de resolver problemas em
contextos variados relacionados com o seu quotidiano” (Ponte et al., 2007, p. 26) e, para o 2.º
Ciclo, “desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação
estatística, bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e
argumentadas” (p. 42). Para a sua concretização, é proposto que os alunos trabalhem, nos
quatro primeiros anos de escolaridade, a leitura e interpretação de informação apresentada em
tabelas e gráficos; a classificação de dados utilizando diagramas de Venn e de Carroll, tabelas
de frequências absolutas, gráficos de pontos e pictogramas; gráficos de barras, moda e
situações aleatórias; e, no 2.º ciclo, a formulação de questões; a natureza dos dados; tabelas de
frequências absolutas e relativas; gráficos de barras, circulares, de linha e diagramas de caule-e-folhas; a média aritmética e extremos e amplitude.
Estas orientações traduzem um grande avanço em relação aos programas ainda em
vigor, sendo notória a crescente relevância que os documentos curriculares oficiais atribuem
aos temas estatísticos com as consequentes implicações na formação de (futuros) professores.
Por exemplo, Albuquerque et al. (2006), consideram que a formação inicial dos futuros
professores de Matemática dos ensinos básicos e secundário, em particular no que respeita à
sua componente matemática, tem uma importância determinante na qualidade da formação
matemática das crianças e jovens. Relativamente ao estudo da estatística, estes autores
sugerem, globalmente, que seja dada uma maior atenção aos processos relacionados com a
recolha, organização, representação e interpretação de dados em todos os níveis de ensino,
dada a sua indiscutível importância para a compreensão de muitos problemas e para a
interpretação de informação veiculada.
Neste sentido, Albuquerque et al. (2006) sintetizam os saberes estatísticos essenciais
para um futuro professor em três grandes áreas: (i) planeamento de um estudo; (ii) descrição
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dos dados; e (iii) obtenção de conclusões. No planeamento é necessário compreender o
objecto do estudo, delinear os procedimentos de recolha de dados, criar e organizar conjuntos
de dados e reflectir sobre eles e agir em conformidade. A descrição dos dados exige
compreender a forma como esses dados se distribuem, apoiando-se nas medidas de
localização e medidas de dispersão, utilizando diferentes formas de representação ou
procurando correlações. Relativamente à obtenção de conclusões, é importante saber
seleccionar as representações e medidas mais adequadas para comunicar as conclusões,
analisando possíveis causas de variabilidade e compreendendo as dificuldades que surgem na
escolha da amostra e na inferência das conclusões para a população.

3. Metodologia de investigação
Optámos pela realização de um estudo de natureza exploratória, que se desenvolveu em
Números e Estatística (unidade curricular anual do 1.º ano da licenciatura) entre Outubro de
2008 e Janeiro de 2009. A recolha de dados recorreu a um questionário aplicado no início do
estudo, à observação participante ao longo das aulas dedicadas ao tema e a um teste sumativo
no final do estudo (parte integrante do processo de avaliação da unidade curricular). Os
participantes foram 40 alunos da turma do 1.º ano que se encontrava dividida em dois grupos,
sendo dois dos autores desta comunicação os professores de cada um dos grupos.
Os alunos da turma têm idades compreendidas entre 17 e 32 anos, mas com uma moda
situada nos 18 anos. Nos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade ou equivalente frequentaram
áreas de estudo muito diversificadas (tais com Ciências Sociais e Humanas, Desporto,
Humanidades, Ciências e Tecnologias, Científico-Naturais, Curso Tecnológico de
Informática, Área Tecnológica de Acção Social ou Curso de Secretariado), tendo estudado
também diferentes disciplinas de Matemática (Matemática A, Matemática B, Métodos
Quantitativos ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais) ou, em poucos casos, sem
qualquer ligação à área de Matemática. Assim, a maioria dos alunos estudou temas de
estatística durante o seu percurso no ensino secundário. Há também alguns alunos que estão a
repetir a frequência na unidade curricular.
O questionário inicial centrou-se nas seguintes categorias: (a) organização de dados
qualitativos, quantitativos discretos e quantitativos contínuos em tabelas de frequências e
gráficos adequados a cada caso; (b) determinação (se possível) da moda, média e mediana
dado um gráfico de barras relativo à frequência absoluta de uma variável qualitativa; dado um
conjunto de dados quantitativos discretos e dado um conjunto de dados quantitativos
contínuos; (c) aplicação dos conceitos de média, moda e mediana na resolução de problemas;
e (d) registo escrito de ideias sobre moda, média e mediana. A observação participante foi
efectuada pelos professores em cada grupo e complementada com notas de campo. O teste
sumativo foi aplicado no final do estudo, contendo questões apresentadas no questionário
inicial. A análise dos dados baseou-se na interpretação das respostas dos alunos e das notas de
campo, seguindo as categorias que suportaram a elaboração do questionário inicial.
As aulas concretizaram o programa da unidade curricular, tendo sido abordados os
temas: (i) dados e variáveis; (ii) organização dos dados em tabelas e gráficos; (iii)
características amostrais, medidas de localização e dispersão; e (iv) probabilidades. A
resolução e discussão de tarefas, bem como a realização de um trabalho em grupo (Vamos
conhecer a nossa turma) foram as principais estratégias de intervenção utilizadas. No
desenvolvimento das aulas, houve a intenção de partir dos conhecimentos prévios dos alunos
e das suas dificuldades e a preocupação em sistematizar os diferentes conceitos e
procedimentos trabalhados.
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Em algumas tarefas propostas pretendíamos que os alunos determinassem medidas de
tendência central dado, por exemplo, um conjunto de dados organizados num gráfico de
barras:
“Os alunos de uma turma de 9.º ano resolveram construir um gráfico de barras
comparando, no fim do 1.º período, as classificações a Português e a Matemática.
Determine, para cada disciplina, a média, a moda e a mediana das classificações.”

Noutras tarefas, como a que se apresenta a seguir, pretendíamos que os alunos
determinassem um dado desconhecido tendo por base a aplicação do conceito de média:
“A média das idades de um grupo de três amigos é 15 anos. Juntou-se ao grupo um
outro amigo. Sabendo que a média das idades dos quatro amigos passou a ser 16 anos,
determine a idade do amigo que se juntou ao grupo.”
Quanto ao trabalho em grupo, o propósito principal foi conhecer características da
turma (idade, hábitos alimentares, gostos de leitura, perspectivas de futuro...), aplicando o
método estatístico com recurso a meios informáticos. Para isso, cada grupo: (i) construiu um
questionário sobre um tema que considerou interessante estudar na turma; (ii) fez a respectiva
recolha e organização de dados, analisou e interpretou a informação obtida e tirou as
respectivas conclusões; e (iii) apresentou os resultados da pesquisa aos restantes elementos da
turma. Ao longo da realização do trabalho, nas aulas, foram discutidos e clarificados
conceitos e procedimentos necessários para a sua concretização.
No final do estudo foi realizado um questionário final (teste sumativo) em que foram
retomadas as questões do questionário inicial relacionadas com as categorias que se revelaram
mais significativas para os propósitos do estudo.

4. Apresentação e análise das respostas dos alunos
Para a apresentação e análise das respostas dos alunos seguimos as categorias definidas
para o questionário inicial.
(a) Organização de dados qualitativos, quantitativos discretos e quantitativos
contínuos em tabelas de frequências e gráficos adequados a cada caso
Nas Tarefas 1, 2 e 3, cujos enunciados se reproduzem a seguir, foi pedido aos alunos
para: (i) organizarem os dados usando uma tabela de frequências; e (ii) representarem
graficamente os dados, utilizando o tipo de gráfico que considerassem mais adequado.
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Da análise dos dados é possível afirmar que, no questionário inicial e relativamente à
organização de dados qualitativos (cor dos olhos) e de dados quantitativos discretos (número
de irmãos), a generalidade dos alunos, na construção de tabelas de frequências, recorreu
apenas a tabelas de frequências absolutas e elegeu o gráfico de barras como forma principal
de representar os dados. A incorrecção mais frequente foi a construção do gráfico de barras
com as barras unidas. No questionário final, constatou-se uma ampliação do conceito de
frequência, com os alunos a apresentarem tabelas que incluíam as frequências absolutas,
relativas, absolutas acumuladas e relativas acumuladas.
Quanto à organização dos dados quantitativos contínuos (alturas dos alunos), no
questionário inicial, foi usual a construção da tabela de frequências como se tratasse de uma
variável quantitativa discreta (não utilizaram intervalos) e, consequentemente, a representação
gráfica escolhida foi o gráfico de barras (Figura N.º 1). Esta situação alterou-se no final do
estudo, dado que a generalidade dos alunos passou a agrupar os dados em intervalos e
recorreu à construção de um histograma para a sua representação. No entanto, na resposta a
uma outra tarefa do mesmo tipo, nesta construção foram detectadas algumas dificuldades
como, por exemplo, a não consideração do referencial como origem ou a falta de uma
percepção clara da natureza contínua da variável (indicação explícita do intervalo, Figura N.º
2).

Figura N.º 1 – Tabela de frequências e representação gráfica (questionário inicial)
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Figura N.º 2 – Dificuldades na construção de histogramas (questionário final)

(b) Determinação (se possível) da moda, média e mediana, dado um gráfico de barras
relativo à frequência absoluta de uma variável qualitativa; dado um conjunto de
dados quantitativos discretos e dado um conjunto de dados quantitativos contínuos
Nas Tarefas 4, 5 e 6, foi pedido aos alunos para indicarem, justificando, a moda, a
média e mediana, no caso de variáveis qualitativas e quantitativas discretas e a média, a classe
modal e a classe mediana no caso de uma variável quantitativa contínua.

Moda
Em relação à moda, no questionário inicial, a maioria dos alunos identificou-a
correctamente, quer na questão que envolvia uma variável qualitativa (passatempos
preferidos), quer na questão que envolvia uma variável quantitativa discreta (a semanada). No
caso da variável qualitativa, a dificuldade que sobressaiu foi a indicação da maior frequência
absoluta como moda, tendo os alunos respondido, por exemplo: “a moda é 9, pois existe
maior número de alunos que vê televisão”; “a moda é 9, pois é o número/passatempo que tem
maior frequência”. No teste final, todos os alunos responderam correctamente às duas
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questões, excepto um aluno que, no caso da variável qualitativa, associou a moda à maior
frequência absoluta: “a moda é 9, pois os alunos preferem a televisão”.
No caso da variável quantitativa contínua (tempo do percurso), no questionário inicial,
23 alunos (mais de metade) não apresentaram qualquer resposta e 15 indicaram bem a classe
modal. No questionário final, todos os alunos responderam correctamente.
Média
No cálculo da média, dada uma variável qualitativa, no questionário inicial, não houve
respostas correctas e 17 alunos, simplesmente, não responderam. Alguns dos erros detectados
foram: o cálculo da média das frequências absolutas, a manipulação numérica dos valores
apresentados no gráfico (por exemplo, média dos valores apresentados no eixo dos xx) ou a
indicação de uma categoria da variável (por exemplo, “a média é televisão”). No teste final,
todos os alunos responderam, 28 dos quais apresentaram respostas correctas (por exemplo,
“não se pode calcular porque se trata de uma variável qualitativa”). Os restantes calcularam a
média das frequências absolutas ou indicaram um dos passatempos.
Para a variável quantitativa discreta (dados não agrupados), no questionário inicial,
mais de metade dos alunos (24 alunos) respondeu correctamente. Os erros mais frequentes
foram: a confusão com a moda ou a não consideração dos valores repetidos. No questionário
final, todos os alunos seguiram o processo de cálculo da média de forma adequada, excepto
dois que não atenderam à repetição de valores.
Para a variável quantitativa contínua, no questionário inicial, apenas 3 alunos
efectuaram o cálculo correctamente, metade dos alunos não respondeu e verificou-se uma
grande diversidade nas 17 respostas incorrectas (Tabela Nº 1).
Tipos de respostas incorrectas
Cálculo da média das frequências absolutas
“(3+18+14+8+7+5)/6=9,2”
Indicação do limite (inferior ou superior) dos intervalos que se encontram na
posição central da tabela
“a média é 15”
Tratamento dos limites dos intervalos como se de números decimais se
tratasse e cálculo da sua média
“(0,5+5,10+10,15+15,20+20,25+25,30)/6=12,75”
Cálculo da média dos limites superiores dos intervalos
“(5+10+15+20+25+30)/6=17,5”
Cálculo da média dos limites inferior e superior dos intervalos de classe
“(0+5+10+15+20+25+30)/7 =15”
Cálculo do quociente entre o limite superior do último intervalo e o número
de inquiridos
“30:55=0,54”
Confusão entre média e classe modal
“a média do tempo gasto é de 5 a 10 min”
Outras respostas (por exemplo, construção da tabela de frequências na
vertical)

N.º
alunos
4
3
2
1
1
1
1
4

Tabela N.º 1 – Respostas incorrectas no cálculo da média (questionário inicial).

No questionário final, apenas 2 alunos não apresentaram qualquer resposta e 21 alunos
responderam adequadamente indicando o cálculo efectuado (algoritmo da média ponderada
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com base no representante da classe), 5 dos quais cometeram alguns erros de cálculo. Houve,
ainda, 17 alunos que responderam incorrectamente, havendo alguma diversidade nas respostas
(Tabela Nº 2).
Tipos de respostas incorrectas
Indicação de um dos intervalos que se encontram na posição central da tabela
Cálculo da média das frequências absolutas
Cálculo do representante da classe seguido de manipulação numérica sem
significado
Cálculo da média dos valores máximos dos intervalos
Cálculo do quociente entre o limite superior do último intervalo e o número
de intervalos
Denominador incorrecto (número de classes) na aplicação do algoritmo da
média

N.º alunos
5
4
3
2
2
1

Tabela N.º 2 – Respostas incorrectas no cálculo da média (questionário final).

Mediana
No questionário inicial, relativamente à questão em que se pedia a indicação da
mediana, dada uma variável qualitativa, não houve qualquer resposta correcta (não se pode
calcular a mediana). De realçar que 28 alunos não apresentaram, mesmo, qualquer resposta.
Dos alunos que responderam notou-se uma tendência para procurar o valor central de algo
mas sem significado concreto: por exemplo, indicar que a mediana está entre os dois valores
centrais referenciados na escala correspondente ao eixo que representa a frequência absoluta
(ou indicar mesmo esse valor central), indicar uma ou as duas modalidades cujas barras estão
no meio do gráfico ou fazer a média das frequências absolutas correspondentes às duas barras
centrais, havendo neste caso um aluno que depois escolhe a modalidade cuja frequência mais
se aproxima desse valor. Há ainda um outro aluno que indica, como mediana, a maior
frequência absoluta.
No questionário final, há uma melhoria significativa do desempenho, pois houve apenas
2 alunos que não responderam e 28 alunos apresentaram uma resposta correcta, embora 3
deles não justificassem a sua resposta. Em algumas respostas incorrectas continua a haver
alguma tendência para a identificação da mediana com o valor central de algo: “a mediana é 4
e 6, bimodal, porque é onde se encontra o valor central” ou indicar os valores das frequências
absolutas e assinalar o centro.
Para a variável quantitativa discreta (dados não agrupados), no questionário inicial,
verificou-se novamente a inexistência de respostas correctas e mais de metade dos alunos (27
alunos) não respondeu. De realçar que um aluno apresentou os dados ordenados por ordem
crescente e indicou a separação correcta mas não deu qualquer resposta final. Em relação às
respostas dadas, o erro mais frequente foi a não ordenação dos dados para determinar o valor
da mediana.
No questionário final, 18 alunos responderam correctamente à questão. Também neste
caso o erro mais frequente foi a não ordenação dos dados para determinar o valor da mediana,
indicando assim a média dos dois valores centrais (ou indicando que a mediana está entre
esses dois valores) de acordo com a sequência apresentada no enunciado.
Relativamente à questão que envolvia a indicação da classe mediana (variável
quantitativa contínua), no questionário inicial, houve 30 alunos que não responderam e apenas
4 indicaram correctamente o intervalo correspondente à classe mediana, embora um deles não
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tenha justificado a solução, um apresentasse uma justificação incorrecta (apresenta a média
dos limites inferior e superior dos intervalos que se encontram na posição central da tabela de
frequências) e 2 referissem apenas “é o valor que se encontra quando ordenamos a amostra e
dividimos por 2”. Alguns erros cometidos foram: confusão da mediana com a sua localização
– divisão do número total de inquiridos por 2 e apresentação desse valor como mediana (1
aluno), confusão da mediana com a moda – indicação da classe com maior frequência
absoluta (1 aluno), indicação de uma das classes que está na posição mais central da tabela (4
alunos). No questionário final, os alunos tiveram melhor desempenho, pois 20 alunos
indicaram a classe mediana correctamente (embora nem todos indicassem o seu raciocínio),
havendo apenas 8 alunos que não responderam à questão.
(c) Aplicação dos conceitos de média, moda e mediana na resolução de problemas
Foi apresentado aos alunos o seguinte problema:

No questionário inicial, 27 alunos não responderam. Dos 13 alunos que responderam,
10 indicaram apenas os dados fornecidos no problema e 3 apresentaram as respostas
incorrectas referidas na Tabela Nº 3.
Tipos de respostas incorrectas
Cálculo da média dos números apresentados no enunciado
“(7+11+ 8+ 10+ 13)/5 ... a idade é 9,8, arredondando 10”
Consideração unicamente “3 filhos com 8 anos, um com 17, um com 20 e
do critério da moda
dois com 18 anos”
“uma idade possível para cada um dos filhos é 8,
uma vez que a moda é o número que se repete
frequentemente que neste caso é 8”

N.º alunos
1
1
1

Tabela N.º 3 – Respostas incorrectas na resolução do problema (questionário inicial).

No questionário final, 9 alunos não responderam, 6 apresentaram uma resposta correcta
— utilização dos critérios da moda, média, mediana e amplitude com justificação (Figura N.º
3), 12 apresentaram respostas incorrectas, mas recorreram aos critérios da média, da moda e
da mediana, esquecendo o critério da amplitude (Figura N.º 4), 4 apenas se basearam em
alguns dos quatro critérios, 5 apresentaram uma solução incorrecta sem qualquer justificação,
2 limitaram-se a manipular numericamente os dados do problema e outros 2 apresentaram
cálculos sem significado evidente.

Figura N.º 3 – Exemplo de utilização correcta de todos os critérios (questionário final)
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Figura N.º 4 – Exemplo de utilização de alguns critérios (questionário final)

(d) Registo escrito de ideias sobre moda, média e mediana
Na Tarefa 7, foi pedido aos alunos para escreverem o que entendiam por: (i) moda; (ii)
mediana; e (iii) média.
No questionário inicial, 14 alunos não responderam à questão sobre a moda, um
associou-a “ao maior número que incide numa tabela de resultados” e os restantes entenderam
a moda como a maior frequência absoluta (mais como um número e menos como uma
categoria). Já no questionário final, todos os alunos responderam e, de uma maneira geral,
consideraram a moda como “o valor que aparece mais vezes”, mas apenas três alunos a
referenciaram como “categoria ou classe de maior frequência”.
Na questão da média, no questionário inicial, quase metade (18 alunos) não respondeu,
12 alunos associaram a média ao algoritmo seguido no seu cálculo, “soma de todos os
resultados divididos pelos valores existentes”, um aluno identificou-a com a “noção de
equilíbrio” e os restantes 9 apresentaram respostas inconsistentes do tipo “é o valor médio” ou
“é a soma dos números”. No questionário final, um aluno não respondeu, metade dos alunos
associou a média ao processo de cálculo, 12 entenderam-na como “o valor que equilibra os
valores mais altos e mais baixos” e 7 deram respostas inconsistentes.
Em relação à mediana, no questionário inicial, a grande maioria (34 alunos) não
respondeu à questão, 3 alunos ligaram a mediana ao “valor que está no meio”, embora apenas
um tivesse remetido para “quando ordenada a amostra”, 2 alunos escreveram que “é o quartil
2” e um confundiu mediana com média escrevendo “é o número médio de todos os
resultados”. No questionário final, um aluno não respondeu, quase todos (36 alunos)
associaram a mediana ao valor/número “que está no meio”, “que divide ao meio”, “central”,
“intermédio” ou “que está mais ou menos a meio”, e 3 misturaram características da mediana
e da média, escrevendo “divide a amostra ao meio e equilibra os grandes valores com os
pequenos” ou “é o valor médio”.

5. Considerações finais
Relativamente à organização de dados qualitativos, quantitativos discretos e
quantitativos contínuos em tabelas de frequências e gráficos adequados a cada caso é possível
afirmar que a intervenção curricular permitiu aos alunos ampliar o conceito de frequência e
eleger, com segurança, o gráfico adequado à natureza da variável (embora ainda com algumas
dificuldades na construção de histogramas).
Quanto às medidas de tendência central, podemos dizer que na determinação da moda
ou classe modal não se verificaram problemas com variáveis qualitativas, nem com variáveis
quantitativas. No caso da média, constatou-se uma evolução na sua compreensão embora
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continuem a existir dificuldades quando estão em causa variáveis qualitativas ou quantitativas
contínuas, sendo a determinação da média das frequências absolutas um erro frequente,
principalmente no primeiro caso. Quanto à mediana houve em todas as questões uma
acentuada melhoria da sua compreensão com o desenvolvimento na unidade curricular, já que
no questionário inicial praticamente não havia respostas correctas e no teste final houve,
comparativamente, um aumento de respostas correctas. No entanto, alguns alunos persistiram
na incorrecção de não ordenarem os valores dos dados para determinar a mediana no caso das
variáveis quantitativas discretas.
Na aplicação dos conceitos de média, moda e mediana na resolução de problemas
verificámos que, após a intervenção da unidade didáctica, os alunos revelam conhecimentos
mais consolidados, embora continuem a manifestar algumas dificuldades em trabalhar
simultaneamente com vários conceitos.
Em geral, no registo escrito de ideias sobre moda, média e mediana, constatámos uma
interpretação instrumental dos conceitos por parte dos alunos, centrando-se na utilização e
aplicação de fórmulas ou processos de cálculo.
Assim, em conclusão, o presente estudo torna evidente que, de uma maneira geral, a
unidade curricular permitiu que os alunos aprofundassem, alterassem ou consolidassem os
seus conhecimentos estatísticos e sustenta interpretações e dificuldades já referenciadas em
outros estudos (Barros, 2003; Batanero, Godino & Navas, 1997; Li & Shen, 1994).

6. Referências bibliográficas
Abrantes, P., Serrazina, L., & Oliveira, I. (1999). A Matemática na educação básica. Lisboa:
Departamento da Educação Básica, Ministério da Educação.
Albuquerque, C., Veloso, E., Rocha, I., Santos, L., Serrazina L., & Nápoles, S. (2006). A Matemática
na formação inicial de professores. Lisboa: Associação de Professores de Matemática & Secção
de Educação e Matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.
Barros, P. (2003). Os futuros professores do 2.º ciclo e a estocástica – Dificuldades sentidas e o
ensino do tema. Colecção TESES. Lisboa: Associação de Professores de Matemática.
Batanero, C. (2001). Didáctica de la estadística. Universidade de Granada: Grupo de Investigación en
Educación Estadística. (disponível em http://www.ugr.es/~batanero, 10/02/2009)
Batanero, C., Godino, J. D., & Navas, F. (). Concepciones de maestros de primaria en formación sobre
los promedios. Versão ampliada do trabalho publicado em H. Salmerón (Ed.), VII Jornadas
LOGSE: Evaluación educativa (pp. 310-314). Granada: Universidade de Granada. (disponível
em http://www.ugr.es/~batanero, 10/02/2009)
Li, K., & Shen, S. (1994). Students' weaknesses in statistical projects. Em D. Green (Ed.), Teaching
statistics at its best (pp. 42-48). Sheffield, UK: Teaching Statistics Trust.
Ponte, J. P., Serrazina, L., Guimarães, H., Breda, A., Guimarães, F., Sousa, H., Menezes, L., Martins,
M. G., & Oliveira, P. (2007). Programa de Matemática do ensino básico. (disponível em
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/matematica/Documents/ProgramaMatematica.pdf)
Shulte, A. e Smart, J. (1992). Why teach statistics and probability - a rationale. Em A. Shulte e J.
Smart (Eds.), Teaching statistics and probability. Virgínia: National Council of Teachers of
Mathematics.

Conhecimento estatístico: um estudo com futuros professores

12

C. Martins, M. Vara Pires & P. Barros

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

LITERACIA ESTATÍSTICA NO ARRANQUE DE UM NOVO CICLO
DE ESTUDOS
Maria Manuel da Silva Nascimento
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD e Centro de Matemática da UTAD)
mmsn@utad.pt
José Alexandre dos Santos Vaz Martins
Instituto Politécnico da Guarda (IPG e Centro de Matemática da UTAD), Portugal
jasvm@ipg.pt

Resumo
Como refere Carvalho (2003): “A maior parte das mensagens estatísticas envolvem um
texto, muitas vezes com diferentes tipos de informações acopladas, como gráficos ou tabelas
que possuem formas de interpretação que obrigam a possuir determinados conhecimentos
estatísticos ou matemáticos. Esta realidade pode contribuir para a dificuldade de muitas
pessoas descodificarem criticamente muitas das informações estatísticas, contribuindo assim
para uma utilização indevida ou abusiva dos conteúdos estatísticos” (p. 9). Assim sendo, as
tarefas que permitam aos alunos revelar a literacia estatística são importantes planear o tipo
de trabalho a desenvolver com os alunos no seu primeiro ano de um ciclo de estudos.
No âmbito do 1º ano (2º semestre) do 1º ciclo das “novas” licenciaturas de Bolonha do
ensino superior propusemos aos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) e da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH/IPG), em Seia, de diversos
cursos e em diferentes unidades curriculares (UC) uma tarefa de literacia estatística. Esta
tarefa era constituída por quatro questões e foi analisada de acordo com uma proposta
adaptada de Watson (2006, pp. 247-273) para os níveis de literacia estatística. Considerada
de uma forma global, a análise dos resultados foi encarada como estando de acordo com a
formação secundária destes alunos e o trabalho do semestre foi desenvolvido nas respectivas
UC, em conjunto com os alunos, numa perspectiva de realização de tarefas e de pequenos
projectos, não apenas no sentido de alargar o conjunto de conteúdos ao seu dispor, mas no
de os envolver na aprendizagem da estatística como ferramenta de leitura numérica
indispensável para compreender e avaliar de forma crítica os resultados estatísticos que nos
aparecem no dia-a-dia e para a tomada de decisões nos domínios público ou privado,
profissional ou pessoal.

1. Introdução
Wallman definiu (1993, citado por Watson, 2006, p. 10)
“(…) [l]iteracia estatística como a capacidade para compreender e avaliar de forma crítica os
resultados estatísticos que nos aparecem no dia a dia, em conjunto com a capacidade para
considerar as contribuições que o raciocínio estatístico pode ter, para as decisões tomadas nos
domínios público ou privado, profissional ou pessoal.”

Desta forma, e de acordo com um resumo mais recente de Gal (2002, citado por
Watson, 2006, p. 10),
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“(…) [o]s adultos estatisticamente letrados terão que apresentar dois requisitos (a) a
capacidade para interpretar e avaliar de forma crítica a informação estatística, os argumentos
relacionados com os dados ou fenómenos aleatórios que as pessoas poderão encontrar em
diferentes contextos e (b) a sua capacidade para discutir e comunicar as suas opiniões sobre essas
informações estatísticas, sempre que tal seja relevante”.

Ainda como referem Branco e Martins (2002, p. 9), em relação à literacia,
“(…) [o] seu significado é fundamentalmente o seguinte: capacidade do indivíduo para ler,
escrever e falar na sua língua materna, efectuar cálculos e resolver problemas do dia-a-dia, de
forma a cumprir as tarefas que lhe são exigidas tanto no emprego como na sociedade”.

Por outro lado, no ensino superior, e no âmbito das mudanças a nível do ensino-aprendizagem que o Processo de Bolonha implica, também são agora mencionados os
descritores de Dublin (Decreto-lei Nº 74 de 2006, de 24 de Março1, p. 2242):
“A definição dos objectivos de cada um dos ciclos de estudos na perspectiva das
competências a adquirir, (…) e concretizado nos descritores de Dublin (…)”.

De acordo com estes descritores no fim do primeiro ciclo, os alunos devem demonstrar:
conhecimento e capacidade de compreensão; aplicação de conhecimentos e compreensão;
realização de julgamento/tomada de decisões; comunicação; e competências de auto-aprendizagem (Direcção Geral do Ensino Superior, DGES, 2009). Mais uma vez se constata
que as competências destes descritores se relacionam com as componentes da literacia
estatística e as suas interligações. Deste modo, parece-nos feita a ponte entre a importância
dos conteúdos a leccionar nas UC do ensino superior e a literacia estatística. Tal como reforça
o texto de Batanero (2001, p. 118), referindo-se a Begg (1997),
“(…) la estadística es un buen vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación,
tratamiento de la información, resolución de problemas, uso de ordenadores, trabajo cooperativo y
en grupo, a las que se da gran importancia en los nuevos currículos.”

2. Metodologia: uma proposta para análise da literacia estatística da tarefa
O trabalho de investigação desenvolvido é de cariz quantitativo e interpretativo, visto
que apenas procurámos compreender os níveis de literacia estatística dos alunos, no sentido
de analisar a sua aprendizagem da estatística enquanto ferramenta de leitura numérica
indispensável para compreender e avaliar de forma crítica os resultados estatísticos que nos
aparecem no dia-a-dia, em conjunto com a capacidade para considerar as contribuições que
o raciocínio estatístico, pode ter para as decisões tomadas nos domínios público ou privado,
profissional e pessoal.
No sentido de implementar a avaliação da tarefa é necessário abordar as conexões entre
as componentes da literacia estatística. A adaptação do esquema de Watson (2006) dessas
ligações é esquematizada na Figura Nº 1. Ainda segundo Watson (2006, pp. 248-249,
adaptado), as principais contribuições do currículo para a literacia estatística estão resumidas
no rectângulo da esquerda em conjunto com a compreensão (ou avaliação) da variação. Por
outro lado, também se percebem as interligações entre a competência matemática e a
competência estatística para a realização de tarefas do currículo, bem como com a
compreensão do seu contexto. Quanto ao formato, à motivação e ao contexto das tarefas, à

1

Relativo à regulamentação das alterações introduzidas pela Lei de Bases do Sistema Educativo.
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medida que os níveis de literacia aumentam são mais exigentes, complexos e menos
familiares aos alunos.

Figura Nº 1 – Conexões entre as componentes da literacia estatística (Watson, 2006 p. 2482)

Contudo, como neste trabalho as questões da tarefa solicitavam pequenos textos, a
componente da literacia crítica não pode ser ignorada. Assim, de acordo com Luke e
Freebody (1997), citados por Watson (2006, p. 2503):
“(…) no campo das literacias críticas são propostos quatro elementos para o papel do leitor e
para as práticas associadas à leitura com fins críticos.
Elemento 1 – Práticas de codificação relacionadas com o desenvolvimento dos recursos do
aluno como descodificador: trabalhar o texto, encontrar padrões, perceber como se articula o texto;
por exemplo, perceber que um gráfico apresenta informação de uma forma visual.
Elemento 2 – Práticas de compreensão do significado do texto relacionadas com a
participação no texto: quais as ligações no texto, quais os conteúdos culturais e quais os seus
significados; por exemplo, perceber que os vários significados das médias podem depender do
contexto.
Elemento 3 – Práticas pragmáticas do significado do texto relacionadas com a utilização do
texto: quais os significados das formas do texto, o que pode ser feito com ele e por quem, para além
das possíveis interpretações alternativas; por exemplo, perceber o que se pode fazer com os dados,
amostras, resultados e gráficos para criar interpretações alternativas.
Elemento 4 – Práticas críticas do significado do texto relacionadas com a análise e/ou com a
crítica do texto: que interesses por detrás do texto, que acções podem emergir do texto e o que é
que não é dito no texto; por exemplo, perceber quem patrocinou o estudo ou que aspectos dos
resultados são apresentados ao público.”

A partir desta descrição dos elementos de análise da componente da literacia crítica
estabelecemos um instrumento de ligação com os elementos do raciocínio estatístico sempre
envolvidos no currículo, bem como na literacia estatística (já abordados e enquadrados em
vários textos, por exemplo, Watson, 2006, Nascimento e Martins, 2008) e que também
permitem estabelecer uma relação com os níveis de literacia estatística que adoptámos e que
passamos a resumir na Tabela Nº 1.

2

3

Tradução livre
Tradução livre
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Nível 1
Contexto: sem envolvimento, idiossincrático ou pessoal
Amostragem: desadequada, crenças pessoais
Representação: leitura elementar de gráficos e Tabela Nºs
Média: sem envolvimento
Acaso: explicações idiossincráticas, interpretação desadequada para as probabilidades
Inferência: explicações imaginativas
Variação: sem consideração do acaso, diferenças apenas para os gráficos
Competências matemática/estatística: contagens um a um e opção pelos maiores números

Nível 2
Contexto: envolvimento coloquial ou informal
Amostragem: uso de elementos elementares
Representação: cálculos básicos a partir dos valores observados
Média: simples, uso de termos coloquiais
Acaso: interpretações idiossincráticas, coloquiais como “qualquer coisa pode acontecer”
Inferência: simples, consideração de tópicos pouco importantes
Variação: previsões rígidas para afirmações aleatórias
Competências matemática/estatística: adições e subtracções

Nível 3
Contexto: envolvimento selectivo ou informal
Amostragem: ênfase em características desadequadas
Representação: interpretação dos pormenores dos gráficos em vez da sua contextualização
Média: interpretação coloquial no reconhecimento da necessidade de fórmulas
Acaso: interpretação limitada às percentagens, às conjunções e ao acaso condicional
Inferência: principalmente tópicos pouco importantes
Variação: tentativas desadequadas
Competências matemática/estatística: poucas alterações, proposições qualitativas para o acaso

Nível 4
Contexto: envolvimento muitas vezes adequado, mas não crítico
Amostragem: vários elementos, mas inconsistentes
Representação: reconhecimento parcial do contexto
Média: apenas aplicações directas de médias e de medianas
Acaso: por vezes, interpretações bem sucedidas, dependendo do contexto
Inferência: inconsistente, mas reconhecendo aspectos centrais
Variação: sucesso nas tentativas relacionadas com o acaso
Competências matemática/estatística: média, probabilidades simples, características dos gráficos

Nível 5
Contexto: envolvimento, análise crítica
Amostragem: pensamento crítico em contextos familiares
Representação: representação de associações bivariadas contextualizadas
Média: consolidação de médias e de medianas
Acaso: sucesso nas tarefas condicionais
Inferência: poucas alterações
Variação: reconhecimento não solicitado do acaso e gráficos
Competências matemática/estatística: poucas alterações

Nível 6
Contexto: envolvimento crítico, incluindo o raciocínio proporcional
Amostragem: pensamento crítico em contextos menos familiares e mais subtis
Representação: resumos e cálculo de taxas no contexto
Média: reconhecimento do efeito do enviesamento dos “outliers”
Acaso: sucesso nas tarefas que requerem matemática de nível superior
Inferência: apreciação de subtilezas da incerteza e em situações de causa-efeito
Variação: sem alterações
Competências matemática/estatística: raciocínio proporcional, taxas, princípio da multiplicação para acontecimentos independentes

Tabela Nº 1 – Resumo dos níveis de literacia estatística adoptados (Watson, 2006, pp. 253-2544)

Da análise da Tabela Nº 1 pode constatar-se a evolução, por níveis, da literacia
estatística preconizada por Watson (2006). Esta evolução foi resumida com base nos itens:
contexto, amostragem, representação, média, acaso, inferência, variação e competências
matemática/estatística. Não pode deixar de se referir que, tal como seria de esperar, cada um
destes itens está representado nas componentes e nas respectivas conexões da literacia
estatística tal como foram apresentadas na Figura Nº 1.
A análise da literacia estatística nas questões da tarefa
Deste modo, a metodologia de análise proposta para os trabalhos está enquadrada de
forma resumida, pois relacionámos os elementos e os níveis de literacia estatística. Então, é
4
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chegado o momento de enquadrar as questões da tarefa proposta nesta metodologia de análise.
É o que passamos a fazer recorrendo à Tabela Nº 2.

Tabela Nº 2 – Análise da literacia estatística nas questões da tarefa.
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Tabela Nº 2 (conclusão) – Análise da literacia estatística nas questões da tarefa

O trabalho de investigação relatado por Watson (2006) baseou-se em questões de
resposta múltipla, ou, quando muito, em questões de resposta múltipla em que se pedia aos
alunos que justificassem a sua escolha. Assim sendo, a análise das tarefas que Watson (2006)
propôs aos alunos teve uma componente mais objectiva.
Neste trabalho, como se resumiu na Tabela Nº 2, usámos apenas respostas abertas em
que, por vezes, também solicitámos aos alunos as justificações de forma explícita. Tentámos
precisar os elementos de literacia crítica a averiguar em cada questão, bem como, os itens dos
níveis de cada questão. Contudo, os maiores e os menores pesos dos “critérios” considerados
nesta análise de literacia estatística podem ter variado. Além disso, como cada professor
corrigiu as tarefas dos seus alunos – apesar de já estar definida a Tabela Nº 2 – também se
podem ter introduzido diferenças nos pesos a atribuir a cada critério (elemento da literacia
crítica ou item do nível de literacia estatística). Concluímos esta nossa análise da tarefa
atribuindo a cada uma das tarefas um nível de literacia global com base nos itens da Tabela
Nº 1, considerados agora de forma genérica.

3. Análise da tarefa
No arranque do ano lectivo de 2007/2008 no âmbito do 1º ano do 2º semestre do 1º
ciclo das licenciaturas adequadas ao Processo de Bolonha para o ensino superior propusemos
aos alunos da UTAD e da ESTH/IPG, esta tarefa de literacia estatística. Na UTAD os alunos
eram os dos primeiros ciclos de Biologia (UC: Bioestatística Aplicada), Engenharia Florestal
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(UC: Métodos Estatísticos) e Matemática (UC: Laboratório de Estatística Descritiva). Estes
alunos da UTAD participaram, respectivamente, em 64%, 47% e 100% dos alunos de cada 1º
ciclo. Na ESTH/IPG a proposta foi feita aos alunos do 1º ciclo em Informática para o Turismo
(UC: Probabilidades e Estatística) e participaram 44% dos alunos dessa licenciatura. Além
disso, foram envolvidos 46 % dos alunos da licenciatura de Gestão Hoteleira (Métodos
Quantitativos II). A tarefa e os critérios – elemento da literacia crítica ou item do nível de
literacia estatística – já foram apresentados. Na Tabela Nº 3 resumem-se os elementos
relativos aos alunos destas licenciaturas que realizaram esta tarefa. No ensino superior a
participação, regra geral, não atinge os 100% dos alunos. Por um lado, esta tarefa foi proposta
nas primeiras aulas (aquelas em que ainda nem todos os alunos frequentam) e, por outro lado,
porque os alunos de estatuto (por exemplo, os trabalhadores estudantes) estão dispensados da
frequência das aulas das UC. Além disso, só integrámos neste trabalho as tarefas dos alunos
que apresentaram três ou mais questões5, para que o nível global de literacia pudesse ser
atribuído.
Instituição

Licenciatura (primeiros ciclos de Bolonha):
Unidade curricular

Nº de alunos
envolvidos

Nº total de alunos da
licenciatura

UTAD

Biologia: Bioestatística Aplicada

34

72

UTAD

Engenharia Florestal: Métodos Estatísticos

14

22

UTAD

Matemática: Lab. de Estatística Descritiva

4

4

IPG – ESTH

Informática para o Turismo (Prob. e Estatística)

8

18

IPG – ESTH

Gestão Hoteleira (Métodos Quantitativos II)

24

52

Tabela Nº 3 – Número de alunos envolvidos na tarefa por instituição e por licenciatura

No que se refere às tarefas realizadas pelos alunos da ESTH/IPG, começamos a análise
pelos elementos da literacia crítica (Tabela Nº 2). Assim, pode ver-se no Gráfico 1 que em
todas as questões (100%) os alunos tiveram desempenho positivo no elemento 1, ou seja,
perceberam o contexto das questões colocadas. Em relação ao elemento 2, em mais de 80%
das respostas pudemos considerar que atingiram nível adequado. Portanto, neste elemento, os
alunos usaram de forma satisfatória os significados das médias, medianas, bem como a
respectiva relação (ou não) com os gráficos apresentados. Comparativamente aos elementos
anteriores, nos elementos 3 e 4 houve um decréscimo nos desempenhos positivos para estes
dois elementos, decréscimo este mais acentuado no elemento 4. Tal como foram
preconizadas, estas componentes de contextualização e de utilização dos significados
revelaram-se mais difíceis de atingir nas questões colocadas, pois exigia-se a elaboração de
pequenos textos síntese ou críticos.

5
Por exemplo, pode haver trabalhos sem a primeira questão, alguns alunos só terem alunos terem começado a frequentar a
UC na 2ª aula.
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Gráfico 1 – Elementos de literacia estatística nos alunos da ESTH/IPG

Tal como se pode verificar no Gráfico 2, na questão 1 predomina o nível 3 (43%),
sendo de realçar o número de 24% de respostas de nível 5, em que se considera que os alunos
já apresentam algum envolvimento crítico (contextualização). Na questão 2 destacam-se 48%
das respostas no nível 4, dando indicação de consistência, sem explicitar de forma tão clara o
envolvimento crítico. Na questão 3 predomina o nível 4 (43%), no entanto, há 36% de
respostas de nível 3. Finalmente, na questão 4 apesar da maior frequência corresponder ao
nível 3 (38%), também há 33% de respostas no nível 4.

Gráfico 2 – Níveis de literacia estatística nos alunos da ESTH/IPG

Ao analisar as tarefas de forma global para esta abordagem da literacia estatística (itens
da Tabela Nº 1), Gráfico 3, concluímos que o nível 3 predominava em 48% dos trabalhos, ou
seja, trabalhos com falta de solidez nas ideias e nas opiniões expressas. No entanto,
globalmente, 45% destas tarefas apresentam nível 4 ou 5, ou seja, já se apresentam
consistentes e alguns apresentam mesmo envolvimento crítico ao nível da contextualização e
conexões adequadas, conseguindo ir para além dos textos.

Gráfico 3 – Níveis de literacia estatística da tarefa nos alunos da ESTH/IPG
Literacia estatística no arranque de um novo ciclo de estudos
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No que se refere às tarefas realizadas pelos alunos da UTAD, também começamos a
análise pelos elementos da literacia crítica (Tabela Nº 2). Tal como aconteceu com as tarefas
dos alunos da ESTH/IPG no Gráfico 4, pode ver-se que em todas as questões (100%) os
alunos tiveram desempenho positivo no elemento 1, ou seja, também os alunos da UTAD
perceberam o contexto das questões colocadas. Em relação ao elemento 2, em mais de 80%
das respostas dos alunos da UTAD pudemos considerar que atingiram nível adequado.
Inclusivamente, nas questões 2 e 3 essa percentagem foi de 100%. Portanto, neste elemento,
também estes alunos usaram de forma satisfatória os significados das médias, medianas, bem
como a respectiva relação (ou não) com os gráficos apresentados. Comparativamente aos
elementos anteriores, nos elementos 3 e 4 houve um decréscimo muito acentuado nos
desempenhos positivos destes dois elementos. No elemento 4 apenas na questão 3 houve uma
tarefa (3%) com desempenho positivo. Nos alunos da UTAD, parece-nos que a principal
dificuldade residiu na redacção dos pequenos textos síntese ou críticos, tornando difícil a
concretização dos respectivos elementos de literacia crítica.

Gráfico 4 – Elementos de literacia estatística nos alunos da UTAD

Tal como se pode verificar no Gráfico 5, em todas as questões – 1, 2, 3 e 4 – da tarefa
respondidas pelos alunos da UTAD predomina o nível 3, sendo de realçar que apenas uma das
tarefas apresentava nível 5 na questão 3, e que apenas 10 das respostas dos alunos da UTAD
à questão 3 apresentaram nível 4, ou seja, os alunos são consistentes, mas ainda não
apresentam um bom envolvimento crítico.

Gráfico 5 – Níveis de literacia estatística nos alunos da UTAD

Ao analisar as tarefas de forma global para esta abordagem da literacia estatística (itens
da Tabela Nº 1), Gráfico 6, concluímos que a maioria (83%) das tarefas dos alunos da UTAD
foram avaliadas com nível 3, ou seja, tarefas com falta de solidez nas ideias e nas opiniões
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expressas. No entanto, há 14% destas tarefas que já podem consideradas consistentes (nível 4
ou mais) e, pontualmente, já surgem conexões adequadas e para além dos textos.

Gráfico 6 – Níveis de literacia estatística da tarefa nos alunos da UTAD

Ao analisar comparativamente os desempenhos dos alunos da ESTH/IPG e da UTAD,
podemos afirmar que os primeiros tiveram melhores desempenhos que os segundos, quer
analisando os níveis de literacia crítica, quer os níveis de literacia por questão, assim como na
avaliação global das tarefas.

4. Conclusões
Dada a importância que hoje em dia se atribui às diferentes literacias, importa destacar a
pertinência deste primeiro trabalho de investigação sobre a análise da literacia estatística
numa tarefa. Face aos trabalhos de investigação já desenvolvidos noutros países (por exemplo
Watson, 2006), parece-nos importante começar a investigar e discutir quais os critérios que se
podem usar e estabelecer na análise dos níveis de literacia, quer para os diferentes níveis de
ensino, quer para o conjunto de tarefas e actividades que podem ser propostas aos alunos. Em
nossa opinião, esses critérios permitiriam ir um pouco mais além, nas tarefas e actividades do
dia-a-dia, do que os resultados de avaliações internacionais como, por exemplo, o PISA6.
Como se pode constatar ao longo deste trabalho é necessária mais investigação sobre a
análise de tarefas usando a metodologia de análise aqui sugerida. Há que refinar e aferir os
critérios indicados. Além disso, noutros trabalhos talvez possam estruturar-se tarefas mistas,
ou seja, questões de resposta múltipla em que se pediria aos alunos a justificação da sua
escolha (Watson, 2006, p. 250-251), em conjunto com respostas abertas com pedidos de
justificação ou com a redacção de pequenos textos críticos. Enfim, ficam lançados os desafios
para trabalhos futuros.
No que se refere à análise da tarefa que propusemos em 2007/2008 aos alunos dos
primeiros ciclos adequados ao Processo de Bolonha da ESTH/IPG e da UTAD, depois de
estabelecidos os critérios, ela revelou-se difícil e, obrigatoriamente, temos que levantar
algumas questões. Por exemplo, como avaliar/analisar os critérios estabelecidos a partir de
textos (dos alunos), por vezes, tão diferentes? Depois de analisar de forma detalhada cada
questão da tarefa, como distanciar-se e analisar a tarefa de forma global, ou vice-versa? Como
6 O PISA procura medir a capacidade dos jovens de 15 anos (i.e. na idade normal para o final da escolaridade obrigatória) na
literacia em Leitura, Matemática e Ciências. O objectivo deste estudo é o de medir as competências que possuem nos
desafios quotidianos e não o de medir o domínio das matérias curriculares específicas (Portal do Governo, 2009).
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aferir a opinião de dois (ou mais) professores sobre a aplicação dos critérios na análise das
respectivas tarefas?
Contudo, os resultados da tarefa foram considerados positivos para os alunos da
ESTH/IPG e para os da UTAD, quer na análise de cada questão, quer de uma forma global,
pelo que a considerámos enquadrada na formação secundária destes alunos do primeiro ano
do primeiro ciclo. Assim, a partir destes resultados, o trabalho do semestre pode ser
desenvolvido nas respectivas UC, em conjunto com os alunos, numa perspectiva de realização
de tarefas e de pequenos projectos (com ênfase na escrita de textos críticos), não apenas no
sentido de alargar o conjunto de conteúdos ao seu dispor, mas no de os envolver na
aprendizagem da estatística como ferramenta de leitura numérica indispensável para
compreender e avaliar de forma crítica os resultados estatísticos que nos aparecem no dia-a-dia e para a tomada de decisões nos domínios público ou privado, profissional e pessoal.

5. Referências bibliográficas
Batanero, C. (2001). Didáctica de la Estadística. Granada: Departamento de Didáctica de la
Matemática. Retirado de: http://www.ugr.es/~batanero/publicaciones% 20index.htm
Branco, J. & Martins, M. (2002). Literacia estatística. Educação e Matemática, 69, 9-13.
Carvalho, C. (2003). Literacia estatística. Anais do I Seminário de Ensino da Matemática. (pp. 35-44)
Campinas
(São
Paulo):
14ª
Conferência
COLE.
Retirado
de:
cie.fc.ul.pt/membrosCIE/ccarvalho/doc8.pdf
Direcção Geral do Ensino Superior, (2009). Descritores Dublin. Retirado de:
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Objectivos/Descritores+
Dublin/
Nascimento, M. & Martins, J. (2008).Teaching and Learning of Statistics: The Project Approach, 11th
ICME, International Congress on Mathematical Education, Topic Study Group 14: Research
and development in the teaching and learning of statistics. México: 11th ICME (submetido).
Retirado de: http://tsg.icme11.org/ document/get/483
Portal do Governo, (2009). PISA – Project for International Student Assessment (Resumo). Retirado
do endereço: http://www.portugal.gov.pt/Portal/Print.aspx?guid=%7BF2 80BEBF-209E-47CE9E17-F52C7689D725%7D
Watson, J. (2006). Statistical Literacy at School. Growth and Goals. New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates.

Literacia estatística no arranque de um novo ciclo de estudos

11

M. Manuel Nascimento e A. Martins

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

TRABALHO DE PROJETO NO PROCESSO DE ENSINAR E
APRENDER ESTATÍSTICA NA UNIVERSIDADE
Sandra G. Vilas Boas Campos
CEMEPE - Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz - SME Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura Municipal de Uberlândia.
sandraavilasboas@yahoo.com.br
Arlindo José de Souza Junior
FAMAT - Faculdade de Matemática - UFU - Universidade Federal de Uberlândia
arlindoufu@gmail.com

Resumo
A universidade brasileira vive um movimento importante no qual alguns de seus
professores, constituem grupos para desenvolverem projetos coletivos de ensino com
pesquisa, para enfrentarem o desafio de produzir e socializar saberes docentes sobre o
processo de ensinar e aprender matemática no ensino superior.
O Projeto Pedagógico “Trabalho de Projetos e Educação Estatística na Universidade”
é um deles e foi desenvolvido no curso de Bacharelado e Licenciatura Plena em Matemática,
concomitante à disciplina Estatística e Probabilidade. Foi desenvolvido de forma coletiva e
coordenado por um professor da área de Estatística e um professor da área de Educação
Matemática da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e
implementado, durante cinco semestres no período 2004/2006.
Nesta pesquisa, investigamos como o envolvimento no “Trabalho de Projetos e
Educação Estatística na Universidade” contribuiu para o desenvolvimento profissional dos
alunos do curso de Matemática.
Realizamos uma investigação de cunho qualitativo e interpretativo, nos moldes da
pesquisa participante. Desempenhamos um duplo papel: o de investigar de forma descritiva e
reflexiva o processo de criação e execução do Projeto de Pesquisa, bem como a constituição
dos saberes dos envolvidos, e, simultaneamente, participando desse processo como
orientadores dos Projetos de Pesquisa dos alunos. Buscamos identificar como o grupo se
interagia entre si, e quais os saberes envolvidos no processo de construir um Projeto de
pesquisa na área de Estatística.
O processo de produção dos dados foi realizado por meio de observações, documentos
alusivos ao Projeto, questionário e entrevistas. Nossas investigações se realizaram em
momentos diferentes. Foi realizada observação participante, momento em que analisamos
informações importantes (2.º semestre/2005). Além disso, as respostas dos questionários
contribuíram sobremaneira para melhor compreensão da pesquisa. Em Abril de 2007,
aconteceram as entrevistas com os alunos, colaboradores participantes do Projeto. Essas
entrevistas tiveram o objetivo de possibilitar a compreensão das contribuições que a
participação no Projeto trouxe à vida acadêmica e profissional dos estudantes. Os dados
foram organizados em dois eixos de análise.
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1. Eixo I - O Projeto Pedagógico “Trabalho de Projetos e Educação
Estatística na Universidade” - sua história sua trajetória
Este Projeto Pedagógico tem como objetivo contribuir para o processo de ensino
aprendizagem e o crescimento científico e acadêmico dos alunos. Além disso, pode
possibilitar o desenvolvimento do processo de produção de saberes relativos à Educação
Estatística, envolver os alunos em trabalhos coletivos, utilizar novos recursos e novas
tecnologias e, ainda, estabelecer conexões do conteúdo de Estatística e Probabilidade com
situações do cotidiano.
Para alcançar estes objetivos, o Projeto Pedagógico “Trabalho de Projetos e Educação
Estatística na Universidade” elege como eixo norteador a valorização da constituição de
saberes através da resolução de situações-problema em uma abordagem que contemple o
ensino com pesquisa e o trabalho com projetos.
A dinâmica do referido Projeto baseou-se na solicitação aos alunos que desenvolvessem
em grupos projetos de pesquisa que contemplassem os conteúdos abordados nas aulas da
disciplina Estatística e Probabilidade.
Ao grupo de alunos foi solicitado o desenvolvimento de um projeto de pesquisa que
contemplasse os conteúdos abordados nas aulas da disciplina Estatística e Probabilidade,
pertinentes a uma das três áreas: 1) Educação Estatística e Educação Básica: Conhecimento
de Estatística e Saberes Docentes dos Professores de Matemática; 2) Aplicações da
Estatística: Desenvolvimento de um projeto envolvendo dados quantitativos e o tratamento
estatístico; 3) Informática e Estatística: Utilização do computador para a compreensão de
conceitos estatísticos como: utilização de softwares, simulação de dados e trabalho com
laboratórios virtuais. No segundo semestre de 2005, houve modificações nos eixos do Projeto
atendendo às sugestões do Professor da disciplina. Foram acrescentadas duas áreas às três já
existentes, Confiabilidade e Distribuição de Poison.
Esses grupos formularam uma questão ou determinaram um tema de investigação,
definiram os instrumentos de coleta de dados, organizaram e escolheram a representação mais
adequada para comunicá-los. A escolha do tema foi feita no início de cada semestre, de forma
que os alunos estivessem envolvidos com os mesmos durante o desenvolvimento da referida
disciplina, sendo fixada para o final do semestre uma apresentação escrita da pesquisa
(relatório), culminando com uma comunicação oral no seminário final da disciplina.
O desenvolvimento do projeto iniciou-se em 2004, sendo a equipe docente constituída
pelo professor da disciplina, pelo colaborador do Projeto, professor da área de Educação
Matemática, um aluno do curso de Matemática que atua como monitor e os alunos da
disciplina.
No primeiro semestre de 2004 (I etapa), participaram do Projeto dezesseis alunos
divididos em seis grupos. No segundo semestre (II etapa), participaram dezoito alunos
divididos em quatro grupos. Os grupos foram orientados pelo monitor do projeto. Ao monitor,
coube a responsabilidade de orientar os alunos na execução de seus Projetos de pesquisa,
sanar as dúvidas quanto ao conteúdo da disciplina Estatística e Probabilidade, elaborar
relatório parcial e final conforme Edital do Programa Institucional de Bolsas do Ensino de
Graduação - PIBEG.
Nestas etapas (I e II) foram desenvolvidos quatro projetos na área de Aplicação
Estatística, três Projetos na área de Educação Estatística e três na área de Informática e
Estatística, sendo, portanto, dez projetos: 1) Modelo Probabilístico para os Sorteios da Mega
Sena; 2) Webquest www.mediamediana.cjb.net; 3) Simulação de Dados; 4) Prévia Eleitoral;
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5) Excel como uma Ferramenta Estatística; 6) Simulação via Laboratório Virtual; 7)
Aplicação
da
Estatística
na
Computação
Gráfica;
8)
Webquest:
www.analisecombinatoria.cjb.net ; 9) Análise dos Alunos do Curso de Matemática da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU; 10) Índice de Reprovação dos Alunos do Curso
de Matemática da UFU.
Em função de reformulações, o Projeto Pedagógico “Trabalho de Projetos e Educação
Estatística na Universidade” foi interrompido, reiniciando suas atividades no segundo
semestre de 2005 (III etapa). O professor de Estatística se afastou para pós-doutorado, o
contrato do aluno bolsista venceu e esta pesquisadora passou a fazer parte da equipe. Apenas
o colaborador do Projeto continuou o mesmo. A nova equipe assim se constituiu: O professor
da disciplina, o colaborador do Projeto, esta pesquisadora, os alunos da disciplina e o aluno
monitor. É importante ressaltar que o monitor havia participado como aluno da disciplina no
2o semestre de 2004. Participaram do Projeto onze alunos divididos em quatro grupos.
Foram desenvolvidos dois projetos na área de Aplicações da Estatística, um na área de
Distribuição de Poison e um na área de Confiabilidade, sendo, portanto, quatro Projetos: 1)
Perfil e avaliação quantitativa do desempenho do aluno do nível III participante da OBMEP Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas Públicas/2005 na cidade de Uberlândia; 2)
Investigando a V Semana da Matemática - SEMAT; 3) Geração de Números Aleatórios; 4)
Confiabilidade.
No primeiro semestre de 2006 (IV etapa), formou-se uma nova equipe. O aluno bolsista
foi substituído e esta pesquisadora não fez mais parte da equipe, ficando: o professor da
disciplina, o colaborador do Projeto, os alunos da disciplina um aluno do curso de Matemática
que atua como monitor (bolsista do projeto PIBEG). O monitor era aluno da disciplina no 2o
semestre de 2005.
Foram desenvolvidos quatro trabalhos, dois na área de Aplicações da Estatística e dois
na área de Educação Estatística: 1) O novo currículo do curso de Matemática - FAMAT/UFU;
2) A prática de esportes dos alunos do curso de Matemática; 3) Número-Índice; 4)
Probabilidade e estatística: a importância dos jogos como Ferramentas Didáticas no ensino
médio.
No segundo semestre de 2006 (V etapa), a liberação da bolsa do monitor foi
interrompida e o projeto não contou mais com ele. No entanto, as disciplinas do curso de
Matemática passaram por modificações, apresentando uma nova distribuição da carga horária:
60 horas de carga horária teórica e 15 horas de carga horária PIPE - Projeto Integrado de
Prática Pedagógica. Neste contexto, o Projeto Pedagógico “Trabalho de Projetos e Educação
Estatística na Universidade” passou, de certo modo, a fazer parte do PIPE e o professor da
disciplina coordenou o processo.
Foram desenvolvidos quatro projetos na área de Aplicações da Estatística: 1) O
consumo de drogas lícitas entre discentes da Faculdade de Matemática/UFU; 2) A
implantação de um curso noturno de licenciatura em Matemática na UFU; 3) Estudo
quantitativo dos alunos matriculados nas escolas de Uberlândia; 4) Qualidade de vida dos
Universitários da UFU/Campus Santa Mônica.
Ao compilar os dados no período do I semestre de 2004 ao II semestre de 2006 para
análise, constatamos as seguintes temáticas escolhidas pelos alunos para seus Projetos de
Pesquisa: três projetos na área de Informática e Estatística, um projeto em Distribuição de
Poison, um projeto em Confiabilidade, cinco projetos na área de Educação Estatística e doze
contemplando Estatística Aplicada.
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Verificamos que existe por parte dos grupos uma preferência pela área de Aplicações da
Estatística. Quanto às temáticas escolhidas pelos alunos, oito são diretamente relacionadas ao
contexto vivenciado por eles, ou seja, os grupos se preocuparam em investigar a realidade dos
alunos estudantes da Faculdade de Matemática/UFU e o restante, embora escolhendo outros
assuntos, se preocuparam em investigar temas atuais e pertencentes à realidade próxima,
dando significação ao cotidiano, aliando-o ao conteúdo de sala de aula, via seus projetos de
pesquisas.
Sobre os projetos da área de Informática destacamos a construção de duas Webquest que
cumprem também o papel de divulgação. Relativo à importância deste saber “construir uma
webquest”, Ponte (2003) afirma que um professor de Matemática deve ser capaz de decidir
sobre o valor de uma variedade de recursos disponíveis para os professores e aprender a usálos com desembaraço (p. 163).

2. Eixo II - Trabalho de Projetos e Desenvolvimento Profissional.
Ao analisarmos as contribuições do trabalho de projetos para o desenvolvimento
profissional dos alunos, organizamos uma discussão em dois momentos. No primeiro,
refletimos sobre a opção dos alunos ao escolherem o encaminhamento da sua profissão e a
sua relação com o trabalho de projetos. No segundo, aprofundamos essa análise, abordando as
diferentes possibilidades do trabalho de projetos contribuir para a produção de saberes
relacionados ao desenvolvimento profissional dos estudantes.
Destacamos o processo de produção de saberes e sua constituição. O objetivo foi o de
investigar as contribuições do Projeto quanto ao despertar nos alunos o interesse pela
Estatística e sua aplicação de um modo geral, quanto ao aprimorar de suas habilidades para
desenvolver um processo de investigação estatística, quanto a possibilitar uma melhor
compreensão do conteúdo da disciplina, bem como de sua aplicação no cotidiano e, por fim,
mostrar os conhecimentos adquiridos correlacionando-os ao nível de participação de cada
conhecimento dentro do processo.
Enfocamos a reflexão dos alunos em relação às contribuições que trouxeram o Projeto
para suas vidas acadêmica e profissional. A finalidade é mostrar como os saberes que os
alunos construíram e reconstruíram incorporaram-se à sua vida acadêmica e,
conseqüentemente, profissional, quando de sua participação no Projeto e, também, mostrar
como estas transformações influenciaram seus caminhos após um ano de sua participação no
Projeto Pedagógico em estudo.
Sentidos e Significados da Prática Pedagógica
Os alunos foram questionados quanto à possibilidade do referido Projeto Pedagógico ter
contribuído para uma melhor compreensão do conteúdo da disciplina Probabilidade e
Estatística. Sete alunos responderam que sim, sendo que três responderam que foi
significativo este auxílio e quatro que esta contribuição ocorreu, mas só em parte. Deste item,
destacamos a fala de três alunos: 1) “ao aplicar os conceitos vistos em sala de aula, tive que
ter certeza do que estava fazendo e isso melhorou bastante a compreensão do conteúdo”; 2)
“porque uma vez realizado este trabalho, pude não só reproduzir conhecimento como também
construí-lo”; 3) “pelo menos os conteúdos que usamos para desenvolver nosso Projeto
ficaram bem claros em nossa mente”.
Sobre estas constatações, Hernandez (1998) explica que, ao realizar o seu projeto de
trabalho, os alunos descobrem que eles também têm uma responsabilidade na sua própria
aprendizagem, que não podem esperar passivamente que o professor tenha todas as respostas
e lhes ofereça todas as soluções (p. 75).
Trabalho de projeto no processo de ensinar...

4

S. Campos e A. Souza Junior

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Posteriormente, solicitamos aos alunos que tecessem um comentário acerca da
contribuição que o Projeto Pedagógico trouxe para a constituição de novos conhecimentos e a
significância para a sua aprendizagem. Quanto à intensidade desta importância, solicitamos
aos alunos que atribuíssem uma nota de cinco a dez seguindo as orientações da escala1. A
média encontrada foi 8,375 com um desvio padrão 0,744. Deste item, destacamos a fala de
uma aluna:
“… o Projeto me mostrou uma visão ampliada da estatística mostrando uma aplicação da
teoria vista em sala de aula. Tive oportunidade de conhecer melhor as funções de software Excel e
aplicá-las ao meu trabalho facilitando-o. Pude também, adquirir conhecimentos com meu grupo
através das discussões feitas e das informações compartilhadas. Sobre os conhecimentos o projeto
contribuiu para eu aprender a construir uma investigação estatística: elaborar, executar e avaliar
uma pesquisa, coletar dados segundo as normas estatísticas, trabalhar com softwares, analisar
tabelas dinâmicas, analisar gráficos, etc.”

O objetivo da última parte do questionário foi investigar os pontos positivos e negativos
e o alcance dos objetivos do Projeto em estudo. Concluímos que os objetivos do projeto
foram alcançados em sua totalidade, sendo que: “Envolver os alunos em trabalho coletivo” e
“Estabelecer conexões do conteúdo de Estatística e Probabilidade com situações do
cotidiano” foram alcançados significativamente, para os objetivos “Possibilitar o
desenvolvimento do processo de produção de saberes relativos à Educação Estatística” e
“Abranger novos recursos e tecnologias” 75% alunos afirmaram que foram alcançados em
parte e 25% dos alunos nos explicam que foram alcançados significativamente.
No que se refere a objetivos de um projeto, Ponte (2003) defende que satisfaze-los é
crucial, uma vez que são eles que dão unidade, consistência e reconhecimento ao trabalho
realizado pelos alunos, no entanto, o autor ressalta que o principal é sempre o processo que se
vivenciou.
Encaminhamento profissional
Por ocasião da entrevista, os alunos cursavam o sétimo período e, por conseguinte, já
haviam feito a opção quanto a cursar Bacharelado ou Licenciatura. Constatamos que quatro
alunos optaram por Licenciatura e quatro pelo Bacharelado. Consideramos importante
estabelecer um diálogo para compreender as razões que determinaram as escolhas dos alunos.
Do grupo que optou por licenciatura, apenas uma pretende ser professora, as demais
pretendem fazer mestrado na área de Estatística. Os alunos do Bacharelado pretendem fazer
mestrado em Matemática e, futuramente, serem professores de Ensino Superior.
No questionário, perguntamos aos alunos se os conhecimentos adquiridos com a
participação no Projeto Pedagógico contribuiram para formação profissional dos mesmos.
Apenas um aluno respondeu que não e sete alunos que sim.

1 Obs: Abaixo você encontra uma escala de 6 a 10. Assinale com um X no número 6 se você considerar que o Projeto
Educação Estatística na Universidade não foi importante, 7 se considerar que sua importância foi pequena, 8 se considerar
um pouco mais, e assim sucessivamente, até o 10 se esta importância for muito significativa.
____

____

____

____

____
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Saberes Relacionados ao Desenvolvimento Profissional
Para realizar essa parte da análise dos dados, foram criados os seguintes temas: Relação
teoria x Prática; Organização e apresentação do trabalho científico; Informática e educação
estatística e Produção coletiva de Saberes Coletivos.
Relação Teoria x Pratica
Importa investigar se o Projeto contribuiu para despertar nos alunos seu interesse pela
área de Estatística, bem como por sua aplicação. Sete alunos disseram que sim, desses cinco
afirmaram que o Projeto despertou, mas apenas em parte e dois afirmaram que este despertar
foi significativo. Em sua fala, a aluna Aline nos apresenta a significância desta relação:
“antes sabia apenas inúmeras fórmulas, mas com esse trabalho foi possível ver uma
aplicação da matéria vista em aula”

Relativo à fala da aluna sintetizando a opinião dos outros alunos, destacamos, que
procedendo desta forma, o saber estatístico deixa de ser um saber de fórmulas e algorítmos
para ser um saber em ação.
Hernández (1998) explica que, a partir dessa opção, a estrutura curricular deixa de ser a
principal característica, dando um novo sentido ao conhecimento, baseado na busca de
relações entre os fenômenos naturais, sociais e pessoais que nos ajudam a compreender a
complexidade do mundo que vivemos e no planejamento de estratégias para abordar e
pesquisar problemas que vão além da compartimentação disciplinar (p. 73).
Outra questão que selecionamos na entrevista foi a importância do projeto acontecer
junto à disciplina e qual a visão que o aluno tem sobre a abordagem de ensino junto com
projeto. Uma aluna argumentou:
“… deveria ser assim em todas as matérias, principalmente no curso de Matemática, várias
vezes você estuda o semestre inteiro uma matéria e não sabe para que ela serve. Os projetos e
pesquisa servem para isso. A gente viu o semestre inteiro Estatística - e aí, e agora, onde eu vou
usar isso? Na hora do Projeto deu para sentir um pouco como que era “lá fora”, na realidade,
deveria acontecer isto em todas as matérias.”

Analisando a “fala” acima que engloba também a fala dos demais alunos, percebemos a
importância do Projeto quanto à possibilidade que ofereceu aos alunos de perceberem a
aplicação do conteúdo visto em sala de aula.
Ao organizarmos estas reflexões, percebemos também, a necessidade que os mesmos
têm de saber o “porquê” e “para quê” dos conteúdos vistos em sala de aula e a necessidade
de contextualizar a teoria. Constatamos, pois, que fazer a ponte entre teoria e prática é um ato
que desperta nos alunos a vontade de aprender. Freire (1999) fundamenta este elo Teoria e
Prática:
É neste sentido que se pode afirmar ser tão errado separar a prática de teoria, pensamento de
ação, linguagem de ideologia, quanto separar ensino de conteúdos de chamamento ao educando
para que se vá fazendo sujeito do processo de aprendê-los. [...] o que devo fazer é experimentar a
unidade dinâmica entre o ensino do conteúdo e o ensino de que é e de como aprender. É ensinando
matemática que ensino também como aprender e como ensinar, como exercer a curiosidade
epistemológica indispensável à produção do conhecimento (Freire, 1999, p.141).

Ao investigarmos os conhecimentos adquiridos pelos alunos bem como correlacionar
com a intensidade deste conhecimento, ressaltamos: 1- Construir uma investigação estatística;
2 - Elaborar, executar e avaliar uma pesquisa; 3 - Áreas de aplicação da Estatística; 4 - Coletar
dados segundo as normas estatísticas; 5 - Tabular e apresentar os dados segundo normas
estatísticas; 6 - Interpretar e analisar resultados segundo normas estatísticas. Vale destacar que
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os itens um, cinco e seis foram assinalados pelos alunos como conhecimentos que foram
aprendidos pela primeira vez.
Organização e Apresentação do Trabalho Científico
Perguntamos aos alunos se o Projeto aprimorou suas habilidades para desenvolver um
processo de investigação estatística. As respostas foram: 25% responderam que não e 75%
que sim, sendo que, em proporções iguais aprimorou em parte ou aprimorou
significativamente. A questão se apresentou de tal forma que o aluno escolhia um dos itens
(significativamente, em parte ou não) e explicava o porquê da escolha.
Ainda, sobre as contribuições relativas à organização e apresentação do trabalho
científico, levantamos os seguintes itens: 1- Métodos e técnicas de pesquisa; 2- Elaborar e/ou
planejar uma pesquisa segundo as normas científicas; 3- Organizar uma apresentação através
de relatório escrito; 4- Organizar uma apresentação através de relatório eletrônico; 5Organizar uma apresentação utilizando o software PowerPoint para seminário; 6Apresentação “oral” dos resultados de uma pesquisa em um seminário. O objetivo foi também
medir a intensidade com que os conhecimentos foram absorvidos pelos alunos. Constatou-se
que os conhecimentos dos itens um e dois foram aprendidos pela primeira vez, quanto aos
demais os alunos já sabiam e, portanto, foram aprimorados.
Informática e Educação Estatística
Propusemo-nos a investigar o quão foi importante o uso de recursos computacionais
para a realização dos Projetos de pesquisa dos alunos. Na fala de uma aluna, podemos
perceber a necessidade destes conhecimentos:
“… o que dificultou nosso trabalho foi que em tudo a gente precisava de ajuda, não tínhamos
conhecimento nenhum, em como fazer, como trabalhar com o Excell, como tabular, como fazer os
gráficos.”

Ponte (2003), referindo-se sobre os recursos das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC's), afirma que na formação inicial de professores, os formandos devem
tomar contato com aplicações como o processamento de texto, sistemas de gestão de bases de
dados, programas de tratamento de imagem, folhas de cálculo, programas de Estatística,
programas de apresentação como o PowerPoint, correio eletrônico, bem como software
educativo orientado para a aprendizagem de disciplinas específicas, assim como a internet
tanto na vertente de consulta como na vertente de produção (p. 164). Ponte (2003) afirma
ainda que aprender a trabalhar com as tecnologias da informação ajuda no desenvolvimento
da identidade profissional do educando, estimulando a adoção do ponto de vista e de valores
próprios de um professor de Matemática.
Sintetizando os recursos da área de Informática utilizados pelos alunos para o
desenvolvimento de seus projetos de pesquisa destacamos: todos os projetos voltados para a
área de aplicação estatística utilizaram programas estatísticos, o projeto “Simulação via
Laboratório Virtual”, utilizou os recursos da internet, o projeto “Aplicação da Estatística na
computação gráfica”, utilizou recursos para o tratamento de imagens e construção. Por
último, destacamos que todos os trabalhos utilizaram programa com recursos de texto (Word),
tratamento de dados (Excel) e programas de apresentação (PowerPoint), para comunicação
entre nós e os alunos, utilizamos recursos do correio eletrônico. Diante dos resultados,
acreditamos que para o ensino de Estatística e o Trabalho com Projetos a utilização das TIC's
também cumprem este importante papel.
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Produção Coletiva de Saberes Profissionais
Considerando o trabalho em grupo um aspecto muito positivo neste Projeto, solicitamos
que os alunos fizessem uma análise da importância de se trabalhar em grupo, a fala abaixo
ilustra:
“… eu acho que o desenvolvimento é bem maior, porque eu sempre gostei de trabalhar em
grupo, eu acho que cada componente do grupo tem muito a acrescentar para o conhecimento do
outro. Então, é uma troca de informação que as pessoas estão tendo ali e junto estão construindo,
por exemplo, um projeto e chegando a um resultado final melhor, porque cada um traz um pouco
de conhecimento que tem. Torna mais rico o conhecimento que cada um já tem e o conhecimento
que cada um está buscando. Você sozinha se limita, e seu companheiro trazendo informações ele
vai te passar o que ele sabe e você vai passar para ele o que você sabe.”

Sobre o relato acima, Ponte (2003) afirma que: “a colaboração é uma estratégia de
grande utilidade para enfrentar problemas ou dificuldades, em especial aqueles que não se
afigurem fáceis ou viáveis de resolver de modo puramente individual como os que surgem
freqüentemente no campo profissional”.
Nesta relação de colaboração o grupo tem a oportunidade de compartilhar um objetivo
comum, “luta para atingir metas compartilhadas e solucionar problemas que vão ocorrendo”.
Este tipo de habilidade proporcionará ao aluno a capacidade de resolver problemas pensando
em conjunto e ainda conseguindo ver uma situação como um todo e não de forma
fragmentada.
Percebemos que esta forma de trabalhar permite que os alunos desenvolvam a
capacidade de tomar decisões, assumir responsabilidades, de conviver aprendendo a respeitar
as diferenças individuais dos participantes, à medida que assumem características que se
aproximam de trabalho colaborativo. Entre os componentes do grupo estabelece-se uma
relação em que todos se ajudam mutuamente, para que o objetivo seja alcançado. Neste
contexto, entendemos que o ambiente de aprendizagem é visto e vivido como algo social, e na
interação do ensino e da aprendizagem, os alunos se convertem em ativos participantes da
elaboração de seu próprio saber.
Importante saber como os alunos vêem a questão do trabalho em grupo e o mercado de
trabalho. Sendo assim, quando de nosso encontro da entrevista, perguntamos se a experiência
de trabalhar em grupo será importante para a vida profissional de vocês. Uma das alunas
explicou que:
“… acredito que sim, [...] para você trabalhar em equipe, você tem o seu espaço, mas você
tem que respeitar este espaço, tem que dar oportunidade para o outro, as vezes uma coisa que você
não pode fazer você fala para o seu colega: faz esta parte que eu não dei conta, faz esta parte que
ficou faltando, porque no final o resultado tem que ser para o conjunto e não só para você.”

A fala da aluna vem ao encontro da explicação de Biajone (2006) quando se refere a
mais um benefício que o trabalho em grupo proporciona. O autor destaca o fato de o atual
mercado de trabalho demandar profissionais que sejam capazes de trabalhar em equipe na
resolução de problemas e na elaboração/realização de projetos
Consideramos de importância fundamental investigar se os alunos aquando do exercício
de sua profissão, utilizariam esta metodologia desenvolvida no Projeto com suas aulas. A
única aluna que pretende dar aula no Ensino Fundamental disse:
“… sim, esta é uma alternativa para motivar os alunos, para fazê-los se interessar pela
matéria, por isso, eu acho que este tipo de projeto é válido, porque os alunos vão estar
compreendendo melhor o conteúdo.”

No entanto, faz uma ressalva, pois,
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“… acredita que somente os alunos de 7a e 8a série tenham maturidade.”

Quanto a trabalhar em grupo, ela explicita que esta
“… é uma metodologia que dá oportunidade para os alunos compartilharem conhecimento, e
isto faz aumentar a capacidade de cada um.”

Os demais alunos que pretendem ministrar aulas no Ensino Superior também
pretendem utilizar a metodologia desenvolvida no Projeto Pedagógico.
Em síntese, percebemos que o processo relacional que o trabalho em grupo proporciona,
faz com que os alunos apreciem esta forma de trabalhar. Os alunos nos sinalizam que
reconhecem a importância da colaboração entre as pessoas envolvidas no processo de
constituição dos Projetos de Pesquisa. Estes são aspectos importantes para a construção da
identidade profissional desses alunos.

3. Considerações finais
As universidades são lugares de produção e de socialização do saber. Assim,
identificadas como locais privilegiados da produção do conhecimento são espaços do ensino,
da pesquisa e da extensão, um ensino que exige do estudante uma atitude investigativa e que
lhe permite vivenciar a pesquisa como um processo indispensável à sua aprendizagem.
O ponto focal está em encontrar na pesquisa o berço da cidadania acadêmica, à medida
que, através do questionamento reconstrutivo, se atinja a possibilidade de evolução teórica e
prática.
No processo de pesquisa, encontramos o genuíno contato pedagógico, transformado em
ambiente de trabalho colaborativo e como tal conjunto, implicando na mesma matriz a
qualificação do e pelo conhecimento.
Para tal, deve-se pensar num currículo que contemple a constituição do sujeito, como
sujeito histórico, social político e cultural, direcionando-o a uma visão teórico educacional,
que leve em conta os aspectos sociais e profissionais, a ética intelectual e física.
Acreditamos que o Projeto Pedagógico “Trabalho de Projetos e Educação Estatística na
Universidade” atende às especificações acima, já que promove a vinculação do conteúdo
específico da disciplina Estatística e Probabilidade com situações de aplicação, possibilita a
articulação dos diferentes conceitos estatísticos entre si e com outras áreas do conhecimento,
promove a indissociabilidade ensino/pesquisa, tendo como suporte o trabalho com projetos
fundamentados em um trabalho colaborativo.
Segundo Biajone (2006), grande parte das experiências relatadas na literatura tem
salientado que os estudantes que trabalham com projeto são mais questionadores,
empreendedores e reflexivos dos que aqueles alunos aos quais é apenas solicitado que
memorizem e acumulem informações (p.52).
Por ocasião de nossas análises, percebemos que, embora de modo diferente, todos os
alunos afirmaram que “os conhecimentos que adquiriram com a participação no Projeto
certamente serão úteis para o [seu] crescimento profissional”.
Constatamos que a articulação entre o ensino com pesquisa e o trabalho em grupo, por
meio da metodologia de projetos, permite que os alunos sejam formados de modo que estejam
preparados para melhores oportunidades profissionais, atendendo ao mercado de trabalho, que
exige um profissional flexível, que trabalhe em grupo, que utilize as novas tecnologias e que
desenvolva projetos.
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A resposta ao questionário e à entrevista deram aos alunos a oportunidade de refletir
sobre sua formação, sobre o seu papel enquanto aluno e responsável por sua aprendizagem.
Acreditamos que esta possibilidade, além do contato com a metodologia de Projetos, num
processo contínuo de construir conhecimento ativamente, propiciou a chance de opinarem,
concordarem, divergirem, interagirem e organizarem fatos e idéias, características essenciais a
um profissional empreendedor.
Quanto às contribuições para a prática pedagógica do professor, constatamos que um
Projeto como este permite que o professor adote uma postura educativa com ênfase na
investigação do saber estatístico, para se aprender Estatística fazendo Estatística. Permite,
também, que o professor saia da rotina de quadro, sala de aula, aluno sentado só ouvindo.
Ainda, quanto à continuidade da utilização da metodologia do Projeto Pedagógico
“Trabalho de Projetos e Educação Estatística na Universidade”, todos os alunos disseram que
se o futuro lhes reservar a atividade docente, seja no ensino fundamental, médio ou superior,
será uma metodologia que aplicarão em sala de aula.
Os alunos passaram a desenvolver saberes relativos ao ensino com pesquisa; saberes
relacionados ao trabalho colaborativo; saberes referentes à utilização de recursos
computacionais; saberes relativos à metodologia de projetos; saberes para investigação dentro
de métodos estatísticos.
Por fim, acreditamos que os participantes tiveram a oportunidade de desenvolverem
saberes que contribuirão para sua vida profissional. Isso pode ser comprovado ao
rememorarmos as falas dos alunos, tais como: “trabalhar em grupo permite aprendermos
respeitar o espaço do colega”, “aprendi que é importante compartilhar os conhecimentos”,
”trabalhar em grupo aumenta a velocidade para resolver os problemas”, ”o projeto me deu
conhecimento do que seria Estatística aplicada”, “depois que participei do projeto decidi fazer
mestrado em Estatística”, “o Projeto auxiliou direta e indiretamente na minha escolha
profissional”.
Desse modo, o ato de vincular o conhecimento estatístico ao universo da metodologia
de projetos, permite a constituição de um curso de Estatística que priorize o cumprimento da
formação de um cidadão crítico com conhecimentos que refletirão para sua vida pessoal e
profissional.
A reflexão desta pesquisa sobre a necessidade de aprimorar o processo de
acompanhamento do desenvolvimento dos projetos pelos alunos levou2 os professores e
pesquisadores a visualizarem a importância de se utilizar um ambiente virtual de
aprendizagem que favorecesse o processo de produção coletiva de conhecimentos
relacionados ao processo de ensinar e aprender Estatística.
Enfim, essa pesquisa nos possibilita afirmar que um dos grandes desafios da
universidade atual é o de encontrar caminhos para valorizar e viabilizar o ensino com
pesquisa e extensão através da metodologia de projetos.

2 No 2o semestre/2007, o Projeto foi reapresentado pelo professor da disciplina, com o acréscimo da utilização de um
Sistema de Gerenciamento de Curso.
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Resumo
O trabalho que apresentamos surge na sequência da dissertação de Mestrado em
Ensino da Matemática, concluído em 2007 pela primeira autora. Por ser um trabalho no
âmbito de investigação com alunos da Formação Profissional, pareceu-nos importante
divulgá-lo. O objectivo geral do estudo implementado foi o de descrever e analisar o
desempenho de uma turma de formandos (alunos) de um curso de Formação Profissional, em
tarefas elaboradas com esse propósito, tendo em vista a abordagem do tema de Estatística.
Em particular, pretendeu-se analisar a forma como os formandos utilizam os seus
conhecimentos matemáticos na resolução de problemas ligadas à Estatística; identificar e
descrever as principais dificuldades reveladas pelos formandos durante a resolução das
tarefas; analisar o uso de recursos tecnológicos (computador); e, por último, investigar a
forma como os formandos trabalham cooperativamente e, analisar o trabalho de projecto por
eles desenvolvido. No contexto preconizado pelos programas de Matemática da Formação e
Educação de Jovens, o tema de Estatística aparece ligado à modelação de situações reais e à
resolução de problemas. A proposta didáctica implementada baseou-se no estudo das
facturas da água, seguindo as orientações metodológicas sugeridas por Cazorla e Santana
(2006). Sendo um resumo de um trabalho de investigação (Coelho, 2007) serão destacados os
aspectos mais pertinentes relativos à revisão bibliográfica, à metodologia adoptada,
relativamente à apresentação e análise dos resultados, bem como às conclusões do estudo.

1. Introdução
Este trabalho de investigação baseou-se numa proposta de intervenção didáctica que
visa abordar os aspectos introdutórios da Estatística, na disciplina de Matemática, num curso
de Formação Profissional. O objectivo geral do estudo foi o de descrever e analisar o
desempenho dos formandos na exploração de tarefas elaboradas com o propósito de explorar
os tópicos elementares da Estatística. Em particular, pretendeu-se: Analisar a forma como os
formandos usam os seus conhecimentos matemáticos na resolução de tarefas de Estatística;
Identificar e descrever as dificuldades reveladas pelos formandos, durante a exploração das
tarefas; Analisar a forma como os formandos usam um recurso tecnológico - o computador;
Analisar como os formandos trabalham em grupo; Promover a troca de ideias e de
experiências através da apresentação dos trabalhos e respectiva discussão na turma. Desta
forma, considerámos as seguintes questões como centrais desta investigação: Qual será a
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receptividade dos formandos no que se refere ao tema da Estatística, incluindo a apresentação
e discussão dos trabalhos na turma e à abordagem através de uma situação do dia-a-dia?
Instituto de Emprego, Formação Profissional e os Cursos de Educação e Formação de
Jovens
O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), criado em 1979 (Decreto-Lei
N.º 519 - A2/79), é um organismo público, sob a tutela do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social, ao qual compete a execução das politicas de emprego e Formação
Profissional definidas e aprovadas pelo governo. Desde 1980 que se desenvolvem acções
piloto de formação de jovens. Mas só em 1984 com, a publicação do Decreto-Lei N.º 102/84
de 29 de Março, se criou o sistema de aprendizagem em Portugal relativamente à formação
profissional. A publicação do Decreto-Lei N.º 401/91 veio reformar a aprendizagem, tendo
em conta que nos últimos anos se assistiu a uma grande mudança no sistema de educação e
Formação Profissional. A formação no âmbito da aprendizagem organiza-se para que a
qualificação profissional esteja associada à aquisição de competências que implicam uma
progressão escolar, reforçando-se a articulação entre a educação e a formação. (adaptado do
Decreto-Lei N.º 401/91 de 16 Outubro).
A Formação Profissional tem duas vertentes: a formação profissional inserida no
sistema educativo e a inserida no mercado de trabalho. Os cursos ministrados pelo IEFP têm
diferentes vertentes, nas quais destacamos os Cursos de Educação e Formação de Adultos
(Cursos EFA), o Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
(RVCC) e os Cursos de Educação e Formação de Jovens. O estudo que se apresenta envolveu
os formandos de um curso deste último tipo.
Acção de Formação: Instalação e Operação de Sistemas Informáticos
Os cursos de formação profissional ministrados pelo IEFP são muito diversificados. De
entre eles salientamos o de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos (IOSI), pois o
estudo foi desenvolvido com os seus formandos. Este curso, de acordo o Despacho Conjunto
N.º 1083/2000 de 20 de Novembro, permite a obtenção do 9.º ano de escolaridade e fornece
uma qualificação profissional no âmbito do perfil de Operador de Informática, cujas
competências lhe permitem instalar, configurar e operar software de escritório, redes locais,
Internet e outras aplicações informáticas, bem como efectuar a manutenção de
microcomputadores, periféricos e redes locais.
A Matemática e a estatística nos Cursos de Educação e Formação de Jovens
Os grandes objectivos da educação para todos, na formação profissional, podem ser
enumerados da seguinte forma: Preparação para o emprego; Preparação para assumir os
deveres e direitos da cidadania; Preparação para o desenvolvimento e realização pessoal.
A integração da Matemática no currículo da educação para todos contribui para a realização
destes objectivos, isto porque a Matemática tem um valor inquestionável na resolução de todos os
problemas do quotidiano, desde os mais simples aos mais complexos. Além do que muitas
actividades profissionais recorrem frequentemente ao uso de ferramentas matemáticas na resolução
de problemas (Anefa, 2001, p. 71).

A compreensão da realidade que nos rodeia, em todos os seus aspectos, apela à
compreensão de vários conceitos matemáticos. Exercer a cidadania de forma reflectida e
esclarecida pressupõe o entendimento de fenómenos e factos apoiados em ideias matemáticas.
Finalmente, a inclusão da Matemática no currículo da educação para todos, pretende dar
autonomia perante uma situação que envolva algum conhecimento numérico. A Matemática é
uma das componentes de formação científico-tecnológica. O domínio da matemática contribui
em dois níveis para a formação integral dos jovens (Portaria N.º 433/2002 de 19 de Abril): a
sua formação geral, como cidadãos capazes de pensar criticamente e de intervir na sociedade;
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a sua formação específica, como profissionais, uma vez que lhes fornece as ferramentas
necessárias que lhe permitem responder adequadamente a problemas práticos. A Matemática,
como componente sócio-cultural da Formação Profissional do IEFP, deve contribuir para a
formação geral do formando como cidadão capaz de pensar criticamente e intervir no
quotidiano, assim como fornecer ferramentas que lhes permitam responder, de forma
adequada, aos problemas colocados pela e na sua pratica profissional.
Nos Cursos de Educação e Formação de Jovens, também se fala em competência na
área de Matemática. Como, paralelamente, num currículo para a escolaridade obrigatória
existem pontes do ensino formal. Estas pontes permitem a transição de um ensino para o
outro a quem assim o desejar. Nos cursos de Formação Profissional, as competências a
desenvolver além de envolverem um conjunto de noções matemáticas que se relaciona com
temas como Estatística e Probabilidades, Números e Cálculo, Geometria, Álgebra e Funções,
devem também incluir capacidades e atitudes transversais aos temas referidos. Apesar desta
divisão de temas, é importante realçar as conexões possíveis de estabelecer entre eles que
contribuem para uma melhor compreensão dos diferentes conceitos matemáticos, bem como
com outras áreas de formação.
A inclusão da Estatística nos currículos da Matemática nos cursos de Formação
Profissional justifica-se. Ela deve-se a razões de natureza prática - utilidade e aplicabilidade
em diversos domínios profissionais - e de natureza curricular - oportunidade para trabalhar
com modelos relacionados com situações reais.
A pesquisa, a selecção e o uso eficaz da informação retirada de diferentes meios, constituem
para os formandos uma mais valia para o desenvolvimento da sua autonomia, remetendo para cada
pessoa a gestão da sua aprendizagem (IEFP, 2001, p. 2).

O módulo apresenta como meta envolver os formandos em actividades, de forma a
formularem questões, a recolherem dados, a organizá-los, interpretá-los e tirar conclusões
com o objectivo de desenvolver nos formandos:
Predisposição para organizar dados relativos a uma situação ou fenómeno e para representá-los de forma adequada, nomeadamente recorrendo a tabelas e gráficos; Aptidão para ler e
interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que dizem respeito e para comunicar os
resultados das interpretações feitas; Compreensão das noções de moda, média aritmética e
mediana, bem como a aptidão para determiná-las e interpretá-las em situações concretas;
Sensibilidade para decidir qual das medidas de tendência central é mais adequada para caracterizar
uma situação; Sentido crítico face à apresentação tendenciosa de informação sob a forma de
gráficos enganadores ou afirmações baseadas em amostras não representativas; Sensibilidade para
distinguir fenómenos aleatórios e fenómenos deterministas e para interpretar situações concretas de
acordo com cada um desses fenómenos; Dar resposta a problemas com base na análise de dados
recolhidos e de experiências planeadas para o efeito. (IEFP, 2001, p. 60)

Ou seja, também nestes Cursos já se reconhece a importância da literacia estatística.

2. Metodologia
Opção metodológica
Neste trabalho de investigação adoptou-se uma pesquisa qualitativa assumindo a
perspectiva do paradigma interpretativo. Os elementos do tipo quantitativo considerados
foram apenas os provenientes de um questionário respondido pelos formandos.
A opção da abordagem qualitativa justifica-se pelos métodos usados na recolha e
análise de dados e pelos objectivos do estudo. Esses objectivos passam por analisar o
desempenho dos formandos enquanto resolvem tarefas problemáticas representativas do dia-
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-a-dia e descrever as suas perspectivas e de compreender a forma como os formandos pensam
e agem. Por outro lado, também é objectivo do estudo a aprendizagem dos formandos sob a
influência de determinados ambientes e ainda analisar a forma como o uso do computador se
reflecte nas estratégias de resolução de problemas e na aprendizagem dos alunos. Segundo
Ludke e André (1982), a pesquisa qualitativa tem como pressuposto o contacto directo do
investigador com o fenómeno em estudo e com o ambiente em que este acontece. O material
obtido deste contacto é rico em descrições de pessoas e de acontecimentos, com o objectivo
de captar a perspectiva de cada participante no estudo. Por outro lado, o paradigma
interpretativo tem como objectivo desenvolver e aprofundar um dado fenómeno inserido num
contexto específico e tem como finalidade a compreensão e interpretação dos fenómenos
estudados, onde o investigador tem uma postura de observador participante, uma vez que
trabalha em colaboração directa com todos os envolvidos no estudo (Santos, 2000).
Participantes
A Turma
O estudo apresentado neste trabalho envolveu a turma de IOSI, num dos pólos de um
Centro de Formação Profissional, e deveu-se ao facto de ser a que estava mais adiantada nos
conteúdos programáticos e mais próxima de abordar o tema específico deste trabalho – a
Estatística.
Inicialmente, a turma era constituída por 16 formandos. No 1.º módulo foram excluídos
três por falta de aproveitamento na disciplina base do curso, Informática, e dois por abandono
da formação. No 2.º módulo foi excluído um formando por abandono da formação e no 3.º
módulo foram excluídos dois formandos por falta de aproveitamento na disciplina base do
curso. Por este motivo, este estudo iniciou-se com dez formandos e terminou com oito.
Destes, com idades compreendidas entre os 17 e os 26 anos, seis eram rapazes.
Estes formandos abandonaram muito cedo a escola, sendo o nível de escolaridade mais
elevado, o de um formando com o 7.º ano do 3.º ciclo do Ensino Básico. Os restantes têm o
6.º ano completo. Quando questionados (na ficha de recolha de dados pessoais, Anexo IV,
Coelho, 2007) sobre se acham a Matemática importante para este curso de Formação
Profissional, todos foram peremptórios em responder afirmativamente. Justificaram com o
facto de no dia-a-dia usarmos a Matemática nas mais pequenas coisas, “até para vermos o
troco que recebemos nas lojas” e porque “em Informática também se usam alguns conceitos
matemáticos”. Nesta ficha de recolha de dados pessoais, foi-lhes dado a escolher um tema de
Matemática. Seis formandos escolheram Estatística, “porque nos incentivou a todos”, um
deles escolheu a leitura de números “por ser fácil” e outro escolheu todas as matérias
“porque são todas necessárias”.
Os Grupos
Para o trabalho de grupo, a formadora optou por deixar os formandos escolherem com
quem queriam trabalhar. Como já estavam habituados a trabalhar em grupo, estes já estavam
formados e mantiveram-se para as tarefas propostas. Estes grupos tinham dois formandos
cada e sofreram algumas alterações devido a formandos excluídos da formação no início da
realização deste estudo.
O Grupo 1 era constituído por um rapaz e uma rapariga que mantinham uma relação de
forte amizade. Ambos tinham nível 4 a Matemática e eram ambos dos formandos mais
entusiasmados e empenhados na aula de Matemática. O Grupo 2 era constituído por dois
rapazes. Um deles tinha nível 4 e outro nível 2. Trabalharam com empenho, apesar das
dificuldades reveladas, e revelaram bom funcionamento cooperativo. O Grupo 3 era
constituído por duas raparigas que mantinham fortes laços de amizade. Uma delas tinha nível
4 e outra tinha nível 3. Nem sempre trabalharam com a eficiência pretendida, uma vez que
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eram facilmente desviadas por assuntos exteriores à formação. Na tarefa 1, uma das
formandas foi excluída por não ter atingido os objectivos requeridos na formação. O Grupo 4
era constituído por dois rapazes. Um deles tinha nível 4 e era o melhor aluno da turma, o
outro tinha nível 1 e era o que menos trabalhava. Este último foi excluído do curso durante a
realização da tarefa 1. Para que não houvesse alunos a trabalhar sozinhos, formou-se um novo
grupo que era constituído pelos dois formandos que ficaram sem par. Este grupo funcionou
muito bem e trabalharam com entusiasmo nas restantes tarefas. O Grupo 5 era formado por
dois rapazes. Um deles tinha nível 3 e o outro nível 2. Foi o grupo mais barulhento e
desestabilizado porque, apesar de demonstrarem dificuldades, mostraram pouca vontade em
trabalhar mas trabalharam e apresentaram resultados.
As professoras intervenientes
A equipa de trabalho desta investigação é constituída pela formadora – que é a
responsável pela formação de Matemática da turma – e pela orientadora deste estudo –
observadora externa. A investigação foi conduzida pela formadora. A orientadora apenas
esteve presente na última sessão.
A formadora, licenciada em Matemáticas Aplicadas desde 2004 é formadora há dois
anos num Centro de Formação Profissional, onde dá formação de Matemática em turmas de
jovens e de adultos e onde desempenha funções de coordenadora de turma. A orientadora,
licenciada em Silvicultura (opção de Produção Florestal), no início da sua actividade
profissional, leccionou, um ano lectivo, a disciplina de Matemática ao 11.º ano de
escolaridade. A partir de 1985 tem assegurado a docência de várias disciplinas na UTAD,
principalmente nas áreas de Investigação Operacional e Estatística.
Materiais
Tarefas
Foram elaboradas quatro tarefas que integraram a unidade didáctica de Estatística. Estas
tarefas estão publicadas na tese de Mestrado no seu Anexo I (Coelho, 2007). Além disso,
dado o seu interesse, foram divulgadas no âmbito do Projecto Internacional de Literacia
Estatística e estão disponibilizadas no endereço português da 1.ª Competição Internacional de
Literacia Estatística (http://www.stat.auckland.ac.nz/ ~iase/islp/treino2).
A proposta didáctica adoptada nesta investigação baseou-se no estudo das facturas da
água, seguindo as orientações metodológicas sugeridas por Cazorla e Santana (2006): A
Tarefa 1 destinava-se à recolha de dados, por parte dos formandos, do consumo de água no
último ano, assim como à pesquisa na Internet de informações acerca da importância da água.
A Tarefa 2 visava o estudo das facturas da água. Nela também existiam problemas da vida
real, com o objectivo de consciencializar os formandos para eventuais consumos excessivos
de água. A Tarefa 3 destinava-se ao estudo estatístico das facturas da água e à elaboração de
um pequeno relatório acerca das conclusões obtidas. A Tarefa 4 propunha-se a elaboração de
um produto final em PowerPoint, que abordasse a importância da água e onde os formandos
relatassem as conclusões tiradas na elaboração de todas as tarefas.
Computador
Todas as quatro tarefas foram resolvidas no computador e as sessões onde se realizaram
as actividades decorreram na Sala de Informática, onde os formandos dispunham de um
computador para cada um. Recorreu-se ao Word, ao Excel e ao PowerPoint. Os formandos
estavam perfeitamente ambientados no uso de todos estes recursos, uma vez que o curso deles
era o de Informática. Para a realização do produto final – o PowerPoint – do trabalho de
projecto, os formandos efectuaram pesquisas na Internet com os motores de busca que
seleccionaram.
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Plano de acção
O estudo decorreu no princípio do 4.º módulo no ano lectivo de 2006/2007. A proposta
das facturas da água de abordagem deste tema foi desenvolvida ao longo de quatro sessões, de
quatro horas cada, para a realização das tarefas que decorreram entre 10 de Maio de 2007 e 31
de Maio de 2007. Foram realizadas quatro tarefas e, na última sessão, foram apresentados e
discutidos os trabalhos realizados pelos grupos de alunos.
Recolha de dados
A recolha de dados descritivos é fundamental para se obter uma caracterização da
situação em estudo, a mais completa possível. Foram usados vários métodos de recolha de
dados: a observação, as gravações áudio e documentos.
Observação
Este trabalho de investigação foi explicado aos formandos e foi solicitada a sua
autorização para o registo áudio das aulas (Anexo II, Coelho, 2007). Também foi solicitada
autorização ao Sr. Director do Centro de Formação Profissional em que se implementou este
estudo, que deferiu o pedido (Anexo II, Coelho, 2007).
Neste estudo, o papel de observador foi desempenhado pela formadora e pela
orientadora que apenas esteve presente na última sessão. Os registos escritos de notas
complementaram as gravações áudio. O papel das observadoras traduziu-se numa observação
participante, uma vez que colocaram questões do tipo: Como? Porquê? Para quê? Como é que
sabes, podes explicar melhor a tua ideia? Porque fizeste assim?
Gravações áudio
As gravações áudio foram uma forma de se conseguir captar, o mais
pormenorizadamente possível, o trabalho desenvolvido pelos formandos, pela formadora e
pela orientadora. Com estas gravações recolheram-se informações fidedignas do que se
passou nas sessões onde foram resolvidas as tarefas propostas neste estudo.
Documentos
Foram utilizados seguintes documentos: Registos de natureza biográfica (Anexo IV,
Coelho, 2007); Documentos produzidos pelos formandos (Anexo III, Coelho, 2007);
Questionário individual dos formandos no final das tarefas (Anexo IV, Coelho, 2007); Grelha
de observação de observação das tarefas (Anexo V, Coelho, 2007); Grelha de avaliação do
trabalho de grupo (Anexo VI, Coelho, 2007); e Grelha de apresentação oral (Anexo VII,
Coelho, 2007).
Conteúdos programáticos da unidade didáctica e objectivos elaboração das tarefas
A concepção das tarefas teve em conta os conteúdos/conceitos a explorar e também
procuramos que despertassem interesse e entusiasmo nos formandos. Os conteúdos/conceitos
explorados nas tarefas estão apresentados, de modo resumido, no Quadro N.º 1.
N.º da tarefa

Conteúdos/conceitos

Tarefa 1

Pesquisa na Internet de informações sobre a água
Recolha de dados

Tarefa 2

Redução de metros cúbicos para litros
Interpretação das facturas da água
Resolução de problemas da vida real

Tarefa 3

Média aritmética
Consumo anual
Consumo anual per capita
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Consumo médio mensal
Consumo médio diário
Consumo médio diário per capita
Gráficos de barras
Amplitude dos valores de consumo
Consumo uniforme
Consumo variável
Tarefa 4

Trabalho de projecto
Quadro N.º 1 - Conteúdos/conceitos das tarefas

As tarefas foram apresentadas aos formandos em formato de papel e digital, uma vez
que o objectivo era que as tarefas fossem resolvidas com a ajuda do computador,
aproveitando também o facto da turma em questão ser de Informática. Os objectivos de cada
tarefa foram os que se resumem no Quadro N.º 2.
Objectivos

Tarefa 1

Tarefa 2

Tarefa 3

Tarefa 4

Definir o problema a estudar

●

●

●

●

Realizar recolhas de dados

●

●

●

●

●

●

Organizar e tratar os dados através do cálculo das
medidas estatísticas, sua interpretação e
representação gráfica
Seleccionar as formas de representação gráfica
mais adequadas à Estatística a trabalhar e
interpretá-las criticamente
Desenvolver o sentido crítico face ao modo como
a informação é apresentada

●

Comunicar
raciocínios
e/ou
argumentos
matemáticos na forma oral e/ou escrita

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Realizar um trabalho de projecto
Quadro N.º 2 - Objectivos de cada tarefa

3. Apresentação e Análise dos Resultados
Neste trabalho, resumimos os tópicos mais importantes do trabalho realizado pelos
formandos do curso de IOSI durante a realização das tarefas.
Tarefa 1
Os formandos reuniram as informações recolhidas das facturas da água do ano de 2006:
data de emissão das facturas, o consumo em metros cúbicos e o total da factura em Euros. As
principais dificuldades surgiram na interpretação das facturas, uma vez que a maioria dos
formandos nunca tinha olhado com atenção para elas. Essas dificuldades foram colmatadas
com a ajuda dos próprios colegas de grupo, em alguns casos, mas na maioria das vezes
solicitavam ajuda directamente à formadora. Relativamente à pesquisa na Internet, os
formandos “perderam-se” um pouco nos momentos iniciais, isto apesar de serem uma turma
de Informática e de estarem habituados a trabalhar nos computadores. Passados os momentos
iniciais, os grupos começaram a pesquisar sobre os itens pedidos: a importância da água para
a vida dos seres vivos e das populações; a distribuição da água no mundo; o consumo de água
no mundo e o consumo de água em Portugal e no concelho de residência dos formandos.
Estatística na formação profissional…
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O grupo 1, constituído por dois dos melhores alunos na aula de Matemática, funcionou
na perfeição. Apoiaram-se mutuamente e colocaram poucas dúvidas à formadora e estas iam
no sentido de validar as suas recolhas de informação da Internet. O grupo 2 trabalhou bem,
apesar de um dos seus elementos solicitar vezes demais a presença da formadora. Apesar
disso, foi apoiado pelo colega de grupo (aluno mediano, mas muito empenhado) e
trabalharam com afinco, mostrando resultados. O grupo 3 foi o que mostrou menos
rendimento. Era o único constituído por duas raparigas (uma delas excluída no decorrer deste
estudo) e conversavam muito acerca de assuntos pouco importantes para a formação. Apesar
disso iam trabalhando esporadicamente e mostrando o que iam fazendo, solicitando a
aprovação da formadora. O grupo 4 era o grupo menos homogéneo, porque era formado pelo
melhor aluno da turma e pelo mais fraco (que também foi excluído no decorrer deste estudo).
Verificou-se que o melhor aluno assumiu o comando do grupo e do trabalho, enquanto que o
outro se limitava a aceitar todas as decisões do colega, sem quase nunca participar. Revelouse um grupo empenhado e entusiasmado, solicitando poucas vezes ajuda. Foi o grupo que
trabalhou de forma mais independente. O grupo 5 era o mais barulhento e desestabilizante,
procurando despertar a atenção dos colegas. Colocaram muitas dificuldades na interpretação
dos enunciados e das informações que iam recolhendo, até porque não eram muito
trabalhadores. No entanto, recolheram informações importantes para o trabalho.
Tarefa 2
Na Tarefa 2 a organização dos grupos teve de ser forçosamente diferente, porque dois
formandos foram excluídos da formação, precisamente no início da sua resolução. Os dois
formandos excluídos constituíam o grupo 3 e 4. Deste modo, os formandos que ficaram sem
colega formaram um novo grupo – o grupo 6.
Na Tarefa 2 pedia-se aos formandos que calculassem quantos litros de água gastaram no
último mês, tendo por base os metros cúbicos do consumo. Para resolver este problema, os
formandos tiveram algumas dificuldades, sobretudo por não se lembrarem de como se faziam
as conversão de litros a métricos cúbicos. Este problema foi debatido em grande grupo uma
vez que a dificuldade se estendia a todos os grupos. Nesta tarefa as dificuldades de
interpretação dos enunciados mantiveram-se e só após uma breve explicação da formadora é
que alguns grupos conseguiam começar a responder.
Quanto ao desempenho do grupo 1, os seus elementos apoiaram-se mutuamente e
tentaram sempre chegar às conclusões dentro do grupo. Trabalharam de forma independente e
com empenho. O grupo 2 trabalhou bem depois de superadas as muitas dificuldades na
interpretação dos enunciados. Pediram várias vezes ajuda à formadora, mas foram o grupo
mais entusiasmado de todos, trabalhando com vontade. O grupo 5 continuou a ser o mais
perturbador, porque falavam muito tentando desviar a atenção dos colegas. Apesar destes
formandos serem distraídos e menos trabalhadores, solicitaram algumas vezes ajuda à
formadora e conseguiram chegar a todas as conclusões pedidas. O grupo 6 funcionou bastante
bem. Os dois formandos entenderam-se a trabalhar e o seu trabalho foi uma mais valia,
querendo mostrar à turma que não tinham ficado prejudicados pela saída dos colegas.
Trabalharam com muita motivação e chegaram a ajudar os colegas a concluir esta tarefa.
Tarefa 3
O objectivo desta tarefa era o de trabalhar com os formandos os conceitos que aparecem
nas estatísticas dos consumos da água. Além das dúvidas na interpretação de alguns
enunciados, todos os grupos trabalharam sem grandes dificuldades. Alguns formandos
tiveram dificuldades na construção dos gráficos no Excel e como não conseguiam fazê-los
sem a ajuda dos colegas ou da formadora, decidiram construí-los no papel.
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Resumidamente, o grupo 1 continuou a trabalhar muito bem, pedindo ajuda à formadora
esporadicamente quando não conseguiam interpretar algum enunciado. Responderam a todas
as questões e tiraram todas as conclusões. O grupo 2 continuou a ser pouco independente, mas
foi o mais entusiasmado de todos e só solicitaram confirmações. Notou-se uma grande
evolução do grupo. O grupo 5 foi pouco empenhado, preferindo “navegar” na Internet
enquanto a formadora ajudava os outros grupos, sendo necessário chama-los à atenção várias
vezes. Por causa disso, foram os mais atrasados e toda a turma esperou por eles quando foi
necessário debater, em conjunto, os resultados a que chegaram. Apesar de serem pouco
empenhados, responderam a tudo. O grupo 6 trabalhou muito bem, poucas vezes solicitou a
ajuda da formadora e, muitas vezes, eram os primeiros a interpretar os enunciados e a dizer
aos colegas o que era preciso fazer. Foram dos poucos grupos que resolveram tudo no
computador, assim como o grupo 5 e um dos formandos do grupo 2.
Tarefa 4
Na Tarefa 4, os formandos apresentaram e discutiram os trabalhos. Os trabalhos
incidiram todos sobre o mesmo tema – a importância da água – os formandos realizaram o
trabalho individualmente. Nesta apresentação esteve presente a orientadora deste estudo.
Relativamente aos trabalhos, este estavam bem feitos, com muitas imagens apesar de alguns
deles conterem texto a mais. Contudo, apresentação dos trabalhos apenas foi suficiente. Isto
na medida em que a exposição dos formandos aos colegas, à formadora e à orientadora os
inibiu bastante. Todos os formandos, com excepção dos formandos do grupo 5, se limitaram a
deixar correr os slides, falando esporadicamente. Os formandos do grupo 5 foram os mais
intervenientes e expansivos, explicando todas as imagens que tinham e lendo todos os textos
apresentados.
Desempenho dos grupos
Embora estas tarefas não tenham sido elaboradas com o único objectivo de avaliar os
conteúdos desta unidade didáctica, adoptou-se uma escala com cinco níveis em função dos
objectivos definidos: Nível 1: Nenhum dos objectivos foi atingido; Nível 2: Foram atingidos
poucos objectivos; Nível 3: Foram atingidos os objectivos mínimos; Nível 4: Os objectivos
foram, em grande parte, atingidos; Nível 5: Os objectivos foram plenamente atingidos.
Relembremos os objectivos a atingir no final desta unidade didáctica (Coelho, 2007, p.
35, Quadro N.º 3): O1: Definir o problema a estudar; O2: Realizar recolhas de dados; O3:
Organizar e tratar os dados através do cálculo das medidas estatísticas, sua interpretação e
representação gráfica; O4: Seleccionar as formas de resolução de problemas relacionadas com
Estatística e interpretá-las criticamente O5: Desenvolver o sentido crítico face ao modo como
a informação é apresentada; O6: Comunicar raciocínios e/ou argumentos matemáticos na
forma oral e/ou escrita; O7: Realizar um trabalho de projecto, partindo de uma situação
problemática da vida real relacionada com percursos profissionais, com necessidades
industriais ou comerciais, com a rentabilização de recursos naturais, garanta a concretização
dos objectivos que se pretendem, por isso, recomenda-se que se desenvolva a aprendizagem
usando metodologias de trabalho de projecto.
Apresentamos a análise do desempenho dos grupos relativamente aos objectivos
definidos (Gráfico N.º 1).

Estatística na formação profissional…

9

S. Coelho e M. Manuel Nascimento

Grupo de discussão2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Gráfico N.º 1 - Desempenho dos grupos em relação aos objectivos definidos.

4. Conclusões
Utilização de conhecimentos matemáticos na resolução de tarefas de Estatística
A maioria dos formandos revelou conhecer os conteúdos programáticos apresentados
nas questões. Os formandos souberam, regra geral, aplicar os conhecimentos necessários,
apesar de apresentaram dificuldades em exprimirem oralmente e por escrito as suas ideias.
Dificuldades reveladas durante a exploração das tarefas
A principal dificuldade detectada prendeu-se com a interpretação dos enunciados das
perguntas e dos textos informativos. Regra geral, quando algum dos formandos não conseguia
interpretar os enunciados ou as questões, solicitava ajuda directamente à formadora. Alguns
formandos procuravam ajuda no colega de grupo, mas a presença da formadora era sempre
pedida para certificarem os seus resultados ou as suas conclusões.
Quando os formandos apresentaram o trabalho feito em PowerPoint, a comunicação
oral não resultou, com excepção do grupo 5.
Utilização do computador
O recurso ao computador foi feito por todos os grupos. Foi usado para fazer pesquisas
na Internet, para escrever as respostas às questões de cada tarefa, para as representações
gráficas e para a apresentação do trabalho final. Todos os formandos sabiam usar, com
bastante desenvoltura, o computador. Nas representações gráficas três formandos optaram por
fazê-las manualmente. Também não foram sentidas dificuldades na elaboração do trabalho em
PowerPoint.
Trabalho de grupo
Analisando o funcionamento de cada grupo, verificou-se a tendência inicial para os
melhores alunos assumirem a iniciativa da resolução das questões. Os restantes limitavam-se
a aceitar as conclusões dos colegas, mostrando pouca iniciativa, participando apenas após a
solicitação directa da formadora. Paulatinamente os formandos mudaram de atitude e todos
eles começaram a trabalhar com empenho e visível entusiasmo. O diálogo entre os elementos
dos grupos era frequente, assim como o diálogo entre grupos. No entanto, a presença e
aprovação da formadora era sempre solicitada. O espírito cooperativo esteve presente desde o
início da exploração das tarefas, pois já estavam habituados a trabalhar em grupo. Houve
grupos que se destacaram na resolução das tarefas. Verificou-se uma competição saudável
entre eles.
Na Tarefa 4, os formandos trabalharam individualmente. A ideia inicial não era essa,
mas os formandos pediram para cada um deles fazer um trabalho em PowerPoint. A
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formadora acedeu ao pedido, apesar de subverter um dos princípios do trabalho de projecto.
Esta cedência justificou-se pelo empenho demonstrado pelos formandos e, também porque,
seriam realizados apenas oito trabalhos.
Desempenho dos grupos
A avaliação do trabalho efectuado pelos grupos foi francamente positiva. O Grupo 1
trabalhou de forma exemplar em todas as tarefas, solicitando poucas vezes a ajuda da
formadora. O Grupo 2 foi o que mostrou mais dificuldades. O Grupo 5 era o mais distraído e
“perdiam-se” na Internet, Contudo, foi o grupo mais dinâmico na apresentação oral do
trabalho de projecto. O Grupo 6 foi o mais independente, apenas solicitando,
esporadicamente, ajuda à formadora. Foi este grupo o que mais ajudou os colegas. Tiveram
uma excelente prestação.
Trabalho de projecto e outras opiniões dos formandos sobre o estudo realizado
Após a realização do trabalho, fora das aulas de Matemática resolveram entregar, por
sua iniciativa, três cartazes sobre o tema (Anexo VIII, Coelho, 2007). Esta iniciativa teve
também a curiosidade de reunir grupos e, no terceiro cartaz, toda a turma.
Todos os formandos concordaram com a importância do tema abordado para o dia-adia, bem como com a resolução de problemas de Estatística no quotidiano. As respostas dos
formandos incidiram na actualidade do tema e sobre a forma como ficaram mais
consciencializados acerca do consumo da água.
A terminar
No início deste estudo colocámos duas questões, consideradas como centrais: qual seria
a receptividade dos formandos ao tema de Estatística, incluindo a apresentações e discussão
dos resultados à turma e, qual seria a sua receptividade à abordagem de uma situação do dia-a-dia. Após a análise dos registos de avaliação de cada tarefa e das respostas obtidas através
do questionário aplicado no final da unidade didáctica, bem como pela postura e diálogos dos
formandos nas sessões onde decorreu este estudo, podemos dizer a concluir que todos os
formandos gostaram da abordagem feita à Estatística, com facturas da água.
Limitações
Este estudo revelou algumas limitações: a pouca experiência da formadora em
investigações deste tipo, a interpretação pessoal colocada na proposta de abordagem do tema
da unidade didáctica, bem como na análise dos resultados; o facto dos materiais usados não
terem sido testados previamente; o facto deste estudo ter sido feito para uma única turma de
Formação Profissional, pelo que terá que ser reflectido e repensado à luz de outro tipo de
turmas (por exemplo, maiores, outros ensinos, etc.). Contudo, achamos que o interesse e
entusiasmo manifestados pelos formandos nos obriga a lançar o desafio também a outros
colegas.
Recomendações
O estudo da Estatística, usando uma abordagem ligada a situações da vida real e ao uso
de tecnologias, apontam para uma visão optimista que esta poderá vir a ter na aprendizagem
dos formandos dos cursos de Formação Profissional. Este tema também oferece uma
oportunidade para se testarem hipóteses exploratórias de variadas situações do quotidiano dos
formandos.
A abordagem de situações relacionadas com o dia-a-dia motivou os formandos para as
múltiplas aplicações da Matemática e da Estatística e estimulou a aprendizagem dos que
tinham maior dificuldade na disciplina, mostrando-lhes as possíveis situações práticas de
aplicação dos conceitos matemáticos. Além disso, poderão estabelecer-se conexões com
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outros temas matemáticos a partir destes mesmos problemas. Por exemplo, o uso das facturas
da água para introduzir a abordagem do tema Funções.
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Uma das áreas da Matemática que foi claramente renovada no Programa de
Matemática do Ensino Básico (2007) foi a da estatística e probabilidades, desde logo pela
alteração da denominação para Organização e Tratamento de Dados, revelando desta forma
uma opção clara pelo desenvolvimento nos alunos da capacidade de recolher, organizar,
representar e interpretar dados provenientes de contextos variados relacionados com o seu
quotidiano.
Esta abordagem do tema Organização e Tratamento de Dados no seu sentido mais
elementar, mas simultaneamente mais natural, impõe-se ainda com maior relevância no
contexto do ensino-aprendizagem da estatística descritiva no 1.º ciclo do ensino básico. É a
partir da recolha de dados referentes a questões formuladas ou a temáticas em estudo que os
alunos devem construir um olhar matemático sobre o conjunto de dados recolhidos e
desenvolver diferentes formas de os representar e interpretar.
Com base nesta ideia de olhar matematicamente para um conjunto de dados recolhidos
e organizá-los em função das questões formuladas pelos alunos ou propostas pelo professor,
desenvolveu-se uma investigação com duas turmas do 4.º ano de escolaridade, com o
objectivo de se perceber que conceitos estatísticos os alunos conseguem construir a partir da
organização de dados recolhidos.
Deste modo, tomou-se por princípio a possibilidade de construção de conceitos
estatísticos a partir da organização e tratamento de dados recolhidos, sem um
condicionamento prévio por definições ou métodos estatísticos, impulsionados apenas pela
necessidade de dar resposta a questões formuladas que traduzem a relevância do
conhecimento dos elementos plurais de um grupo traduzidos na singularidade de um
elemento.
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1. Plano Metodológico
Optou-se, assim, por desenvolver uma investigação alicerçada num conjunto de
procedimentos que se consubstanciam num plano metodológico caracterizado pela constante
análise dos dados recolhidos, pela reavaliação e eventual reformulação dos procedimentos e
características das fases seguintes. Numa primeira fase, o investigador, co-autor deste artigo,
realizou uma sessão de formação com um conjunto de professoras do 1.º ciclo do ensino
básico, em que se incluíam as co-autoras, sobre conceitos estatísticos, com especial incidência
nos integrados na organização curricular do 1.º e 2.º Ciclos do Programa de Matemática do
Ensino Básico (2007).
Nesta sessão, as professoras analisaram as orientações curriculares e os conceitos
estatísticos relativos à classificação das variáveis estatísticas, à construção de tabelas e
gráficos e às medidas de localização e tendência central. As professoras reflectiram sobre as
suas práticas e referiram que habitualmente só fazem, em sua sala de aula, leituras e
construção de gráficos.
Após esta sessão de formação e troca de ideias sobre alguns aspectos relacionados com
a nova abordagem da estatística descritiva no programa referido, as duas co-autoras
construíram as linhas mestras de intervenção nas suas salas de aula do 4.º ano de escolaridade,
no contexto do ensino-aprendizagem da organização e tratamento de dados. Na definição
global da intervenção, as professoras optaram por abordar estatisticamente problemáticas da
vida quotidiana ou relacionadas com os alunos.
Antes da implementação das tarefas na sala de aula, os autores deste artigo reuniram-se
para discutir as tarefas matemáticas propostas e para delinear o restante conjunto de
intervenções no âmbito desta investigação. Nessa sessão, ficou acordado que as tarefas seriam
implementadas numa das turmas, reflectidas e discutidas em grupo pelos três autores deste
artigo e, posteriormente, reformuladas e implementadas na outra turma.
Na fase seguinte, as tarefas foram sucessivamente implementadas numa das salas de
aula (gravação em vídeo) do 4.º ano de escolaridade de uma escola básica do 1.º ciclo do
Algarve (designada como a primeira escola básica do Algarve). A turma, constituída por 26
alunos, tem a mesma professora (a primeira das co-autoras) desde o primeiro ano. Estes
alunos estão habituados a trabalhar em grupo de quatro elementos, a comunicarem e a
apresentarem espontaneamente os seus pontos de vista aos outros colegas e à professora,
participando activamente nas actividades de sala de aula.
Na primeira tarefa, a partir da questão genérica “Saberá a nossa turma escolher os
alimentos adequados para o pequeno-almoço?”, os alunos de cada grupo elaboraram uma
listagem dos alimentos consumidos nessa refeição. Os dados foram apresentados e afixados
no quadro negro para consulta de todos os alunos. A partir da sua leitura, foi sucessivamente
apresentado um leque de questões que tentavam caracterizar o pequeno-almoço dos rapazes e
das raparigas, os alimentos mais consumidos e o pequeno-almoço tipo da turma. Estes dados
foram complementados com a sugestão de construção de uma tabela numérica e de gráficos
representativos dos dados recolhidos.
A implementação da primeira tarefa prolongou-se para além do previsto, levando o co-autor e a professora da turma a decidirem dar mais tempo aos alunos e a reformularem as
tarefas seguintes em função dos acontecimentos decorridos durante a realização desta. A
construção de conceitos estatísticos pelos alunos a partir da organização e tratamento de
dados originou a reformulação e construção de novas tarefas matemáticas e a redefinição de
estratégias didácticas no decorrer da aula.
Construindo conceitos estatísticos…

2

A. Guerreiro, D. Pereira e R. Seixas

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

As tarefas matemáticas inicialmente previstas foram reformuladas de modo a abranger
variáveis de natureza qualitativa e quantitativa, discreta e contínua. De igual modo, foram
também incluídas tarefas que apelavam à construção de conceitos como a moda, a média, a
mediana e os quartis e à organização dos dados em intervalos. Ao longo desta fase, existiu
uma constante reflexão e reformulação das tarefas inicialmente propostas, tendo em conta o
objectivo da investigação.
Neste sentido, a segunda tarefa resultou da recolha dos dados referentes às idades dos
alunos. O conjunto de questões respeitantes a estes dados tentou caracterizar a idade mais
comum e a idade tipo e descrever os dados em tabelas numéricas e representações gráficas. A
terceira tarefa correspondeu à análise de dados estatísticos das alturas e dos pesos dos alunos.
A partir de tabela, elaborada previamente pela professora com os alunos, com os dados
bivariados das suas alturas e pesos, solicitou-se-lhes a ordenação e o agrupamento dos dados,
a identificação dos alunos tipo em relação à altura, o valor médio do peso (sem formalizar o
conceito de média aritmética) e a representação tabelar e gráfica dos dados dos pesos.
Após a recolha de dados referentes a uma das turmas, os autores reuniram-se para
reflectir sobre o desempenho dos alunos e reajustar as tarefas executadas, tendo em atenção a
necessidade de clarificar algumas das questões, com vista à implementação na outra turma do
4.º ano de escolaridade. As tarefas reformuladas e sintetizadas foram, sucessivamente,
implementadas na sala (gravação em vídeo) do 4.º ano de escolaridade da escola básica do 1.º
ciclo de outra escola do Algarve (designada como a segunda escola básica do Algarve).
A turma, constituída por 24 alunos, tem igualmente a mesma professora (segunda coautora) desde o primeiro ano. Estes alunos estão habituados a trabalhar em pares e
comunicam com alguma espontaneidade as suas estratégias e pontos de vista aos colegas e à
professora. Na implementação das tarefas na sala de aula, os alunos trabalharam em grupos de
quatro e a professora e o investigador foram, pontualmente, introduzindo pequenas alterações
de acordo com as características da turma e o desenrolar das actividades dos alunos.
Após a recolha de dados nas duas turmas do 4.º ano de escolaridade, os autores
reuniram-se, analisaram e reflectiram sobre o desempenho dos alunos ao longo das aulas
observadas. Os dados recolhidos foram revistos e organizados, tendo em conta a construção
de conceitos estatísticos pelos alunos, sem indicação explícita da professora ou do
investigador. Optou-se por uma análise qualitativa dos dados, salientando os episódios de sala
de aula e os momentos explicativos em que os alunos apresentaram estratégias ou resoluções
que consubstanciam a natureza de alguns conceitos estatísticos.

2. Recolha, Registo e Organização de Dados
A recolha e registo de dados tiveram um papel relevante na primeira tarefa. Solicitou-se
a cada grupo o registo, numa folha A3, dos alimentos consumidos ao pequeno-almoço de
cada um dos elementos do grupo. Em ambas as turmas este registo não ofereceu qualquer
dificuldade. Alguns dos grupos, nas duas turmas, optaram por ordenar os registos dos
pequenos-almoços seguindo a ordem alfabética dos nomes e outros apenas seguiram a ordem
em que se encontravam sentados.
Na turma da segunda escola do Algarve, alguns dos alunos apresentaram diferentes
alternativas de pequeno-almoço, dependendo dos dias da semana e do tempo disponível para a
refeição. Nesta turma, por vezes, os registos do pequeno-almoço foram acompanhados de
gravuras representativas dos alimentos consumidos. Na turma da primeira escola do Algarve,
cada aluno apresentou um único pequeno-almoço, eventualmente desse dia, registado apenas
através da escrita. Nesta turma, foi proposto aos alunos o registo global dos pequenosConstruindo conceitos estatísticos…

3

A. Guerreiro, D. Pereira e R. Seixas

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

-almoços da turma. Este registo foi efectuado pelos diferentes grupos utilizando um registo
grupo a grupo, a partir dos dados recolhidos dos registos anteriores afixados no quadro negro.
Os alunos de ambas as turmas, com o objectivo de dar resposta ao desafio de
investigação sobre a caracterização das diferenças ou semelhanças entre os hábitos
alimentares dos rapazes e das raparigas, organizaram os dados referentes ao pequeno-almoço
tendo em atenção a variável do sexo da criança. Em ambas as turmas, a generalidade dos
grupos concluiu que os rapazes consomem mais leite com cereais do que as raparigas e que
estas se alimentam mais de leite com pão ou torradas. Em ambas as turmas o número de
alunos era superior ao número de alunas.
Para responderem à questão anterior, alguns grupos de alunos optaram por organizar os
dados em dois grupos respeitantes aos rapazes e às raparigas. Esta organização teve em conta
a separação dos grupos em subgrupos de acordo com os alimentos consumidos, na sua
globalidade, ao pequeno-almoço. Na escola básica da primeira turma do Algarve, um dos
grupos de alunos organizou os grupos tendo em atenção o tipo de alimentos consumidos e, em
cada caso, considerou o número de alunos e de alunas correspondentes a cada um dos
pequenos-almoços. Nesta mesma turma, um outro grupo apresentou uma estratégia diferente e
comparou cada rapaz com cada rapariga, tendo concluído que, na maioria das situações, os
pequenos-almoços comparados são distintos.
Na turma da segunda escola básica do Algarve, alguns grupos de alunos organizaram,
igualmente, os alunos tendo em conta o tipo de produtos consumidos (por exemplo, os
rapazes que comem cereais e as raparigas que comem cereais), enquanto outros grupos
separaram os rapazes das raparigas e dentro de cada um destes grupos tentaram caracterizar os
alimentos consumidos ao pequeno-almoço. Ao contrário da primeira turma, nesta, a
generalidade dos grupos separou os diferentes alimentos de cada pequeno-almoço e tratou-os
individualmente. Esta questão pode estar relacionada com a existência, em alguns casos, de
mais do que uma hipótese de refeição para o mesmo indivíduo.
Alguns dos grupos de alunos registaram os dados iniciais seguindo a ordem alfabética
dos seus nomes no respectivo registo dos pequenos-almoços. Na resposta à questão sobre as
semelhanças e diferenças entre os pequenos-almoços dos rapazes e das raparigas, alguns
grupos de alunos optaram por cruzar os dados referentes ao sexo com os dados referentes aos
alimentos em forma de coluna ou em grupos distintos. Nenhum dos grupos apresentou
qualquer esquema similar a uma tabela de dupla entrada.
Na segunda tarefa foi pedido para registarem a idade de todos os alunos da turma. Em
ambas as escolas, ao contrário da tarefa anterior, a grande maioria dos grupos não necessitou
de recolher informações junto dos colegas, dado que conheciam as suas idades. Apenas num
ou noutro caso essa informação foi pedida e/ou confirmada. Os alunos da primeira escola
básica do Algarve optaram por apresentar os dados organizados em listagem de nomes com as
respectivas idades. Em alguns casos, as idades dos alunos foram organizadas tendo em conta a
ordem alfabética dos nomes e em outros casos tendo em conta o valor das idades.
Um dos grupos apresentou os dados referentes às idades sintetizados numa expressão
com a idade e o número de rapazes e de raparigas correspondente, por exemplo, «Alunos com
9 anos são 5 meninas e 9 meninos». Esta opção resultou de um acidente na folha inicial de
registo, onde as idades estavam associadas ao nome dos alunos, que foi inadvertidamente
molhada por um aluno do grupo, e do desafio lançado pelo investigador para organizarem os
dados sem o registo do nome de cada um dos alunos. Inicialmente, antes de molharem a folha,
neste grupo, durante a discussão sobre a forma como concretizariam a tarefa, uma das alunas
propôs, como registo, expressões do tipo «Há não sei quantas pessoas que têm não sei quantos
anos». O grupo inicialmente não seguiu a sugestão dessa aluna.
Construindo conceitos estatísticos…

4

A. Guerreiro, D. Pereira e R. Seixas

Grupo de discussão 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Na turma da segunda escola básica do Algarve, dois dos grupos de alunos optaram
igualmente por apresentar os dados relativos às suas idades em listagens nominais com a
indicação da idade de cada um dos alunos, num dos casos separados por sexos. Os restantes
grupos organizaram os dados tendo como referência a idade dos alunos, por vezes, separados
entre rapazes e raparigas. Destes últimos, alguns apresentaram os dados por colunas
atendendo às variáveis do sexo e da idade e os restantes por grupos de alunos com as mesmas
características.
A generalidade dos grupos de alunos aperfeiçoou os registos e a organização dos dados
respeitantes à segunda tarefa tendo em conta as características das variáveis. Em geral, os
alunos apresentaram muitas resistências à apresentação dos dados desassociados dos nomes
dos alunos. Contudo, em algumas situações, a organização foi progressivamente dispensando
as referências nominais. Na terceira tarefa, um dos grupos da segunda escola básica do
Algarve verbalizou (apoiado no registo) a ordenação das alturas dos alunos da turma,
omitindo quase na totalidade os seus nomes:
Iurie: - Um metro e vinte e sete havia só uma menina, que era a Carina; um metro e vinte e
oito havia um menino; um metro e trinta e quatro havia três meninos que era o Tiago, o Miguel e a
Catarina; um metro e trinta e cinco eram dois meninos; um metro e trinta e seis eram dois meninos;
um metro e trinta e oito era uma menina; um metro e trinta e nove eram três meninos; um metro e
quarenta eram dois meninos; um metro e quarenta e um era um menino; um metro e quarenta e dois
eram três meninas; um metro e quarenta e três era um menino e um metro e quarenta e cinco eram
três meninos.

Decorrente das actividades dos alunos, parece ser possível inferir que, mesmo sem a
utilização dos métodos estatísticos clássicos de contagem e registo de dados, o
desenvolvimento sistemático de um trabalho de registo e organização de dados originou um
progressivo aperfeiçoamento no tratamento matemático dos dados recolhidos.

3. Tabelas Numéricas e Classes
Na primeira tarefa era solicitada aos alunos a representação dos resultados obtidos,
respeitantes aos pequenos-almoços, numa tabela numérica. Os alunos quantificaram os dados
referentes aos pequenos-almoços através de listagens dos alimentos, com a indicação da
frequência absoluta, apresentadas numa única coluna ou em duas colunas respeitantes aos
rapazes e às raparigas. Em alguns casos, as representações dos alunos são semelhantes a
diagramas de Carroll, com um atributo ou com dois atributos – sexo dos alunos e os alimentos
do pequeno-almoço -, como foi o caso de um dos grupos da turma da segunda escola básica
do Algarve.
Na tarefa respeitante às idades dos alunos, solicitou-se igualmente a representação
tabelar. Os alunos apresentaram os dados mais estruturados evoluindo para representações
próximas do diagrama de Carroll e de tabelas de frequência absoluta utilizadas na estatística
descritiva. Na primeira escola básica do Algarve, alguns alunos apresentaram os dados da
variável idade quantificados em duas colunas, respeitantes aos rapazes e às raparigas. Nesta
turma, os alunos privilegiaram uma representação numérica, diferenciando o sexo dos alunos
através da utilização de cores distintas nos registos.
Os alunos da segunda escola básica do Algarve apresentaram os dados organizados em
tabelas com configurações distintas: tabela de dupla entrada, com todos os alunos no eixo
vertical e as idades no eixo horizontal; tabela com registo sem contagem do número de
elementos respeitante a cada uma das variáveis da idade – 9 anos, 10 anos e 11 anos; e
diagrama de Carroll do seguinte tipo:
Construindo conceitos estatísticos…
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Meninos

Meninas

9 anos

11

8

10 anos

3

1

11 anos

1

0

Em alguns casos, em ambas as turmas, os alunos não contabilizaram adequadamente os
registos de modo que, por vezes, o número total de alunos contabilizados não correspondia ao
número de alunos da turma. Igualmente em ambas as turmas, alguns grupos apresentaram
como tabela uma representação gráfica dos dados baseada na estrutura de barras
correspondentes ao valor numérico da frequência absoluta de cada uma das variáveis. Esta
situação gerou discussão em ambas as turmas. Um dos alunos da turma da segunda escola
básica do Algarve descreve o que para ele é um gráfico e o que é uma tabela:
Nuno: - Um gráfico é mais ou menos um desenho. A tabela é onde nós fazemos as coisas e,
no gráfico, nós… ou pintamos ou fazemos rectângulos ou linhas.

Esta associação dos dados ao gráfico pode estar relacionada com as tarefas anteriores
(no caso da segunda tarefa em relação à primeira) ou com o trabalho estatístico específico que
os alunos têm feito de construção e análise de gráficos. Da primeira para a segunda tarefa
parece existir uma maior consciencialização da representação dos dados em tabela, atendendo
à maior valorização da representação dos dados quantitativos expurgados de outros elementos
não essenciais.
Na terceira tarefa, os alunos trabalharam os dados referentes aos seus pesos e alturas.
No início, os alunos ordenaram os dados, geralmente por ordem crescente, referentes a cada
uma das características. Após a ordenação dos dados referentes aos pesos, solicitou-se-lhes a
sua organização num máximo de seis grupos (quando a amplitude era de 26 kg) ou de cinco
grupos (quando a amplitude era de 23 kg).
Um dos grupos não atendeu à condicionante dos pesos dos alunos e separou-os em dois
grupos correspondentes aos alunos e às alunas. Englobando as duas turmas, cinco grupos
criaram classes com uma amplitude próxima de 10 kg; dois grupos optaram por uma
amplitude de 5 kg, um outro pela amplitude de 6 kg e um quarto por uma amplitude de 4 kg.
Os restantes dois grupos agruparam os pesos sem um critério homogéneo. Estas amplitudes
nem sempre foram eficientemente calculadas.
Em relação aos grupos que optaram por classes com uma amplitude de dez quilogramas,
existem diferentes situações. O grupo da turma da segunda escola básica do Algarve
denominou as classes do seguinte modo (em quilogramas, kg): 20 a 30; 30 a 40 e 40 a 50. Os
restantes grupos provenientes da outra escola caracterizaram as classes de dois modos:
mantendo os intervalos de acordo com os resultados e obtendo as seguintes classes (em kg): –
25 a 29; 30 a 36; 40 a 49 e 50 a 51; ou tomando como base a dezena. Neste último caso,
denominaram as classes (em kg) de 50 para cima; 40 para cima; 30 para cima e 25 para cima;
ou 20 e mais de 20; 30 e mais de 30; 40 e mais de 40 e 50 e mais de 50.
Na organização de dados quantitativos contínuos em classes, a grande maioria dos
alunos agrupou-os seguindo o critério de divisão dos dados em grupos com a mesma
amplitude. Esta organização denota uma tendência natural para associar a estes dados uma
estreita relação com a sua estrutura numérica e realça a real possibilidade dos alunos
trabalharem variáveis quantitativas contínuas desde os primeiros anos de escolaridade.
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4. Gráficos de Barras, de Pontos e Pictogramas
Em todas as tarefas foi solicitada aos alunos a construção de pelo menos um gráfico
representativo dos dados. Na tarefa respeitante a variáveis qualitativas – alimentos do
pequeno-almoço – os alunos apresentaram usualmente gráficos de barras com espaçamento
entre as barras ou justapostas. Na maioria das produções dos alunos, os pequenos-almoços
dos rapazes e das raparigas foram apresentados em gráficos distintos ou com duas colunas
geminadas para cada uma das variáveis.
Para as variáveis quantitativas discretas – idades –, os alunos representaram gráficos do
mesmo tipo dos anteriores. Contudo, quando a professora solicitou que os gráficos
apresentados fossem criativos, a generalidade dos grupos de alunos apresentou pictogramas
com um mesmo símbolo em cores distintas para representar os dois sexos ou dois símbolos
distintos representativos dos rapazes e das raparigas.
As caras, representativas de pessoas, as velas de aniversário e figuras geométricas foram
três dos símbolos comuns utilizados para os dois sexos, diferenciando na cor da imagem ou
do fundo. Em alternativa, grupos de alunos da turma da primeira escola básica do Algarve
utilizaram as seguintes gravuras associadas: corações e bolas de futebol ou corações e chamas
de fogo. Na outra turma, da segunda escola básica do Algarve, um dos grupos de alunos
utilizou vacas e bois. Em todas estas representações de pictogramas cada símbolo representa
uma unidade. Um dos grupos destacou-se pela originalidade com um gráfico de pontos. Esta
situação denota, eventualmente, a inexistência deste tipo de gráfico no dia-a-dia da sala de
aula. Um outro grupo representou como gráfico um conjunto de barras triangulares.
Na tarefa relacionada com o peso dos alunos, os gráficos apresentados também podem
ser caracterizados como um gráfico de barras, apesar de cada uma das variáveis corresponder
a uma classe de valores. Em muitas situações, as barras estão justapostas e por vezes referemse a todos os valores encontrados nos pesos considerados individualmente ou mesmo a todos
os valores unitários compreendidos entre o valor mínimo e o valor máximo.
Estes dados parecem indicar que os gráficos trabalhados são, na sua generalidade, de
barras e correspondem à relação unitária de uma quadrícula por cada valor de frequência
absoluta. A utilização de pictogramas e de um gráfico de pontos para representar a
originalidade pode indicar uma menor utilização deste tipo de gráficos ou, simplesmente, uma
maior atracção estética. Nenhum grupo tentou apresentar um gráfico circular ou fazer
corresponder uma unidade gráfica a um valor não unitário de frequência.

5. Medidas de Tendência Central e de Localização
Na primeira tarefa foi solicitado aos alunos a identificação do pequeno-almoço tipo da
sua turma. A generalidade dos alunos associou o pequeno-almoço tipo aos alimentos mais
consumidos. A noção de moda associada à frequência com maior valor correspondeu à noção
de representatividade singular da turma. Contudo, alguns grupos de alunos sentiram
necessidade de incluir outros alimentos para além dos mais consumidos – leite, cereais e pão.
Em relação à questão: Se todos os alunos tivessem a mesma idade, qual seria a idade de
cada um? Os alunos optaram novamente pela variável de maior frequência, associando a
idade padrão da turma ao conceito de moda. Uma das alunas explícita a opção do grupo do
seguinte modo:
Inês: - Concluímos, com o trabalho anterior, que a idade mais comum da turma era nove
anos. Então, também achámos que, se todos os alunos tivessem a mesma idade, seria nove anos.
Construindo conceitos estatísticos…
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Este tipo de resposta e justificação foi comum a todos os grupos das duas turmas.
Contudo, na tarefa de representação da altura, as duas turmas tiveram opções distintas,
relacionadas com as características dos dados. Os grupos de alunos da turma da primeira
escola básica do Algarve optaram novamente pelo conceito de moda, atendendo que existiam
três alunos com a mesma altura e todos os outros com alturas distintas. Os alunos
argumentaram do seguinte modo:
Miguel: - Nós ordenámos as alturas da pessoa mais baixa até à pessoa mais alta. Depois, para
a altura representativa, fomos ver primeiro quais é que eram as alturas que mais havia. Depois
dessas, fomos contar. Depois, a altura que mais havia era um metro e trinta e cinco, três pessoas.

Na outra turma, da segunda escola básica do Algarve, os dados referentes às alturas dos
alunos oscilavam entre 1,27 m e 1,45 m e incluíam quatro grupos de três alunos com as
mesmas medidas, nomeadamente, 1, 34 m; 1, 39 m; 1, 42 m e 1,45 m. Esta circunstância teve
influência decisiva na opção pela indicação das medidas que podiam representar as alturas
dos alunos da turma. Dois grupos mantiveram a opção pelo conceito de moda, considerando
que as quatro medidas indicadas eram representativas. Os restantes grupos indicaram uma ou
duas das medidas anteriores numa conjugação entre o conceito de moda e o conceito de
mediana. Como nos referem três dos alunos:
Nuno: - A altura é um metro e trinta e quatro (…) porque existiam quatro alturas: três
meninos tinham um metro e trinta e quatro; três meninos tinham um metro e trinta e nove; três
meninos tinham um metro e quarenta e dois; e três meninos tinham um metro e quarenta e cinco. E
o metro e trinta e quatro é o que está …. É como se fosse a metade das alturas todas, porque estava
no meio das alturas.
Rodolfo: - Nós fizemos a mesma coisa, mas escolhemos um vírgula trinta e nove.
Guilherme: - Nós chegámos à conclusão de que os meninos de um metro e trinta e nove e os
meninos de um metro e trinta e quatro seriam os que representariam a turma porque eram a média
[como sinónimo de no meio] e eram os que tinham mais alunos.

A natureza dos dados influenciou as opções dos alunos deslocando-se do conceito de
moda para o conceito de mediana. Esta combinação originou, num dos casos, a escolha de
dois valores como medianos. O conceito de mediana e de quartis também foi explorado
através da divisão em grupos de igual dimensão dos dados relativos às alturas dos alunos. Os
alunos desta turma dividiram facilmente os dados, num total de vinte e quatro, em quatro
grupos iguais, colocando seis elementos em cada grupo. Um destes grupos seguiu a ordenação
alfabética ignorando a ordenação pelas medidas das alturas dos alunos.
Na outra turma, com vinte e seis alunos, a divisão inicial em dois grupos não gerou
qualquer tipo de dificuldade. Os alunos obtiveram dois grupos com treze alunos de acordo
com as suas alturas:
Alexandre: - Como treze era metade de vinte e seis, contámos treze alunos para baixo e
dividimos em metade e deu-nos até à Ana que tinha um metro e quarenta. Depois de um metro e
trinta e nove, que era a Inês, para baixo deu-nos um metro e trinta e um, que era o Duarte. Era o
grupo dos mais altos e o grupo dos mais baixos.

A divisão de cada um destes grupos de treze em dois subgrupos iguais gerou muita
indecisão devido à divisão não inteira. Após o investigador e a professora terem salientado a
possibilidade de existir um aluno com um papel especial em cada um destes grupos, os alunos
dividiram cada um dos grupos em subgrupos de seis alunos cada e um aluno externo (o
sétimo como pessoa especial) ou fazendo parte dos dois subgrupos (dividindo o sétimo aluno
ao meio).
A outra medida de tendência central – a média – foi abordada no contexto dos pesos dos
alunos. Neste caso tivemos de impor como condição a conservação total do peso dos alunos.
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A terceira tarefa incluía a questão: «Se todos os alunos tivessem o mesmo peso, qual seria o
peso de cada um?», com a advertência de que o peso de todos os alunos juntos tinha de se
manter inalterável.
Inicialmente, os alunos pensaram numa situação semelhante às anteriores onde
associaram esta questão à maior representatividade. Em ambas as turmas, a actividade dos
alunos iniciou-se com a exploração, por parte da professora e do investigador, do sentido da
condição imposta no problema. Após alguma troca de ideias entre a professora e os alunos, os
grupos determinaram o valor médio das medidas dos pesos, impulsionados pela apresentação
de soluções para a resolução da tarefa:
Miguel: - Aqui é mais por contas, temos que somar todos os pesos e depois o valor que der
temos que dividir por vinte e seis.

Contudo, a determinação do valor da média dos pesos parece ter sido, pelo menos em
alguns grupos, executada com compreensão:
Nuno: - O peso de todos os alunos tinha de ser igual. (…) Precisávamos de saber qual era o
peso de todos os alunos juntos e depois tínhamos de dividir para ter todos os alunos com o peso
igual.

Das medidas de tendência central e de localização, a que surgiu num contexto mais
condicionado foi a média aritmética simples dos dados. Esta medida pareceu ser das que são
menos intuitivas para estes alunos do 1.º ciclo.

6. Construção de Conceitos, Programa de Matemática e Reflexão das
Professoras
Os conceitos estatísticos construídos de modo natural pelos alunos reflectem-se nos
tópicos e objectivos específicos da «Organização e tratamento de dados» no 1.º ciclo do
Programa de Matemática do Ensino Básico (2007). Nesta investigação, que decorreu ao
longo de três manhãs na segunda turma, as actividades dos alunos corresponderam a conceitos
previstos nos quatro anos de escolaridade do 1.º ciclo e extravasaram-se em algumas noções,
nomeadamente a média e a mediana, e no trabalho com variáveis de natureza quantitativa
contínua.
Os alunos foram capazes de tratar os dados desligados dos indivíduos, de trabalhar
variáveis de natureza qualitativa e quantitativa, discreta e contínua, de organizar os dados em
tabelas, apresentando mesmo diagramas de Carroll, e em classes, de representar os dados em
gráficos de barras, pontos e em pictogramas (unitários) e de calcular os valores da moda, da
média e da mediana e quartis. Destas medidas de tendência central, a média revelou-se a
menos intuitiva.
As reflexões principais das professoras sobre o trabalho desenvolvido nas respectivas
salas de aula focam a mais-valia em termos profissionais, a propósito do modo de trabalhar a
recolha e o tratamento de dados, e a nível dos desempenhos dos alunos, após a realização
desta intervenção. Na turma da primeira escola básica do Algarve, os alunos começaram a
apresentar mais facilidade na elaboração de questões a propósito de gráficos dados. Na outra
turma, da segunda escola básica do Algarve, os alunos apreenderam o sentido de organização
de dados em tabelas, mesmo em contextos de resolução de problemas numéricos não
estatísticos.
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Resumo
Estudos comparativos são importantes para compreender a problemática comum entre
países e para gerar debate a respeito da importância de propostas curriculares
contextualizadas. Neste trabalho, apresentamos um estudo que compara as atitudes em
relação à Estatística de professores espanhóis e peruanos de educação primária. Os
resultados indicam que as atitudes são diferentes considerando uma medida global.
Adicionalmente encontramos algumas diferenças em determinadas atitudes que sugerem a
necessidade de rever o papel da Estatística na formação dos professores da cada país.

1. Introdução
A importância da Estatística na sociedade actual vê-se reflectida na sua incorporação
nas estruturas curriculares dos países ibero-americanos, embora alguns trabalhos como os de
Estrada et al. (2005) e Aparicio et al. (2004) indiquem que os professores têm dificuldades
parao ensino destes temas e, inclusive, há evidências de que estes temas acabam por não ser
ensinados.
São diversas as hipóteses que se podem a respeito do porquê de isto ocorrer, mas a que
podemos considerar principal é a deficiente preparação dos professores em Estatística. Isto é
natural, tendo em conta que a formação de muitos professores em Estatística, se é que
ocorreu, foi num momento em que ela não era parte do currículo escolar e, portanto, não fez,
necessariamente, parte da sua formação. Nesse contexto, um aspecto que reflecte melhor as
acções dos professores em relação à incorporação da Estatística é o de estudar as suas atitudes
em relação a ela, já que se estas não são favoráveis, ainda tendo conhecimentos suficientes,
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não chegarão a implementar um ensino efectivo ou, inclusive, podem chegar a não ensinar a
Estatística nas suas aulas.
As atitudes em relação à Estatística foram estudadas principalmente em universitários e
pré-universitários, a partir do uso de escalas ou questionários, mas são escassas as pesquisas
com professores.
Neste trabalho realizamos uma comparação das atitudes em relação à Estatística em
professores espanhóis e peruanos de educação primária1, os quais, em nossa opinião, são os
responsáveis pela formação estatística dos futuros profissionais e cidadãos. Com este
objectivo, usámos uma escala de atitudes desenhada especificamente para professores,
desenvolvida por Estrada (2002) que permite valorizar a atitude de maneira geral e em cada
uma das suas perguntas. Para efeitos de comparação, esta escala foi modificada no número de
itens como é explicado posteriormente.

2. Investigações anteriores
A análise das atitudes em relação à Estatística, em Espanha, bem como a nível
internacional, tem já uma verdadeira tradição (Carmona, 2004), e sobretudo nas duas últimas
décadas, elaborou-se um número importante de trabalhos. Uma análise detalhada destas
investigações prévias aparece em Estrada (2002), complementando-se depois por Carmona
(2004) com o estudo das evidências baseadas na relação das atitudes com diferentes variáveis
externas.
Em geral, estas investigações realizadas orientaram-se, fundamentalmente, para a
construção de um instrumento de medida, entre os que destacamos o SAS2 de Roberts e
Bilderback (1980), o ATS3 de Wise (1985) e o SATS4 de Schau et al. (1995), por serem os
questionários mais usados. Outros trabalhos analisam a influência de diversas variáveis, tais
como o género (Harvey, Plake e Wise, 1985; Anastasiadou, 2005), o desempenho académico
(Harvey, Plake e Wise, 1985; Roberts e Reese 1987; Nasser, 2004), a experiência formativa
em Matemática e Estatística (Elmore e Vasu, 1980, 1986; Auzmendi, 1992; Mastracci 2000),
o tipo de bacharelato ou a área de estudos (Silva et al. 1999; Gil Flores, 1999; Custa et al.
2001).
Assim, mesmo nesta revisão, verificámos que eram muito escassos os estudos referidos
aos professores possivelmente porque a Estatística não é uma disciplina obrigatória na sua
formação. Só os trabalhos de Onwuegbuzie, (1998, 2003), os de Watson et al. (2003), Nasser
(1999, 2004) e, em Espanha, os de Estrada et al. (2002, 2004, 2005, 2008) dedicam atenção a
este grupo estudando as suas atitudes juntamente com outras variáveis.
Por outro lado, no Peru, encontramo-nos numa situação diferente. As pesquisas feitas
em relação a este tema são recentes e dirigiram-se principalmente a professores. Existem

1

Corresponde ao 1.º ciclo em Portugal

2

SAS: Statistics Attitude Survey.

3

ATS: Attitude Toward Statistics Scale.

4

SATS: Survey of Attitudes Toward Statistics Scale.
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diferentes trabalhos sobre as atitudes em relação à Estatística no Peru, entre outros, os de
Bazán (2008), uma revisão, e os de Aparício, Bazán e Abdounur (2004) que fazem um
primeiro estudo sobre a atitude e o desempenho académico no Peru seguindo um desenho préteste e pós-teste com uma amostra de 44 professores peruanos de educação primária. Nesta
pesquisa, são adaptadas as escalas de Cazorla et al. (1999) e de Estrada et al. (2003),
encontrando-se características psicométricas adequadas, assim como o efeito que tem o ensino
na melhoria da atitude nos professores. Estes resultados são confirmados em Aparicio e Bazán
(2006a) e Aparicio e Bazán (2006b, 2008).
Instrumento
No momento de levar a cabo nossa pesquisa, decidiu-se usar a escala de Estrada (2002),
que se construiu combinando três escalas: a escala SAS (Roberts e Bilderback, 1980), a escala
ATS (Wise, 1985), ambas consideradas internacionalmente como as mais usuais, e a
espanhola de Auzmendi (1992). No seu processo de elaboração seguiram-se as
recomendações de Osterlind (1989) e Thorndike (1989) e contemplaram-se os componentes
pedagógicos e antropológicos descritos em Estrada (2002). Em primeiro lugar, delimitou-se o
conteúdo a avaliar e especificou-se o formato dos itens. Estes constam de um enunciado e
uma escala de 5 pontos, que valorizam as respostas desde “discordo muito” (1 ponto) até
“concordo muito” (5 pontos).
A partir das três escalas citadas, elaborou-se uma primeira listagem de itens;
seguidamente realizou-se uma selecção contemplando os diferentes componentes pedagógicos
e antropológicos e, dando um peso equivalente a cada um, tentando incluir, tanto itens
redigidos de forma afirmativa (“a Estatística ajuda a entender o mundo de hoje”), como outros
redigidos de forma negativa (“na escola não se teria que se ensinar Estatística”). Tudo isto
para evitar o problema da aquiescência (Morales, 1988) em que alguns sujeitos tendem a
responder na forma “de acordo” seja qual for o conteúdo do item.
Conseguiu-se uma listagem de 36 enunciados que se submeteram a um “painel de
juízes”, isto é, peritos com diferentes perfis profissionais e que emitem a sua opinião em
relação à adequação e univocidade das afirmações. Depois da avaliação a escala definitiva
ficou composta por 25 itens, 14 afirmativos e 11 negativos (ver Estrada, 2002). Finalmente,
para o presente estudo, de cariz comparativo, excluíram-se aqueles itens com uma correlação
muito baixa com o item total. Com este processo, a escala final utilizada neste trabalho consta
de 22 itens cuja distribuição, segundo os componentes avaliados por cada item, é a que
aparece na Tabela 1.
COMPONENTES ANTROPOLÓGICAS
COMPONENTES PEDAGÓGICAS

Social

Educativo

Instrumental

Afectivo

1, 11, 25

7, 12,

10, 13, 16, 20

Cognitivo

2, 19,

4, 6, 17

24

Comportamental

9, 18

8, 15, 22

5, 14

Tabela N.º 1 – Componentes das atitudes avaliadas na escala usada neste estudo

As afirmações dos itens redigidas de forma afirmativa, todos eles foram codificads de
maneira que uma pontuação maior corresponda a uma atitude mais positiva e vice-versa.
Fazemos notar que os itens 1, 6, 9, 11, 14, 15, 19 e 25 têm um enunciado desfavorável à
atitude que pretendemos medir. Reforçamos, mais uma vez que, seguindo Morales (1988),
deci incluir este tipo de itens na nossa escala de atitudes para evitar o problema da
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aquiescência. É por isso que, nestes itens redigidos de forma negativa, a pontuação atribuída
seria contrária ao modo usado nos itens restantes, isto é, atribuiu-se uma pontuação usando o
seguinte critério (1 = concordo muito, 2 = concordo, 3 = indiferente, 4 = discordo, 5 =
discordo muito).
As médias e os desvios padrão que se apresentam para os itens, fazem-se em relação à
pontuação atribuída à resposta e, por consequência, devem-se interpretar sempre numa escala
positiva. Por exemplo, no caso dos itens negativos como o 5, o enunciado perguntado é “Na
escola não se teria de ensinar Estatística”, mas o enunciado que corresponde a pontuação
atribuída é “Na escola teria que se ensinar Estatística”.
Esta decisão é adoptada, por um lado, para poder ter uma escala homogénea de
comparação de todos os itens, em que uma média mais (ou menos) alta corresponda sempre a
uma atitude mais (ou menos) positiva, independentemente do item ter sido redigido com
enunciado positivo ou negativo. Por outro, no cálculo da pontuação total, é necessário que
todos os itens tenham a mesma direcção. Desta maneira, a pontuação total em atitudes será a
soma das pontuações dos vinte e dois itens e representará a atitude de cada inquirido em
relação à Estatística.

3. Resultados e discussão
Características psicométricas da escala por países
Na Tabela 2 apresentamos algumas estatísticas para a avaliação da normalidade da
pontuação das atitudes nos diferentes grupos de interesse neste estudo, assim como o valor da
fiabilidade da escala determinada pelo alfa de Cronbach.

Prova de Normalidade

Países
Total

Fiabilidade

Professores

Estatística (SW)

Nível de
significância (SW)

Alfa de Cronbach

Espanha

66

0.965

0.058

0.753

Peru

80

0.989

0.705

0.839

140

0.988

0.248

0.844

Tabela Nº 2 – Avaliação da normalidade da pontuação das atitudes em diferentes grupos e da fiabilidade da
escala (SW: Shapiro Wilks – Nível de significância *: < 0.05)

De acordo com o nível de significância da estatística Shapiro Wilks (SW) em todos os
casos se aceita a hipótese de que a pontuação das atitudes tem uma distribuição normal.
Adicionalmente, os valores do alfa de Cronbach para determinar a fiabilidade da escala na
amostra completa e nos subgrupos são satisfatórios (> 0.75), encontrando-se um maior valor
no grupo de Peru do que no da Espanha.
Comparação das atitudes face à Estatística entre os países
No que se refere à pontuação total em face dos resultados obtidos, e tendo em conta que
a pontuação correspondente à posição de indiferença é 66 (22 itens × 3 para o valor de três
tentativas) podemos afirmar que a atitude dos inquiridos em relação à Estatística é positiva,
em ambos países. Isto torna-se evidente através dos dados da Tabela 3, onde se observam
valores médios das atitudes de 83.9 e 72.9. No entanto, verificamos que as atitudes são mais
positivas entre professores espanhóis em consonância com as diferenças de ênfase dada à
Estatística nos currículos de Educação Primária. Ao comparar os conteúdos de Estatística de
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Espanha (LOE, 2006) e do Peru (MINEDU, 2005) no currículo de Educação Primária,
verificamos que o currículo espanhol é mais amplo e mais exigente que no caso do Peru. Isto
indica que é necessário um maior nível de preparação dos professores em Espanha, bem como
da exigência da sociedade espanhola com os seus estudantes, do que no caso de Peru.

País

N

Média

Desvio padrão

% de sucesso
t
das atitudes

Valor de p

Espanha

66

83.9

7.2

76.3

0.00**

Peru

80

72.9

11.1

66.3

7.16

Tabela Nº 3 – Comparação das atitudes em relação à Estatística entre professores espanhóis e peruanos (Nível de
significância **: <0.01

Os resultados indicam que há diferenças significativas. Os professores espanhóis
apresentam atitudes mais positivas do que os professores peruanos, mas, por outro lado, os
professores peruanos apresentam uma maior variabilidade nas suas atitudes do que os seus
pares espanhóis, encontrando-se entre os peruanos o professor com menor medida da atitude.
Adicionalmente, quando se calcula a percentagem de sucesso das atitudes, definido
como a percentagem que representa a pontuação obtida no máximo possível (neste caso 22
perguntas com 5 pontos cada), nota-se que ambos os grupos apresentam atitudes que podemos
considerar, em média, positivas com 76 % e 66 % para os professores espanhóis e peruanos,
respectivamente.
A distribuição de pontuações das atitudes em relação à Estatística entre os professores
de ambos países pode-se observar na Figura 1.

Figura 1. Distribuição de pontuações da Atitude em relação à Estatística entre professores espanhóis e
peruanos

Atitudes específicas nos diferentes países
Na Tabela 4 apresentamos as médias e os desvios padrão das pontuações referentes a
cada um dos 22 itens, tal como foram codificadas.
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Desvio
Padrão
PERU

Média
ESPANHA

Desvio
Padrão
ESPANHA

1. Não me incomoda a informação estatística que aparece
3.35
em alguns programas de T.V. (*)

1.09

3.21

1.01

2. A Estatística ajuda a entender o mundo de hoje.

3.98

0.92

4.00

0.60

4. É fundamental na formação básica do futuro cidadão.

3.88

0.89

3.73

0.79

5. Uso a Estatística para resolver problemas da vida
3.54
quotidiana.

0.96

3.52

0.82

6. Na escola deveria ensinar-se Estatística. (*)

4.05

1.13

4.24

0.74

7. Divirto-me nas aulas em que se explica Estatística.

2.83

1.20

3.18

0.67

8. Os problemas de Estatística são fáceis para mim.

2.41

1.06

3.94

1.01

9. Entendo as informações estatísticas que aparecem nos
3.31
jornais. (*)

1.06

3.85

0.74

10. Gosto da Estatística porque me ajuda a compreender
3.35
mais profundamente a complexidade de certos temas.

0.98

3.82

0.97

11. Não me sinto intimidado com os dados estatísticos. (*) 3.05

0.99

3.91

0.62

12. Acho o mundo da Estatística interessante.

3.58

0.95

4.00

0.74

13. Gosto dos trabalhos sérios em que aparecem estudos
3.36
estatísticos.

1.09

3.85

0.93

14. Utilizo muito a Estatística fora da escola. (*)

2.70

1.15

3.79

0.81

15. Na aula de Estatística entendo sempre de que estão a
3.70
falar. (*)

0.97

3.73

0.66

16. Gosto muito da Estatística porque ajuda a ver os
3.14
problemas mais objectivamente.

1.17

3.00

0.99

17. A Estatística é fácil.

2.40

1.02

3.79

1.17

18. Percebo melhor os resultados das eleições quando
3.51
aparecem representações gráficas.

1.13

4.36

0.77

19. A Estatística não serve só para as pessoas de ciências.
3.93
(*)

1.03

3.12

0.59

20. Gosto de fazer problemas quando uso a Estatística.

2.88

1.08

4.49

0.66

22. Com frequência explico aos meus colegas os
2.83
problemas de estatística que não entenderam

1.08

4.33

0.73

24. A Estatística
fundamentadas.

3.65

1.00

3.97

0.76

25. Não evito as informações estatísticas quando as leio.
3.59
(*)

1.13

4.12

0.77

Média
PERU

Enunciado do item

ajuda

a

tomar

decisões

mais

Tabela Nº 4 – Média e desvio padrão em cada item para os dois países
Os enunciados dos itens com (*) são afirmações negativas e foram assim colocadas aos professores. Contudo
nesta Tabela 4 foi mudada a sua redacção, bem como a respectiva pontuação para facilitar a sua interpretação.

Para os professores espanhóis todos os itens têm uma valorização positiva, já que todos
apresentam um valor médio superior a 3. O item que tem pontuação mais baixa é o 16
(“Gosto muito da Estatística porque ajuda a ver os problemas mais objectivamente”) o que
sugere que a Estatística é uma disciplina pouco atractiva. Esta constatação está de acordo com
o referido por Moore (1997) e não é, na realidade, uma falha da própria disciplina, mas da
forma como ela é ensinada. Teriam que se seguir as recomendações de Moore (1997), que
sugere, por um lado, mudar os conteúdos e ensinar uma Estatística baseada nos dados, com
menor ênfase na probabilidade, que é mais difícil para os alunos. Por outro lado, deve-se
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mudar a metodologia de trabalho na sala de aula introduzindo a tecnologia e o trabalho com
projectos.
Entre os itens mais valorizados pelos professores espanhóis, destacamos o item 20 com
um valor médio de 4,49 pontos, que corresponde a uma componente afectiva, ao ser uma
manifestação de um sentimento ou afecto em relação à disciplina que, além disso, neste caso,
é positiva. Com uma pontuação ligeiramente inferior (4,36), temos o item 18: “Percebo
melhor os resultados das eleições quando aparecem representações gráficas”). Através dele
constata-se a importância que se atribui à presença da Estatística na vida quotidiana, um dos
pilares básicos que justificam a sua presença no ensino obrigatório, como formação básica de
todos os cidadãos (Gal, 2002).
Para os professores peruanos chama a atenção o item 6 (“Na escola não se deveria
ensinar Estatística.”) que apresenta a melhor pontuação média (4.05) e comentado
anteriormente. Por outro lado, os que apresentam pontuações mais baixas são os itens 8 (“Os
problemas de Estatística são fáceis para mim”) e 17 (“A estatística é fácil”) com 2.41 e 2.40,
respectivamente. Isto contrasta com as atitudes de valorização mais positiva encontrada nos
outros itens e na pontuação total das atitudes. Uma interpretação que podemos dar é a de que,
por um lado, a Estatística é valorizada de forma positiva em geral, por outro lado, que,
especificamente, não é percebida como fácil e há uma rejeição para sua inclusão no currículo
escolar. Esta análise também nos indica que a resolução de problemas de Estatística pode
representar um obstáculo importante no processo de ensino-aprendizagem.
Na Figura 2 apresentam-se as médias em cada item do questionário ordenado em
médias crescentes, para os professores de Espanha.

Figura 2. Valores médios das atitudes especificas entre professores espanhóis e peruanos

Os professores de Espanha tendem a expressar valorização mais positiva do que os seus
pares do Peru, no que se refere a usarem pouco a Estatística fora de sua escola (item 14), a
que a Estatística é fácil (item 17), a que os problemas da Estatística são fáceis para eles (item
8), ao facto de que com frequência explicam aos seus colegas os problemas de Estatística que
não entenderam (item 22) e a que lhes agrada fazer problemas quando usam a Estatística
(item 20). No item 19 (A Estatística só serve para as pessoas da área de ciências) são os
professores peruanos os que tendem a mostrar maior acordo. Estes resultados indicam que os
professores de Espanha tendem a valorizar mais as vertentes educacional (8, 22, 17) e
instrumental (14 e 20) da Estatística que os seus pares peruanos, enquanto os professores
peruanos acham que a Estatística é mais para pessoas na área de ciências.

4. Conclusões e implicações para o Ensino
Face os resultados obtidos, podemos afirmar que a atitude dos participantes em relação
à Estatística é positiva nos dois países, embora tenhamos verificado que as atitudes são mais
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positivas entre os professores espanhóis em consonância com as diferenças de ênfase dos
currículos de Educação Primária.
As atitudes específicas em que os professores de Espanha se diferenciam dos seus pares
peruanos, são estar mais de acordo com o facto de acharem que a Estatística é fácil e que
acham fáceis e gostam dos problemas de Estatística, inclusive explicando-os aos seus colegas.
Por outro lado, fica a ideia de que os professores peruanos acham que a Estatística é mais para
pessoas da área de ciências.
As atitudes em Espanha podem-se explicar, em parte, pelo maior trabalho, ainda
insuficiente e dependendo das universidades (Estrada e Batanero 2008), na formação de
professores e no currículo em Didáctica da Estatística em Espanha face ao caso peruano, onde
ainda existem novos desafios por enfrentar, tal como refere Bazán (2006).
O movimento para uma Educação Estatística para uma sociedade melhor informada era
previsível considerando os currículos que seguem os países envolvidos neste esforço há mais
tempo. Foi o que se encontrou aqui na comparação das atitudes em relação à Estatística entre
professores de Espanha e Peru. Um maior trabalho na formação de professores, mais
investimento e empenho na Didáctica da Estatística (pesquisas, materiais de estudo,
instrumentos de medida) permitiram melhorar as atitudes dos professores face à Estatística.
Este nosso trabalho acerca das atitudes pretende chamar a atenção para a importância da
avaliação das atitudes nos professores porque estas podem influenciar o Estatística todos os
alunos, embora as orientações curriculares o exijam. Além disso, sabemos que as atitudes de
professores em relação à Estatística em contextos de formação podem ser modificadas
positivamente, como foi verificado pelos estudos de Aparicio e Bazán (2006a e 2006b). Isto
permite retirar algumas recomendações para programas de formação de professores.
Este esforço deve ser acompanhado por uma revisão das concepções predominantes
sobre afectividade e atitudes na educação e a elaboração de propostas que localizem as
atitudes dentro de um modelo de aprendizagem da Matemática-Estatística como é sugerido
em Bazán e Aparicio (2007) e em Estrada e Batanero (2008).
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Introdução
Os Números e as operações constituem um tema matemático que desde há muito tempo
se tornou presente na matemática escolar. Essa forte presença reflecte-se no peso significativo
que o tema tem no corpo de conhecimentos e experiências matemáticas dos alunos, bem como
na sua visão da disciplina. A este propósito, Segurado e Ponte (1998) sublinham que os
alunos associam a Matemática aos números, emergindo por vezes, deste facto, uma
concepção redutora da disciplina como mero cálculo. Para esta análise é importante
considerar três níveis de currículo: (i) Enunciado ou prescrito — o ponto de vista das
autoridades educativas; (ii) Implementado ou ensinado — o ponto de vista do professor; (iii)
Adquirido ou aprendido — o ponto de vista do aluno (Ponte, Matos & Abrantes, 1998). Para a
nossa reflexão, interessam-nos sobretudo os dois primeiros, ou seja, debater a investigação
que incide sobre os documentos curriculares oficiais e sobre a forma como o professor
desenvolve esse currículo tendo em vista o ensino dos Números.

O tema Números nos currículos oficiais de Matemática
O tema Números e operações ocupa um lugar de destaque nos documentos curriculares
da generalidade dos países, tanto na actualidade como historicamente. As preocupações com o
desenvolvimento da capacidade para compreender informação em formato numérico, usandoa para a resolução de problemas, têm estado presentes, de forma diferenciada, na elaboração
dos currículos de Matemática e também no seu desenvolvimento no contexto escolar. Brown,
Millett e Askew (2008) descrevem essas preocupações no caso inglês, analisando o impacto
da estratégia nacional de numeracia no ensino e aprendizagem da Matemática. No caso
português, o conhecimento que temos dos Números nos currículos de Matemática ao longo do
tempo, nomeadamente a forma como têm sido encarados, é bastante reduzido (Brocardo &
Serrazina, 2008). Estas autoras, centrando-se no século XX, identificam alguns períodos
marcantes e as preocupações do momento. Os anos 40 e 50 foram marcados pela ênfase na
memorização e mecanização do cálculo. A partir dos anos 70, os currículos portugueses de
Matemática sofrem a influência das ideias de Piaget e do movimento da “Matemática
moderna”, embora continuem a revelar uma grande incidência no conhecimento dos factos e
procedimentos (Brocardo & Serrazina, 2008). Os programas da década de 90 dão visibilidade
ao desenvolvimento de capacidades, nomeadamente à resolução de problemas, valorizam uma
visão mais integrada dos diversos temas (em especial dos Números e da Geometria) e o uso
da tecnologia. No Programa de Matemática do 2.º Ciclo aponta-se, por exemplo, para que a
“par do uso progressivo da calculadora, simultaneamente utilizada como auxiliar de cálculo e
como instrumento de pesquisa, é da maior importância a prática do cálculo mental” (ME,
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1991, p. 16). Já no Programa do 1.º Ciclo, Brocardo e Serrazina (2008) sublinham que
continua a notar-se um currículo centrado no conhecimento de factos e na aquisição de
técnicas rotineiras. Para além disso, asseveram que a apresentação dos tópicos relativos aos
números é feita de forma muito espartilhada, não favorecendo a construção de conceitos.
Tendo em conta o exposto, é notório que esta é uma área em que subsistem muitas
questões em aberto, que representam, portanto, amplas oportunidades para a investigação:
Como tem evoluído o tema dos Números nos currículos portugueses de Matemática? Como
tem sido construído o currículo enunciado no tema dos Números nos diversos níveis de
ensino? O que tem influenciado a sua construção e que decisões têm sido tomadas? Qual o
lugar que ocupam as tecnologias? Qual o impacto da investigação em educação matemática, e
em outros domínios, na concepção do currículo? Que papel têm tido os professores neste
processo de construção curricular? E os alunos?

Mudança curricular: o novo Programa de Matemática do ensino básico
A mudança curricular tem normalmente por base a convicção de que os currículos estão
desadequados face às aprendizagens que se pretendem promover nos alunos, seja porque se
alteraram finalidades e objectivos, temas e capacidades matemáticos, seja porque surgem
novos métodos de ensino. O novo programa de Matemática do ensino básico aprovado em
finais de 2007 (Ponte et al., 2007) propõe algumas mudanças face ao anterior, reformulando
as finalidades e objectivos, bem como os temas, capacidades e métodos de ensino. Centrandonos no tema deste Grupo de Discussão, observa-se que o novo programa propõe o seu
tratamento dos Números ao longo dos três ciclos, variando em termos da extensão e
profundidade dos conceitos numéricos trabalhados. A abordagem aos Números e operações
tem por base três ideias fundamentais: “promover a compreensão dos números e operações,
desenvolver o sentido de número e desenvolver a fluência no cálculo” (Ponte et al., 2007, p.
17). A ideia de sentido de número é central na abordagem do tema, ao longo dos três ciclos, à
medida que os alunos avançam no conhecimento dos números e das operações. O sentido de
número é concebido como a compreensão dos significados dos números, o desenvolvimento
de múltiplas relações entre números, o reconhecimento da grandeza relativa dos números, o
conhecimento do efeito relativo de operar com números e o desenvolvimento de padrões de
medida de objectos comuns e de situações do meio ambiente (NCTM, 1991, 2000). Esta
forma de conceber os números tem consequências na abordagem aos algoritmos das
operações, que são introduzidos mais tarde e com mais compreensão. O cálculo mental ganha
grande relevância, beneficiando da compreensão que os alunos têm dos números. Um outro
aspecto a destacar no novo programa é a introdução em paralelo das representações
fraccionária e decimal dos números racionais. Espera-se que os alunos sejam capazes de usar
a representação mais adequada em cada situação, sendo também capazes de passar de uma
representação a outra.
A aprendizagem da Matemática, e em particular dos números, inclui a utilização de
diversos recursos. Ao longo dos diferentes ciclos, o novo programa de Matemática prevê que
os alunos usem calculadoras e computadores na realização de cálculos complexos e na
representação de informação. O seu uso é particularmente importante na resolução de
problemas – uma das três capacidades a que se dá especial destaque, a par da comunicação e
do raciocínio matemáticos – e na exploração de situações em que os cálculos são morosos e
os procedimentos de rotina não são o objectivo principal. Dessa forma, os alunos ganham
tempo para se centrarem nos aspectos estratégicos do pensamento matemático e na
interpretação e avaliação dos resultados.
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Em relação a este novo programa, algumas questões se podem colocar: Qual o apoio
dado pela investigação, particularmente a realizada em Portugal, neste campo dos Números, a
este novo Programa? Em que domínios parece ser mais premente a realização de investigação
complementar?

Desenvolvimento curricular do tema Números
A passagem do currículo planeado ao currículo ensinado envolve um trabalho de
diversos actores, uns locais e outros centrais. Ponte, Matos e Abrantes (1998) referem três
tipos de desenvolvimento curricular: (i) o desenvolvimento em larga escala, que diz respeito a
todo um país ou sistema; (ii) o desenvolvimento local, que respeita a projectos englobando
grupos de escolas ou professores; (iii) o desenvolvimento individual, relativo a um professor
ou um pequeno grupo de professores. Nos sistemas de ensino centralizados, a administração
faz grande parte deste trabalho de desenvolvimento curricular, impondo a mudança de cima
para baixo. Nos sistemas de ensino mais descentralizados, é às escolas e aos professores, num
contexto local, que cabe grande parte deste trabalho de desenvolvimento do currículo. Em
Portugal, na educação, como em muitas outras áreas, temos uma tradição de alguma
centralização, que tem sido tanto imposta como desejada pelos diversos actores. O exercício
da autonomia implica grandes desafios, que incluem necessariamente riscos e o assumir de
responsabilidades. Estarão as escolas e os professores de Matemática portugueses preparados
para esses desafios? Que papel podem ter as dinâmicas colaborativas entre professores e entre
escolas neste processo? E a investigação, nomeadamente a investigação realizada por
professores sobre a sua prática, que papel pode ter?
No desenvolvimento curricular deste tema há um conjunto de preocupações que
resultam de novos desafios que emergem, grande parte deles colocados pelo novo programa
de Matemática. Uns dizem respeito às ideias e processos matemáticos que se pretendem
trabalhar e outros, claro que relacionados, à forma de os trabalhar em sala de aula. Nos
primeiros sobressaem temas como a aprendizagem do sentido de número, as operações e suas
propriedades, os algoritmos das operações, os números racionais, o cálculo mental e escrito
com diferentes números e representações e as capacidades transversais. As outras
preocupações são relativas ao modelo de aula que se pretende desenvolver, aos papéis a
desempenhar pelo professor e pelos alunos, à natureza das tarefas a propor, aos recursos
didácticos a que se vai recorrer e às dinâmicas comunicacionais que se vão criar. Estes
aspectos estão presentes na cabeça dos professores em diversos momentos – quando analisam
o currículo, ainda com algum distanciamento da aula, no momento da sua planificação, na
execução e depois quando reflectem sobre ela.

O uso da tecnologia: Números e operações
Um dos grandes desafios que hoje se coloca ao currículo de Matemática, em todos os
níveis de ensino, reside na forma como instrumentos de cálculo poderosos (tanto numérico
como simbólico) se tornaram acessíveis e mesmo triviais nos nossos dias. Como sabemos,
estão hoje incorporados num pequeno teclado uma enorme rapidez e poder de cálculo, que se
resumem ao premir de duas ou três teclas. Por isso, como faz notar Amado (2007), “o tipo de
actividade matemática que agora se pretende que os alunos sejam capazes de realizar mudou
substancialmente em comparação com o que era privilegiado no passado” (p. 138). A mesma
autora afirma – com base em exemplos de questões dos exames nacionais do ensino
secundário, em que ilustra e discute as abordagens actualmente viabilizadas pelas tecnologias
– que “a calculadora veio transformar de forma significativa o nível e a natureza das questões
a apresentar ao aluno” (p. 138). É esta mudança do tipo e da qualidade das questões e dos
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conhecimentos relevantes a desenvolver com os alunos que é fortemente pressionada pela
tecnologia, cada vez mais omnipresente:
Qualquer problema que tenha ficado reduzido a um botão numa calculadora omnipresente
– tal como uma raiz quadrada, o cálculo de um logaritmo, um máximo ou um mínimo, uma
solução gráfica ou uma equação diferencial – já não pode ser considerado um problema difícil
ou inacessível. (Smith, 2002, s/p).

Mas as reacções e as concepções fundamentais quanto ao uso das tecnologias,
especialmente no que diz respeito à calculadora, continuam a ser antagónicas e a mostrar uma
divisão entre matemáticos e educadores matemáticos, no seio dos professores de Matemática
e entre os pais, e em geral na opinião pública, muito à mercê da influência dos meios de
comunicação social (Ponte & Cebola, 2008; Amado, 2007). As posições dividem-se entre os
efeitos perniciosos que se atribuem à calculadora, na diminuição da capacidade de cálculo dos
alunos e da sua capacidade de raciocínio, e as vantagens do uso deste instrumento na
resolução de problemas e na exploração de relações numéricas (Ponte & Cebola, 2008). Em
suma, como sublinham Ponte e Cebola (2008), o uso da calculadora básica e científica no
ensino da Matemática é uma questão que ainda está por resolver:
Muitas são, portanto, as portas abertas à investigação, quer em relação à atitude dos
alunos e dos professores no respeitante à utilização da calculadora, quer em relação às
orientações curriculares e ao papel dos manuais escolares, quer ainda em relação ao ponto de
vista da sociedade actual. (p. 96).

Apesar das divergências e das discordâncias assinaladas e das muitas questões em
aberto, a verdade é que permanecem ignorados resultados criteriosos produzidos por estudos,
experiências no terreno da aula de Matemática e meta-investigações, que permitem o
desanuviamento de muitas das reservas actualmente acenadas sobre o uso da calculadora. Por
exemplo, desde 1991, que o NCTM afirma, nas Normas para o Currículo e a Avaliação em
Matemática Escolar: “Contrariamente aos receios de muitos, o acesso às calculadoras e
computadores melhorou a capacidade dos alunos no cálculo. Não existem indícios de que o
acesso às calculadoras torna os alunos dependentes delas para os cálculos simples”. (NCTM,
1991, p. 10).
E, a par desta afirmação, temos igualmente a visão de matemáticos actuais sobre a
forma como a Matemática, designadamente na resolução de problemas complexos, também
está a mudar rapidamente de uma abordagem analítica, em busca de uma solução geral, para
uma abordagem computacional que permite a análise de muitas soluções por via numérica:
Antigamente escrevíamos uma equação, por exemplo, a equação de Schrödinger para o
átomo de hidrogénio e sentávamo-nos a resolvê-la analiticamente, de uma forma fechada. Mas,
actualmente, os sistemas físicos que se estudam são muito mais complicados, com um número
infinito de partículas. Portanto, já não há equações simples. Em vez disso, fazemos simulações
em computador para tentarmos ter uma ideia de como o sistema se comporta. É um novo tipo de
física e as equações só podem ser resolvidas numericamente, nunca analiticamente. Nunca
chegamos a uma expressão geral para uma solução. Limitamo-nos a olhar para muitos casos
individuais, um a um, numericamente, para tentarmos ter uma ideia do que está a passar-se.
(Chaitin, 2003, p. 115).

Quando o novo programa de Matemática para o ensino básico explicita claramente a
importância de trabalhar o sentido do número e a compreensão dos números e das suas
operações, está a traduzir efectivamente o facto de que aprender a operar e a trabalhar com
números, a lidar com os algoritmos a partir da sua compreensão, a ter a noção de grandeza e
do valor posicional dos algarismos e da sua estrutura multiplicativa, a perceber o que são
aproximações razoáveis para a resposta a um problema, a saber interpretar criticamente
resultados, é algo de significativamente diferente daquela que foi, durante muito tempo, a
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visão do papel do cálculo e dos algoritmos na aprendizagem da Matemática. Hoje parece
amplamente suportada a afirmação de Cebola (referindo Ponte & Serrazina, 2000):
Não tem qualquer nexo tentar ensinar um algoritmo de uma operação a um aluno que
ainda não compreendeu o significado dessa operação. Os algoritmos não devem, portanto, ser o
objectivo principal do cálculo aritmético.
(...) Os algoritmos permitem tratar as operações de uma forma mecanizada, onde não é
preciso pensar muito sobre o assunto, basta seguir os passos definidos à partida. No entanto,
calcular com sentido do número significa que cada um deve olhar primeiramente para os
números e depois decidir por uma estratégia que se coadune e seja eficiente, (Cebola, 2002, p.
237).

Que implicações traz esta mudança para a utilização de calculadoras e computadores
numa perspectiva de desenvolvimento do sentido do número e da compreensão dos números?
O novo programa de Matemática do ensino básico dá um conjunto de indicações
inequívocas sobre esta questão, destacando-se a seguinte: “Ao longo de todos os ciclos, os
alunos devem usar calculadoras e computadores na realização de cálculos complexos, na
representação de informação e na representação de objectos geométricos.” (Ponte et al., 2007,
p. 10).
Dois exemplos de tecnologias em Números
Um estudo apresentado por Moyer, Niezgoda e Stanley (2005), no 67.º Yearbook
editado pelo NCTM, dedicado aos ambientes de aprendizagem suportados pela tecnologia, os
autores exploram as potencialidades dos materiais manipulativos virtuais. Actualmente, estes
encontram-se disponíveis em diversos formatos e acessíveis através da Internet, oferecendo
uma variedade de representações matemáticas e, em especial, numéricas. A propósito do uso
de uma ferramenta que faz uso dos blocos de base 10, com alunos do 2.º ano, os autores
concluíram que “o modelo visual (blocos de base 10 virtuais) ajudou os alunos a «verem» o
reagrupamento dos números durante o processo de adição, o que conferiu a este processo
mais significado para os alunos” (p. 31). O mesmo trabalho aborda o valor posicional dos
algarismos e cita a investigação existente para notar que muitos alunos até ao 3.º e ao 4.º ano
têm uma compreensão deficiente do valor posicional, afirmando que o 1 no número 15
significa um. Com o projecto realizado por estes autores, foi apurado que “as imagens visuais
das dezenas e das unidades ajudaram as crianças a desenvolver significado dos algarismos nas
posições das unidades e das dezenas”. Além disso, notaram que as crianças transferiram com
facilidade essa compreensão para tarefas de adição não pictóricos.
A questão da grandeza de um número, do significado do valor posicional dos
algarismos e da sua influência na grandeza do número pode ser um bom exemplo de uma
actividade para a sala de aula, com a vantagem de poder funcionar como um jogo. Estamos a
referir-nos a uma aplicação simples ou applet, designada por “Jogo do Valor Posicional” (em
inglês), disponível em http://education.jlab.org/placevalue/index.html.
O objectivo do jogo é criar o maior número possível com os dígitos que o computador
vai gerando aleatoriamente. O computador dá um dígito de cada vez, que o jogador tem de
colocar numa posição do número, sem saber qual vai ser o dígito a sair na extracção seguinte.
O jogador não tem permissão para alterar a ordem dos dígitos que já colocou, por isso, terá de
pensar cuidadosamente antes de fazer a colocação de cada dígito. O jogo tem ainda algumas
opções como escolher o número de dígitos que o número terá, decidir um número de dígitos
que poderão ser recusados (0 a 3 dígitos) e estabelecer o valor máximo dos dígitos a utilizar.
Por exemplo, para um número formado por quatro dígitos, as extracções consecutivas foram
as seguintes:
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1.ª extracção:

2.ª extracção:

3.ª extracção:

4.ª extracção:

1

1

0

6

O curioso do jogo está em saber “arriscar” e esperar que não saia um algarismo menor
do que os já utilizados anteriormente. Por isso, vamos tentando colocá-los por ordem
crescente, das unidades para os milhares, mas... nem sempre se acerta. Uma tentativa
razoável, mas sem sucesso seria a seguinte:

Figura 1. Uma tentativa falhada de obter o maior número possível

O computador é simpático (e diz-nos que foi uma boa tentativa!) mas mostra-nos depois
qual seria o maior número possível com os dígitos extraídos, se tivéssemos conseguido
“adivinhar” onde eles deveriam ser colocados.

Figura 2. A comparação entre o maior número possível e o número criado

Questões possíveis acerca desta breve experiência poderão ser:
• Se eu tivesse optado pela possibilidade de descartar um dígito, que dígito teria
descartado?
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• Se tivesse descartado um dos dígitos, conseguiria ganhar? Se sim, em que
condições?
• Se, em vez de um 0 tivesse saído um 9, na 3ª extracção, o que deveríamos fazer?
Nesse caso, se o 6 viesse na 4ª extracção, o que aconteceria? E como fazer, neste
caso?
O primeiro 9 fica logo na posição dos milhares! A seguir sai um 6. Vai ter de ficar à direita
1.ª extracção:

2.ª extracção:

3.ª extracção:

4.ª extracção:

9

6

9

7

... Nas centenas ou nas dezenas? Ainda podem sair dígitos maiores ou iguais a 6: 9, 8, 7,
6. Mas também menores do que 6: 5, 4, 3, 2, 1, 0. A situação parece relativamente
equilibrada. Arriscamos a colocar o 6 na casa das dezenas. Sai depois um 9. Claro que ficará
nas centenas. Resta esperar que o último a sair seja menor que 6... Sai um 7... Tudo estragado!

Figura 3. Uma nova tentativa falhada

Finalmente, sempre chega uma sorte... os seguintes dígitos saíram muito bem “ordenados”.
1.ª extracção:

2.ª extracção:

3.ª extracção:

4.ª extracção:

9

8

6

1

Por que é que, neste caso, não foi difícil conseguir o maior número possível?
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Figura 4. Uma experiência bem sucedida

Uma outra tarefa experimentada num estudo de Kieran e Guzmán (2005) revela-se
muito interessante para o desenvolvimento de conceitos elementares de teoria de números,
com recurso à calculadora. Estes autores consideram que os alunos dos níveis médios do
ensino básico e também o desenvolvimento de conceitos elementares de teoria de números
têm recebido, até ao momento, escassa atenção na literatura relativa à utilização das
tecnologias. Apesar de recomendações, como as do NCTM (2000), que apontam para o
envolvimento dos alunos em tarefas onde estejam presentes divisores, múltiplos, números
primos e divisibilidade, parece haver falta de bom material para trabalhar sobre estes tópicos,
quer nos livros de texto quer nos recursos profissionais. A actividade que esteve na base deste
estudo, com alunos de 7.º, 8.º e 9.º anos, intitula-se “Cinco passos até ao zero” e foi adaptada
de uma proposta de Williams e Stephens (1992):
Escolhe um número inteiro de 1 a 1000 e tenta levá-lo até zero, em cinco passos ou
menos, usando apenas os números inteiros de 1 a 9 e as quatro operações básicas: +, −, ×, ÷ .
Podes usar o mesmo número mais do que uma vez nas operações a efectuar. (Kieran & Guzmán,
2005, p. 38).

O trabalho relatado incidiu na exploração da tarefa, descrevendo-se como os alunos
passaram de estratégias de tentativa e erro para formas mais ponderadas de resolver o
problema, identificando, no decurso da sua exploração, propriedades e relações numéricas
relevantes. Por exemplo, um dos alunos apresentou a seguinte solução para o número 432:
432 / 2 = 216
216 / 2 = 108
108 / 2 = 54
54 / 3 = 18
18 / 3 = 6
6−6 = 0
A este aluno foram colocadas questões sobre a sua estratégia: Explica a tua estratégia.
Achas que funcionará sempre? Porquê?
De acordo com os resultados obtidos nesta investigação, os alunos começaram por
atender a critérios simples de divisibilidade (por 2 se o número era par ou por 5 se o número
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terminava em 0 ou 5). Progressivamente, a técnica foi evoluindo para a procura do maior
divisor possível, de 1 a 9. Mais tarde, surgiu a hipótese de subtrair ou adicionar um número ao
inicial, de modo a que o resultado fosse divisível por 9, pois esta seria uma forma de chegar
mais rapidamente ao zero.
Outros alunos começaram a desenvolver aproximações ao número dado pela
multiplicação de factores tão altos quanto possível (por exemplo, 9 × 9 × 9 está perto do
número 732, 9 × 8 × 6 está perto do número 431), de forma a iniciarem o processo com a
necessária adição ou subtracção e depois continuarem com as divisões correspondentes ao
inverso dos produtos encontrados.
Acerca do papel da calculadora que esteve presente na actividade desenvolvida, os
autores reconhecem que as teclas das operações +, −, ×, ÷ permitiram aos alunos realizar as
sucessivas operações num único andamento. Isto levou a que não tivessem de se fixar nos
passos intermédios que tenderiam a captar a sua atenção numa resolução com papel e lápis.
Assim, o foco da atenção foi dirigido para aspectos estruturais dos números e da sua
decomposição, os quais se poderiam ter eclipsado de outra forma. Em particular, no caso das
operações de multiplicação e divisão, os alunos ficaram livres para analisar os produtos e
quocientes em relação aos números que os produziram. Em resumo, os autores concluíram
que: “Num ambiente de papel e lápis é muito mais difícil para os alunos pensarem sobre a
teoria matemática enquanto estão a tentar concentrar-se na obtenção do resultado numérico
correcto de uma operação” (Kieran & Guzmán, 2005, p. 41).

Sequências e regularidades: Investigações numéricas
Tal como deriva das novas orientações curriculares e é defendido por diversos autores,
as investigações numéricas constituem um ambiente propício ao desenvolvimento de um
largo conjunto de capacidades e, ao mesmo tempo, favorecem o desenvolvimento de
conhecimentos importantes acerca dos números (Ponte, Brocardo & Oliveira, 2003): “Desde
muito cedo, podem ser propostas tarefas em que os alunos são convidados a analisar padrões e
regularidades envolvendo números e operações elementares” (Ponte, Brocardo & Oliveira,
2003, p. 64).

Um exemplo de tecnologias em Investigações Numéricas
Uma tarefa cuja exploração foi feita por alunos de 14-16 anos é relatada por Lozano
(2004) e intitula-se “O salto da rã”. Esta situação pode ser trabalhada com materiais simples e
manipuláveis, como moedas ou fichas de duas cores que simulam rãs sobre nenúfares. As rãs
de uma mesma cor estão todas alinhadas do lado direito e as da outra cor estão todas
alinhadas do lado esquerdo. O objectivo é passar as rãs de cada cor para o lado contrário.
Cada rã pode saltar por cima de uma rã de outra cor ou deslizar para um nenúfar vazio que lhe
seja contíguo. Não podem estar duas rãs sobre o mesmo nenúfar.
Uma outra hipótese de explorar este problema consiste na utilização de um applet como
o que se encontra em http://www.mathsnet.net/puzzles/leapfrog/index.html. (de entre outros
semelhantes disponíveis na Web).

Números: Desenvolvimento curricular e tecnologia

9

L. Menezes e S. Carreira

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Grupo de discussão 3

Figura 5. O jogo do salto da rã e as suas regras

Nesta aplicação, pode ser escolhido o número de rãs de cada cor e as rãs são
transportadas com o movimento do ponteiro para as posições que pretendermos, de acordo
com as regras estabelecidas. O objectivo essencial é o de saber qual o número mínimo de
movimentos necessários para transferir as rãs para o lado contrário ao inicial. O próprio
programa exibe o seguinte desafio: “És capaz de encontrar uma regra para o número de
movimentos? Investiga...”.
Segundo Lozano (2005), esta proposta é particularmente adequada para aplicar
procedimentos indutivos, em que a consideração de casos particulares se torna na base para a
obtenção de novos dados, em busca de regularidades que conduzam a resultados mais gerais.
O autor refere que os alunos identificam regularidades no número de passos de cada
configuração e que são igualmente interessantes as relações que estes estabelecem entre
configurações “sucessivas” (duas rãs de cada cor, três rãs de cada cor, etc.).
Com este tipo de problema, é muito natural surgirem diferentes formas de resolução por
parte dos diversos alunos e é muito importante que o professor insista em verificar que os
resultados obtidos são expressões equivalentes ou que constituem particularizações de
expressões gerais que só têm em conta alguns dos casos possíveis. Por exemplo, para o
mesmo número de rãs de cada cor, o número de movimentos é o quadrado do número de rãs
de uma cor, mais o dobro do número de rãs de uma cor (p. ex. azuis), A 2 + 2 A . Para
diferentes números de rãs de cada cor, o número de movimentos é o produto dos números de
rãs (azuis e verdes), mais a soma dos números de rãs, AV + A + V .

Do pensamento aritmético ao pensamento algébrico: O recurso à folha de
cálculo
Ainda no domínio dos Números, a transição da Aritmética para a Álgebra tem sido
objecto de interesse na investigação em educação matemática. A par deste tema, assoma um
novo apelo à investigação sobre as potencialidades da folha de cálculo, que não sendo uma
ferramenta desenhada para o trabalho em torno de conceitos matemáticos, manifesta
potencialidades desde há muito reconhecidas como úteis na resolução de problemas em
diversos domínios (Moreira, 1989; Carreira, 1992; Amorim, 1996) designadamente pela sua
capacidade de colocar em interacção diferentes modos de representação (algébrica, numérica,
gráfica, pictórica).
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As actividades de criação de padrões numéricos e de descoberta de regras gerais em
situações numéricas podem ser um dos meios de fazer a transição da Aritmética para a
Álgebra formal (Lee, 1996, referido por Lannin, 2005). A actividade típica de construção de
padrões numéricos oferece um contexto para levar os alunos a generalizar uma regra que pode
ser usada para determinar outros casos particulares.
Conforme é afirmado por Lannin (2005), a investigação já produzida permite afirmar
que a folha de cálculo pode ajudar os alunos a fazer conexões entre ideias informais e
representações formais. “O acto de clicar numa célula, que representa um caso particular de
uma generalização, para a construção de uma regra que relaciona uma ou mais quantidades,
poderá auxiliar os alunos na compreensão do significado de variável ou de quantidade que
varia” (Lannin, 2005, p. 236-237). No trabalho deste autor, a folha de cálculo funcionou como
uma ferramenta flexível através da qual alunos do 6.º ano puderam construir regras recursivas
ou explícitas perante diversos problemas. Uma das tarefas colocadas durante este estudo tem a
designação de “Autocolantes nos cubos” e oferece o seguinte enunciado:
Uma empresa produz barras coloridas, unindo cubos em filas e juntando-lhes
autocolantes com «sorrisos», por meio de uma máquina, que cola exactamente um autocolante
em cada face descoberta de cada cubo. Em cada face descoberta de qualquer dos cubos tem de
ser colado um autocolante, por isso, esta barra de 2 unidades precisa de levar 10 autocolantes.

1. Quantos autocolantes são necessários para barras de comprimentos desde 1 até 10?
Explica como determinaste esses valores.
(...)
4. Explica como podes determinar o número de autocolantes necessários para uma barra
de qualquer tamanho. Escreve uma fórmula que possas usar para determinar esse número.
(Lannin, 2005, p. 256).

Neste problema, que representa uma situação de variação linear, os alunos tinham a
possibilidade de enveredarem por uma relação recursiva ou pela procura de um termo geral.
Os alunos foram capazes de propor generalizações (recursivas ou explícitas) que
representavam adequadamente a situação. Em ambos os casos, os esquemas geométricos
foram importantes incorporações das características gerais dos argumentos usados para apoiar
a generalização:
• 4n + 2 , porque cada cubo fica com 4 faces destapadas, excepto os dois cubos
das pontas que ainda têm, cada um, mais uma face destapada.
• Seguinte = Anterior -1 + 5, porque é como se retirássemos um autocolante ao
extremo da barra e aí colássemos outro cubo com 5 autocolantes, pois a face do
novo cubo que vai ser colada à barra anterior não leva autocolante.
• 6n − 2( n − 1) , porque cada cubo tem 6 faces, e temos de subtrair as faces que
estão unidas nas junções dos cubos. Em cada junção estão duas faces unidas e o
número de junções é igual a o número de cubos da barra, menos um.
Acerca da folha de cálculo como ferramenta pedagógica, Lannin (2005) refere que uma
das razões para a utilização da tecnologia, naquele estudo, consistia em retirar a necessidade
de executar cálculos fastidiosos e em aumentar o foco sobre o processo de generalização. No
entanto, para muitos dos alunos, a folha de cálculo serviu como um meio de implementar
Números: Desenvolvimento curricular e tecnologia
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rapidamente uma estratégia de tentativa e erro, sem terem feito uma reflexão suficiente acerca
do processo utilizado e sem saberem explicar porque é que uma determinada generalização
era válida. Deste modo, a utilização da folha de cálculo foi condicionada pela atitude dos
alunos face a esse recurso. E sublinha, a este propósito, uma das ideias-chave relativamente
ao uso de qualquer instrumento como ferramenta pedagógica: uma ferramenta torna-se
pedagógica, na medida em que for capaz de promover a reflexão e o raciocínio subjacentes ao
seu uso (Lannin, 2005; Kokol-Voljc, 2003).

Desafios colocados pelas tecnologias no tratamento dos Números
Alguns dos desafios que se colocam aos professores no ensino do tema Números
envolvem seguramente uma nova maneira de encarar o cálculo, incluindo o cálculo mental, a
aprendizagem das operações e o desenvolvimento do sentido do número. Mas esses desafios,
como é salientado por Matos (2008), incluem também a criação de uma cultura de
aprendizagem que ofereça “oportunidades para que os alunos entrem em espaços de
participação nos quais a competência esteja presente mas de forma aberta à sua acção” (p.
78). Tais oportunidades passam, em muito, por formas específicas de apresentar e partilhar
ideias e de abordar e usar as TIC, colocando a ênfase nos problemas, nas questões e nos
desafios. Trata-se de introduzir e de acentuar a dimensão da comunicação e da construção
colaborativa dos saberes (Matos, 2008).
• No momento presente, em que as TIC se trivializam, em que as tecnologias são
cada vez mais “domésticas” e os jovens transportam para a escola as “culturas
tecno-populares” do uso que fazem das TIC em casa (Kent & Facer, 2004), que
papel pode e deve assumir a utilização pedagógica das tecnologias no ensino da
Matemática?
• Em particular, como enfrentar a presença ubíqua da calculadora de bolso (ou de
telemóvel) nos jovens (e adultos) de hoje e como transformá-la em mais do que
um mero dispositivo de cálculo, desinteressante e banal? Que estratégias se
apresentam para resolver o problema (ainda não resolvido) da integração da
calculadora básica e científica na aprendizagem, numa perspectiva de
desenvolvimento do sentido do número?
• Como transformar recursos cada vez mais disseminados e profusos, como
applets e outros materiais virtuais, com francas potencialidades no uso de
representações para o trabalho com Números, em ferramentas pedagógicas para
a aula de Matemática?
• O que podemos ganhar com o recurso às tecnologias em actividades de
investigação numéricas ou em resolução de problemas? Por exemplo, como
trabalhar a procura de regularidades e a construção de modelos algébricos ou
como passar das relações numéricas às funções, envolvendo o uso da folha de
cálculo?
• Como poderão as tecnologias favorecer as conexões matemáticas, o raciocínio
matemático e a comunicação, em torno de problemas com Números?
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AS TAREFAS DE ENSINO E A APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS
DECIMAIS
Célia Mestre
EB1/JI de Vale Flores
celiamestre@hotmail.com

1. Introdução
Esta comunicação pretende divulgar os resultados de um estudo empírico realizado que
teve como unidade de análise as tarefas matemáticas propostas numa sala de aula de 3.º ano
de escolaridade para introdução dos números decimais e foi orientado pelas seguintes
questões:
1. Como se caracterizam as tarefas utilizadas para introduzir os números
decimais?
2. Como se caracterizam as aprendizagens realizadas pelos alunos
relativamente aos números decimais?
3. Como se caracterizam as dificuldades dos alunos relativamente aos números
decimais?
4. Que relações se podem estabelecer entre as tarefas utilizadas e as
aprendizagens e dificuldades dos alunos?
Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, predominantemente descritivo e
interpretativo, que usa uma estratégia do tipo de estudo de caso instrumental. Os dados foram
recolhidos através da observação naturalista de aulas e de entrevistas à professora titular de
turma e a sete alunos. Da observação das aulas, foram seleccionadas sete tarefas e analisadas
de acordo com a utilização pedagógico-didáctica feita pela professora e do trabalho
proporcionado e realizado pelos alunos. Nas entrevistas aos sete alunos, foram também
aplicadas tarefas e analisado o desempenho de cada aluno nessas tarefas. Os dados recolhidos
foram sujeitos a uma análise de conteúdo e posterior triangulação com o quadro conceptual e
teórico de suporte deste trabalho.
Nesta comunicação apresentam-se algumas das tarefas observadas e a forma como
foram conduzidas na sala de aula, centrando a abordagem nas dificuldades demonstradas
pelos alunos e nas implicações que podem apresentar na aprendizagem dos números decimais,
respondendo-se de forma mais directa à última questão colocada neste estudo.
O ensino e a aprendizagem dos números decimais
A complexidade na aprendizagem dos números racionais deve-se, em parte, ao facto
destes assumirem diferentes significados ou constructos - relação parte-todo, medida, razão,
quociente e operador (Kieren, 1988). Monteiro e Pinto (2005) referem também a dificuldade
na concepção da unidade e o ensino precoce e descontextualizado dos símbolos e algoritmos
como factores agravantes das dificuldades que os estudantes manifestam:
A aprendizagem dos aspectos formais do estudo das fracções e decimais provêm do ensino,
nomeadamente dos algoritmos, das operações e das regras, onde, de um modo geral, a ênfase é
bastante mais acentuada nos procedimentos do que nos conceitos e raramente se estabelecem
“pontes” entre uns e outros (p. 89).
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Behr e Post (1992) referem que o conjunto dos números racionais é o primeiro que
aparece à criança que não é baseado na contagem, característica que também é fonte de
muitas dificuldades. Neste sentido, Frobisher et al. (2002) alertam para o facto de que a
abordagem dos números inteiros pressupor que haja sempre um número precedente e um
número posterior e que na introdução dos números decimais deixar de fazer sentido falar do
número seguinte. Este pequeno passo significa uma passagem extremamente considerável na
compreensão do sistema numérico, considerando a noção de que podemos sempre falar de,
pelo menos, um número entre outros dois, revolucionando também a concepção da linha
numérica. Estes autores referem ainda o potencial de confusão ser provocado pela própria
linguagem que envolve os decimais: décima é similar a dez, centésima a cem e milésima a
mil.
Por outro lado, as fracções e os números decimais constituem uma ampliação
significativa dos conhecimentos das crianças. A compreensão de fracções e decimais alarga a
consciência que os alunos têm sobre a utilidade e o poder dos números, ampliando o seu
conhecimento acerca do sistema numérico, tornando-os aptos a descrever fenómenos do
mundo real e a aplicar esses conhecimentos à resolução de problemas envolvendo medidas,
cálculos aproximados e estatísticos (Fernandes, 1994).
De acordo com Hiebert e Wearne (1986), observar os alunos a trabalharem com os
números decimais é observar alunos a lutar contra símbolos escritos que eles não
compreendem. Os símbolos decimais são percepcionados como novos símbolos, com novas
regras e representando novos conceitos. Muitos estudantes falham na relação entre os velhos e
os novos conceitos, na relação com os números inteiros.
Os autores Hiebert e Wearne (1988) desenvolveram uma teoria explicativa de como os
estudantes se tornam competentes em manipular os símbolos matemáticos, caracterizada por
cinco processos cognitivos consecutivos, onde a retenção dos anteriores permite o
desenvolvimento dos novos. Esta teoria explica muitas das dificuldades que os alunos têm na
aprendizagem dos números decimais sugerindo que são adquiridos processos posteriores sem
a consolidação necessária dos anteriores.
Os cinco processos que permitem a competência simbólica são:
1. O processo de conexão - Connecting Process - onde os símbolos individuais
são relacionados com referentes.
2. O processo de desenvolvimento - Developing Process - onde as regras de
manipulação dos símbolos são desenvolvidas a partir de acções com os
referentes já existentes.
3. O processo de elaboração - Elaborating Process - onde as regras são
extensíveis a problemas similares mas mais complexos.
4. O processo de rotinização - Routinizing Process - onde as regras são
memorizadas e automatizadas.
5. O processo de construção - Building Process - onde os símbolos e as regras
são usados como referentes para a construção de outros sistemas simbólicos
mais abstractos.
A investigação tem demonstrado que muitos dos erros que os alunos cometem ao
trabalhar com os números decimais têm relação com a forma como são introduzidos estes
conceitos. Muitas vezes, os números decimais são introduzidos em relação às unidades de
medida. No entanto, uma medida representada por um número decimal pode facilmente
converter-se num número inteiro através da redução a outra unidade do mesmo sistema de
medida. Ou seja, 1,5 m converte-se para 15 dm e deixa de ser representado por um número
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decimal. Desta forma, apresenta-se erradamente a ideia de que os números decimais se podem
converter em números inteiros (Matos & Serrazina, 1996).
Torna-se assim evidente que as propostas pedagógicas de introdução dos números
decimais podem ter um papel crucial no desenvolvimento das aprendizagens nos alunos.
Os números decimais introduzidos através do sistema monetário
As crianças precisam aprender a lidar com o dinheiro desde muito cedo, reconhecendo
os valores monetários e operando com eles. Carraher e Schliemann (1988) referem que ao
contrário da contagem de objectos onde apenas se tem em conta o seu valor absoluto, a
contagem do dinheiro envolve também o valor relativo no uso das moedas e das notas. De
acordo com estas autoras, contar dinheiro ajuda à compreensão da decomposição dos
números, do seu valor absoluto e do seu valor relativo e à apreensão de importantes
propriedades das operações de adição e subtracção. As mesmas autoras estudaram a forma
como as crianças brasileiras vendedoras de rua operavam com o dinheiro e concluíram que
estas crianças apresentam uma maior performance de cálculo do que nas tarefas de cálculo na
escola: 98% de cálculos correctos nas vendas de rua e apenas 37% de respostas correctas nos
cálculos escolares, mesmo quando expostas aos mesmos números ou situações. Estas autoras
propõem o trabalho com o dinheiro na escola ao invés do uso de outros materiais (como os
blocos Dienes, por exemplo), argumentando que o mesmo se torna mais motivante para as
crianças e por se tratar de um material real e de uso na vida quotidiana, que sabem ou
aprendem a usá-lo na vida prática fora da escola.
O dinheiro pode ser usado como introdução e motivação para os decimais, e isso é
aceite nos currículos. No entanto, algumas particularidades da forma como se usa e fala do
dinheiro podem não ajudar no estudo dos decimais:
• Para a maioria das pessoas, há apenas duas casas decimais quando se fala de
dinheiro, não sendo um sistema infinito como os decimais.
• Os dígitos das posições dos decimais representam distintas moedas, como os
euros e os cêntimos.
A separação de uma quantidade em duas unidades distintas, euros e cêntimos, pode
interferir com a compreensão da relação x10 entre duas posições consecutivas. Por exemplo,
0,65€ pode ser pensado concretamente como valor monetário sessenta e cinco cêntimos, mas
mais dificilmente como seis décimas mais cinco centésimas de um euro.
Embora haja vantagens do ponto de vista do quotidiano em relacionar o sistema monetário
com os decimais, há pontos que devem ser cuidadosThyer e Maggs (citados em Frobisher et
al., 2002) referem que o ensino do sistema monetário é mais difícil do que ensinar
comprimentos e capacidades, porque a relação entre as moedas não é facilmente visível. Ao
contrário dos centímetros e milímetros cujas relações podem ser facilmente reconhecidas
numa régua, 10 cêntimos e 1 cêntimo são objectos discretos sem relação visível entre eles.
Para Brekke (citado em Frobisher et al., 2002) a compreensão dos números decimais
não é necessária nos contextos do dinheiro, pois o estudante pode facilmente trocar cem
cêntimos por um euro e continuar a trabalhar com números inteiros.

2. As opções metodológicas
Neste trabalho, assume-se claramente um modelo qualitativo de investigação e, de entre
as diferentes estratégias, optou-se pelo tipo de estudo de caso. Fundamenta-se esta opção
tendo em conta os três factores essenciais identificados por Yin (1989): (i) as questões de
investigação serem do tipo “como” e “porquê”; (ii) não ser possível controlar todas as
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variáveis ou acontecimentos presentes; e (iii) o foco do estudo centrar-se em fenómenos
contemporâneos. Para este autor, uma investigação que use o modelo de estudo de caso
permite preservar as características holísticas e significativas da vida real.
Neste estudo de caso instrumental utilizaram-se como técnicas ou métodos de recolha
de dados a observação naturalista e entrevistas semi-directivas.
A observação realizada ao longo do trabalho de campo deste estudo de caso pode
definir-se como observação naturalista porque centrou-se, fundamentalmente, na descrição
das situações em que ocorreu o comportamento sendo este visto como resultante das respostas
do indivíduo a um conjunto de estímulos. Neste sentido, a inferência que o observador
produziu permitiu a criação de hipóteses que articularam a situação com o comportamento
dos observados. Assim, ao observador coube, primeiramente, fazer uma descrição objectiva
da situação e, em seguida, fazer inferências da articulação entre o comportamento dos
observados e a situação observada (Estrela, 1999).
Neste trabalho, a escolha da entrevista semi-directiva, entre as várias tipologias de
entrevista existentes, justifica-se pelo facto de esta não ser totalmente aberta nem
encaminhada por um grande número de perguntas exactas e por permitir uma recolha mais
abrangente e precisa das informações e dados transmitidos. Assim, pretendeu-se recolher
dados de opinião para a caracterização do processo em estudo e também conhecer as
concepções dos entrevistados sobre o tema.
Após a observação das aulas e a realização das entrevistas, procedeu-se à sua
transcrição, seguindo-se a análise de conteúdo das mesmas. Para tal, optou-se pela técnica de
análise de conteúdo de Bardin (1977). Foram criados temas de análise e dentro de cada tema
diferentes categorias. Para cada categoria foram ainda definidas subcategorias e indicadores.
Por fim, foi feita a triangulação entre os dados recolhidos e com o quadro teórico e
conceptual.
Os participantes e os procedimentos
Este estudo realizou-se numa turma de 3.º ano de uma escola urbana do distrito de
Setúbal. Na turma, constituída por dezanove alunos, com idades compreendidas entre os oito
e os doze anos, existiam alunos de origem angolana, moçambicana, guineense, chinesa e
paquistanesa.
A escolha desta turma em particular justifica-se por não se registarem problemas
comportamentais ou de outra ordem, enquadrando-se no objectivo de procurar um contexto
“normal” para que outras variáveis não interferissem directamente nos propósitos do estudo e
foi também intencional a ausência de interferência por parte do investigador no processo de
ensino-aprendizagem.
A recolha de dados foi efectuada no 2.º período do ano lectivo de 2005/06. Antes da
primeira observação de aula foram recolhidos alguns dados de contextualização através de
uma entrevista com a professora. Depois das observações naturalistas das aulas desta turma,
foram feitas entrevistas individuais a sete alunos onde era pedido que realizassem algumas
tarefas e explicassem os seus raciocínios. Por fim, realizou-se outra entrevista à professora
que permitiu o confronto dos dados recolhidos pelas observações das aulas e entrevistas aos
alunos com a percepção que a professora tinha do processo decorrido.

3. Apresentação e tratamento dos dados
Das aulas observadas definiram-se sete tarefas - “Divisão de 1€ em partes iguais”, “A
compra de chocolates”, “A compra de brinquedos”, “Trocar 5€ em oito moedas”, “Calcular
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mentalmente com números decimais”, “Números inteiros que se situam antes e depois dos
números decimais” e “Localizar e posicionar números decimais na recta numérica”. Nesta
comunicação apresentam-se alguns excertos das três tarefas considerados mais pertinentes
para a recolha dos dados.
Tarefa “Divisão de 1€ em partes iguais”
A primeira tarefa apresentada à turma consistiu na divisão da moeda de 1€ em partes
iguais. O material usado foi uma fotocópia com representações das moedas de um cêntimo,
dois cêntimos, cinco cêntimos, dez cêntimos, um euro e dois euros. Foi pedido aos alunos que
recortassem as moedas de forma a ter um euro dividido em duas, quatro, cinco, dez e cem
partes iguais.
A figura seguinte mostra a forma como foi introduzida a noção de quarta parte a partir
da divisão de 1€ em quatro partes iguais. Para tal, os alunos colaram na sua folha de trabalho
quatro conjuntos de moedas cada um composto por uma moeda de 0,20€ e uma de 0,05€,
acompanhando o desenho e representação que a professora fez no quadro.

Figura 1 - Registo no quadro

A representação dos valores de cada moeda a partir de números inteiros foi justificada
pela professora por esta ser a representação real usada nas moedas. De facto, nas moedas os
valores numéricos surgem como valores inteiros acompanhados da expressão “cent”
representativa de cêntimo. Por outro lado, a divisão de 1€ em quatro partes iguais não se
traduz fisicamente em quatro moedas mas em oito por não existir uma moeda de 0,25€.
A noção de décima parte foi introduzida também pela divisão da moeda de 1€ em dez
partes iguais, como ilustra o diálogo seguinte:
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A forma como surgiu a noção de décima foi pouco enfatizada e pode ter passado
despercebida para os alunos menos atentos. Por outro lado, o facto da divisão de 1€ em dez
partes iguais não ter visibilidade física poderá dificultar a compreensão dessa relação nos
alunos com maiores dificuldades por ser uma noção muito abstracta.
A representação simbólica da décima parte de 1€ foi feita a partir do desenho no quadro
e introduzida a notação 0,1€. Foi referenciado pelo aluno Rui Pedro a denominação “zero
vírgula dez”. Também foi feito o seguinte registo no quadro pela professora:

Figura 2 - Registo no quadro

O registo feito no quadro introduz a representação numérica de uma décima mas
apresenta algum descuido quando não indica que apenas 0,10€ é a décima parte do euro. Por
outro lado, não é evidente a relação de igualdade entre 0,10 e 0,1 e esse aspecto surge, muitas
vezes, como dificuldade para os alunos. Parece, assim, que teria sido importante referenciar
essa igualdade apesar de a representação de dez cêntimos ser 0,10€ e não usualmente escrita
como 0,1€, embora sejam ambas equivalentes.
Para além do descrito, alguns alunos demonstraram não conhecer correctamente o
sistema monetário, não identificando algumas das moedas trabalhadas. Assim, um aluno
colou uma moeda de 0,01€ em vez de 1€ e alguns alunos referiram existirem moedas de três
cêntimos. O episódio seguinte é revelador da dificuldade de uma aluna perante o
reconhecimento de uma moeda de 0,10€:
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Neste episódio, a leitura que a aluna faz de dez cêntimos como “dez euros” poderá ser
encarado como um reflexo da pouca precisão usada na representação do valor das moedas.
Por outro lado, e apesar de ter rectificado a sua resposta para “zero vírgula dez”, não permite
perceber se, de facto, a aluna consegue distinguir 10€ de 0,10€.
Analisando as potencialidades desta tarefa para introdução dos números decimais pode
considerar-se que se os alunos estiverem familiarizados com o uso do dinheiro,
nomeadamente se conhecem bem as moedas, se usam o dinheiro para fazer compras e se
sabem fazer trocos, este conhecimento quotidiano dos alunos poderá ser usado para constituir
um conjunto de referências importantes para a compreensão dos números decimais. Assim, se
os alunos têm o conhecimento da vida prática de que duas moedas de 0,50€ ou dez moedas de
0,10€, por exemplo, perfazem 1€ poderão utilizar esses conhecimentos para mobilizar as
noções de metade e décima parte, respectivamente. Eventualmente, esta tarefa poderá ser
considerada para introdução dos números decimais apesar do grau de abstracção exigido não
possibilitar a visualização da partição da unidade.
No entanto, a análise feita evidenciou que a maior parte dos alunos não está muito
familiarizada com o uso do dinheiro, não conhecendo as moedas ou não sabendo distingui-las.
Desta forma, poderá dizer-se que o recurso ao sistema monetário parece não ter possibilitado
a criação de referências para trabalhar os números decimais por este ser também
desconhecido para os alunos.
Por outro lado, a utilização de números inteiros para representar os valores monetários
(apesar de ser essa a representação usada nas moedas com a expressão “cent”) parece não ter
sido adequada, especialmente para introdução dos números decimais e por permitir a criação
de confusões nos alunos sobre a relação entre os números inteiros e os números decimais.
Desta forma, o desconhecimento do sistema monetário e algumas das suas
particularidades aparecem reflectidas nas dificuldades que os alunos manifestaram na aula. As
particularidades do sistema monetário que podem ser assinaladas por se reflectirem na
aprendizagem dos números decimais são o facto da divisão equitativa permitida pelo recurso
ao euro não ter visibilidade física, a existência de um número limitado de moedas que
condiciona a compreensão da densidade dos números racionais e a utilização de
representações dos valores monetários através de números inteiros (com a expressão “cent”).
Refira-se ainda que a utilização de uma linguagem um pouco imprecisa para leitura dos
números decimais (como “zero vírgula dez”, por exemplo) e o pouco cuidado usado na
representação dos números decimais (quer através dos valores monetários quer sem referência
ao euro) poderão ter suscitado algumas das dificuldades nos alunos que aparecem reflectidas
na exploração desta tarefa. De facto, essa forma de leitura e as representações usadas não
parecem muito adequadas para a introdução de um conteúdo que se reveste de tanta
complexidade.
Tarefa “A compra de chocolates”
A segunda tarefa apresentada à turma consistiu na resolução de um problema em que
estava identificado o preço de um chocolate (0,25€) e era pedido aos alunos que
completassem uma tabela com o preço de 2, 4, 8, 10, 30, 32 e 70 chocolates.
Na resolução do problema, o processo mais utilizado foi o algoritmo, sendo até
incentivado como primeiro recurso a partir de diferentes indicações orais feitas pela
professora, tais como o apelo à realização das “continhas” e cálculos e sua apresentação na
folha de trabalho. Para além disso, os algoritmos foram usados na maior parte das vezes
através da sua representação vertical, quer em relação à adição, quer em relação à
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multiplicação. Acrescente-se ainda que a operação privilegiada para a resolução do exercício
foi a adição, mesmo implicando o uso de múltiplas parcelas iguais.
O episódio seguinte demonstra a dificuldade do aluno com o algoritmo da
multiplicação:

Neste episódio da aula, é bastante evidente que este aluno não consegue determinar a
razoabilidade da sua resposta. De facto, se o aluno fosse confrontado com a sua resposta ao
problema poderia perceber facilmente que se um chocolate custa 0,25€, ou seja a quarta parte
de 1€, setenta chocolates não poderiam custar apenas 1,750€.
Considerando as potencialidades desta tarefa, pode referir-se que esta poderia ter sido
importante para o desenvolvimento do sentido do número racional. Se as noções da relação
parte todo tivessem sido usadas, poderiam desenvolver-se algumas relações interessantes
entre os números empregues. Por exemplo, se tivesse sido feita a exploração de que 0,25€
representa a quarta parte do euro, chegar-se-ia facilmente à conclusão que dois chocolates
custariam metade de um euro, ou seja, 0,50€. Essa relação poderia ter sido utilizada para
perceber que quatro chocolates custariam, evidentemente, 1€. Desta forma, seria ainda feita a
relação com a primeira tarefa “Divisão de 1€ em partes iguais”.
Tarefa “Calcular mentalmente com números decimais”
A quinta tarefa apresentada à turma consistia na resolução de um exercício a partir do
cálculo mental com valores decimais inferiores a uma unidade.
Os episódios seguintes demonstram as dificuldades evidenciadas pelos alunos na adição
mental de décimas:

A resposta inicial dada pela aluna parece demonstrar alguma confusão com os números
inteiros, pois, aparentemente, o que aluna adiciona é 5+2 dando-lhe o resultado sete que ela
converte para a representação decimal. Importa referir ainda que, embora o exercício
solicitasse a utilização do cálculo mental, perante as dificuldades da aluna evidenciadas neste
episódio da aula, a professora sugere o recurso ao algoritmo na sua representação vertical.
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Neste episódio a aluna não consegue adicionar 1+0,5 tratando os valores como se
fossem dois números inteiros, pois 1+5=6, de facto.
No cálculo com recurso ao algoritmo também foram registadas dificuldades na
resolução da adição de números decimais, na sua representação vertical:

A situação descrita poderia ter sido aproveitada para o cálculo sem recurso ao algoritmo
e utilizando as noções intuitivas da relação parte todo. Poderia ter-se recorrido à representação
através de um desenho da divisão de uma unidade em dez partes iguais. Identificadas as sete
décimas nesse desenho seria compreensível que mais ter décimas totalizariam a unidade. O
facto de se recorrer ao algoritmo para cálculos tão simples poderá descontextualizar as
importantes relações implicadas nestes cálculos.
É importante referir que tendo sido esta tarefa aplicada na última aula observada, as
dificuldades que os alunos continuam a manifestar parecem estar centradas nas bases
conceptuais para a compreensão dos números decimais. Refira-se ainda que a exploração
desta tarefa se centrou na aplicação de procedimentos e regras como o uso, aparentemente,
desnecessário do algoritmo na sua representação vertical e o recurso a estratégias como as
casinhas que parecem muito vazias de conteúdo conceptual.
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As entrevistas aos alunos
Foram realizadas entrevistas onde foram aplicadas diferentes tarefas: exploração do
material Dienes, a partilha equitativa de sandes, a reconstrução da unidade, os euros, as
operações. As três primeiras tarefas tinham como objectivo a recolha de dados sobre a
compreensão dos números decimais e as duas últimas estavam mais direccionadas para a
aplicação de procedimentos.
Dos sete alunos entrevistados, apenas três não apresentaram grandes dificuldades na
resolução das tarefas propostas, demonstrando compreender e aplicar os conceitos relativos às
noções de unidade, décima e centésima e representando-os numericamente com correcção.
Estes alunos não revelaram também dificuldades relativamente à aplicação dos procedimentos
quer das técnicas de cálculo quer de composição e decomposição de números na
representação decimal.
Relativamente aos restantes quatro alunos, todos demonstraram dificuldades nas
primeiras três tarefas, mais direccionadas para a compreensão dos números decimais.
Também na tarefa com os euros e, embora reconhecessem os valores das moedas
representadas, estes alunos não conseguiram representar numericamente o valor das moedas.
No entanto e apesar das dificuldades reveladas nas tarefas de aplicação da compreensão dos
conceitos relativos aos números decimais, estes alunos não apresentaram grandes dificuldades
na resolução das operações, cumprindo a regra “vírgula debaixo de vírgula”.

4. Conclusões do estudo
Pela triangulação dos dados obtidos através dos diferentes procedimentos efectuados e
relacionando-os com o quadro teórico e conceptual, vai-se interpretar em seguida, de forma
indutiva, e responder à seguinte questão orientadora:
Que relações se podem estabelecer entre as tarefas utilizadas e as aprendizagens e
dificuldades dos alunos?
Tendo em conta que, das sete tarefas observadas nas aulas, quatro referiram-se aos
números decimais no contexto do euro e que, dessas quatro, apenas uma se centrou na
exploração das noções básicas da relação parte todo, é compreensível a relevância das
dificuldades dos alunos quanto à compreensão dos números decimais. De acordo com os
diversos autores estudados, o conceito de unidade e a sua subdivisão em partes iguais é
fundamental para que o aluno compreenda os números racionais (Monteiro et al., 2005;
Frobisher et al, 2002; Fernandes, 1994).
Ao assumir como opção pedagógica, a introdução dos números decimais no contexto do
sistema monetário, a professora titular de turma considerou as potencialidades de uso de um
material concreto conhecido pelos alunos. Tendo em conta a perspectiva de Hiebert e Wearne
(1988) e a teoria desenhada pelos mesmos autores, esta professora assumiu o uso do sistema
monetário como referente para o ensino dos números decimais. Sendo assim, seria suposto
que a abordagem a partir do euro funcionasse como base de compreensão para os significados
dos números decimais. No entanto, as dificuldades que os alunos demonstraram prenderam-se
também com o conhecimento do sistema monetário. Desta forma, pode concluir-se que o uso
do sistema monetário como referente não foi eventualmente o mais apropriado tendo,
inclusivamente criado outras dificuldades não directamente relacionadas com os números
decimais mas relativas ao desconhecimento que os alunos tinham do próprio sistema
monetário.
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Também as particularidades do sistema monetário conduziram, neste estudo, a três
aspectos críticos para o ensino dos números decimais. O primeiro prende-se com o facto do
sistema monetário se apresentar como um sistema finito, com um número limitado de moedas
que dificulta a compreensão da densidade do conjunto dos números racionais. O segundo
aspecto diz respeito ao facto da divisão de 1€ em partes iguais não ser uma divisão física e
palpável que permita uma compreensão visual das noções da relação parte todo, tão
importante de se estabelecer nas primeiras abordagens aos números decimais em crianças
destas idades. Por último, como terceiro aspecto, apresenta-se o facto da representação do
valor monetário nas moedas de cêntimos se estabelecer a partir de números inteiros e
acrescentando a expressão “cent.”. Este último aspecto foi particularmente constrangedor
quando se introduziram as representações de décima e centésima a partir da visualização das
moedas de 0,10€ e 0,01€, respectivamente.
A análise das primeiras quatro tarefas permitiu verificar que a relação parte todo apenas
foi consistentemente trabalhada na tarefa “Divisão de 1€ em partes iguais”, as restantes três
tarefas trabalharam de forma mais insistente o cálculo através de valores monetários. Refirase ainda que na segunda tarefa apresentada aos alunos - “A compra de chocolates” - apenas se
trabalhou o cálculo com números decimais. A prevalência da exploração de procedimentos
em detrimento do entendimento dos conceitos, conduziu também à criação de dificuldades
por parte dos alunos. Tendo em conta as perspectivas que defendem que os alunos precisam
de tempo para construir os conceitos e descobrir as relações antes da introdução das regras e
procedimentos (Monteiro & Pinto, 2005; Frobisher et al., 2002; Hiebert & Wearne, 1986); o
cálculo com os números decimais foi introduzido, neste estudo, muito precocemente e não
permitiu a construção de um verdadeiro conhecimento dos conceitos.
As opções tomadas nestas primeiras quatro tarefas influenciaram o desempenho dos
alunos nas tarefas seguintes que foram aplicadas sem referência ao sistema monetário como
se constatou pelos dados recolhidos nas observações das aulas, nas entrevistas feitas aos
alunos e foi assumido também pela professora na sua segunda entrevista. Ao serem
trabalhados os números decimais sem referência ao sistema monetário, os alunos
demonstraram a pouca consolidação que tinham desses números apresentando dificuldades ao
nível da compreensão dos números decimais.
Portanto, a opção de introduzir os números decimais a partir da abordagem ao sistema
monetário, parece não ter sido a indicada para possibilitar a construção de um conhecimento
conceptual (Hiebert & Wearne, 1986) acerca dos números decimais, especialmente por se ter
dado mais ênfase aos procedimentos do que aos conceitos e a relação entre uns e outros não
ter sido estabelecida (Monteiro & Pinto, 2005).
Refira-se ainda que as tarefas apresentavam potencialidades que, possivelmente, não
foram exploradas da forma mais adequada. Este aspecto prende-se com a utilização
pedagógico-didáctica, que se centrou fundamentalmente na aplicação de técnicas e
procedimentos rotineiros, em detrimento do desenvolvimento da compreensão dos conceitos.
Desta forma, considera-se que outras abordagens pedagógico-didácticas mais direccionadas
para o envolvimento activo dos alunos na aprendizagem, o recurso a materiais manipuláveis e
a exploração mais acentuada da recta numérica, poderiam, eventualmente, ter proporcionado a
construção do conhecimento por parte dos alunos de uma forma mais significativa.
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5. Conclusões finais
Como conclusão final deste estudo, pode referir-se que os dados recolhidos e analisados
permitem reflectir sobre as dificuldades que os alunos, usualmente, demonstram na
aprendizagem da Matemática.
Embora se considere que sendo esta investigação um estudo de caso do tipo
instrumental e que as suas conclusões se referem, essencialmente, ao contexto específico
estudado, o problema aqui identificado poderá ser comum a muitos contextos de
aprendizagem. De facto, a assumida difícil relação da professora deste estudo com a
Matemática não é tão invulgar encontrar nos professores, nomeadamente nos do 1.º ciclo.
Como foi constatado, essa relação denota não só dificuldades de natureza científica como
também fragilidades ao nível didáctico e pedagógico. A prevalência de regras, “truques” e
procedimentos de natureza mecânica parece contribuir para que a aprendizagem dos conceitos
estruturantes seja substituída pela aquisição de meras rotinas. Este estudo realça como
consequência desta abordagem as dificuldades de aprendizagem que foram claramente
identificadas.
Desta forma, esta investigação sugere que os problemas de aprendizagem da
Matemática por parte dos alunos poderão ser superáveis se os professores e todos os
intervenientes assumirem que a formação científica e pedagógico-didáctica é condição
fundamental para resolver esta situação.
Em conclusão, saliente-se a importância da investigação centrada no contexto da sala de
aula. É no contexto de sala de aula que se assumem as experiências reais de aprendizagem
proporcionadas aos alunos e são elas que desencadeiam ou dificultam a construção do
conhecimento.
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1. Introdução
O desenvolvimento do sentido de número é um dos aspectos essenciais da
aprendizagem da Matemática nos primeiros anos de escolaridade, de modo a capacitar os
alunos para resolverem problemas, nomeadamente de adição e subtracção de números inteiros
positivos (McIntosh, Reys & Reys, 1992; NCTM, 2007; Resnick, 1986; Reys, 1994; Sowder,
1992).
Recentes documentos de cunho curricular (tais como, Australian Education Council,
1991; ME-DEB, 2001; ME-DGIDC, 2007; NCTM, 1991, 2000; TAL, 1997-2001) realçam a
importância do sentido de número com o argumento de que a sua compreensão poderá ser
muito útil para compreender os números em geral e desenvolver estratégias úteis que
envolvam números e operações, bem como contribuir para uma melhoria do conhecimento
matemático dos alunos.

2. Problema e questões do estudo
Este artigo é parte de um estudo mais amplo que tem como suporte uma experiência de
ensino realizada numa turma do 2.º ano de escolaridade ao longo do ano lectivo de 2007/08,
no âmbito do tema Números e Operações, e tem por base a realização de um conjunto de
problemas de adição e subtracção envolvendo os vários significados destas operações. O
objectivo do estudo é compreender como os alunos desenvolvem o sentido de número num
contexto de resolução de problemas de adição e subtracção de números inteiros positivos. Em
particular, procura-se estudar as estratégias e procedimentos a que recorrem e as dificuldades
com que se deparam no âmbito de uma experiência de ensino.
A partir deste objectivo foram definidas as questões do estudo. Nesta comunicação
apresentar-se-á parte da análise dos dados de uma aluna, Mariana, relativamente à seguinte
questão do estudo: “Que estratégias e procedimentos usam os alunos ao longo da experiência
de ensino na resolução de problemas de adição e subtracção de números inteiros positivos em
diferentes contextos? Que dificuldades evidenciam? Que evolução se manifesta?”

O desenvolvimento do sentido do número em contextos…

E. Ferreira e L. Serrazina

Grupo de discussão 3

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

3. Enquadramento teórico
Sentido de número
A ênfase dada ao sentido de número no currículo de Matemática nos primeiros anos é
bastante recente e muita da caracterização que tem sido feita sobre este tema (Greeno, 1991;
Howden, 1989; NCTM, 1991; 2007; Reys & Reys, 1998; Sowder, 1992; Sowder &
Schappelle, 1994) foca a sua natureza intuitiva, o seu desenvolvimento gradual e o modo
como se manifesta. Para Marcovits e Sowder (1994) esta manifestação inclui usar os números
de modo flexível quando se calcula mentalmente, estimar, avaliar a grandeza dos números e
julgar a razoabilidade dos resultados; saber utilizar diferentes representações dos números;
relacionar números, símbolos e operações e usá-los para compreender situações numéricas.
Também Sowder (1992) refere a importância da natureza intuitiva do sentido de
número, considerando que o papel da compreensão intuitiva dos números e a capacidade
individual para usar essa compreensão de uma forma criativa e flexível pode proporcionar o
desenvolvimento de estratégias úteis para manipular números e operações.
McIntosh, Reys e Reys (1992) referem que o termo “sentido de número” é impreciso,
difícil de compreender, pessoal e está relacionado com as ideias que cada um foi
estabelecendo sobre os números e operações. Estas ideias nem sempre são fáceis de descrever
e são muito mais evidentes em acção. Estes autores sugerem um modelo para a caracterização
do sentido de número numa tentativa para articular uma estrutura que procura clarificar e
inter-relacionar algumas componentes, identificando-as e organizando-as segundo temas
comuns. Este modelo está dividido em três blocos, cada um com vários pontos específicos,
diferenciando-se três áreas onde o sentido do número desempenha um papel chave: o
conhecimento e a destreza com os números, o conhecimento e a destreza com as operações e
aplicações do conhecimento e a destreza com os números e operações em situações de
cálculo.
Adição e subtracção
No 1.º e 2.º anos de escolaridade, a adição e subtracção ocupam um lugar importante no
currículo de Matemática e no trabalho de sala de aula. Para Treffers e Buys (2001) a adição
surge associada a situações de Juntar e Acrescentar e a subtracção associada a situações de
Retirar e Diferença. Observam também que devem ser tidas em conta situações que envolvam
Comparar e Igualar. Estes autores salientam a importância da exploração destas operações
em contextos reais, ou seja, problemas que se relacionem com as experiências e vivências dos
alunos. Sugerem que estas experiências e vivências podem proporcionar o uso dos seus
conhecimentos e métodos informais na sua resolução, atribuindo um significado muito mais
real a estas operações. Nesta investigação, os significados de adição e subtracção definidos
foram seleccionadas tendo em conta esta síntese da literatura sobre este tema e suportam a
experiência de ensino desenvolvida. Na adição, os problemas correspondem aos significados
juntar, acrescentar e início desconhecido e na subtracção, retirar, completar e comparar.
Procedimentos de cálculo para a adição e subtracção
Fuson et al. (1997) num estudo que realizaram, identificaram os seguintes
procedimentos de cálculo inventados e usados pelos alunos em problemas de adição e
subtracção para calcular a soma 38 + 26 = ? sequencial: “30 mais 20 são 50 e mais 8 faz 58.
Depois, mais 6 é 64”; combinar unidades separadamente: “30 mais 20 são 50 e 8 e mais 6 são
14. Então, o 10 do 14 faz 60, então é 64” e Compensação: “É como 40 com 24, e é 64”.
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Na literatura holandesa, encontramos procedimentos muito similares aos que foram
descritos por Fuson et al. (1997). Por exemplo, Beishuizen (1993, 1997) identifica também
três procedimentos de resolução nos problemas de adição e subtracção, o método dos saltos
quando as dezenas são adicionadas ou subtraídas a partir do primeiro número em causa. Estes
procedimentos são referidos por esta autora pelos acrónimos N10, N10C e A10; o método da
decomposição, quando as dezenas e as unidades são separadas e tratadas isolada e
independentemente. Estes procedimentos são referidos pelos acrónimos 1010 (pronunciado
como dez-dez) e 10s; método da compensação (Tabela 1).
Adição (com agrupamento): 45 + 39
Sequência dos procedimentos:
N10: 45 + 30 = 75; 75 + 5 = 80; 80 + 4 = 84
N10C: 45 + 40 = 85; 85 - 1 = 84
A10: 45 + 5 = 50; 50 + 34 = 84
Procedimentos de decomposição:
1010: 40 + 30 = 70; 5 + 9 = 14; 70 + 14 = 84
10s: 40 + 30 = 70; 70 + 5 = 75; 75 + 9 = 84

Subtracção (com agrupamento): 65 - 49, 51 - 49
Sequência dos procedimentos:
N10: 65 - 40 = 25; 25 - 5 = 20; 20 - 4 = 16
N10C: 65 - 50 = 15; 15 + 1 = 16
A10: 65 - 5 = 60; 60 - 40 = 20; 20 - 4 = 16
A10: 49 + 1 = 50; 50 + 10 = 60; 60 + 5 = 65;
resposta: 1 + 10 + 5 = 16 (por meio da adição)
∩*: 51 - 49 = 2 (porque 49 + 2 = 51)
Procedimentos de decomposição:
1010: 60 - 40 = 20; 5 - 9 = 4 (falso inverso)
20 + 4 = 24 (solução falsa)
10s: 60 - 40 = 20; 20 + 5 = 25; 25 - 9 = 16

Tabela N.º 1 - Procedimentos de cálculo mental para a adição e subtracção até 100 (Adaptado de
Beishizen, 1997, p. 131) (*A estratégia do arco (∩) só pode ser utilizada em problemas de subtracção.)

A Tabela 1 apresenta-nos um resumo dos procedimentos de cálculo mental mais
importantes e suas designações, tal como foram classificados na pesquisa de Beishuizen et al.,
1997). Para esta autora, os métodos N10 e 1010 poderão ser considerados como dois
procedimentos fundamentais; o N10 constitui o procedimento de cálculo mais eficiente,
enquanto o 1010 dá origem a um maior número de erros, sobretudo nos problemas de
subtracção que exigem o reagrupamento (Beishuizen, 1993).

4. Experiência de ensino
Esta experiência de ensino tem subjacente uma perspectiva que tenta fazer uma ligação
entre as teorias construtivistas cognitiva e social, defendida por Cobb e Yackel (1996) como
perspectiva emergente. De acordo com Cobb (1991), nesta perspectiva emergente, as
verdades matemáticas são construídas interactivamente dentro da comunidade de sala de aula.
Deste modo, os alunos têm obrigação de explicar e justificar as suas ideias e soluções de
tentar compreender as ideias e as soluções dos outros fazendo perguntas para clarificar e
desafiando-os se necessário.
A planificação desta experiência de ensino teve por base a fundamentação teórica sobre
o desenvolvimento do sentido de número, na resolução de problemas de adição e subtracção
envolvendo os seus vários significados, bem como as orientações curriculares portuguesas
(ME- DGEBS, 1990; ME-DEB, 2001; ME-DGIDC, 2007) e outros documentos curriculares
(NCTM, 1991; 1994; 2007). Neste artigo, vão ser apresentados problemas que fazem parte
desta experiência de ensino relativamente à adição - juntar e à subtracção - retirar.
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5. Metodologia
Tendo em conta os objectivos enunciados, a investigação realizada segue uma
abordagem qualitativa, adoptando como paradigma de investigação o interpretativo, que
procura “compreender o mundo complexo da experiência vivida do ponto de vista daqueles
que a vivem” (Schwandt, 1994, p. 118), ou seja, do ponto de vista dos seus intervenientes.
Dado o objectivo e as características deste estudo optou-se por realizar estudos de caso,
procurando compreender em profundidade o “como” e o “porquê”. A recolha dos dados
decorreu no ano lectivo de 2007/08, numa turma do 2.º ano de escolaridade com 24 alunos, da
qual foram seleccionados cinco casos, a partir do seu desempenho na resolução de problemas
de adição e subtracção apresentados inicialmente com o objectivo de diagnóstico.
Para a recolha de dados, recorreu-se à observação participante, fizeram-se entrevistas,
recolheram-se registos produzidos pelos alunos e fizeram-se gravações em vídeo e áudio. Os
dados recolhidos são, essencialmente, de natureza descritiva, procurando-se compreender e
interpretar a trajectória de aprendizagem em cada caso.

6. O caso de Mariana
Mariana foi seleccionada por ter sido a aluna da turma que inicialmente apresentou
algumas dificuldades em usar os números e as suas relações, dando algumas indicações de
uma menor compreensão do sentido de número. Por este motivo, pareceu interessante
acompanhar o seu desenvolvimento ao longo da experiência de ensino.
Resolução de problemas de adição - juntar
Desempenho inicial
Na resolução do problema “Na turma do 3.º ano A do Entroncamento há 21 alunos e na
turma do 3.º ano B há 20 alunos. Quantos alunos do 3.º ano tem a escola?” Mariana
representa os números numa linha vazia, mostrando ter conhecimento desta ferramenta,
embora não a use da melhor maneira. (Fig. 1),

Figura 1: Resolução do problema

Evidencia algum conhecimento do valor de posição, ordena correctamente os números
até ao 21 e faz a sua representação simbólica, identificando, ainda, o valor relativo de um
número em relação a outro. No entanto, parece ainda “ténue” a sua capacidade de manipular
esses números de modo a facilitar os processos de cálculo.
Reconhece o significado da operação e usa um modelo que, à partida, a ajudaria a
efectuar os cálculos, mas não conclui o processo, ou seja, não é evidente que este modelo a
tenha ajudado a compreender a acção da operação em causa e, consequentemente, a chegar ao
resultado, Pois, dos cálculos apresentados não se compreende como chegou ao resultado do
problema.
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Desempenho durante a experiência de ensino
Durante a experiência de ensino, foram realizados vários problemas correspondestes a
este significado da adição, verificando-se progressos visíveis tanto na escolha de estratégias
como nos procedimentos de cálculo a que recorreu.
No problema “Se a mãe do João Pedro lhe comprar os matraquilhos (58€) e o xilofone
(25€), quanto gastará?”, realizado em Dezembro, Mariana apresenta a seguinte resolução
(Fig. 2):

Figura 2: Resolução do problema

Recorre a um procedimento de cálculo usando os números como objectos e estrutura-os
de diferentes formas, efectuando a operação a partir da escolha de uma estrutura adequada.
Começa no 58, por oposição a contar a partir do 1. Este procedimento nem sempre é fácil para
os alunos, dado que está em oposição com os seus procedimentos anteriores - representando
os números através do desenho e depois contando todos. Usa uma estratégia aditiva e um
procedimento de cálculo correspondente ao modelo N10, contar a partir da 1.ª parcela. Indica
conhecimento e destreza com os números usando a decomposição do 25 (20 + 5),
demonstrando também conhecimento do valor de posição no sistema de numeração decimal.
Embora tenha um erro de percurso nos cálculos, (58 + 20 = 73), não deixa de fazer sobressair
aspectos importantes da compreensão do sentido de número. Dá atenção às relações entre os
números e a operação e considera o contexto em que o problema é colocado. O nível de
cálculo apresentado corresponde a essa evolução, nível estruturado, dando um salto de 20 e
depois mais 5. O seu cálculo mental também reflecte uma melhoria no seu desenvolvimento
de sentido de número, fazendo o registo de passos processuais intermédios.
Durante a discussão de sala de aula, verifica que se tinha enganado: “Enganei-me,
porque 58 + 20 são 78 e eu pus 73 e não me deu o resultado igual aos outros meninos”.
Ao registar outra resolução diferente da sua, Mariana constata esse facto. Selecciona
uma resolução com o mesmo procedimento (Fig. 3), ou seja, 58 + 25, mas em que os números
são estruturados de maneira diferente, parecendo distinguir alguma diferença matemática.

Figura 3: Registo de uma resolução diferente da sua

Na sua justificação, embora identifique o seu erro, não identifica totalmente a diferença
matemática, não referindo que a estruturação dos números é diferente (Fig. 4).
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Figura 4: Justificação de uma resolução diferente da sua

O segundo problema, realizou-se passados três meses, “O gráfico seguinte representa o
número de alunos que almoçaram na cantina da escola em cada dia da semana. (Fig. 5)

Quantos alunos almoçaram na
escola na 2.ª e na 6.ª feira?”

Figura 5: Problema de almoços na cantina

Na resolução deste problema (Fig. 6) Mariana selecciona um procedimento de cálculo
que indica o seu desenvolvimento do conhecimento e destreza com os números.

Figura 6: Resolução do problema

Tal como no problema anterior, Mariana continua a apresentar conhecimento do sistema
de valor de posição e a fazer a sua correcta aplicação, demonstrando um nível de desempenho
superior. O procedimento de cálculo apresentado é o método de decomposição (1010),
apresentando um nível de cálculo estruturado. Neste problema, e pela primeira vez em
problemas com este significado, apresenta um procedimento de cálculo por decomposição,
adiciona as centenas, depois as dezenas e, por fim, as unidades. Adicionando os resultados
intermédios, dá a resposta ao problema. A forma como fez esses cálculos demonstra
segurança, quer na manipulação dos números quer no conhecimento da sua estrutura.
Consegue explicar assim:
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Mariana: Fiz 100 + 100 e deu 200
Professora: E onde foste buscar esses números?
Mariana: Um 100 é do 185 e o outro é do 125
Professora: Continua
Mariana: Depois fiz 80 mais 20 que é 80 do 85 e 20 do 25. Depois somei as unidades, 5 + 5
que são 10. Para saber quantos são, somei estes números [apontando para os resultados intermédios
e fazendo mentalmente vai dizendo], 200 mais 100 são 300 e 300 mais 10 são 310.

No final da discussão de sala de aula, regista uma resolução diferente da sua (Fig. 7),
onde parece identificar a diferença matemática existente

Figura 7: Registo de uma resolução diferente da sua

Na sua explicação (Fig. 8), refere que a sua resolução é feita através da adição das
centenas, dezenas e unidades, mostrando, assim, conhecimento do sistema de valor de
posição. A que seleccionou tem outras decomposições, “A minha é mais pequena” ou seja,
utiliza uma estrutura dos números algo diferente.

Figura 8: Explicação porque é diferente da sua resolução

Este seu conhecimento e destreza com os números e as operações, neste caso, adição - juntar,
foi um processo evolutivo e com alguma consistência. Noutro problema, realizado quase no
final da experiência de ensino, “Quantos alunos da escola da Leonor (303) e da escola do João
(58) foram ao cinema?” Mariana usa dois processos de resolução, um procedimento de
cálculo por decomposição (1010) e o algoritmo. (Fig. 9)

Figura 9: Resolução do problema
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Mariana mostra conhecimento destes dois processos e aplica-os sem que ninguém o
tivesse dito para o fazer. O ter corrigido o resultado do processo de decomposição mostra que
o algoritmo lhe serviu para confirmar o resultado e ajudou-a a rever o anterior.
Neste problema, tal como no anterior, recorre ao procedimento de cálculo 1010,
decompondo os números, facto que se foi verificando a partir do meio da experiência de
ensino. No algoritmo apresentado, representa-o numa ordem inversa dos cálculos feitos
através do processo de decomposição. Mariana parece compreender bastante bem a estrutura
dos números e a sua relação com as operações sabendo que tanto pode começar pelas
unidades como pelas centenas que o resultado não se altera.
Finalmente, no último problema realizado na última sessão da experiência de ensino “
Se ao almoço comeres uma sopa de legumes, um bife frito e um pacote de batatas fritas, a
quantas calorias corresponde? (72 + 330 + 404)”, Mariana apresenta a seguinte resolução
(Fig. 10):

Figura 10: Resolução do problema de almoços

Tal como em resoluções anteriores, continua a usar o procedimento de cálculo 1010,
decompondo os números em centenas, dezenas e unidades e adicionando os resultados. Parece
fazer os cálculos pela ordem que lhe dá mais jeito, começa pelo número 400, depois o 300, as
centenas, adiciona as dezenas e, por fim, as unidades. Parece olhar os números globalmente,
representando-os pela sua ordem de grandeza. Continua a apresentar um nível de cálculo
estruturado. Neste problema já não recorreu ao algoritmo, permitindo, assim, perceber a sua
segurança na resolução do problema e nos seus próprios processos de resolução,
independentemente de já saber o algoritmo.
Através do desempenho de Mariana na resolução de problemas de adição-juntar,
durante a sessão de diagnóstico, podemos verificar que, apesar de identificar o significado da
mesma, revela algumas dificuldades, quer na manipulação dos números, quer no
conhecimento da sua estrutura, quer no uso das suas relações.
Ao longo da experiência de ensino, e perante a forma como resolveu os problemas
propostos, a sua evolução foi notória em todos os aspectos que se relacionam com o sentido
de número, desde a evolução no conhecimento e destreza com os números, como no
conhecimento e destreza com as operações e na sua aplicação.
Resolução de problemas de subtracção - retirar
Desempenho inicial
Também nas sessões de diagnóstico para a subtracção, Mariana manifestou dificuldades
na manipulação e estruturação dos números. Acresce que os dois problemas de subtracção retirar foram elaborados tendo em atenção um contexto que, caso recorresse às relações e
estrutura dos números, pudesse proporcionar o surgimento de estratégias e procedimentos de
cálculo diferentes e facilitadores dos cálculos.
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No problema 1, “O Pedro tem 24 anos. Há 18 anos atrás, que idade tinha o Pedro?
Mariana usa o desenho e a contagem de 1 em 1 para retirar, apresentando unicamente o
resultado. (Fig. 12)

Figura 12: Resolução do problema

No problema 2, “Um autocarro que ia de Torres Novas para a Golegã levava 28
passageiros. No Entroncamento saíram 9 passageiros Sabendo que o autocarro não fez mais
nenhuma paragem, quantos passageiros chegaram à Golegã?”, Mariana usa a mesma
estratégia, recorrendo somente ao desenho, embora, neste problema, apresente a expressão
matemática relativa ao mesmo. (Fig. 13)

Figura 13: Resolução do problema

Relativamente a estes dois problemas, Mariana não muda de estratégia e continua a não
usar procedimentos de cálculo tendo em conta o contexto dos mesmos. Compreende o
significado da operação, subtracção - retirar, mas todos os outros aspectos do contexto
parecem não ter influenciado a sua resolução.
O seu desempenho nos dois problemas parece indicar que Mariana ainda não identifica,
nem usa, estratégias e procedimentos reveladores dum cálculo mental mais desenvolvido,
quando recorre, quase em exclusivo, ao desenho e à contagem de 1 em 1.
Desempenho durante a experiência de ensino
Durante a experiência de ensino, dedicámos várias sessões à realização de problemas
correspondente a este significado de subtracção, verificando-se progressos visíveis na
selecção de estratégias e procedimentos de cálculo que usou.
No problema “A Sara tinha 65 cromos da colecção do Pet Shop que andava a fazer.
Como é muito amiga da Beatriz, deu-lhe 29 cromos que tinha repetidos. Com quantos cromos
ficou?”, realizado na 1.ª sessão da experiência de ensino, Mariana “dá sinais” de alguma
evolução na resolução apresentada (Fig. 14). Não usa o desenho para representar os números
e ordena os números numa sequência organizada, demonstrando um maior conhecimento dos
mesmos, conhecimento do seu valor relativo em relação a outros, começando no 65 e não no
1, como se tinha verificado em outras situações.
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Figura 14: Resolução do problema

Usa uma estratégia subtractiva e um procedimento de cálculo correspondente ao método
N10, ou seja, começa no 65 e vai andando para trás de 1 e 1 até retirar o 29. É visível que, ao
mesmo tempo, coloca pontinhos para assinalar o número que quer retirar, tentando assim não
se enganar. Faz a contagem pela ordem decrescente, o que é um processo de contagem mais
complexo do que contar para a frente, daí ter-se atrapalhado ao explicar como resolveu o
problema:
Mariana: A Sara tinha 65 cromos e deu 29 à Beatriz. Eu comecei no 65 e fui andando para
trás para tirar os 29 que ela deu à Beatriz [foi apontando para os números, colocando um pontinho
em cada número, começando no 65, enganando-se na contagem, tendo chegado ao 40 com os 29
contados]
Professora: Então, mas porque riscaste o 39, 38 e 37?
[perante esta afirmação da professora, fica admirada e diz:]
Mariana: Ah, enganei-me, fiz números a mais e cortei-os

Quando questionada porque deu a resposta 39, não soube dizer a razão. A professora
dirigiu-se à turma e questionou:
Professora: Alguém é capaz de explicar porque se terá enganado a Mariana?
Aluno: Eu sei, porque ela começou no 65 e não devia, só devia começar no 64.

O ter iniciado a contagem no 65 é um erro que acontece com muita frequência nestes
processos de contagem e Mariana cometeu algumas vezes este erro quando utilizava este
procedimento.
Há aspectos positivos a assinalar nesta resolução, nomeadamente, revela conhecimento
na contagem das dezenas para trás, não se enganando quando passa do 60 para o 59, do 50
para o 49 e também do 40 para o 39. O facto de ter iniciado a contagem no 65 faz com que o
processo não esteja totalmente correcto. No final da discussão, e quando se lhe pede para
seleccionar uma resolução diferente da sua, Mariana escolhe a do Miguel (Fig. 15)

Figura 15: Escolha duma resolução diferente

Através da sua explicação podemos deduzir que Mariana reconhece a diferença
matemática na resolução, especialmente, referindo-se à estrutura dos números que Miguel
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utilizou, embora este utilize uma estratégia igual à sua. No quadro estavam registadas outras
resoluções com outras estratégias, nomeadamente aditivas, o que seria uma diferença
matemática muito mais significativa, mas o que terá chamado mais a atenção de Mariana foi a
estrutura dos números que o Miguel usou, reconhecendo essa diferença.
Numa outra sessão, realizada a 16 de Abril, a meio da experiência de ensino, em que já
tinham sido abordados os números até 800 e também o algoritmo da subtracção, foi proposto
um problema com este significado, “As funcionárias da biblioteca da tua escola resolveram
limpar o pó de todas as prateleiras. Esta manhã, é a vez de limparem a prateleira dos livros
de histórias para crianças. No computador diz que existem 298 livros. Já retiraram 150
desses livros. Quantos livros ainda estão na prateleira? para resolverem em três momentos
diferentes (i) resolver o problema como quisessem, escolhendo uma estratégia e um
procedimento de cálculo tendo em conta o contexto, sem recurso ao algoritmo; (ii) apresentar
uma outra forma de resolução, também sem recurso ao algoritmo; e (iii) resolver, caso
desejem, recorrendo ao algoritmo e comparar os resultados obtidos.
Nas duas situações sem algoritmo (Figuras. 16 e 17), Mariana utiliza estratégias
subtractivas.

Figura 16: Resolução da 1.ª proposta

Figura 17: Resolução da 2.ª proposta

Na primeira resolução (Fig. 16), Mariana usa um procedimento de cálculo tipo N10,
conta a partir da primeira parcela, tira 100 (do 150) e depois mais 50, demonstrando
conhecimento de múltiplas representações dos números, ou seja, tem conhecimento de que os
números podem ser apresentados de várias formas e podem ser pensados e manipulados de
diferentes maneiras, tal como na segunda resolução.
Nesta (Fig. 17), utiliza a mesma estratégia, mas em vez de retirar o 150, usa outro
procedimento, vai retirando ao 298 até chegar ao 150, rodeando os números do meio, chega
ao resultado. Os números usados reflectem já um conhecimento razoável da estrutura dos
números manipulando-os de forma eficaz. Retira 100, um número bom, depois retira 40 e, por
fim, retira 8, pois quer chegar ao 150. Ao explicar diz:
Mariana: Tirei 100 ao 298 porque é um número bom e sei que dá 198 porque 198 mais 100
são 298. Depois, como queria chegar ao 150, tirei mais 40 e deu-me 158.
Professora: E porque tiraste 40 e não outro número, por exemplo o 50?
Mariana: Porque com o 40 fico com 158 e depois só tenho de tirar 8 para chegar ao 150.
Professora: O que são os 150?
Mariana: Os livros que já foram tirados.
Professora: E o 148?
Mariana: São os livros que falta tirar da prateleira.
O desenvolvimento do sentido do número em contextos…
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Quando Mariana explica o problema e a forma como o faz, dá um pouco a ideia de que
“olha” para ele de uma forma holística sabendo antecipadamente o efeito dos números e o
próprio resultado, uma das características importantes para a compreensão do sentido de
número. A sua explicação de como 298 - 100 dá 198, recorrendo à adição, é sinal de que
reconhece a adição como inversa da subtracção, aspecto importante tanto na resolução de
problemas envolvendo estas operações como do seu desenvolvimento do conhecimento e
destreza com os números e as operações.
Como os alunos tinham aprendido o algoritmo há pouco tempo, Mariana resolve fazer
de duas maneiras diferentes (Fig. 18), demonstrando que, por um lado, as domina e, por outro,
o resultado não se altera, quer comece pelas unidades, quer comece pelas centenas,
evidenciando um bom conhecimento do valor de posição.

Figura 18: Resolução do problema através do algoritmo

Ao seleccionar uma resolução diferente da sua (Fig. 19), explica a diferença matemática
existente dando a entender que percebeu que a que seleccionou é de adição e a dela não. (Fig.
20),

Figura 19: Selecção de uma resolução diferente

Figura 20: Explicação da diferença de resolução

Este aspecto é muito importante porque Mariana visualiza uma resolução diferente, o
que a ajuda a visualizar diferentes estruturas dos números como também a reconhecer a
adição como inversa da subtracção. Aspecto que é difícil de ser ensinável, mas muito mais
significativo quando é a aluna a fazer essa identificação verificando-se, assim, a sua
compreensão não só da relação entre as operações, mas também que o seu sentido de número
se foi alargando.
O desenvolvimento do sentido do número em contextos…
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No último problema da experiência de ensino “Dos 303 alunos da tua escola, 83 alunos
do 4º ano vão para o 5.º ano. Quantos alunos vão continuar na tua escola? Mariana
apresenta uma estratégia subtractiva e um procedimento de cálculo N10, diferente dos que
usou na adição - decomposição (Fig. 21), visto não lhe ser possível ir a 0 (do 303) retirar 80
(do 83) tendo de escolher outro procedimento, o que manifesta um bom conhecimento dos
números e a sua relação com a operação que tinha de efectuar.

Figura 21: Resolução do problema

Começa num número bom, 300, em vez do 303, embora tenha um erro de percurso ao
passar ao 2.º passo, em vez de registar 260, regista 360 e, assim, não chega ao resultado
correcto, que, neste caso, é totalmente contraditório com os dados do problema. Não analisa a
razoabilidade do resultado olhando o número de alunos inicial, 303. Talvez o excesso de
confiança ou ainda alguma dificuldade em examinar a resposta à luz dos dados do problema,
tenha ocasionado este erro. O ter começado com o 300 é um bom indício de saber manipular
os números estruturando-os para resolver a situação.
Demonstra conhecimento do valor de posição dos números e identifica correctamente a
estrutura do número 83, número que tem de retirar. No entanto, falta-lhe um último passo
importante, acrescentar o 3 do 303. Apresenta um nível de cálculo estruturado, embora com
alguns erros pelo caminho.
No início, na resolução de problemas de subtracção-retirar, observámos que, apesar de
Mariana identificar o significado da mesma, revelou algumas dificuldades, quer na
manipulação dos números, quer no reconhecimento da sua estrutura, quer no uso das suas
relações, tendo apenas recorrido ao desenho.
Ao longo da experiência de ensino há uma evolução no seu desempenho, bem como do
seu sentido de número tendo em conta os aspectos atrás enunciados.

7. Considerações finais
Dos dados apresentados pode retirar-se o seguinte:
• à medida que Mariana foi tendo uma maior compreensão intuitiva do número,
foi desenvolvendo estratégias e procedimentos de cálculo úteis,
nomeadamente, na decomposição e recomposição dos números, no valor de
posição e de como o pode aplicar.
• a partir do meio da experiência de ensino há evidências que Mariana utiliza,
preferencialmente, o procedimento de cálculo 1010 na adição mas que, em
relação à subtracção, utiliza sempre o N10, equivalente ao cálculo em linha o
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que confirma o referido na literatura (ver, por exemplo, Baroody, 1984;
Carraher, Carraher & Schliemann, 1985; Fuson, 1992) que a contagem para
trás é mais difícil e propensa a erros do que a contagem para frente. Contudo,
a partir do momento em que Mariana foi capaz de reconhecer a adição como
inversa da subtracção, as suas dificuldades e os seus erros de contagem quase
desapareceram.
• foi ainda evidente que a evolução do seu desenvolvimento do sentido de
número foi mais gradual na subtracção-retirar do que a verificada na adição-juntar. Tal como afirma Reys (1994), o sentido de número é um processo
que se desenvolve e vai amadurecendo com a experiência e conhecimento.
Desenvolve-se gradualmente, como resultado da exploração de números,
visualizando-os, relacionando-os, reflectindo os seus efeitos na resolução de
problemas (Howden, 1989). Mariana está a iniciar um processo de
aprendizagem matemática onde estes aspectos demoram tempo a ser
apropriados.

8. Referências
Australian Education Council (1991). A national statement on mathematics for Australian schools.
Melbourne: Curriculum Corporation.
Beishuizen, M. (1993). Mental strategies and materials or models for adittion and subtraction up to
100 in Dutch second grades. Journal for Research in Mathematics Education, 24(4), 294-323.
Beishuizen, M. (1997). Mental arithmetic; Mental recall or mental strategies? Mathematics Teaching,
160, 16-19.
Cobb, P. (1991). Some thoughts about individual learning, group development, and social interaction.
In F. Furinghetti (Ed.). Proceedings of the Fifteenth International Conference for the
Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 231-238). Assisi, Italy: PME.
Cobb, P., & Yackel, E. (1996). Construtivist, emergent, and sociocultural persepctives in the context
of developmental research. Educational Psycologist, 31, 175-190.
Fuson, K. C. (1992). Research on whole number addition and subtraction. In D. C. Grouws (Ed.),
Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. ). New York: Macmillan.
Fuson, K.,C., Wearne, D., Hiebert, J., Murray, H. G., Human, P. G., Olivier, A. I., Carpenter, T. P. &
Fennema, E. (1997). Children's conceptual structures for multidigit numbers and methods of
multidigit addition and subtraction. Journal for Research in Mathematics Education, 28 (2),
130-162.
Greeno, J. G. (1991). Number sense as a situated knowing in a conceptual domain. Journal for
Research in Mathematics Education, 22(3), 170-218.
Howden, H. (1989). Teaching number sense. Arithmetic Teacher, 36(6), 6-11.
Markovits, Z., & Sowder, J. T. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7.
Journal for Research in Mathematics Education, 25(1), 4-29.
McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number
sense. For the Learning of Mathematics, 12(3), 2-8 e 44.
ME-DGEBS (1990). Ensino Básico: Programa do 1º Ciclo. Ministério de Educação: Direcção Geral
do Ensino Básico e Secundário.
ME-DEB (2001). Currículo nacional para o ensino básico: Competências essenciais. Lisboa:
Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica.

O desenvolvimento do sentido do número em contextos…

14

E. Ferreira e L. Serrazina

Grupo de discussão 3

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

ME-DGIDC (2007). Programa de Matemática do Ensino Básico [Acesso electrónico]. Disponível em:
http://sitio.dgidc.min-edu.pt
NCTM (1991). Normas para o currículo e a avaliação em Matemática escolar. Lisboa: APM e IIE.
NCTM. (1994). Normas profissionais para o ensino da Matemática. Lisboa: APM/IIE.
NCTM (2007). Princípios e normas para a Matemática escolar. Lisboa: APM.
Resnick, L. B. (1986). The development of mathematical intuition. In M. Perlmutter (Ed.),
Perspectives on intellectual development: The Minnesota symposia on child psychology (Vol.
19, pp. 159-194) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Reys, B. J. (1994). Promoting number sense in middle grades. Teaching Mathematics in MIddle
School, 1, 114-120.
Reys, B. J., & Reys, R.E. (1998). Computation in the elementary curriculum: Shifting the emphasis.
Teaching Children Mathematics, 5, 236-241.
Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry. In N. K. Denzin
& Y. S. Lincolin (Eds), Handbook of Qualitative Research. (pp. 118-137). Newbury Park: Sage.
Sowder, J. T. (1992). Estimation and number sense. In D. A. Grows (Ed.), Handbook of research on
mathematics teaching and learning (pp. 337-389). New York, NY: Macmillan.
Sowder, J., & Schappelle, B. (1994). Number sense-making. Arithmetic Teacher, 41(6), 342-345.
TAL Team (1998). Intermediate goals annex learning/teaching trajectories. Whole number. Lowers
grades in primary school. Utrech: Freudenthal Institute.
Treffers, A., & Buys, K. (2001). Grade 2 (and 3): Calculation up to 100. In M. van den HeuvelPanhuizen (Ed.). Children learn mathematics: A learning-teaching trajectory with intermediate
attainment targets for calculation with whole numbers in primary school (pp. 61-88). Utrecht:
Freudenthal Institute.

O desenvolvimento do sentido do número em contextos…

15

E. Ferreira e L. Serrazina

Grupo de discussão 3

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

A COMUNICAÇÃO E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ENVOLVENDO PADRÕES
Sílvia Afonso Moreira
Agrupamento Vertical de Escolas de Barroselas - EB/JI de Barroselas
samoreira@iol.pt
Lina Fonseca
ESE do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
linafonseca@ese.ipvc.pt

Resumo
A investigação e os documentos curriculares orientadores para a Matemática
estimulam e destacam os benefícios e a transversalidade da comunicação matemática e do
estudo de padrões para a aprendizagem desta área de saber. No entanto, os alunos
apresentam lacunas consideráveis ao nível da comunicação. Assim, esta investigação visou
estudar a qualidade da comunicação matemática dos alunos quando se encontram a resolver
problemas envolvendo padrões, em pequenos grupos, detectar dificuldades e possíveis formas
de as superar, agregando estas duas linhas transversais do currículo.

1. Introdução
Para um grande número de investigadores, a comunicação matemática conquistou um
lugar de eleição na matemática (National Council of Teachers of Mathematics, 2000;
Radford, 2006) ao considerar-se que a qualidade da comunicação influencia a qualidade do
ensino e da aprendizagem (Chronaki & Christiansen, 2005; NCTM, 2000).
Em Portugal, a comunicação matemática é realçada em diferentes documentos (ME,
1991, 2001; ME/DGIDC, 2007) sendo que a comunicação é encarada como: um meio para
atingir uma das duas finalidades fundamentais para o ensino da Matemática ao longo do
Ensino Básico; um objectivo geral; uma capacidade transversal; e um objectivo curricular
(ME/DGIDC, 2007). Porém, os resultados do Relatório Nacional de Provas de Aferição do
Ensino Básico - 4.º, 6.º e 9.º anos - 2004 (ME/DGIDC, 2006), deixam claro que os alunos
portugueses revelam bastantes dificuldades no âmbito da comunicação matemática ao longo
do ensino básico. Igualmente, os professores observam na aula um fosso entre o processo de
resolução, a comunicação oral e a comunicação escrita (Szetela, 1993). Tal sugere a
existência de um desajuste susceptível de constituir um entrave ao desenvolvimento pleno da
competência matemática, o que motivou esta investigação que visa estudar a qualidade da
comunicação de alunos da escolaridade básica quando confrontados com a resolução de
problemas envolvendo padrões. Este estudo é orientado pelas questões: 1) Como se organiza
a comunicação estabelecida entre alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico quando se encontram
a resolver, em pequenos grupos, problemas envolvendo padrões?; 2) Como se caracteriza a
qualidade dessa comunicação?; 3) Que diferenças é possível detectar entre a linguagem
utilizada durante a resolução, em pequenos grupos, de problemas envolvendo padrões e a
utilizada para comunicar e justificar o resultado? Que razões podem motivar essas
diferenças?; 4) Como se caracterizam as dificuldades dos alunos no âmbito da comunicação
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matemática? Que razões podem justificar essas dificuldades? Como se poderão superar as
dificuldades detectadas?

2. Enquadramento Teórico
Comunicação Matemática
Numa perspectiva interacionista, o saber matemático que os alunos aprendem é
decorrente das características da interacção e comunicação na qual participam. O significado
de expressões é encontrado quando o aluno utiliza a nova linguagem e a integra no seu
discurso (Wood & Lafayette, 2000). Para Jirotková e Littler (2003) uma boa comunicação
sustenta a aprendizagem e o desenvolvimento do conhecimento matemático ao estabelecer
ligações entre conhecimentos isolados do aluno. A investigação enuncia factores influentes na
organização e qualidade da comunicação nomeadamente: o tempo (Martinho, 2004); a
estrutura social e académica do grupo e dos elementos (Hunter, 2007; Martinho, 2004); a
atenção e envolvimento activo dos participantes (Hunter, 2007). Civil (1998) menciona: a
dinâmica de grupo, o uso da linguagem, a crença/confiança na matemática, a compreensão
matemática, o papel do professor e a natureza das tarefas.
Para desenvolver a competência matemática, Pirie (1998) considera seis categorias de
comunicação complementares: a linguagem natural; a linguagem matemática verbal (oral ou
escrita); a linguagem simbólica; a representação visual; assumpções partilhadas, mas não
explicitadas; e a linguagem quase matemática (utilização de linguagem separada da
compreensão observando-se incorrecção na articulação de duas linguagens, mas que não
afecta a compreensão matemática).
Falar e escrever são ferramentas importantes ao serviço da descoberta e reflexão em
colaboração com os pares (Huinker & Laughlin, 1996). A linguagem oral é fundamental por
servir de suporte ao pensamento e ao desenvolvimento da competência matemática (Ponte,
Guerreiro, Cunha, Duarte, Martinho, Martins, et al., 2007) podendo ser utilizada previamente
como apoio à escrita. A escrita favorece a estruturação de conceitos e procedimentos através
de uma reflexão mais cuidada promovendo a interacção (Huinker & Laughlin, 1996).
Civil (1998) propõe algumas justificações para falhas na comunicação nomeadamente:
sendo uma consequência directa de factores influentes no processo; um conhecimento
reduzido do tópico discutido; uma lacuna em actividades comunicativas; a crença que
vocabulário específico e simbolismo tem de ser usado nas explicações; uma consequência da
dinâmica do grupo. Por sua vez, Almiro (citado por Martinho, 2004), menciona: a falta de
autonomia dos alunos; dificuldades na leitura e interpretação de textos; falta de confiança
neles próprios e nos colegas; dificuldades em exprimir ideias e argumentar. Martinho (2004)
refere ainda a resistência a actividades não rotineiras.
Os grupos de trabalho compostos por alunos podem assumir múltiplos padrões de
interacção (Stacey & Gooding, 1998). Contudo, uma boa qualidade de comunicação no grupo
pressupõe uma combinação de características individuais dos membros que origine uma
heterogeneidade de competências do grupo em prol da partilha de conhecimentos e
competências (Hunter, 2007). Para a existência de uma situação de interacção argumentativa
construtiva, Jonhson e Jonhson (referidos por Rowe & Bicknell, 2004) defendem o
desenvolvimento de competências colaborativas de: formação (competências básicas
necessárias para o funcionamento do grupo); funcionamento (cada elemento assume uma
função dentro do grupo); formulação (aplicação, explicação e análise de ideias); e produção
(integração de ideias e formação de conceitos ou um princípio geral). Nestas circunstâncias,
todos os participantes são convidados a participar e construir conjuntamente a aprendizagem.
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Padrões
Tal como a comunicação, a exploração de padrões adquiriu um novo alento na educação
matemática desde que se passou a valorizar o raciocínio mais do que o resultado (Win &
Keuskamp, 2007). A investigação tem destacado os benefícios da exploração de padrões,
nomeadamente: promovem a interacção e a comunicação entre os alunos (Alvarenga, 2006;
Barbosa, 2007); são actividades encaradas como interessantes e desafiadoras (Alvarenga,
2006; Barbosa, 2007; Vale & Pimentel, 2005); promovem a experimentação, investigação,
conjectura e prova (Vale & Pimentel, 2005); envolvem uma vasta gama de tópicos
matemáticos (Zazkis & Liljedahl, 2002). O estudo de padrões promove o desenvolvimento de
competências de medida, de geometria, de estatística, de probabilidades, de pensamento
algébrico e de número (Buchanan, 2004; Vale & Pimentel, 2005), sendo que Win e
Keuskamp (2007) salientam o papel determinante do estudo de padrões no desenvolvimento
da numeracia. De acordo com Buchanan (2004) e Vale e Pimentel (2005), o estudo de
padrões reveste-se de um carácter transversal à Matemática e ao currículo. Nos EUA, o
NCTM (2000) recomenda a sua integração nos currículos desde o jardim-de-infância até ao
secundário. Em Portugal, a exploração de padrões e regularidades é amplamente realçada em
recentes propostas curriculares (ME, 2001; ME/DGIDC, 2007).
Padrões e generalização. Generalizar implica ver o que é igual e o que é diferente
(Cooper & Warren, 2008). Lannin, Barker e Townsend (2006), fazendo referência a Kaput,
mencionam que a generalização implica examinar atentamente quantidades variáveis e
descrever relações existentes entre casos para uma situação particular. Radford (2008) definiu
a generalização (aritmética) de um padrão como sendo a detecção de aspectos comuns que
posteriormente vão ser generalizados a todos os termos da sequência através da formação de
um conceito geral (genus). A generalização algébrica distingue-se da generalização aritmética
e apoia-se nela pelo facto do conceito geral (genus) servir à construção de uma regra que
estabelece uma expressão aplicável a todos os termos da sequência (schema), implicando
assim uma alteração do foco de pensamento do número em si para as operações nos números
e respectivas relações (Radford, 2008).
Lannin et al. (2006) destacam quatro estratégias para a generalização: explícita,
proporcionalidade directa, “chunking” e recursiva. Stacey (1989) acrescenta ainda a estratégia
de contagem através da qual os alunos totalizavam o número de elementos de um desenho. A
opção das estratégias é influenciada por: factores sociais, cognitivos e relativos à tarefa, sendo
de destacar a visualização pobre ou forte da tarefa, a sua estrutura matemática (linear, de
crescimento ou de decrescimento), valores de entrada, nomeadamente, próximos, múltiplos de
valores já conhecidos e valores distantes (Lannin et al., 2006).
Rivera e Becker (2008) concluíram que alunos que revelam dificuldades na
generalização começam o processo atendendo a padrões meramente numéricos sem utilizar
esquemas geométricos não sendo capazes de estabelecer relação entre a representação visual e
a regra. Solicitar aos alunos uma justificação para as suas respostas é uma forma de obrigar a
olhar estruturalmente para os objectos matemáticos e tornar a sua compreensão explícita
comunicando as suas razões (Naik, Banerjee, & Subramaniam, 2005). Radford (2006) e
Rivera e Becker (2008) atribuem um papel importante à linguagem na elaboração de
generalizações. Radford (2006) estipula subdivisões de generalização algébrica de acordo
com o nível de justificação, distinguindo: factual (o indeterminado não é nomeado e a
justificação fixa-se nas acções desenvolvidas nos números); contextual (os objectos gerais são
nomeados através de uma descrição localizada e contextualizada); e simbólica (o objecto
geral e as operações feitas com ele são expressas num sistema alfanumérico algébrico). À
medida que os alunos se apropriam de estratégias numéricas para a generalização começam a
privilegiá-las em detrimento de estratégias figurativas, influenciando as respectivas
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justificações para as quais Rivera e Becker (2008) assinalam quatro formas de justificação da
generalização: por extensão da generalização (recorrendo a mais exemplos); uso de um caso
genérico para mostrar a semelhança estrutural; projectando uma fórmula; utilizando uma
tabela de valores. As duas últimas formas são utilizadas de forma inconsistente pelos alunos
que generalizam numericamente, sem ter bases figurativas sólidas.

3. Opções Metodológicas
Foi efectuado um estudo de caso qualitativo. A recolha de dados foi realizada durante
quatro meses com recurso a oito tarefas envolvendo padrões, propostas a uma turma do 6.º
ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico, organizada em pequenos grupos de trabalho, dos quais
foram seleccionados três grupos para a observação: ADT, Trio Matemático e Detectives
Matemáticos. Procedeu-se à observação participante e a registos áudio e vídeo dos trabalhos
dos grupos. Foram recolhidos e analisados os documentos escritos dos alunos. Para efeitos
desta comunicação, será apresentada apenas a tarefa 6 “Encruzilhadas” (NRICH, 2005) dado
que este trabalho se baseia num estudo de maior dimensão (Moreira, 2008).

4. Os Grupos Perante a Tarefa “Encruzilhadas”1
Grupo Trio Matemático
O grupo resolveu todas as questões correctamente demonstrando falta de objectividade
nas suas justificações.
Organização da comunicação. A comunicação estabelece-se entre todos os elementos,
estando igualmente envolvidos no trabalho e no processo de decisão em busca de uma solução
comum, sugerindo uma organização colaborativa da comunicação.
Qualidade da comunicação. Através de uma apreensão sequencial, o grupo utilizou
uma estratégia organizada para encontrar todas as possibilidades com um determinado
número de palhinhas ao mudá-las de um conjunto para outro (“Vais tirando daqui para pôr
aqui. Depois tiras esta e acabou.”). O aprofundamento da compreensão das figuras e do
problema é progressivo e comum através do esclarecimento recíproco chegando a conclusões
mais gerais.
Ricardo: somamos o máximo com o mínimo.
Filipa: ai, não.
Ricardo: sim. Somamos o máximo com o mínimo, ai não…
Filipa: espera aí. Para 7 palhinhas…
Ricardo: é 6. É um número a menos.
Filipa: é um número a menos do número de palhinhas. Tiramos um ao número de palhinhas.
É o menor.
Ricardo: e o máximo é… aqui é…5 vezes 5… 25. 2500 máximo… Espera… aqui 3, 2
(figura 5). Temos de dividir por 2… o melhor possível… Já sei! Ouve, olha. 100. Dividimos por 2,
dá 50. E fazemos 50 vezes 50, que aqui tem 50 palhinhas e aqui tem outras 50.
Prof.: como é, Ricardo?
Ricardo: stora, assim, por exemplo no 5. Temos que tentar dividir ao máximo mas em
números inteiros. Metíamos 3 de um lado e 2 do outro. Era mais fácil e depois é só fazer a conta,
não é?

1

A resolução da tarefa escrita pelos grupos é apresentada em anexo.
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Na última questão, o grupo alcança o nível de generalização algébrica e formula regras
gerais para o cálculo do mínimo e máximo número de cruzamentos, justificando-as a nível
contextual (“é um número a menos do número de palhinhas”; “divide-se o melhor possível o
número de palhinhas […] e depois multiplica-se esses dois números”). Os alunos
demonstraram ter apreendido discursivamente os padrões e revelaram competência para
discutir a ideia central baseando o raciocínio numérico nas construções. A comunicação
serviu a aprendizagem sendo de boa qualidade.
Diferenças de linguagem durante a resolução e para comunicar a resposta. Durante a
oralidade utilizam diferentes categorias de comunicação matemática (linguagem natural,
linguagem matemática verbal e representação visual) e recorrem a exemplos para justificar os
raciocínios efectuados. No registo, verifica-se que, numa grande maioria das respostas, o
grupo recorre à linguagem natural havendo o recurso pontual à representação visual e à
linguagem verbal matemática e a estratégias numéricas na questão 5). As justificações são
factuais nos diferentes registos e aludem a uma estratégia sistemática na manipulação do
material embora, na oralidade, os alunos demonstraram um conhecimento mais rigoroso e
exacto que não se reflecte na escrita e que acarreta falta de objectividade nas respostas.
Na resposta à questão 5), o grupo privilegiou a linguagem verbal matemática para
expressar uma regra explícita algébrica para o cálculo do mínimo e máximos números de
cruzamentos e para um qualquer número de palhinhas, projectando fórmulas cujas variáveis
são identificadas contextualmente. Note-se a expressão “dividir o melhor possível” por ser
uma observação ao facto de se tratar de um número ímpar. Relativamente à comunicação oral
ocorrida durante a resolução, o grupo utilizou a linguagem matemática verbal e a linguagem
natural para estruturar regras explícitas para as generalizações. A justificação é feita
recorrendo a exemplos e à projecção de fórmulas. No caso da fórmula para calcular o número
mínimo de cruzamentos a justificação da generalização é feita contextualmente (“é um
número a menos do número de palhinhas”). No respeitante à fórmula para calcular o número
máximo de cruzamentos, recorrem a exemplos justificando a generalização factualmente. Só
para efeitos de registo é que o grupo projecta uma fórmula para a justificação identificando as
variáveis a um nível contextual de generalização. Assim, nesta questão, observa-se um grau
de correspondência elevado entre a comunicação oral e a comunicação escrita.
Dificuldades na comunicação. O grupo manifestou alguma dificuldade na interpretação
e diferenciação das questões (“as perguntas parecem todas iguais. Quando acabamos uma
aparece outra parecida”) bem como na elaboração dos registos. À excepção das questões 1) e
5), as justificações estão desadequadas ou incompletas relativamente ao pretendido. Os alunos
mostraram hesitações na estruturação de respostas verbais sugerindo dificuldade no uso da
linguagem escrita, facto assumido em diferentes momentos (“pois fazer foi fácil, agora a parte
mais difícil é explicar”).
Grupo Detectives Matemáticos
O grupo respondeu a todas as questões correctamente demonstrando dificuldade em
justificar as respostas.
Organização da comunicação. O Fábio dominou a comunicação e tomou as decisões
do grupo. Todos participaram espontaneamente na leitura das questões. O registo obedeceu a
uma distribuição rígida das questões pelos alunos. A comunicação organizou-se em função de
um líder.
Qualidade da comunicação. Para comunicar, o grupo recorre fortemente à
representação visual utilizada complementarmente com a linguagem corrente e a linguagem

Comunicação “Titulo”

5

Autores

Grupo de discussão 3

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

matemática. Desde a análise das primeiras figuras, o Fábio propõe uma expressão numérica
para o cálculo do número de cruzamentos que justifica recorrendo à contagem.
Fábio: há 6 cruzamentos.
Tiago: não, não.
Fábio: 3 vezes 2.
Tiago: 6?
Fábio: olha, um está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui.
Quantos é que são?
Rui: 6
Fábio: 2 vezes 3 dá 6.

A regra foi apreendida, mas utilizada como mera estratégia aritmética de cálculo
aplicada às construções efectuadas (“12. Ora 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3. 4 vezes 3, 12.”). A
generalização a nível algébrico surge relativamente à alínea 5.
Tiago: o mínimo… tiramos um. E o máximo é…
Fábio: o máximo é pôr mais ou menos 4, 4.
Rui: pois. 4 vezes 4 dá 16.
Inv.: e porquê o 4?
Rui: porque é a metade.

O grupo generalizou e estruturou regras gerais, mas revelou fraca competência para a
troca de ideias matemáticas e a discussão da ideia central de forma autónoma, tendo sido
necessária a intervenção da investigadora. A estratégia principal para a resolução das alíneas
fixou-se na construção das figuras e respectivos procedimentos (“Tiramos das filas para pôr
nas colunas”).
Diferenças de linguagem durante a resolução e para comunicar a resposta. Durante a
resolução, o grupo utiliza recorrentemente diferentes categorias de comunicação matemática
(representação visual, linguagem natural e linguagem matemática) e diferentes processos para
a resolução e justificação, nomeadamente investigações empíricas, recurso a propriedades e,
por fim, a formulação de regras aritméticas e algébricas. Na maioria dos registos, as
justificações aludem à construção das figuras e à estratégia usada para variar o número de
cruzamentos através da deslocação de palhinhas de um conjunto para outro. A representação
visual só é utilizada na alínea 2a) sendo pouco relevante face à questão. Embora desde as
primeiras questões os alunos tenham enunciado uma regra para o cálculo do número de
cruzamentos, esse conhecimento apenas foi explicitamente referido na última questão que
revela mais compreensão do problema. Relativamente ao cálculo do número mínimo de
cruzamentos, o grupo registou uma regra explícita algébrica, justificada com a projecção de
uma fórmula geral recorrendo à linguagem matemática verbal baseando-se no trabalho oral
que se socorreu também da representação visual, da linguagem natural e de exemplos.
Relativamente ao número máximo de cruzamentos, na oralidade, o grupo estruturou uma
regra explícita para a generalização algébrica, justificando-a com a projecção de uma fórmula
e recorrendo a exemplos. A justificação é dada a nível factual (“é 16. 4 vezes 4 dá 16”) e a
nível contextual (“tiramos metade das filas… para pôr nas colunas”) aludindo à
representação. No registo, observa-se uma combinação da linguagem natural pouco clara
quanto à terminologia (“tirar metade das filas”) com uma linguagem matemática aplicada
num exemplo ilustrativo. Assim, o registo fundamenta-se na comunicação oral que é mais
exacta e rigorosa.
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Dificuldades na comunicação. O grupo revelou dificuldade em abstrair-se da
representação visual e enveredar por estratégias numéricas para a resolução das questões,
embora tenham sido enunciadas propostas que careciam de uma reflexão nas relações dos
números, o que só foi superado com auxílio da investigadora. As propostas partiam
essencialmente do líder e sem justificações revelando dificuldades do grupo em exprimir e
argumentar. Nos registos, observa-se desadequação e falta de objectividade face às questões,
não reflectindo o conhecimento mobilizado durante a resolução.

5. Análise dos dados
No quadro seguinte pode-se observar a evolução dos grupos ao longo da intervenção
pedagógica, recorrendo apenas a algumas tarefas, distribuídas ao longo da recolha de dados.

ADT

Tar 1

Tar 3

Tar 6

Tar 8

Organização

Com líder

Com líder

Em par

Em par

Qualidade

Fraca

Fraca

Razoável

Razoável

Diferenças

A

A

A

A/B

Dificuldades

A/B

A/B

A/B

B

Organização

Colaborativo

Colaborativo

Colaborativo

Colaborativo

Razoável

Boa

Boa

Boa

B

A

A/B

A/B

Dificuldades

B

B

B

B

Organização

Com líder

Com líder

Com líder

Em par

Razoável

Razoável

Razoável

Boa

A/B

A

A

B

A/B

A/B

B

B

Qualidade
Trio
Matemático Diferenças

Detectives Qualidade
Matemáticos Diferenças
Dificuldades

Legenda: Diferenças: A- comunicação oral mais rica e geral, B- Correspondência entre a comunicação oral e
escrita; Dificuldades: A- Dificuldades sociais ou decorrentes da tarefa, B- dificuldades cognitivas/matemáticas.
Quadro Nº 1 - Quadro-síntese do estudo.

Da análise do quadro, conclui-se que:
(a) houve uma evolução positiva dos grupos nos diferentes tópicos de análise ao
longo da intervenção pedagógica, o que sugere que intervenções pedagógicas
desta natureza podem contribuir para uma melhoria no desempenho dos
alunos;
(b) as mudanças na qualidade da comunicação de dois grupos decorreram
simultaneamente com uma mudança na organização da comunicação, o que
leva a conjecturar que uma organização colaborativa pode contribuir para
uma melhoria da qualidade de comunicação;
(c) a última tarefa apresenta níveis de qualidade superior nos três grupos e nos
diferentes parâmetros apontando para uma apropriação dos grupos de
competências de comunicação oral e escrita, e domínio em tarefas
matemáticas envolvendo padrões.
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Os dados sugerem que uma mudança na organização da comunicação em grupos com
líder afecta positivamente a qualidade da comunicação oral, podendo promover progressos na
aproximação da comunicação escrita à comunicação estabelecida durante a resolução.

6. Conclusões
A comunicação organiza-se em função dos alunos que mais contribuem para a
resolução dos problemas - os líderes. Cada grupo apresenta uma dinâmica interna distinta,
mas os grupos têm em comum o facto de valorizar uma distribuição justa e equilibrada do
trabalho pelos elementos constituintes, tal como refere Stacey e Gooding (1998).
A qualidade da comunicação é influenciada: (a) pela organização da comunicação,
observando-se uma melhoria da qualidade da comunicação a par com uma alteração da
organização mais participada dos alunos, o que confirma Civil (1998), Martinho (2004) e
Stacey e Gooding (1998); (b) pelas competências colaborativas manifestadas pelos grupos,
observando-se uma melhoria da comunicação em função das primeiras, o que é consistente
com Martinho (2004) e Jonhson e Jonhson (citados por Rowe & Bicknell, 2004)
relativamente ao papel fundamental das competências colaborativas na implementação de
uma situação de interacção argumentativa construtiva; (c) pela compreensão matemática e o
conhecimento do tópico, tal como refere Civil (1998), visto que dificultam a formulação de
propostas e justificações, e respectivas avaliações; e (d) pelo tempo, o que é consistente com
Martinho (2004) e Ponte et al. (2007) ao induzir numa resolução precipitada. Em situações de
impasse e dificuldade, os grupos demonstraram melhor desempenho comunicativo perante
uma orientação de reflexão, por parte do professor, nos aspectos centrais do problema, através
do questionamento, sendo este aspecto consistente com Civil (1998), Martinho (2004), Ponte
et al. (2007) e Rowe e Bicknell (2004).
Observaram-se diferenças entre a comunicação estabelecida durante a resolução do
problema e a comunicação escrita. A oralidade é mais rica, geral, consistente e resistente do
que o seu registo, pela diversidade e complementaridade de categorias de comunicação
utilizadas, pelas estratégias de generalização abordadas e respectivas formas e níveis de
justificação. A linguagem verbal é maioritariamente utilizada no registo de respostas,
suscitando por vezes dificuldade dada a sua formalidade. A escrita apoia-se fortemente na
comunicação oral estabelecida durante a resolução, o que confirma as ideias de Huinker e
Laughlin (1996) mas, por norma, não reflecte a sua qualidade observando-se um retrocesso
nas estratégias e formas de justificação para níveis menos gerais e de mais fácil comunicação.
Na escrita, as combinações de linguagem são pouco frequentes e, por vezes, desarticuladas. A
representação visual é pouco utilizada pelos alunos para o registo, sugerindo uma
desvalorização dos aspectos figurativos e visuais para a justificação em favor dos aspectos
numéricos, embora seja um recurso muito utilizado durante a resolução, observando-se em
alguns casos dificuldade dos grupos em abstraírem-se da exploração empírica para optar por
estratégias numéricas, nomeadamente generalizações aritméticas e algébricas, sendo nessas
circunstâncias necessária uma orientação da reflexão nas relações entre os números. Note-se
que nenhum dos grupos utilizou uma justificação da generalização de base numérica com
tabela de valores e tendo revelado alguma dificuldade em fazê-lo com a projecção de uma
fórmula, confirmando as ideias de Rivera e Becker (2008), quando afirmam que os alunos
utilizam inconsistentemente estas formas de justificação quando o conhecimento estrutural da
figura não é sólido.
Os dados apontam para a existência de dificuldades comuns aos grupos de observação,
nomeadamente: (a) na análise estrutural das figuras; (b) na formulação de uma regra explícita
para a generalização; e (c) na elaboração de respostas escritas. Os grupos com qualidade de
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comunicação fraca/razoável apresentaram ainda dificuldades: (d) em exprimir e argumentar
ideias; (e) em estabelecer interacções positivas e harmoniosas, ou seja, lacunas ao nível das
competências de formação e funcionamento; e (f) na proposta, análise, crítica, avaliação e
integração de ideias, isto é, ao nível das competências de formulação e produção. Os dados
recolhidos no âmbito desta investigação apontam, como ponto comum aos três grupos de
observação, para uma diminuição progressiva das dificuldades ao longo da intervenção
pedagógica. Assim, a superação das dificuldades diagnosticadas no âmbito da comunicação
durante a resolução de problemas envolvendo padrões passam por: (a) estimular o
desenvolvimento de competências colaborativas colocando os alunos em situações de
resolução de problemas em pequenos grupos; (b) promover actividades e estratégias que
possibilitem aos alunos exprimir e argumentar oralmente; (c) incrementar situações de
comunicação escrita diversificadas; (d) implementar regularmente actividades geométricas
favorecendo a análise e apreensão de propriedades e relações; (e) fomentar a resolução de
problemas envolvendo padrões desenvolvendo a aptidão para a generalização; (f) promover a
comunicação na sala de aula, por parte do professor, participando como um modelo na
comunicação, orientando e reforçando os padrões de interacção válidos focando a atenção dos
alunos nos aspectos matemáticos importantes; e (g) contribuir para uma mudança na
consciência dos alunos, valorizando o processo e a aprendizagem em detrimento do resultado
e da tarefa.
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Anexo
Resolução – “Trio Matemático”
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Resolução – “Detectives Matemáticos”
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DAS IGUALDADES NUMÉRICAS AO ESTUDO DAS EQUAÇÕES DO
1.º GRAU1
Rogério Berrincha
Escola Básica 2/3 do Teixoso, Portugal
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Resumo
Este artigo baseia-se num estudo implementado numa turma de 7.º ano de
escolaridade, da qual é professor o primeiro autor, que assumiu também o papel de
investigador. Pretendia-se desenvolver o pensamento algébrico dos alunos ao nível da
mudança de significado da noção de igualdade, e da resolução de equações por métodos
formais. Usou-se uma metodologia de investigação qualitativa e os resultados indicam que os
alunos, em geral: i) adquiriram uma compreensão de diferentes significados do sinal de “=”,
o que contribuiu para a sua aquisição da noção de equação do primeiro grau com uma
incógnita; e ii) adquiriram compreensão ao nível da aplicação da regra formal realização da
mesma operação em ambos os membros da equação”, embora manifestem dificuldades nas
operações de neutralização relativamente à multiplicação/divisão.

1. Introdução
Os alunos apresentam, em geral, dificuldades na resolução de equações. Evidenciam
também muitas incompreensões na interpretação do sinal de “=” e alguma dificuldade em
estabelecer relações entre os objectos algébricos.
Muitas destas dificuldades resultam da forma menos conseguida na passagem da
Aritmética para a Álgebra, seja ao nível da diversidade dos significados dos símbolos
matemáticos, seja ao nível do próprio ensino da Álgebra.
Segundo Rojano (2002), na Aritmética o sinal de “=” funciona como um operador e na
Álgebra apresenta diversos significados para além deste (por exemplo, em 3x+4=6+2x
representa uma igualdade restrita, ou equação). Relativamente ao estudo das equações, Kieran
(2007) defende que é fundamental o trabalho prévio com igualdades numéricas verdadeiras,
onde as operações aritméticas devem ser pensadas como relações entre números, em vez de
problemas de cálculo. É fundamental que o aluno avance na compreensão de que para
resolver uma equação, como, por exemplo, 3x+5=2x–2, não deve considerar o segundo
membro da igualdade como sendo a resposta ao primeiro.
O estudo que serviu de base a este artigo realizou-se no ano lectivo 2007/08, com os
alunos de uma turma do 7.º ano de escolaridade. No presente artigo pretende-se identificar a
1
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contribuição do ensino de uma proposta pedagógica, com o recurso a igualdades numéricas
verdadeiras e sem o uso do modelo da balança, para o desenvolvimento do pensamento
algébrico dos alunos ao nível da mudança de significado do sinal de “=”, e da resolução de
equações por métodos formais.

2. Transição da Aritmética para a Álgebra
Segundo Kieran (1992), a Álgebra pode ser considerada segundo duas perspectivas: a
processual e a estrutural. Na primeira, não se lida com a transformação de expressões
algébricas, mas sim com a substituição de variáveis por números, realizando posteriormente
as correspondentes operações aritméticas. A perspectiva estrutural diz respeito a um conjunto
diferente de operações realizadas, não com números, mas sim com expressões algébricas. Os
objectos operados são as próprias expressões algébricas, sendo o resultado obtido em cada
etapa (e também no final) uma expressão algébrica. Ambas as concepções são importantes no
ensino e aprendizagem da Álgebra, contudo, convém ter presente que os objectivos implícitos
para o seu ensino são estruturais.
O pensamento algébrico é, para Ponte (2006), o estudo i) das estruturas (compreender
padrões, relações, e funções), ii) da simbolização (representar e analisar situações
matemáticas e estruturas, usando símbolos algébricos), iii) da modelação (usar modelos
matemáticos para representar e compreender relações quantitativas) e iv) da variação (analisar
mudança em diversas situações). Nele é incluída ainda a capacidade de lidar com o cálculo
algébrico e com as funções, bem como com muitas outras estruturas matemáticas e usá-las na
interpretação e resolução de problemas matemáticos ou de outros domínios. Ao pensamento
algébrico é, também, associado o “sentido do símbolo”, que, de acordo com Arcavi (2006), é
a capacidade de interpretar e de usar de forma criativa os símbolos matemáticos, na descrição
de situações e na resolução de problemas (por exemplo, na resolução da equação 3x+5=4x,
em vez da utilização das regras formais poderá fazer-se uma “leitura dos símbolos” e observar
que, para obtermos 4x no 2.º membro, devemos adicionar x a 3x e, portanto, 5 deverá ser o
valor de x).
Para Nickson (2004), os alunos são levados a considerar as representações simbólicas,
que têm pouco ou nenhum conteúdo semântico, como objectos matemáticos cujos processos
muitas vezes não produzem soluções numéricas. Eles terão de ver uma expressão algébrica,
podendo conter vários termos, como uma entidade em si mesma e que não está relacionada
com qualquer situação contextual. Os termos constitutivos da expressão não são as unidades;
antes, a forma como os termos estão combinados na expressão é que é a unidade ou o objecto
sobre o qual teremos de actuar. Por exemplo, na expressão 2x+y–x, o objecto não é nem o 2x,
nem o y, nem o x, mas sim toda a expressão 2x+y–x. Os alunos, ao serem questionados para
associarem os termos, estão a usar uma nova operação que não conduz a uma resposta
numérica, tal como acontece na Aritmética. Ainda segundo aquele autor, este processo de ver
as expressões algébricas como entidades (objectos matemáticos) é o foco central para o salto
cognitivo que os alunos terão de dar quando transitam da Aritmética para a Álgebra. Nesta
transição, os alunos deverão começar por adquirir alguma familiaridade com o simbolismo
algébrico. Abrantes, Serrazina & Oliveira (1999) referem que é necessário que os alunos
percebam que os símbolos algébricos têm diferentes interpretações de acordo com o domínio
conceptual a que se referem e que podem, por exemplo, representar objectos em vez de
números, e que grupos de símbolos podem ser usados como unidades básicas com significado
(por exemplo, x+5 pode ser considerado como uma quantidade única em situações de
manipulação algébrica). Esta capacidade (simbolização) permite reconhecer, por exemplo, se

Das igualdades numéricas ao estudo das equações do 1.º grau

2

R. Berrincha e M. Saraiva

Grupo de discussão 3

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

uma expressão algébrica está ou não escrita correctamente – saber que 4x=20 ⇔ x=5 está
correctamente escrita, mas que isso já não se passa com 4x=20:4=5.
Embora a Aritmética e a Álgebra partilhem muitos sinais e símbolos, tais como “=”, “+”
e “-“, e, mesmo, o uso de letras, são exigidos muitos ajustamentos conceptuais aos alunos que
iniciam os seus estudos em Álgebra, uma vez que aqueles sinais e símbolos alteram o sentido
comummente dado na Aritmética (Kieran, 2006). Os alunos são capazes de usar métodos
intuitivos na resolução de problemas aritméticos que são direccionados para encontrar uma
resposta e evitar o uso de estruturas implícitas no processo de resolução de problemas.
Contudo, na Álgebra, as estruturas não podem ser ignoradas e têm de ser reconhecidas e
usadas se os problemas algébricos são para serem resolvidos com sucesso (Kieran, 1992). A
investigação sugere que algumas das dificuldades que os alunos têm no reconhecimento e no
uso das estruturas surgem do facto de estas, em si, estarem muitas vezes disfarçadas pelas
formas como os alunos entendem alguns dos símbolos usados. Os alunos continuam a usá-los
como faziam na Aritmética e tratam-nos como tendo um papel e um significado idênticos ao
do contexto aritmético sem considerações de aspectos estruturais, que não podem ser
ignorados ao nível algébrico. Sem uma compreensão desta mudança de perspectiva dos papéis
de alguns símbolos que lhes são familiares, os alunos não serão capazes de fazer,
efectivamente, a transição do pensamento aritmético para o algébrico (Nickson, 2004).
Também Rojano (2002) faz referência ao facto da investigação ao nível do pensamento
algébrico mostrar que aquelas dificuldades no significado dos mesmos símbolos e das cadeias
de símbolos apresentam sérios problemas para os alunos, na sua aprendizagem da Álgebra e
representam um obstáculo à aquisição da linguagem algébrica. Por exemplo, os símbolos de
adição “+” e de subtracção “−” na Aritmética representam operações executáveis. Na
Álgebra, podem representar operações suspensas, como em 3+x ou 2x–7y, ou operações
executáveis, obedecendo a regras algébricas, como em 7x+x–3x=5x. O símbolo “−” pode
ainda funcionar como sinal posicional, como em (–7). Um outro exemplo tem a ver com o
sinal de igual “=”. Rojano (2002) refere que o “=” na Aritmética funciona muito como
operador que “transforma” o membro do lado esquerdo de uma igualdade num resultado
numérico que aparece no lado direito da igualdade (como em 2+3=5). Porém, na Álgebra, este
símbolo pode representar equivalência entre duas expressões (como em 2(a+b)=2a+2b),
igualdade restrita ou equação (como em 3x+4=6+2x), ou igualdade funcional (como em
y=5x+3). Abrantes et al. (1999) referem que os alunos têm por vezes aquilo que se pode
designar por uma percepção operacional do sinal de igual, isto é, tendem a vê-lo apenas como
indicando o resultado de um conjunto de operações escritas à sua esquerda e perdem de vista
o que ele significa em relação aos dois membros da equação – o que estará na origem de erros
como: 3+5=8+2=10; 2x+3=5x; 6+y=6y; 8a+12b=20ab; e √2+√3=√5.
O significado do sinal de igual é uma questão muito importante. Acreditamos que uma
concepção limitada do que ele significa é um obstáculo à aprendizagem da Álgebra.

3. Resolução de equações: métodos intuitivos e métodos formais
Segundo Abrantes et al. (1999), a resolução de equações de modo intuitivo,
promovendo a ligação gradual da linguagem corrente à linguagem matemática, contribui para
a compreensão do processo formal de resolução de uma equação. Começar por expressões
que envolvem apenas uma operação e introduzir cedo o questionamento sobre os números
desconhecidos, ajudando a uma leitura da equação como uma pergunta que requer um número
como resposta, pode contribuir para a compreensão do processo por parte dos alunos (p. 117).
Relativamente às várias estratégias que os alunos normalmente utilizam, Kieran (1992)
identifica sete: 1. Factos numéricos (p.e.: 3+n=5; 5-3=2; logo, n=2); 2. Técnicas de contagem
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(p.e.: 3+n=5 e os alunos contam 3, 4, 5, logo, são necessárias duas unidades para ir do 3 ao 5);
3. “Cover-up” (p.e.: 2x+9=5x; 9 tem de ser igual a 3x; logo, x=3); 4. Andar para trás (p.e.:
2x+4=18; 18=2x+4; 18-4=2x; 16=2x; x=8); 5. Tentativa e erro; 6. Realizar a mesma operação
em ambos os membros; e 7. Transposição (mudar de membro mudar de sinal). Para aquela
autora, as duas últimas estratégias, que envolvem conhecimento e aplicação de propriedades
estruturais algébricas, são consideradas técnicas formais; as duas primeiras têm uma natureza
aritmética, e as terceira e quarta podem ser vistas como uma combinação destas duas. Afirma,
ainda, que os três primeiros processos são abordagens intuitivas e o quinto é um método que
pode fornecer uma base intuitiva para os métodos de resolução mais estruturais. Em contraste,
embora o uso de uma abordagem sequencial do andar para trás pareça muito mais próxima
do método de resolução de problemas usado na Aritmética, ele é claramente limitado às
equações que têm uma ocorrência simples do termo com a incógnita num único local restrito
e que parece, infelizmente, encorajar o aluno a continuar a passar por cima do simbolismo
algébrico e a não olhar a equação como um objecto estrutural. Ainda segundo Kieran (1992),
a investigação sugere que os alunos a quem tenha sido ensinado quer o método do “cover-up”
quer o método de realizar a mesma operação em ambos os membros são mais bem sucedidos
do que aqueles que apenas foram ensinados a resolver as equações só pelos métodos formais.
O uso da técnica de realizar a mesma operação em ambos os membros da equação tem
como objectivo neutralizar termos independentes e/ou termos com incógnita (recorrendo à
adição/subtracção) ou coeficientes de termos com incógnita (recorrendo à
divisão/multiplicação). Assim, o termo neutralizar será usado neste estudo com dois
significados: neutralizar aditivo ( x − 5 = 0 ⇔ x − 5 + 5 = 0 + 5 ⇔ x = 5 ) e neutralizar
5 x
2
2
multiplicativo ( 5 x = 2 ⇔ 5 = 5 ⇔ x = 5 ). A noção de equilíbrio é fundamental na resolução
de equações. Este equilíbrio é traduzido pelo sinal de igual. Regra geral, esta noção é
introduzida recorrendo ao modelo de uma balança de dois pratos em equilíbrio. Mas este
modelo apresenta algumas limitações. Podemos dizer que o que está no prato do lado
esquerdo “pesa” tanto quanto o que está no prato do lado direito. Mas, a igualdade algébrica
não se reduz a uma equivalência de “pesos” (equilíbrio físico). Por exemplo, como produzir
sentido para a equação 80+2x=10+x, utilizando a balança? Se x representa um “peso”
desconhecido, supõe-se que x ∈ ]0 , +∞ [ . A solução da equação é x = -70 e não faz sentido a
existência de “pesos” negativos.
Rojano (2002) refere um estudo onde foram observados alunos que trabalharam com o
modelo da balança. Verificou-se que alguns alunos conseguiram estabelecer correspondência
entre os procedimentos que levaram previamente a cabo com elementos do modelo e os
procedimentos realizados nas equações. Estes alunos abandonaram prematuramente o
trabalho com o modelo e começaram a operar com os termos da equação, recorrendo à sintaxe
algébrica. No outro extremo, alguns alunos mostraram uma tendência oposta, isto é, não
foram capazes de transferir os procedimentos realizados no modelo para os procedimentos na
equação, continuando a trabalhar no contexto do modelo, mesmo nos casos em que este não
fazia sentido.
Aquela autora também refere um estudo em que os alunos observados tinham um
entendimento rudimentar do sinal de igual, mas que resolviam, com sucesso, diferentes tipos
de equações com uma incógnita. Torna-se, assim, crucial que os alunos atinjam a
compreensão de que o sinal de “=” que aparece numa equação exprime uma igualdade, não
entre as expressões que figuram em cada um dos membros da equação (que, de um modo
geral, são diferentes), mas no sentido em que, para um certo valor da incógnita, o número que
aparece como resultado das operações realizadas na expressão do lado esquerdo é
exactamente igual ao número que se obtém substituindo a incógnita por esse mesmo valor, na
expressão do lado direito (Silva & Paulo, 1963). Por exemplo, na equação 2x+3=4x+1, as
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expressões 2x+3 e 4x+1 tomam o mesmo valor apenas quando x=1. Neste sentido, uma
equação como 2x+3=4x+1 deverá ler-se: “Para que valor(es) da letra x é que as expressões
2x+3 e 4x+1 tomam o mesmo valor numérico?”
Knuth, , Stephens,, McNeil, e Alibali, (2006) afirmam que uma abordagem intuitiva, e
que leva os alunos a compreender o sentido relacional do sinal de “=”, promove não só uma
concepção estrutural das equações, mas também uma boa compreensão do processo formal de
resolução de uma equação.

4. Metodologia
Neste estudo seguiu-se uma abordagem metodológica qualitativa e interpretativa
(Bogdan & Biklen, 1994). O professor assumiu em simultâneo a função de professor e
investigador. A experiência decorreu durante sete blocos de noventa minutos, numa turma
constituída por 16 alunos – 4 raparigas e 12 rapazes –, pertencente a uma escola do concelho
da Covilhã, Portugal.
Os alunos trabalharam em grupos de dois, como é habitual nas aulas da disciplina. A
recolha de dados, efectuada essencialmente durante o 3.º período do ano lectivo 2007/2008,
foi feita com base nas respostas escritas dos alunos às tarefas propostas (durante as aulas), no
teste de avaliação referente ao tema das equações, bem como nos registos que o professor fez
no seu diário de bordo relativos à apresentação e discussão colectiva das resoluções de
algumas das tarefas. Utilizaram-se, também, outros registos que o professor fez, no decorrer
das aulas, no seu diário de bordo.
Foram consideradas duas dimensões de análise: i) O conceito de equação e ii) A
resolução de equações. Com a primeira dimensão procurou-se identificar a compreensão que
os alunos tinham sobre equações, bem como identificar algumas das suas dificuldades na
passagem da Aritmética para a Álgebra, nomeadamente ao nível da interpretação do sinal de
igual e das letras. Com a segunda dimensão pretendeu-se identificar a compreensão que os
alunos tinham sobre as equações como entidades próprias, a sua destreza, e dificuldades, na
resolução de equações.

5. Proposta pedagógica (opções)
Tendo em vista expandir o significado do sinal “=”, foi desenvolvido um trabalho
prévio com igualdades numéricas verdadeiras. Há a convicção de que pensar as operações
aritméticas como relações entre números, em vez de problemas de cálculo, pode conduzir os
alunos a olhar o sinal de igual para além do “fazer alguma coisa” e a comparar igualdades
com vários termos em cada membro, demonstrando o equilíbrio numérico da igualdade.
Assim, os alunos passam a ver as afirmações numéricas de uma forma que prefigura o
trabalho posterior com as equações.
A primeira abordagem aos conceitos de equação e solução de uma equação foi feita a
partir de duas igualdades numéricas verdadeiras. Na primeira (3+11=14), substituiu-se o
número 3 pela letra x, obtendo-se a equação x+11 = 14. Na segunda (4×5+10=6×5) substituiu-se o número 5 pela letra y, em ambos os membros da igualdade, obtendo-se a equação
4y+10=6y (ver figuras 1 e 2, respectivamente).
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Figura 1 – A primeira abordagem ao conceito de equação (1.ª tarefa)

Figura 2 – A primeira abordagem ao conceito de equação (2.ª tarefa)

Após a resolução e discussão em torno destas tarefas e de outras com a mesma natureza
apresentadas no ponto 6. Resultados, o professor explicitou as regras formais de resolução de
uma equação do primeiro grau com uma incógnita, validadas pelas regras de transformação
das igualdades numéricas.

6. Resultados
A análise dos dados foi realizada a partir de uma organização sequencial das resoluções
das tarefas propostas aos alunos durante o estudo, bem como das resoluções de alguns itens
do Teste de Avaliação Final (TAF) que, pela sua natureza e objectivos, se enquadram nas
duas dimensões de análise consideradas.
O conceito de equação
As tarefas B1 e B2, figuras 3 e 4, respectivamente, foram propostas aos alunos, antes de
ser introduzida a noção de equação. De um modo geral, os alunos revelaram algum domínio
de técnicas de cálculo que podem ser usadas na resolução de algumas equações simples.
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Figura 3 – Resposta do André à Tarefa B1

Relativamente à tarefa B2, observaram-se dois tipos de resolução: experimentação de
valores, de forma a obter uma igualdade numérica verdadeira; e recurso às operações
inversas. A figura 4 ilustra o segundo tipo.

Figura 4 – Resposta da Núria à Tarefa B2

A sequência de igualdades 7+3=10+2=12 (figura 3), e outras do mesmo tipo, que
surgiram na realização destas tarefas (por exemplo, 17–2=15=2+15=17), permitiram uma
primeira abordagem ao sinal de “=” como símbolo relacional. Para Knuth., Alibali,
Hattikudur, McNeil, & Stephens,(2008), estas situações proporcionam uma excelente
oportunidade para discutir com os alunos o significado do sinal de igual e a sua correcta
utilização.
De seguida, foram propostas aos alunos as tarefas B3 e B4. Na tarefa B3 apresentava-se um conjunto de expressões numéricas, bem como alguns números, 4+5; 12; 2×9; 9+0;
5×2+4; 6+6; 9; 15–3; 8+4; 2×10–6;… e pedia-se aos alunos que estabelecessem ligações
entre esses objectos da aritmética; posteriormente, tinham que explicitar qual o critério usado
nas ligações estabelecidas. A generalidade dos alunos apercebeu-se, rapidamente, que
deveriam ligar expressões com igual valor numérico.
Na figura 5 é apresentada a tarefa B4:

Figura 5 – Tarefa B4

Com esta tarefa, pretendia-se que os alunos recorressem ao sinal de igual. Seguem-se
algumas igualdades construídas pelos alunos:
4+5=9; 12=8+4; 4+5=9+0;
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7+5=6+6; 18–4=2×7; 5×2+4=2×10–6.
Relativamente
ao
conjunto
de
igualdades
numéricas
construídas,
o
professor/investigador fez referência ao facto de no lado direito do sinal “=”, em algumas
delas, não figurar o resultado das operações existentes no lado esquerdo, mas sim uma
expressão numérica com o mesmo valor. Nessas igualdades, o sinal de igual não é indicador
de uma acção (operador/símbolo computacional), mas sim um símbolo relacional.
A introdução da expressão 9+0 teve como objectivo o aparecimento da igualdade
4+5=9+0 que, de acordo com Kieran (2007, p.11), é uma igualdade numérica com operações
em ambos os membros, onde o zero actua como agente de transição para outras igualdades
numéricas com operações nos dois lados do sinal de “=”.
A tarefa B5 (figura 6) tinha como objectivo levar os alunos à compreensão de que não
se altera a veracidade de uma igualdade numérica verdadeira quando adicionamos,
subtraímos, multiplicamos ou dividimos os seus dois membros pelo mesmo número (no caso
da divisão esse número deverá ser diferente de zero). Estas regras, que designaremos por
regras de transformação de igualdades numéricas, serviram de base à introdução das regras
formais para a resolução de equações.

Figura 6 – Tarefa B5

Em geral, os alunos resolveram a tarefa B5, fazendo os cálculos respectivos e
constataram que, realizando a mesma operação em ambos os membros da igualdade
numérica, a relação de equivalência − equilíbrio numérico − mantém-se (por exemplo,
4×3+2=9+5 “é o mesmo que” 4×3+2+6=9+5+6).
Na tarefa B6 (figura 7) pretendia-se que os alunos construíssem equações a partir da
igualdade numérica 1+7×4=5×4+9. Para cada uma dessas equações deveriam apresentar
também a respectiva solução.

Figura 7 – Tarefa B6

Por sugestão do professor, os alunos começaram por verificar que a igualdade numérica
era verdadeira. Na figura 8 apresentam-se algumas das respostas tipo:
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Equação
Filipa e Manuel

, i.e.,

André

, i.e.,

Telmo
Guilherme

Solução

, i.e.,
, i.e.,
Figura 8 – Algumas resoluções da tarefa B6

Na primeira equação apresentada, os alunos substituíram o número 1 pela letra x,
efectuando depois os cálculos, mostrando ter conhecimento da prioridade das operações. Ao
substituírem o 1 por x evidenciam a compreensão da letra como incógnita, embora neste caso
concreto já soubessem, claramente, o número específico (que não era desconhecido). O
mesmo se passa com o André, tendo escolhido não o 1, mas o 7. O aluno que apresentou a
terceira equação segue o mesmo raciocínio, tendo a particularidade de introduzir a incógnita
no segundo membro. Na quarta equação apresentada, o Guilherme observou que o 4 está em
ambos os membros e substituiu-o pela letra y. A solução é imediata, tal como nas outras três
equações.
Na figura 9 é apresentada uma resolução da questão 1 do TAF, que revela compreensão
do processo de construção de equações a partir de igualdades numéricas verdadeiras e do
conceito de solução de uma equação.

Figura 9 – Resposta do Manuel à questão 1 do TAF

A figura 10 contém a questão 2 do TAF. Com esta questão, pretendia-se avaliar a
compreensão feita pelos alunos desta polissemia do sinal de “=”; as figuras 11 e 12 contêm as
respostas apresentadas por dois alunos à alínea a) dessa questão. Ambas revelam uma
concepção relacional do símbolo de “=”.
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Figura 10 − Item 2 do TAF

Figura 11 – Resposta do Francisco à questão 2.a) do TAF

Figura 12 – Resposta da Filipa à questão 2.a) do TAF

Nas figuras 13 e 14 estão dois exemplos de resposta à questão 2.b), onde o sinal de “=”
surge como símbolo operatório.

Figura 13 – Resposta da Filipa à questão 2.b) do TAF

Figura 14 – Resposta do Manuel à questão 2.b) do TAF

A concepção operatória do sinal de “=” que os alunos já tinham no início deste estudo
foi expandida. Em geral, eles revelam ter também alcançado uma concepção relacional. Tal
contribuiu para que uma equação ficasse a ser vista como um ser único, onde a igualdade que
nela existe não é entre as expressões que figuram em cada um dos seus membros, mas no
sentido em que para um certo valor da incógnita, o número que aparece como resultado das
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operações realizadas na expressão do “lado” esquerdo é exactamente igual ao número que se
obtém substituindo a incógnita por esse mesmo valor, na expressão do “lado” direito.
A resolução de equações
No fim da resolução da tarefa B6, o André perguntou: Ó stôr, e quando não
conhecemos a igualdade numérica, como é que encontramos a solução da equação?
Com esta pergunta fica clara a compreensão que, muito provavelmente, alguns alunos
estavam a ter, ao momento, relativamente à situação – eles introduziam a letra na igualdade,
pela substituição de um determinado número que eles seleccionavam, mas já sabiam, à
partida, a que número é que ela correspondia. Porém, esta pergunta evidencia que a tarefa
proposta (B6) está a criar dúvidas nos alunos sobre a necessidade de encontrarem uma forma
de resolver qualquer equação. Estão, assim, criadas as condições para se avançar nesse
sentido. O professor/investigador relembrou aos alunos que na tarefa B2 encontraram,
facilmente, o valor das letras nas expressões x+3=12 (x=9), 2+3a=17 (a=5), 2y–8=24 (y=16),
e 3b=27 (b=9), que, agora, sabiam tratar-se de equações. O problema está nas equações “mais
complexas”. O professor solicitou a colaboração dos alunos para resolverem a equação
5x+36=8x pelo método de tentativa-erro. A chegada à solução (12) levou algum tempo, o que
criou nos alunos a necessidade/importância de conhecerem processos mais rápidos para
encontrarem as soluções das equações deste tipo.
De seguida, foi proposta a resolução do problema “O João pensou num número,
multiplicou-o por 2, adicionou 4 unidades ao resultado e obteve o número 100. Em que
número pensou o João?”. Alguns alunos chegaram facilmente à resposta, por experimentação
de valores. O professor solicitou aos alunos que traduzissem em símbolos o enunciado do
problema. Esta tarefa não suscitou dificuldades, uma vez que já tinham trabalhado com
situações de tradução simbólica de afirmações em linguagem corrente, na unidade “Conhecer
melhor os números”, bem como com algumas tarefas de generalização de padrões. Foi
referido que estes novos objectos (equações) poderão ser utilizados na resolução de
determinados problemas. A partir da equação que traduzia o problema, formalizou-se a noção
de equação, membro, termo, incógnita, solução, conjunto-solução, equações equivalentes e
introduziu-se o símbolo ⇔. Foram apresentados exemplos de equações triviais e não-triviais.
Os alunos reconheceram, facilmente, que expressões do tipo 2+3=5 e x+2 não são equações e
que a igualdade π+7=10, apesar de ter uma letra, também não é uma equação. Após estas
formalizações, os alunos resolveram algumas equações do tipo ax+b=c por métodos intuitivos
e, posteriormente, introduziram-se as regras formais de resolução de equações, validadas
pelas regras de transformação de igualdades numéricas, de acordo com o seguinte esquema
(ver figura 15):
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Figura 15 – Regras para a resolução de equações

Na fase inicial da resolução de equações, antes da redução à forma ax=b, as principais
incorrecções observadas foram:
• transposição de termos de um membro para o outro, sem troca de sinal;
• desembaraçar de parênteses: (i) 2(b –9)=3b ⇔ 2b –9=3b ⇔…;
(ii) –(x+6)=5x+3 ⇔ –x+6=5x+3 ⇔…
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Estas situações praticamente não se verificaram no TAF. Dificuldades ao nível da
redução de termos semelhantes e adição de termos não semelhantes foram residuais. Os
principais problemas surgiram na última etapa de resolução (ver figura 16).

Dificuldades

(Francisco)

Possível explicação

O aluno divide o primeiro membro pelo
coeficiente do termo em x e divide o segundo
membro por ele próprio. Há uma incompreensão
sobre a utilidade e a importância da divisão dos
dois membros de uma equação pelo mesmo
número diferente de zero. Tudo indica que o
aluno memorizou tal regra, mas não sente o seu
verdadeiro significado.
Parece que o aluno interpreta 5x como sendo
5+x.

(Álvaro)
(Tarefa de aula)

(André)

O aluno referiu que 5 trocou de membro, logo
trocou de sinal (Diário de Bordo, dia
11/06/2008). Trata-se de um erro clássico na
resolução de equações e que revela uma
concepção errada da regra da transposição
(troca de membro ⎯ troca de sinal) que o aluno
memorizou, mas não entendeu.
Obtém uma equação equivalente, mas não
neutraliza o 6.

(Manuel)
(Tarefa de aula)

(TAF)

(Tarefa de aula)

(Francisco)

Para estes alunos, o coeficiente do termo em x
surge sempre no numerador ⎯ a regra de
dividir ambos os membros de uma equação pelo
mesmo número, diferente de zero, não é
aplicada à situação em causa.

(Samuel)

Figura 16 – Dificuldades e possível explicação para elas

Na figura 17 apresenta-se uma resolução da questão 4 do TAF, que revela a
compreensão do conceito de solução de uma equação.

Das igualdades numéricas ao estudo das equações do 1.º grau

13

R. Berrincha e M. Saraiva

Grupo de discussão 3

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Figura 17 – Resposta da Maria à questão 4 do TAF

O sinal “=” é, por vezes, confundido com o símbolo “⇔” (ver figura 18):

Figura 18 – Resposta do Raúl à questão 4 do TAF

Raul, a partir do momento em que começa a realizar as operações numéricas, após
substituir x por 5, encara o sinal “=” numa perspectiva operacional. No entanto, as passagens
sucessivas foram realizadas “em bloco” ⎯ as igualdades que obteve a partir da primeira são
encaradas como um todo (perspectiva estrutural).
As figuras 19 e 20 referem-se à resolução de duas equações da questão 5 do TAF; na
primeira foi usada uma estratégia numérica e na segunda uma estratégia algébrica.

Figura 19 − Resposta do André à questão 5.a) do TAF
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Figura 20 – Resposta da Marta à questão 5.e) do TAF

Marta evidencia ter uma concepção estrutural de equação e revela um bom domínio da
técnica de neutralização.
Em geral, os alunos adquiriram uma perspectiva estrutural de equação, tendo alargado o
seu conceito do sinal de “=” para uma perspectiva relacional, a partir de um trabalho com
igualdades numéricas verdadeiras. Ficaram, também, com algum domínio das técnicas de
neutralização na resolução de equações, embora manifestem dificuldades nas operações de
neutralização relativamente à multiplicação/divisão.

7. Conclusões
O trabalho prévio com igualdades numéricas com operações em ambos os membros
revelou-se bastante útil. Permitiu expandir o conceito que a generalidade dos alunos tinha do
sinal de “=”; revelou-se um excelente veículo para a introdução do conceito de equação, bem
como para a aprendizagem com significado das regras formais para a resolução de equações,
o que é concordante com Kieran (2007). Também houve concordância, quer com Asquith et
al. (2007), para quem uma sólida compreensão das operações com números é crucial ao
pensamento algébrico, quer com o NCTM (2007), onde é defendido que a experiência com os
números e as suas propriedades cria bases para o trabalho posterior com símbolos e
expressões algébricas.
Porém, há quedar uma maior atenção ao procedimento de divisão/multiplicação de
ambos os membros de uma equação pelo mesmo número (diferente de zero). Este estudo
evidencia que nas operações de neutralização, os alunos revelam uma melhor compreensão
da regra da adição/subtracção do que da referente à multiplicação/divisão.
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Resumo
A presente comunicação tem como suporte o Campeonato de Matemática Sub 12,
destinado a alunos do 5º e 6º anos, organizado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, da
Universidade do Algarve. Neste campeonato os alunos são convidados a participar numa
competição de resolução de problemas, fora da sala de aula, através da Internet. O ponto de
partida deste trabalho de investigação consistiu na análise de várias resoluções do problema
O drama da Olívia Palito, no domínio dos números. Pretendeu-se, por um lado, perceber e
analisar a presença e a interacção das três capacidades transversais, presentes no novo
Programa de Matemática do Ensino Básico (2007) – resolução de problemas, comunicação
matemática e raciocínio matemático – e, por outro lado, perceber como é que as tecnologias
domésticas (Jacinto, 2008) podem influenciar o desempenho dos participantes. Para além de
se ter confirmado a presença das capacidades transversais matemáticas, foi possível verificar
a influência da tecnologia usada no desempenho dos alunos.

1. Introdução
O desenvolvimento da capacidade de resolver problemas é um dos objectivos gerais e
uma das finalidades estabelecidas no currículo de Matemática (Alvarenga e Vale, 2007).
Resolver problemas é uma actividade privilegiada para os alunos consolidarem, ampliarem e
aprofundarem o seu conhecimento matemático (Ponte et al., 2007).
A importância de investigar os processos que os alunos desenvolvem na actividade de
resolução de problemas, dentro e fora da sala de aula, em particular quando os problemas
estão relacionados com conceitos matemáticos, é destacada por diversos autores (English,
Lesh & Fennewald, 2008; Barbeau & Taylor, 2009). Harrison (2006) identificou uma
sobreposição entre os conhecimentos adquiridos fora da escola e aqueles que são, tipicamente,
baseados na aprendizagem escolar. Para este autor, a aprendizagem que tem lugar em casa
não pode ser negligenciada e, pelo contrário, deve ser encarada como parceira do currículo
escolar. A aprendizagem não ocorre apenas dentro da escola, mas sobrepõe-se à actividade
realizada noutros contextos, para além da escola: uma invade a outra.
A liberdade que as tecnologias permitem…
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As TIC constituem actualmente uma ponte privilegiada para estabelecer o contacto
entre os vários contextos de aprendizagem. Segundo Amado e Carreira (2008), é vantajosa a
união entre a resolução de problemas e as tecnologias pelo poder que cada um destes
elementos acrescenta ao outro. Para estas autoras a tecnologia influencia a forma como os
problemas matemáticos são resolvidos e promove o desenvolvimento das ideias matemáticas
devido às características e capacidades das ferramentas utilizadas.

2. Capacidades transversais
As capacidades transversais – Resolução de problemas, Raciocínio matemático e
Comunicação matemática – desempenham um papel relevante ao nível da aprendizagem e
concretização matemática, no Novo Programa de Matemática do ensino básico (Ponte et al.,
2007).
A resolução de problemas
A resolução de problemas para além de constituir um objectivo da aprendizagem
matemática, também é um importante meio pelo qual os alunos aprendem matemática. A
escolha de bons problemas pode estimular a aprendizagem da matemática (APM, 2007). Esta
capacidade matemática é fundamental e prevê a aquisição de agilidade para lidar com
problemas, sejam eles exclusivamente matemáticos, contextualizados no dia-a-dia, ou noutras
áreas do saber, além de que constitui uma actividade essencial para a aprendizagem dos
diversos conceitos, representações e procedimentos matemáticos (Ponte et al., 2007). A
resolução de problemas proporciona o recurso a diferentes representações e incentiva a
comunicação, fomenta o raciocínio e a justificação, permite estabelecer conexões entre vários
temas matemáticos e entre a Matemática e outras áreas curriculares, apresenta a matemática
como uma disciplina útil na vida quotidiana (Boavida et al., 2008). Para Fernandes (1994, p.
137), “a resolução de problemas deve ser o eixo de toda a educação matemática, uma vez que
promove desenvolvimentos cognitivos de alto nível e o saber relacionar com o mundo real”.
O Raciocínio matemático
“Ser capaz de raciocinar é essencial para a compreensão da matemática” (APM, 2007,
p. 61). O raciocínio matemático favorece a argumentação, uma vez que proporciona a
formulação e o teste de conjecturas, cuja justificação se deve basear em argumentos
matemáticos (Ponte et al., 2007).
Os problemas e investigações são contextos privilegiados para o desenvolvimento do
raciocínio matemático, na medida que promovem experiências de aprendizagem com
oportunidades para explicar e justificar ideias e resoluções e, também, para formular, testar e
provar conjecturas (Semana e Santos, 2008). Na resolução de problemas reconhece-se a
existência de diferentes caminhos para desenvolver o pensamento matemático, uma vez que
possibilita o desenvolvimento de um método de questionamento que permite reflectir
constantemente, de maneira mais profunda, sobre as diversas maneiras de representar e
explorar as ideias matemáticas (Trigo, 2008).
A Comunicação matemática
A comunicação é parte essencial da matemática e da educação matemática, pois
contribui para a construção de significados, para a consolidação e divulgação das ideias,
promovendo a partilha de ideias e a clarificação da compreensão matemática (APM, 2007).
Nesta perspectiva comunicar, possibilita aprender e permite uma melhor compreensão do
próprio pensamento (Boavida et al., 2008).
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A comunicação matemática, quer na forma oral quer na escrita acciona a aquisição e
uso da terminologia e simbologia matemática (Ponte et al., 2007). Fernandes (1994), refere
que “o rigor lógico e científico reside na própria linguagem oral e escrita como parte
integrante da ciência matemática”. Segundo Alvarenga e Vale “comunicar uma ideia ou um
raciocínio, oralmente ou por escrito, de modo que seja claro não é fácil, pois exige sobretudo
organização e clarificação das ideias e raciocínios” (2007, p. 49). O desenvolvimento desta
capacidade, é considerado um objectivo curricular importante e a criação de oportunidades de
comunicação adequadas é assumida como uma vertente essencial no trabalho que se realiza
com os alunos (Duarte, 2008, p. 43). A valorização da comunicação matemática, a partir de
momentos ricos de interacção em torno de ideias significativas, despoleta oportunidades
favoráveis à apropriação de outras dimensões da matemática para além dos números, regras e
reprodução de procedimentos memorizados (Boavida et al., 2008).

3. Formas de pensamento em problemas com números
Afirmar que o primeiro gesto matemático do homem foi contar, ou seja, que a
matemática começou com os números não é consensual (Neves, 2007).
Os números inserem-se no tema matemático Números e Operações, transversal a todos
os ciclos de ensino e “o seu estudo tem por base três ideias fundamentais: promover a
compreensão dos números e operações, desenvolver o sentido de número e desenvolver a
fluência no cálculo” (Ponte et al., 2007, p. 7). “Na sociedade de hoje é importante, por
exemplo, compreender os números e as operações e ser capaz de analisar criticamente
informação numérica” (Brocado et al., 2006, p. 65). Estas palavras são corroboradas por Vale
et al. (2006) que acrescentam ainda, a necessidade de perceber “grandes ideias”, tais como, o
modo de utilizar os conceitos numéricos e desenvolver a capacidade de cálculo, o modo e os
instrumentos mais adequados a cada situação, que parecem ser fundamentais para a
aprendizagem dos alunos na área dos números.
O sentido do número implica a compreensão global dos números e das operações e a
capacidade de os usar de forma flexível em julgamentos matemáticos e no desenvolvimento
de estratégias úteis para lidar com números e operações. Para Ferreira (2003), o
desenvolvimento do sentido do número permite ao aluno dar sentido a problemas numéricos,
reconhecer as operações necessárias à sua resolução e explicar os métodos e raciocínios
usados. Esta autora, defende que tarefas que estimulem os alunos a explorar, questionar e dar
sentido ao que fazem, permitem desenvolver as suas próprias estratégias conferindo-lhes
confiança naquilo que fazem tornando as capacidades de resolução de problemas mais
eficientes.
Através da resolução de problemas os alunos podem explorar e consolidar a sua
compreensão de número. Segundo os Princípios e Normas para a matemática Escolar parece
bastante provável que os primeiros raciocínios matemáticos das crianças envolvam situações
numéricas e as suas representações matemáticas, ou seja, os números. Assim, são
considerados problemas bons para os alunos, aqueles que lhes proporcionam oportunidades
de consolidar e ampliar os seus conhecimentos e, quando bem escolhidos, possam estimular a
aprendizagem da matemática (APM, 2007).

4. O papel da internet e das tecnologias “domésticas”
As tecnologias assumem actualmente um papel essencial no ensino e na aprendizagem
da matemática. A introdução do computador e de outras ferramentas, veio influenciar a
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matemática que é ensinada e a forma como é ensinada, podendo melhorar a aprendizagem dos
alunos (Amado, 2007, APM, 2007).
A Internet, mais do que um instrumento de acesso à informação e um meio de
divulgação educacional, é, também, uma poderosa ferramenta para a realização de diversos
trabalhos envolvendo professores e alunos de uma mesma ou entre várias escolas,
nomeadamente através do uso do correio electrónico (Ponte e Oliveira, 2002).
O computador e, mais recentemente, a Internet parecem estar a revolucionar o processo
de ensino e aprendizagem, na medida em que possibilitam potentes ambientes de
aprendizagem pedagógica, onde o aluno tem oportunidade de construir o seu conhecimento,
de forma mais rica através de situações exploratórias e de investigação matemática (Valente,
1998). Os ambientes computacionais podem proporcionar aos alunos oportunidades para
desenvolverem capacidades intelectuais através de descobertas pessoais por processos
contínuos de construção (Solomo, 1986, citado em Fernandes, 1994).
As aplicações tecnológicas (Excel, Word, Editor de texto, PDF, Paint, Digitalização…),
promovidas pelo computador, poderão exercer uma clara influência na criatividade e riqueza
das resoluções. A liberdade que é dada aos alunos aquando da resolução deste tipo de tarefas,
bem como a forma como eles sentem e exprimem essa liberdade, reflecte-se no
desenvolvimento da sua criatividade (Pereira, 2006). Optar por uma ferramenta tecnológica
ou por um determinado processo dentro de cada uma delas não é neutro e conduz a uma
abordagem diferente da matemática, que poderá estar em sintonia, ou não, com o que é
designado no Novo Programa da Matemática do ensino básico, de desenvolvimento do
pensamento matemático (Duarte, 2008). Os alunos ao lidarem com as tecnologias desde
muito cedo, tendem a compreender as suas potencialidades. Parecem movimentar-se cada vez
melhor com estes ambientes que consideram apelativos e manuseiam com a maior das
familiaridades as ferramentas com que se sentem confortáveis, relegando a utilização do papel
(Neves et al., 2006).
As tecnologias digitais evidenciam um forte potencial gráfico e simbólico e, ao mesmo
tempo, trazem novas possibilidades de manipulação de representações que não seriam
possíveis sem elas (Martínez, 2008). Para Hoyles e Noss (2003) o uso das tecnologias, para
além de aliviar o trabalho rotineiro, monótono, repetitivo e desinteressante, proporcionam o
desenvolvimento de capacidades e conhecimentos de nível superior como: saber interpretar
um gráfico; fazer conjecturas; ser capaz de relacionar conceitos e utilizá-los; saber analisar
criticamente os resultados obtidos; investigar; e ser versátil em representações matemáticas
diferentes. Segundo Mariotti (2002), é previsível a influência das novas tecnologias na
transformação da relação entre os problemas e o conhecimento. Esta autora considera que a
mudança ocorre, no mínimo, sobre dois aspectos: no tipo de problemas propostos e nos
processos de resolução utilizados.
Duarte (2008), defende que as tendências actuais expressas nos documentos de
orientação curricular nacionais e internacionais convergem na valorização da utilização das
tecnologias. Este investigador alerta que a tecnologia só por si não irá modificar e alterar a
escola e o processo ensino e aprendizagem. Mas afirma:
No entanto poderá dar um contributo, se bem aproveitada, como mais uma extensão da capacidade
humana do professor, capaz de motivar e envolver os seus alunos em desafios e descobertas, em
discussões ricas, permitindo explicitar caminhos e abordagens diferentes, procurando razões para
os erros e incompreensões, facilitando a negociação de significados sobre conceitos matemáticos
através do uso de múltiplas representações e permitindo registar a memória do que se passou na
sala de aula e que poderá ser reinvestido posteriormente, num outro contexto, nomeadamente onde
essa tecnologia esteja ausente (Duarte, 2008, p. 43).
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5. Procedimentos Metodológicos
A presente comunicação tem como objectivo perceber de que forma as “ferramentas
domésticas” influenciam o desempenho dos participantes no Campeonato de Matemática
Sub12, fora da sala de aula, através da Internet e, ao mesmo tempo, verificar a presença das
capacidades transversais matemáticas nas resoluções.
Este estudo integra-se no paradigma interpretativo, com uma abordagem qualitativa,
uma vez que interessa descrever o fenómeno no contexto em que ele acontece, privilegiando-se não apenas os produtos, mas também os processos. Na investigação qualitativa os dados
são descritivos e a fonte directa é o ambiente natural em que se produzem, o investigador é o
principal instrumento de recolha de dados, uma vez que este se relaciona com o local onde os
fenómenos acontecem e são influenciados pelo seu contexto (Bogdan & Biklen, 1994). Como
tal o investigador tem a possibilidade de compreender as influências exercidas pelo meio, no
desenrolar dos fenómenos.
Os dados recolhidos incluíram a análise das resoluções apresentadas pelos participantes,
no problema da primeira jornada: O drama da Olívia Palito, da edição de 2008/2009. Foram
objecto de análise alguns problemas que evidenciam a utilização de algumas das ferramentas
“domésticas” já referidas.

6. O Campeonato de Matemática Sub 12
O Sub12 é um campeonato de Resolução de Problemas, dirigido a todos os alunos do 5º
e 6º anos do Algarve e do Alentejo.
Este campeonato desenrola-se integralmente no mundo virtual e chega até aos
concorrentes através da tecnologia que lhe dá vida: a Internet. Através de um website os
participantes têm acesso aos problemas, depois a utilização do e-mail permite a comunicação
bilateral e individualizada, entre a equipa que informa cada concorrente sobre a correcção e a
validade das resoluções que lhe são enviadas.
O problema, que em seguida se apresenta, não exige a aplicação de conhecimentos
matemáticos escolares específicos. Deste modo, os alunos podem criar a sua própria estratégia
para resolver o problema.
O drama da Olívia Palito

A Olívia Palito tem dois apaixonados e por causa dessa paixão andam sempre à luta e a Olívia
aflita. Ambos são marinheiros e ela só está descansada quando eles estão em alto mar, mas por
vezes encontram-se em terra… O Popeye vem a casa a cada 15 dias e o Brutus a cada 20 dias.
Ambos vão sair amanhã. Quantos dias pode a Olívia estar descansada?

A resolução deste problema pode ser associada a conceitos matemáticos formais como
os múltiplos de um número e o mínimo múltiplo comum de dois números, mas os
participantes podem utilizar outras estratégias e formas de raciocínio matemático. Embora a
maioria das respostas dos alunos apresente uma matematização vertical, diversas evidências
de processos de matematização horizontal também se encontraram (Freudenthal, 1973).
Podemos identificar, neste problema, a presença das capacidades transversais do novo
Programa de Matemática do Ensino Básico. No que diz respeito à Resolução de Problemas,
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as resoluções apresentadas pelos participantes evidenciam que compreenderam o problema,
uma vez que identificaram a informação importante e o objectivo pretendido. Foram capazes
de definir e aplicar um plano, escolher uma estratégia e os recursos adequados à sua
execução. Relativamente ao Raciocínio Matemático, as resoluções apresentadas mostram a
explicação e a justificação dos processos, os resultados e as ideias matemáticas, através de
deduções formais e informais. E finalmente, ao nível da Comunicação Matemática, as
resoluções recolhidas demonstram que os participantes foram capazes de representar a
informação e as ideias matemáticas de diversas formas e exprimiram ideias e processos
matemáticos, por escrito, usando a notação, simbologia e vocabulário próprios. “A
comunicação é uma forma de partilhar ideias e de clarificar a compreensão matemática”
(APM, 2007, p. 66).
Foi possível observar uma diversidade de modos de comunicar o pensamento
matemático, nomeadamente, através de palavras, esquemas, imagens e ícones. A necessidade
de apresentar e explicar a resolução por escrito, levou os participantes a reflectir sobre as suas
resoluções, a clarificar ideias e usar diferentes estratégias, que podem ter ajudado a estruturar
e a consolidar o seu pensamento (APM, 2007).
A comunicação pode servir de suporte à aprendizagem de novos conceitos matemáticos, à
medida que os alunos actuam sobre uma situação, desenham, utilizam objectos, relatam e
apresentam justificações verbais, usam diagramas, escrevem e usam símbolos matemáticos. Assim
as concepções incorrectas podem ser identificadas e trabalhadas. (APM, 2007, p. 67).

A liberdade matemática que é dada aos participantes na resolução do problema, bem
como a forma como eles sentem e exprimem essa liberdade, reflectiu-se no desenvolvimento
da criatividade (Pereira, 2006) como se pode ver nas resoluções que se apresentam.
Resposta: A Olívia estará 59 dias descansada.
Para encontrar a resposta a este problema
comecei por fazer as tabelas seguintes de
forma a descobrir os dias em que o Popeye e
o Brutus vêm a casa. Uma vez que ambos
estarão em casa daqui a 60 dias, a Olívia
poderá estar 59 dias descansada.

Resposta: A Olívia fica descansada 59 dias, porque ao fim do
Popeye fazer 4 viagens e do Brutus fazer 3 viagens, eles
regressam e encontram-se no dia 60.
Popeye - 15 dias x 4 viagens = 60 dias
Brutus - 20 dias x 3 viagens = 60 dias

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
l - chegada do Popey ao fim de 15 dias
l - chegada do Brutus ao fim de 20 dias
l - chegada dos dois ao fim de 60 dias

Resposta: 15 × 4 = 60.
20 × 3 = 60.
Popeye- M M M M M M M M M M M M M M T M M M M M M M M M M M M M M T M M M M M M M M M M M M M M T M M M M M M M M M M M M M M T
Brutus - M M M M M M M M M M M M M M M M M M M T M M M M M M M M M M M M M M M M M M M T M M M M M M M M M M M M M M M M M M MT
O Brutus e o Popeye só se encontram ao dia 60, portanto a Olívia está descansada 59 dias.
Resposta:
Resposta:
M15 = {0, 15, 30, 45, 60, 75, ...}
M20 = {0, 20, 40, 60, 80, ...}
m. m. c. (15,20) = 60

15 dias
15 dias
15 dias
15 dias
0______________|______________|______________|______________|= 60 dias
20 dias
20 dias
20 dias
1___________________|___________________|___________________|= 60dias
15×1=15 dias 20×1=20 dias
15×2=30 dias 20×2=40 dias
15×3=45 dias 20×3=60 dias
15×4=60 dias
R: A Olívia vai estar descansada 59 dias.

Figura 1 - Resoluções dos participantes
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O facto de se tratar de um Campeonato on-line, exige que os participantes consultem a
página na Internet para aceder aos problemas e para enviar as respectivas resoluções. O
recurso ao computador é, desta forma, inevitável. Os alunos acabam por ser convidados a
recorrer a um vasto conjunto de ferramentas tecnológicas “domésticas” o que não acontece
em sala de aula. A maioria dos participantes usa frequentemente a caixa de resposta
disponível na página do Campeonato, mas outros procuram tirar partido de funcionalidades
disponíveis, tais como: Word, Excel, Paint, Edição de imagens, PDF entre outros.
É evidente a interacção triangular entre a tecnologia, o raciocínio matemático e a
comunicação matemática e a sua influência na promoção de resoluções matemáticas pessoais,
inventivas e informais que se apresentam tão válidas como as formais.

Figura 2 - Triângulo de interacções

Deste esquema ressalta a competência matemática que os participantes demonstram
relacionada com a “mobilização de saberes, técnicas, estratégias e capacidades, que lhes
permitem solucionar cada situação nova com sucesso (Jacinto, 2008, p. 150). O
desenvolvimento desta competência parece estar associada às características do Campeonato
de Matemática Sub12, uma vez que possibilita aos participantes a liberdade de usar os “seus
próprios processos de matematização, admitindo-se como válida a matematização horizontal,
apoiada na experiência e no conhecimento do senso comum” (Jacinto, 2008, p.150).

7. Considerações finais
Longe vão os tempos em que a aprendizagem da matemática se limitava à sala de aula.
O Campeonato de Resolução de Problemas de Matemática Sub 12 permite aos alunos
desenvolverem novas formas de comunicação.
A utilização da Internet como meio de comunicação entre os participantes e a
organização do Campeonato Sub 12 favorece a criatividade dos participantes nas formas de
comunicar a resolução do problema. A utilização de uma variedade de tecnologias
domésticas, permite recorrer a formas visuais como o desenho, a fotografia ou a folha de
cálculo para exprimirem o seu raciocínio matemático.
Parece evidente que o Campeonato Sub12 é uma actividade de enriquecimento
curricular, uma vez que promove um conjunto de competências que se podem enquadrar na
Educação Matemática e nas recomendações do currículo. As aprendizagens feitas neste
contexto podem ser transportadas para a sala de aula, como é referido no estudo realizado por
Jacinto (2008). Esta investigadora concluiu que resolver problemas permanentemente, com o
apoio das ferramentas tecnológicas envolvidas no Campeonato Sub12, impulsiona o
desenvolvimento de capacidades como o raciocínio e a comunicação matemática. Assim,
constata-se uma multiplicidade de capacidades e competências, matemáticas e tecnológicas,
activadas pelos participantes através da reunião de um conjunto de conhecimentos e recursos,
que promovem a resolução de cada problema do campeonato. Nesta perspectiva, o
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Campeonato Sub12 surge como um parceiro para a escola, ou seja, como promotor de uma
aprendizagem paralela e complementar àquela que é intencionada pelo currículo escolar. É
evidente que a cultura tecnológica “caseira” é muito diferente da escolar, pois os concorrentes
recorrem livre e intencionalmente às tecnologias que têm ao seu dispor (processador de texto,
folha de cálculo, apresentações multimédia, etc.) para solucionar os problemas e exprimir o
seu pensamento, as suas estratégias e os seus raciocínios (Jacinto, 2008).
Actualmente os alunos utilizam o computador no seu dia a dia e estão frequentemente
ligados à Internet, por isso torna-se necessário repensar o processo de ensino e aprendizagem,
adequando-o à realidade de cada um, possibilitando a todos fazerem matemática, obedecendo
às exigências do mundo actual. “A Tecnologia é essencial no ensino e na aprendizagem da
matemática; influencia a matemática que é ensinada e melhora a aprendizagem de cada um”
(APM, 2007, p. 26).
A utilização adequada das tecnologias pode levar os alunos a aprenderem mais
matemática e de uma forma mais profunda, como testemunham estudos realizados em
Portugal e um pouco por todo o mundo (Amado, 2007, p. 124).
A matemática não é difícil e não deve ser só para alguns, mas para todos. A atenção
diversificada na sala é um direito de todos, não devendo ser considerada apenas para alunos
com dificuldades ou para os talentosos e sobredotados (Martínez, 2008).
A sociedade actual exige indivíduos com grande capacidade de adaptação às constantes
transformações, susceptíveis para aprenderem novas técnicas que lhes permitam resolver
habilmente problemas que se lhes deparem “, isto é, de indivíduos que pensem de uma forma
flexível, crítica, eficaz e criativa.” (Alvarenga e Vale, 2007, p. 27).
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ESTATÍSTICA - DESENVOVIMENTO CURRICULAR E
TECNOLOGIAS: ALGUMAS QUESTÕES PARA DISCUSSÃO
Manuel Vara Pires
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança
mvp@ipb.pt
Cristina Martins
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança
mcesm@ipb.pt

É reconhecida a importância que a estatística tem vindo a adquirir e consolidar na
sociedade actual. De facto, em muitas situações, torna-se necessário saber: (i) formular
questões que possam ser abordadas por meio de dados e recolher, organizar e apresentar
dados relevantes que permitam responder a essas questões, (ii) seleccionar e usar métodos
estatísticos adequados à análise de dados; ou (iii) desenvolver e avaliar inferências e previsões
baseadas em dados (National Council of Teachers of Mathematics, 2007, p. 52). Por isso,
também os currículos escolares têm vindo a atribuir uma crescente relevância aos temas e
procedimentos estatísticos.
Assim, este texto tem como propósito principal apresentar algumas linhas orientadoras
do debate a realizar no Grupo de Discussão Estatística — Desenvolvimento Curricular e
Tecnologias, enfatizando o papel da estatística no currículo e as formas como é ou poderá ser
trabalhada. Começa com algumas considerações sobre o currículo e o desenvolvimento
curricular, apresenta uma síntese das orientações curriculares em estatística traçadas nos
documentos oficiais e, no final, sistematiza um conjunto de questões que pode ajudar a
compreender e resolver melhor os desafios que se colocam, actualmente, ao ensino e à
aprendizagem da estatística.

Currículo e desenvolvimento curricular
Na vasta literatura sobre a dinâmica curricular é bastante realçado o conceito de
currículo como um conceito polissémico, ambíguo e muldimensional. Abrantes (1994)
destaca diversas possibilidades, afirmando que o currículo tanto pode ser associado apenas à
lista das disciplinas, e respectivos assuntos, que constituem um curso formativo como ao
conjunto de acções educativas que a escola planeia com uma dada intenção. Por outro lado, o
currículo pode ser identificado com tudo o que os alunos aprendem, quer o que resulta do
ensino formal quer o que resulta de processos informais e não previstos.
Também para Zabalza (2002) o currículo é “todo aquele tipo de disposições e processos
que cada sociedade põe em marcha para tornar efectivo, através da escola, o direito das
crianças e dos jovens a receber educação e a facilitar o seu desenvolvimento pessoal e social”
(p. 3). Pode ser encarado, de uma forma restritiva, se referido apenas ao que se faz na escola
resultante da sua função formadora ou, de uma forma mais ampla, se se incluem outros
aspectos como, por exemplo, as leis que regulam o sistema educativo, as decisões tomadas
pelas escolas ou os recursos didácticos comercializados pelas editoras. Neste sentido, destaca
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duas grandes perspectivas na maneira de encarar o currículo: o currículo como plano ou
projecto de formação e o currículo como acção. No primeiro caso, a ênfase é centrada no que
o currículo tem de proposta ou de antecipação à acção educativa, emergindo como a
expressão formal do que se pretende fazer, do que se quer atingir, e dos meios que se prevê
utilizar para o conseguir. No segundo caso, a ênfase centra-se no que realmente sucede em
situações concretas de formação, adquirindo um sentido mais dinâmico, mais contextualizado
e mais aberto à mudança. O currículo é, então, encarado como um “espaço decisional” e um
instrumento para enfrentar as condições em que se desenvolve e para resolver problemas
reais, sendo o processo de ensino e aprendizagem concebido como um processo aberto e
dinâmico. Desta forma, o currículo aparece como uma estrutura permanentemente inacabada
e susceptível de produzir e incorporar modificações. No entanto, o autor discorda da visão,
muito frequente, que olha para estas duas perspectivas como antagónicas, compartimentadas e
disjuntas. Por oposição, considera que ambas são necessárias — Que aconteceria se as escolas
trabalhassem sem um plano geral? Que aconteceria se as escolas tivessem um plano mas não
o considerassem? — e que constituem os dois pilares fundamentais da estrutura conceptual do
currículo.
Tendo em conta a perspectiva dos participantes, o currículo pode ser traduzido a três
níveis: (i) o currículo enunciado (ou prescrito), que é apresentado nos documentos oficiais;
(ii) o currículo implementado, referente ao modo como é concretizado pelos professores; e
(iii) o currículo adquirido, relativo aquilo que os alunos efectivamente aprendem. Embora
reconhecendo o seu valor analítico, Kilpatrick (1999) coloca algumas objecções a esta
categorização, dado que considera assumido que o poder curricular flui directamente do
administrador para o professor e deste para o aluno. Assim, o autor entende que o currículo
deve referir-se à experiência efectiva dos professores e tratar de realidade e não de intenções,
considerando que o que vem estabelecido nos documentos oficiais não é verdadeiramente um
currículo, mas apenas um seu esquema para realizar.
Deste modo, o desenvolvimento curricular pode compreender tanto as orientações
curriculares oficiais (finalidades, conteúdos, métodos…) como o trabalho e a investigação
realizados na sala de aula (criação materiais curriculares, produção de novo conhecimento...).
Como refere Abrantes (1994), o desenvolvimento curricular pode ser compreendido como: (a)
desenvolvimento que engloba todas as iniciativas relativas a um país ou sistema de ensino; (b)
desenvolvimento local que abrange os projectos ligados a um pequeno leque de escolas ou
turmas e que são orientados por professores das próprias turmas; e (c) desenvolvimento
individual respeitante à actividade de um professor ou de vários professores que elaboram
materiais inovadores para as suas turmas, aspectos que convém ter presente no debate sobre
questões relativas ao currículo e ao seu desenvolvimento.
O professor é sempre um protagonista fundamental do desenvolvimento do currículo.
Por um lado, pode comportar-se como um aplicador do programa prescrito, tornando-se um
simples consumidor e executor do currículo. Por outro lado, pode assumir um papel prático e
de reflexão, valorizando criticamente o trabalho desenvolvido, tornando-se um criador e um
investigador prático do currículo. Gimeno (1998) localiza teoricamente numa linha contínua
os papéis possíveis do professor em relação ao currículo, que oscilam entre um papel passivo
de executor até a um papel de profissional crítico que mobiliza os saberes e a autonomia para
propor as soluções mais adequadas a cada situação educativa.
Para Ponte (2005), são as experiências dos professores, muitas vezes inspiradas em
projectos e materiais produzidos em conjunto com educadores matemáticos, que abrem o
caminho para a inovação curricular e para o desenvolvimento do currículo em profundidade.
Este autor salienta que os documentos oficiais e os manuais escolares devem sistematizar e
aproveitar o melhor do pensamento curricular, constituindo-se em documentos de trabalho
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úteis para professores e alunos. Mas, por outro lado, sublinha que é nas experiências
conduzidas no terreno e na análise e reflexão sobre os seus resultados que se pode encontrar o
elemento-chave do desenvolvimento curricular.

Orientações curriculares em Estatística
Desde a educação pré-escolar até à generalidade dos cursos do ensino secundário, as
actuais orientações curriculares oficiais apontam, de uma forma explícita, para o estudo de
temas e procedimentos estatísticos.
O documento Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (Ministério da
Educação, 2002) apresenta-se como “um conjunto de princípios gerais e organizados para
serem utilizados pelo educador para tomar decisões sobre a sua prática, ou seja, planear e
avaliar o processo educativo a desenvolver com as crianças” (p. 13). Com a intenção de
explicitar e orientar as interpretações destas Orientações Curriculares e de proporcionar uma
melhor compreensão das concepções apresentadas, a Direcção-Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular tem promovido, desde 2008, a publicação de brochuras no
âmbito da Matemática e da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, na perspectiva de uma
maior articulação com o 1.º ciclo do ensino básico. No caso concreto da Matemática, na
brochura Sentido de número e organização de dados (Castro e Rodrigues, 2008), é dada uma
especial atenção à recolha e organização de dados. No preâmbulo, defende-se que é
importante proporcionar às crianças o acesso a livros e histórias com números e padrões;
propor tarefas de natureza investigativa; organizar jogos com regras; combinar experiências
formais e informais e utilizar linguagem própria da Matemática, partindo do que as crianças já
sabem, tendo em conta as suas experiências anteriores e aproveitando as oportunidades que
ocorrem naturalmente. Deste modo, considera-se que a aprendizagem matemática mais
significativa resulta das experiências e materiais que lhes interessam e, sobretudo, que as
levam a reflectir sobre o que fizeram e por que o fizeram. Recorde-se, a propósito, uma outra
brochura relacionada com a estatística, com o título Análise de dados: Textos de apoio para
os professores (Martins, Loura e Mendes, 2007), que foi editada pelo Programa de Formação
Contínua em Matemática para Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
O novo programa de Matemática do ensino básico (Ponte, Serrazina, Guimarães, Breda,
Guimarães, Sousa, Menezes, Martins e Oliveira, 2007), no tema Organização e tratamento de
dados relativo ao 1.º ciclo, estabelece como propósito principal de ensino “desenvolver nos
alunos a capacidade de ler e interpretar dados organizados na forma de tabelas e gráficos,
assim como de os recolher, organizar e representar com o fim de resolver problemas em
contextos variados relacionados com o seu quotidiano” e como objectivos gerais de
aprendizagem “explorar e interpretar dados organizados de diversas formas” e “realizar
estudos que envolvam a recolha, organização e representação de dados e comunicar utilizando
linguagem própria deste tema” (p. 26). Sugere que os alunos trabalhem a leitura e
interpretação de informação apresentada em tabelas e gráficos (nos quatro anos de
escolaridade); a classificação de dados utilizando diagramas de Venn e de Carroll, tabelas de
frequências absolutas, gráficos de pontos e pictogramas (nos dois primeiros anos); gráficos de
barras, moda e situações aleatórias (nos dois últimos anos). Estas orientações traduzem um
grande avanço em relação ao programa ainda em vigor pois, embora mencione aspectos
estatísticos em algumas secções (objectivos gerais, linguagem e representação, actividades
recorrentes), este não previa um bloco temático sobre estatística nem incluía o seu estudo em
qualquer dos três blocos temáticos definidos (Números e operações, Forma e espaço,
Grandezas e medida).
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No 2.º ciclo, o novo programa pretende que os alunos aprofundem, consolidem e
alarguem os conhecimentos anteriormente adquiridos no 1.º ciclo, definindo como propósito
principal de ensino “desenvolver nos alunos a capacidade de compreender e de produzir
informação estatística, bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões
informadas e argumentadas” (p. 42). Apresenta diversos objectivos gerais de aprendizagem
como “explorar, analisar, interpretar e utilizar informação de natureza estatística; seleccionar
e usar métodos estatísticos apropriados para recolher, organizar e representar dados; planear e
realizar estudos que envolvam procedimentos estatísticos, interpretar os resultados obtidos e
formular conjecturas a partir deles, utilizando linguagem estatística” (p. 42). São propostos
tópicos a abordar como a formulação de questões; a natureza dos dados; tabelas de
frequências absolutas e relativas; gráficos de barras, circulares, de linha e diagramas de caule-e-folhas; a média aritmética e extremos e amplitude. Também neste ciclo há uma evolução
em relação ao programa em vigor, introduzindo novos conceitos, como frequências relativas,
extremos e amplitude, e atribuindo mais importância à primeira parte do processo
investigativo (formulação de questões) ou à diversidade de representações gráficas.
Em relação ao 3.º ciclo, o propósito fundamental do estudo da estatística é “desenvolver
nos alunos a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, bem como de a
utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e argumentadas, e ainda
desenvolver a compreensão da noção de probabilidade” (p. 59). É alargado o reportório das
medidas estatísticas, incluindo o estudo da mediana, quartis e amplitude interquartis, e das
formas de representação de dados, com os diagramas de extremos e quartis. É prevista a
realização de estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou mais conjuntos de
dados, identificando as suas semelhanças e diferenças, e o desenvolvimento das noções de
população e amostra, ponderando elementos que afectam a sua representatividade e
realizando e discutindo predições baseadas em estudos com amostras. A realização de tarefas
“na lógica de projecto” e o uso de recursos tecnológicos (como a calculadora gráfica ou a
folha de cálculo) para representar, tratar e apresentar a informação recolhida, são exemplos de
indicações metodológicas no estudo deste tema.
No ensino secundário, os programas das disciplinas de Matemática A e Matemática B
apontam para um reinvestimento e aprofundamento de noções estatísticas já abordadas no 3.º
ciclo, assinalando que “o estudante deverá ficar a saber organizar, representar e tratar dados
recolhidos em bruto (ou tabelados) para daí tirar conclusões numa análise sempre crítica e
sempre consciente dos limites do processo de matematização da situação” (Silva, Fonseca,
Martins, Cruchinho e Lopes, 2001, p. 29). É referido que a estatística proporciona excelentes
oportunidades para actividades interdisciplinares, individualmente ou em grupo, e para o
recurso ao computador e à calculadora gráfica. A interpretação, comunicação e análise crítica
dos resultados, bem como a consciência de que modos diferentes de apresentar as conclusões
podem alterar a mensagem dos resultados, devem fazer parte do trabalho dos alunos.
No programa de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (Silva, Martins, Martins e
Loura, 2001), quer no Curso Geral de Ciências Sociais e Humanas quer no Curso
Tecnológico de Ordenamento do Território, a estatística tem um lugar de destaque, dada a
posição marcante na sociedade, nomeadamente, junto de todas as profissões. A introdução à
inferência estatística, nomeadamente o estabelecimento de conclusões a partir do estudo dos
dados, é um dos tópicos principais. O recurso a exemplos que já tenham sido objecto de
estudo na estatística descritiva permitem mostrar como se pode fechar o ciclo de um
procedimento estatístico, que se iniciou com o planeamento da experiência e uma
consequente recolha de dados, com o objectivo de uma tomada de decisões. Assim, a
interpretação de tabelas e gráficos através de exemplos; o planeamento e aquisição de dados;
questões éticas relacionadas com as experimentações e exemplos; aplicação e concretização
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dos processos anteriormente referidos, na elaboração de alguns pequenos projectos com dados
recolhidos na escola, com construção de tabelas e gráficos simples, são conteúdos previstos
em ambos os cursos. Por outro lado, a classificação de dados; a construção de tabelas de
frequência; representações gráficas adequadas para cada um dos tipos de dados considerados;
cálculo de estatísticas; vantagens, desvantagens e limitações das medidas consideradas;
introdução gráfica à análise de dados bivariados quantitativos; modelos de regressão linear; e
relação entre variáveis qualitativas, são temas que apenas constam no programa do Curso
Geral de Ciências Sociais e Humanas.
Relativamente à utilização de recursos materiais, é destacado a importância do
computador que, pelas suas potencialidades, nomeadamente nos domínios do tratamento dos
dados e da representação gráfica de funções e da simulação, permite actividades não só de
exploração e pesquisa como de recuperação e desenvolvimento. De facto, tal como é referido
por Ponte (1995), as tecnologias de informação e comunicação podem ter um impacto muito
significativo no ensino da Matemática, dado que o seu uso permite: (i) relativizar o cálculo e a
manipulação simbólica; (ii) reforçar a importância da linguagem gráfica e novas formas de
representação; (iii) facilitar uma ênfase por parte do professor nas capacidades de ordem
superior; e (iv) valorizar as possibilidades de realização, na sala de aula, de projectos e
actividades de modelação, exploração e investigação.

Algumas questões para discussão
Neste sentido, é importante estudar e problematizar o ensino e a aprendizagem da
estatística ao longo dos diferentes níveis de escolaridade. Para enquadrar, orientar e ajudar a
reflexão no Grupo de Discussão Estatística - Desenvolvimento Curricular e Tecnologias,
apresenta-se, de seguida, um conjunto de questões que se distribuem por quatro categorias:
Orientações curriculares oficiais, Alunos, Professores e Materiais curriculares.
Orientações curriculares oficiais
• Que apreciação se pode fazer dos programas e outras orientações curriculares
para o ensino e aprendizagem da estatística?
• Que relevância lhe é atribuída?
• Os temas e procedimentos estatísticos sugeridos são os mais adequados e
significativos?
• Está prevista a sua articulação através dos diversos ciclos de ensino?
Alunos
• Que experiências de aprendizagem devem ser desenvolvidas pelos alunos?
Haverá algum tipo mais adaptado ao estudo da estatística?
• Que capacidades transversais pode melhor desenvolver?
• Quais as principais dificuldades detectadas na aprendizagem da estatística?
• Que estratégias podem ser seguidas para as ultrapassar?
Professores
• Quais as principais preocupações reveladas
desenvolvimento do currículo em estatística?
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• Que dificuldades são mais visíveis?
• Como poderão ser ultrapassadas?
• Quais as dimensões a reforçar na formação de professores?
• Quais as modalidades de formação mais adequadas?
Materiais curriculares
• Que tecnologias estão disponíveis para apoiar o estudo da estatística?
• Que possibilidades de utilização na sala de aula?
• Quais as implicações na gestão da sala de aula?
• Que abordagens são seguidas nos manuais escolares?
• Que aspectos são privilegiados?
• Que tarefas são propostas?
• Como é feita a articulação ou a complementaridade entre os diversos materiais
curriculares?
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Resumo
A partir da formação desenvolvida no âmbito do Programa de Formação Contínua em
Matemática para Professores do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico (PFCM) no tópico sobre
Organização e Tratamento de Dados, foi possível a algumas Educadoras recordar
conhecimentos para posteriormente os mobilizar na sala de aula, em aprendizagens
matemáticas desenvolvidas com as crianças.
Neste enquadramento profissional e numa perspectiva investigativa tem sido possível
acompanhar aprendizagens matemáticas no jardim-de-infância numa ambiência relacional e
interpessoal com base na leitura e registos de códigos negociados com as crianças e, deste
modo, (des)envolver conhecimentos matemáticos no âmbito da Organização e Tratamento de
Dados.
Assim, através do estudo de relações de variável qualitativa pretende-se investigar a
importância do número, do sentido da quantidade e da identificação pessoal, numa
abordagem do quem relacional e integrado e da noção de quantos em suportes conceptuais
baseados na exploração da leitura, representação tabelar e gráfica de situações do
quotidiano vivenciadas pelas crianças no Jardim de Infância.
A importância desta experiência matemática centrou-se no propósito da criança ser
capaz de reelaborar informação, de produzir diálogos consistentes, na capacidade de
interpretar e registar diferentes representações, de atribuir significados usando um
vocabulário que lhe pertença, sem deixar de se expressar de forma simples e coerente com a
realidade.
Procura-se, assim, analisar de forma reflexiva e em follow up até que ponto a
apropriação deste conhecimento matemático baseado na comunicação oral, registo tabelar e
gráfico, num ciclo do saber fazer e saber ser e numa perspectiva ampla de educação para a
cidadania, desenvolvido no Jardim de Infância, potencia uma plataforma de entendimento
prévio com o novo tópico previsto e designado por: Organização e Tratamento de Dados
aprovado no Programa de Matemática do Ensino Básico.
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1. Enquadramento formativo
Na qualidade de formadora do Programa de Formação Contínua em Matemática
(PFCM) no domínio da “Organização e Tratamento de Dados” e por solicitação das
interessadas foram integradas duas educadoras numa das turmas de formação.
A experiência profissional das educadoras e a qualidade do seu trabalho, aliada à boa
vontade dos professores do 1.º ciclo, em 2.º ano de formação no PFCM, tornou possível a
inclusão destas colegas no grupo de formação. A atitude de abertura por parte dos professores
em formação é digna de registo pois notava-se uma preocupação contínua em aprofundar
conhecimentos, em fomentar o debate de ideias e a troca de experiências e em ampliar
conhecimentos numa perspectiva articulada e vertical das aprendizagens matemáticas. Assim,
com esta iniciativa, os formandos vislumbravam mais uma oportunidade de prosseguir estes
objectivos e estimular as educadoras dos seus Agrupamentos em participar futuramente nesta
ou numa formação similar.
Para além desta postura dos professores do 1.º ciclo que propiciava o diálogo, à reflexão
e à análise de situações educativas, tratava-se de duas educadoras com mais de 30 anos de
serviço e com uma motivação intrínseca forte que desejavam formação neste domínio a fim
de poderem experimentar este tema na prática educativa directa com as crianças.
Conhecimento Prévio do Educador
Esta necessidade de conhecimento por parte do educador, no sentido lato do termo e em
qualquer área, é reclamada, já em 1986, por Shulman quando salienta a necessidade de ter de
se prestar maior atenção aos aspectos de conteúdo, uma vez que estes têm vindo a ser
negligenciados.
Nesta sequência também Wilson e Shulman (1987) identificam, de forma hierarquizada
de importância, diferentes tipos de conhecimento do educador e professor: conhecimento do
conteúdo, conhecimento pedagógico em geral, conhecimento sobre o curriculum,
conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento sobre o aluno, conhecimento do
contexto educativo, e conhecimento dos fins e valores educativos.
Também Askew et al. (1997) referem que o desenvolvimento da experiência educativa
em sala de aula requer uma base sólida do conhecimento matemático e da sua natureza bem
como da capacidade do professor em compreender as inter-conexões entre os conceitos
matemáticos.
De forma muito clara e sem margens para interrogações sobre a capacidade de produzir
comunicação matemática e provocar nas crianças a capacidade de interligar os
conhecimentos, Brophy (1991) defende que quando o conhecimento do educador ou do
professor é mais explícito e mais conectado e integrado, os assuntos/temas tenderão a ser
explorados de modo mais dinâmico, a ser representados de formas mais variadas respondendo
completamente aos comentários e questões dos alunos e encorajando-os a comunicar as suas
ideias.
Deste modo, a vontade intrínseca manifestada pelas educadoras para aprender mais
sobre o domínio matemático a explorar em sala de aula era uma postura que tranquilizava a
formadora e investigadora dado que, por convicção própria, e pelas ideias defendidas pelos
autores citados, quaisquer orientações e pressupostos das práticas educativas investigativas
requerem o conhecimento aprofundado sobre o conteúdo a tratar na classe.
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2. Orientações curriculares
A matemática constitui um património cultural da humanidade e um modo de pensar. A sua
apropriação é um direito de todos (ME, 1999, p. 17).
Neste sentido seria impensável que não se proporcionasse a todos a oportunidade de
aprender matemática de um modo realmente significativo. (…) As crianças devem ter a
possibilidade de contactar a um nível apropriado as ideias e os métodos fundamentais da
matemática e de apreciar o seu valor e a sua natureza. (Idem).

Orientações Curriculares do domínio da Matemática na Educação de Infância
(OCEI)
O âmago da orientação curricular no domínio da Matemática na Educação de Infância
situa-se na vida da criança, reconhecendo-se que as crianças vão espontaneamente
construindo noções matemáticas a partir das vivências do seu dia-a-dia.
Assim, numa perspectiva educativa de essencialidade e funcional, o domínio da
Matemática no jardim-de-infância está relacionado com a área do Conhecimento do Mundo.
Neste documento curricular organizativo a exploração do conhecimento neste domínio
orienta-se para a(s):
• estruturação do pensamento,
• funções na vida corrente,
• importância para aprendizagens futuras,
• resolução de problemas, fomentando o desenvolvimento do raciocínio e do
espírito crítico.
De facto, as prioridades destas orientações curriculares situam-se nos verbos seguintes e
no seu real significado: observar, pensar, conectar e comunicar...
Pensar sobre o mundo e organizar a experiência do quotidiano implica procurar padrões,
raciocinar sobre dados, resolver problemas e comunicar resultados (OCEI, p. 78).

Orientações Curriculares e Programáticas da Matemática no Ensino Básico
A concepção e implementação de um projecto na área de Matemática implica um
conhecimento sustentado e vertical das orientações curriculares da educação de infância e do
novo programa de Matemática, aprovado em Dezembro de 2007.
Como é referido de forma documental a Matemática é um património cultural da
humanidade e como tal deve, desde cedo, ser disponibilizada de forma natural, vivencial,
gradual e exploratória, para que a criança possa articular saberes, apropriar-se do
conhecimento de maneira significativa e integrada, desenvolvendo o gosto pela ciência e pela
cultura.
Para se alcançar este desiderato já desde os anos 80 e através da “agenda para a acção”
o NCTM considera a resolução de problemas como a primeira prioridade da Educação
Matemática e como o veículo privilegiado da construção dinâmica, diversificada e gradual do
conhecimento matemático. As orientações curriculares programáticas, bem como as
investigações realizadas indicam-nos que os problemas mais significativos para as
aprendizagens básicas são aqueles que estão mais próximos dos reais interesses das crianças e
que fazem parte do seu dia-a-dia. Tudo indica que são estes que permitem uma construção
mais organizada e integrada dos conhecimentos matemáticos. Para além das orientações do
NCTM e do vínculo programático existente relembramos ainda as “normas” defendidas pela
Declaração Mundial sobre a Educação para Todos da UNESCO (1990) na qual se indica
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explicitamente a resolução de problemas como um dos instrumentos de aprendizagem
essenciais (ao lado de outros como a leitura, a escrita e o cálculo), destacando-se ainda, para
além dos conhecimentos, a necessidade de constituir as capacidades, os valores e as
atitudes como conteúdos básicos de aprendizagem.

3. Fundações do projecto e definição de objectivos
Na definição do projecto foram consideradas essencialmente seis vertentes pedagógicas.
As bases conceptuais do projecto foram edificadas com base nas linhas orientadoras de um
projecto inglês designado por EYFS (Early Years Foundation Stage) de 2007, da
responsabilidade do Department for Education and Skills que se resume com o esquema
seguinte, em que foram enfatizadas as primeiras quatro componentes: desenvolvimento
pessoal e social; comunicação, linguagem e literacia; resolução de problemas, raciocínio e
numeracia; conhecimento e entendimento do mundo.

Caracterização das experiências de aprendizagem matemática
Com base nas orientações curriculares da Educação de Infância, nos princípios
definidos no Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB), na integração de seis
vertentes pedagógicas principais, que a seguir se enunciam, bem como na revisão da
literatura, foi possível delinear a concepção curricular deste projecto de investigação.
Vertentes pedagógicas principais:
• Significativa: para a criança e para o grupo, numa perspectiva individual e
social de educação para a cidadania, interligando a aprendizagem com o
projecto educativo de Escola/Turma.
• Integradora: no domínio das aprendizagens matemáticas, respeitando e
consolidando conhecimentos anteriores e ampliando outros, numa
envolvência com o eu, o outro e o grupo.
• Comunicativa: na verbalização das ideias, das experiências e saberes de cada
criança e sistematização colectiva do conhecimento explorado.
• Representativa: na leitura e escrita pictórica e cromática
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o tabelar - com base no conhecimento e experiências prévias existentes,
designadamente, com a identificação das variações climatéricas
o gráfica - com uma abordagem nova, diferente e mais ampla da
exploração do conhecimento do mundo envolvente.
• Progressiva: na idealização e construção gradual e progressiva de cadeias de
tarefas de aprendizagem para a exploração de saberes no domínio da
Matemática.
• Articulada: na atenção à aquisição de conhecimentos ulteriores, especialmente,
com os a adquirir no 1º Ciclo do Ensino Básico.
Objectivos
Conjugando as diferentes componentes e as perspectivas conceptuais da aprendizagem
no domínio da Matemática procurou-se prosseguir a concretização dos seguintes objectivos:
• Envolver as crianças em actividades significativas (feeling the number, feeling
the symbol).
• Agir de forma reflexiva sobre os diferentes registos: pictóricos, tabelares e
gráficos.
• Propor contextos ricos e diferenciados.
• Valorizar as capacidades de pensamento e de expressão verbal das crianças.
• Criar condições que favoreçam diálogos relacionais e a interacção das crianças
com o conhecimento.
• Conceber cadeias de tarefas de complexidade progressiva, facilitando o
processo gradual de compreensão e aperfeiçoamento do conhecimento.
• Valorizar as produções das crianças, integrando-as na exploração dos
conteúdos desenvolvidos em sala de aula.
• Envolver as crianças em actividades integradoras, respeitando os
conhecimentos anteriores adquiridos e relacionando-os com o domínio do
desenvolvimento pessoal e social.
• Salvaguardar que a aprendizagem não é uma questão meramente cognitiva e
que os aspectos afectivos são igualmente envolvidos neste processo e são,
muitas vezes, determinantes.
• Ter em conta as concepções que as crianças têm sobre a matemática, mas
passar a mensagem que mais do que contar e saber aplicar é aprender a
pensar, explorar, descobrir, ainda que para isso leve tempo e pareça mais
difícil.

4. Levantamento de questões
No enquadramento educativo descrito emergiram algumas questões de investigação
relacionadas com a capacidade da criança mobilizar conhecimentos usando relações tabelares
e gráficas na descoberta e compreensão do número e da relação entre as quantidades.
Fernandes (1994) salienta que, no contexto educativo actual, a análise de gráficos é cada
vez mais importante, pois estes surgem como meio de traduzir informação numérica, como
acontece nos diversos meios de comunicação social. Também Bork, já em 1990, referia a
importância dos gráficos pelo seu papel inovador nas aprendizagens interdisciplinares de
diferentes áreas.
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Assim, da análise desenvolvida com as educadoras e das várias leituras realizadas
algumas questões foram delineadas:
• Até que ponto um estudo sobre o comportamento em sala de aula motiva a
criança para as contagens?
• Que tipo de significado e sustentabilidade revelam estas aprendizagens?
• Como proceder de forma mais adequada para explorar este tipo de
conhecimento em tabela e passá-lo para a representação em gráfico?
• Qual a vantagem das tabelas cromáticas na compreensão da informação? E no
desenho dos gráficos, qual a importância da cor?

5. Fundamentação teórica
O sentido do número no jardim-de-infância
As aprendizagens iniciais são cada vez mais criativas, manipulativas e relacionais. A
experimentação, a comunicação e a utilização de estratégias diversificadas ajudam a
desenvolver práticas compreendidas de relações entre quantidades, números e a adquirir o
sentido de número das crianças.
O sentido de número na idade pré-escolar pode ser entendido como um processo no
qual vão aprendendo a compreender os diferentes significados e interligações.
Os números devem, portanto, desempenhar um papel desafiante e com significado, sendo a
criança estimulada e encorajada a compreender os aspectos numéricos do mundo em que vive e a
discuti-los (ME, 2008, p. 12).
As oportunidades variadas de classificação e de seriação são fundamentais para que a criança
vá construindo a noção de número, como corresponde a uma série (número ordinal) ou uma
hierarquia (número cardinal) (ME, 1997).

Pretendia-se, assim, através do desenvolvimento pessoal e social e de forma envolvente
e emotiva, como defende Bruner (1987) no seu estudo sobre educação, colocar a criança
como o centro pedagógico e temático de aprendizagem matemática. Nesta perspectiva
estudou-se o papel da educadora e os cuidados a ter na promoção de diálogos negociados e
reflexivos com as crianças de modo a promover serenamente uma disciplina com significado
e co-responsável com o grupo. Numa dinâmica nova de interacção com as crianças todos os
diálogos eram necessários para promover a harmonia pessoal e social e incentivar a
construção do conhecimento matemático.
Tabelas e gráficos como instrumentos de comunicação matemática
O NCTM (2000) salienta a importância da Matemática como uma linguagem capaz de
provocar comunicação de muitas e variadas formas, das quais destaca: i) relacionar materiais
físicos, figuras e diagramas com as ideias matemáticas; ii) reflectir e clarificar o seu próprio
pensamento sobre ideias e situações matemáticas; iii) relacionar a linguagem comum com a
linguagem matemática e com os símbolos. Harris (1991), Cano e Romero (1992) também
comungam desta opinião, pois defendem que desde cedo deve ser trabalhada esta vertente,
pois crêem que a utilidade das matemáticas advem do facto de estas proporcionarem um
instrumento de comunicação poderoso, conciso e sem ambiguidades. Deste modo, estes
autores defendem que a importância das aprendizagens matemáticas reside na representação
da informação de muitas formas, não só por meio de algarismos e letras, mas também
mediante o uso de desenhos, tabelas, esquemas, diagramas e gráficos.
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Waits (1993) defende que a representação gráfica providencia um ambiente integrador
de representações numéricas, gráficas, simbólicas de relações matemáticas. O facto das três
representações serem visualizadas ao mesmo tempo permite que as crianças entendam a
relação existente entre os valores numa tabela, o papel dos símbolos relativamente à tabela e a
correspondente representação gráfica, relacionando diversas ideias e conhecimentos. Segundo
este autor as crianças e os jovens adquirem uma melhor compreensão dos conceitos quando
estes são apresentados através de esquemas concretos, quer simbólicos, quer gráficos. Por
outro lado, para Daru (1985) o processamento gráfico da informação produz um maior insight
do problema que está a ser estudado. Segundo este autor a representação gráfica coloca em
evidência o que à partida a representação tabelar ou numérica parece não possibilitar e
permite ainda que a colecção de dados recolhida possa ser mais significativa.
Bertin em 1977 (citado em Fernandes, 1994) clarifica a noção de gráfico em idades
elementares e conclui que contrariamente ao grafismo, o gráfico não é uma arte. É um sistema
de signos rigorosos e simples que cada um pode aprender a utilizar e que permite uma melhor
compreensão e, consequentemente, uma melhor decisão. Este autor considera existirem três
fases de intervenção gráfica: i) definir o problema e construir o quadro de dados - análise
tabelar de um problema e definição de questões; ii) adaptar uma linguagem para o tratamento
de dados - tratamento gráfico da informação e descoberta das questões; iii) interpretar para
decidir ou comunicar os dados - gráfico da comunicação, pela divulgação e análise das
respostas. Para este autor os gráficos surgem como um potente meio de reflexão e “a
representação gráfica faz parte dos sistemas fundamentais de signos que o homem construiu
para reter, compreender e comunicar” (p. 19).
Todavia Bright e Hoeffner (1993) afirmam que a leitura de gráficos não é uma tarefa
trivial, mas é necessário implementá-la, desde cedo, pois o uso de gráficos no contexto
educativo oferece um ambiente rico de comunicação matemática, favorável à resolução de
problemas, permitindo que os estudantes relacionem melhor a informação.
Tabelas e gráficos em idades elementares
Ashlock, Johnson, Wilson e Jones (1983) salientam que as tabelas e os gráficos ajudam
a organizar e a apresentar a informação de uma forma clara. Estes autores apontam ainda
várias razões para que as crianças iniciem os estudos destas temáticas e dos conteúdos ligados
à Estatística: i) os gráficos e os dados ocupam um lugar importante nos órgãos de
comunicação social; ii) os gráficos são um meio simples, poderoso de apresentar dados de
uma forma condensada, compreensível e interessante para as crianças; iii) a habilidade de
resolver problemas é desenvolvida, porque as crianças envolvem-se na recolha de dados, na
organização, na apresentação e na avaliação crítica dos resultados; iv) as outras capacidades
matemáticas, como contar, medir, seriar, ordenar, podem ser reforçadas; v) a motivação
aumenta e progride quando coleccionam e organizam dados, quando os analisam e
comunicam oralmente ou por escrito os resultados. Estes autores defendem ainda que as
crianças compreendem melhor os gráficos se forem elas a recolher os dados e a organizá-los.
Para Ashlock, Johnson, Wilson e Jones (1983) o processo deve ser iniciado o mais cedo
possível. “Logo que a criança comece a conhecer-se a si próprio, a conhecer a família e a
escola, ou a reconhecer outra informação, tal como a data de aniversário, o número de
elementos da família, a cor do cabelo, a altura, entre outros, os gráficos devem ser
trabalhados, discutidos, contados e comparados” (citado em Fernandes, 1994). Também Bork
(1980) salienta que a importância visual em crianças pequenas é extrema. Nesta idade as
crianças têm um vocabulário ainda muito reduzido e, por tal motivo, dependem mais de dados
visuais e auditivos.
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Jacques Bertin (1987) salienta ainda que as crianças reagem muito bem aos gráficos e
sentem-se bastante motivados. No entanto este autor, tal como Bright e Hoeffner (1993),
reconhece que existe dificuldades no seu ensino porque o tratamento gráfico requer um certo
tipo de pedagogia à qual o corpo docente não está ainda habituado. Bertin considera que é
necessário que o professor discuta com a classe e que seja muito preciso e muito metódico.
Segundo este autor a experiência tem mostrado que os alunos ainda não escolarizados fazem
um melhor trabalho gráfico do que os alunos com dois anos de escolarização, com o uso de
determinados métodos. É curioso ainda registar o pensamento de Bertin quando refere que em
dois anos, as crianças podem perder o uso da percepção natural dos conjuntos. Este autor
justifica assim que se pode começar o ensino dos gráficos muito cedo de modo a conservar ao
longo de toda a escolaridade as poderosas propriedades naturais da percepção visual, bases de
toda a lógica matemática.
De facto, o NCTM (1991, 2000) defende que o primeiro objectivo do estudo no
domínio da matemática é proporcionar às crianças experiências que desenvolvam a
capacidade de resolver problemas e de construírem conhecimentos matemáticos a partir de
situações da vida social, para que possam reflectir, idealizar, desenvolver conjecturas, discutir
raciocínios e resultados, tirar conclusões, oralmente e mais tarde por escrito, com desenhos,
gráficos, tabelas e materiais manipuláveis.

6. Contextualização da experiência investigativa
Caracterização sumária do projecto educativo de Agrupamento ao projecto
curricular de turma
Esta experiência educativa foi desenvolvida no Jardim Escola que fica situado na zona
oriental da cidade do Porto. “Esta comunidade está inserida num contexto geográfico pautado
por uma elevada precariedade económica, social e em risco de exclusão” (projecto curricular
de Agrupamento, 2008), cujas características a incluem numa área intervencionada onde se
desenvolveu um projecto TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária).
Neste projecto educativo do Agrupamento são identificados 3 problemas que afectam as
crianças e os jovens dos três aos vinte anos:
1.º - Abandono escolar, absentismo e insucesso.
2.º - Baixas expectativas das famílias em relação ao futuro.
3.º - Reduzida participação e envolvimento entre a comunidade educativa e o
tecido institucional público.
Projecto curricular de turma
Tendo como fundamento as orientações curriculares para a educação pré-escolar, o
plano anual de actividades e o projecto TEIP a educadora elaborou o projecto curricular de
turma, tendo como grande objectivo contribuir para a redução do insucesso escolar,
desenvolvendo as competências pessoais/sociais.
Após a caracterização do grupo/turma foi diagnosticado um problema no
comportamento das crianças: dificuldade em cumprir regras, respeitar o outro e o que a
rodeia, revelando comportamentos agressivos, o que se reflectia na proficiência da
aprendizagem. Nesta sequência delinearam-se estratégias com a finalidade de intervir no
comportamento das crianças e melhorar as aprendizagens. Para se conseguir alcançar tal
desiderato desenvolveu-se um projecto de sala “saber ser”com incidência sobre os valores, no
respeito pelo outro (alteridade) e pelo que rodeia a criança, dando uma atenção especial à
comunicação matemática.
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As preocupações que nos nortearam, levaram-nos a desenvolver, em diálogo com as
crianças, um trabalho multidisciplinar, com enfoque no domínio da Matemática “Com tabelas
e gráficos, estudo o meu comportamento”.

7. Experiência em sala de aula
O âmago da motivação para esta experiência em sala de aula surgiu do diálogo com as
crianças, em grande grupo, sobre o comportamento agressivo de alguns jogadores nos jogos
do campeonato europeu 2008. Numa perspectiva do conhecimento do mundo que rodeia a
criança e do interesse manifestado por este desporto foi possível conversar e reflectir sobre as
manifestações dos jogadores no campo e analisar o não cumprimento das regras no jogo e na
penalização decorrente através do cartão amarelo e vermelho. Esta situação despoletou uma
consciência de grupo a nível do comportamento de cada criança na classe. Nestes diálogos foi
possível reflectir e concluir da existência de comportamentos menos adequados e da
necessidade de os alterar. Nesta sequência foi possível motivar as crianças para a necessidade
de construírem as regras que conduzissem a uma melhoria do comportamento individual,
negociando com elas um código de conduta pela positiva com as regras, negociadas e
aprovadas em grupo e afixadas, em cartaz, na sala de aula: i) respeitar os trabalhos dos
amigos; ii) ser amigo; iii) arrumar a sala; iv) falar baixo e v) saber ouvir.
Estabeleceu-se o código de conduta:
• Quem cumprisse todas as regras teria um círculo azul (“bolinha azul”).
• Quem cumprisse parcialmente as regras um amarelo (“bolinha amarela”).
• Quem não cumprisse a maior parte das regras um vermelho directo (“bolinha
vermelha”).
• Três círculos amarelos resultavam num vermelho.
Para o estudo individual do comportamento foi usada uma tabela de dupla entrada,
constando em cada uma das linhas o nome de cada criança da turma e em cada coluna o dia
da semana. Como as crianças já estavam habituadas a trabalhar em tabelas, quer no quadro
das presenças, quer no quadro do tempo, o desenho do nome e o preenchimento do sinal
correspondente ao comportamento individual foi feito pelas crianças. Praticamente a
educadora só gizou a tabela, com a organização conveniente e tudo o resto foi construído
pelas crianças.
Primeiros diálogos e procedimentos - registo tabelar
Os procedimentos para o registo tabelar contemplaram os seguintes aspectos:
• Avaliação individual do comportamento, no final do dia.
• Registo iconográfico tabelar.
• Avaliação no final da semana, usando a correspondência termo a termo e a
contagem.
Neste processo de registo, a educadora ia confrontando as crianças com questões, das
quais se seleccionam as seguintes:
Educadora (Ed): Achas que hoje te portaste bem?
Criança 1 (C1): Acho que sim.
Ed: Porquê?
C1: Porque não bati em ninguém e portei-me bem….
Ed: Na 2.ª e 3.ª feiras tiveste 2 amarelos… Se tiveres 3 amarelos o que é que acontece?
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A criança tem que reflectir sobre todas as regras criadas, fazendo simultaneamente um
cálculo mental, associando e operando.
Ed: Se tiveres 5 azuis, qual é a tua avaliação da semana?
C2: Cumpri todas as regras porque 5 azuis correspondem aos 5 dias da semana
Ed: Na tua avaliação quantas bolinhas tens? Porquê?
C3: Tenho 4, porque houve um dia que faltei.
Ed: Quantos azuis tem o Afonso a mais que tu?
C3: Tem 1.
Ed: Sabes dizer porquê?
C3: Tenho 1 amarelo e o Afonso não tem.
C4: Tenho 3 amarelos vou ter 1 vermelho
Ed: Vamos ver… Quem tem mais amarelos esta semana?...

Esta avaliação era feita sempre no final de cada semana e podia-se assistir ao
entusiasmo das crianças na avaliação, estando sempre a perguntar “quando fazemos a
avaliação?”. Nesta sequência era feito um apelo à criança para na próxima semana melhorar o
seu comportamento e poder ter só “bolinhas” azuis.
A educadora sobre a primeira vez que usava gráficos referiu: “Após o desenvolvimento
desta experiência que durou cerca de 4 semanas e, reportando-me à minha formação, que foi
motor de arranque para esta experiência, sobre organização e tratamento de dados, procurei
aprofundar este trabalho utilizando gráficos, mas com algum receio”.
Segundos procedimentos - registo em gráfico
Até esta experiência nunca tinha sido usado, na classe, o registo de dados em gráfico.
Verificando-se que a criança teve facilidade no registo tabelar e com a motivação da criança
no desenrolar da experiência considerou-se possível o aprofundamento do conhecimento
através do uso de gráficos.
Discutiu-se como registar esta informação tabelar em gráfico e fizeram-se experiências
para se analisar qual a melhor forma de o fazer. Decidiu-se recortar círculos azuis, amarelos e
vermelhos, construiu-se o gráfico numa cartolina e foi colocado ao lado da tabela. Os
diferentes registos gráficos permaneciam afixados durante um mês para que cada criança
conseguisse avaliar, comparar, contar, reflectir e avaliar o seu comportamento semanal.
Assim, foi utilizado o gráfico de pontos utilizando três itens na variável x, conservando
a informação nominal da criança.
Quando se efectuou o primeiro registo gráfico foi interessante verificar como as
crianças mais velhas conseguiam facilmente transpor os dados do quadro para o gráfico, já as
mais novas tiveram de ser ajudadas mas também conseguiram ultrapassar as dificuldades
iniciais.
Neste registo em gráfico é de realçar que a avaliação das crianças passou a ser mais
colectiva e não individual, como tinha acontecido nas tabelas. As crianças ao lerem os
gráficos faziam referências do tipo: “ó educadora portamo-nos bem, há muitas “bolinhas”
azuis e poucas amarelas” ou “esta semana portamo-nos mal, há mais “bolinhas” amarelas
que no registo da outra semana e há uma vermelha”.
As crianças divertiam-se a contar nos gráficos quantas bolinhas amarelas tinham a mais
ou a menos duma semana para a outra, procurando contar não só os círculos azuis pessoais
como também os dos outros colegas, chegando a fazer contagens até 30, 60 e até 70 círculos
desta cor, sozinhos ou ajudados pelos colegas. De facto, esta experiência motivava as crianças
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a contar, especialmente, as bolinhas azuis por que eram muitas e procuravam ver quem
conseguia contar mais..... As crianças faziam comentários do tipo: “esta semana tivemos 7
bolinhas amarelas, nesta tivemos 10 foi pior...”

8. Reflexões e primeiras conclusões
Na concepção e desenvolvimento deste projecto, no acompanhamento do mesmo pela
observação participante da investigadora, pela análise documental e pelos diversos diálogos
realizados de forma contínua com a educadora foi possível sistematizar alguns dados
relacionados com as questões colocadas anteriormente. Assim, numa primeira análise da
experiência, dos processos e resultados obtidos registam-se alguns factos caracterizados a três
níveis: nível relacional; nível da aquisição e mobilização de conhecimentos matemáticos.
Nível relacional - comportamental e social
Intensidade emocional e comportamental
• Entusiasmo das crianças para ter mais “bolinhas” azuis, o que significava uma
vontade de melhorar o comportamento.
• Aprofundamento da auto-avaliação comportamental, pois todos os dias cada
criança fazia uma introspecção e uma análise diária e semanal comparativa
sobre a sua própria atitude na classe.
• Mudança de atitudes e comportamentos, tomando uma maior
consciencialização na sua relação do eu com o outro e com o grupo.
Alteração na dinâmica na sala de aula
• Maior concentração e participação nas actividades, pois no dia-a-dia as
crianças reclamavam por realizar a análise individual do comportamento
diário e semanal.
• Maior espírito crítico em relação às exigências sobre o seu próprio
comportamento e o dos seus colegas na sala de aula e no recreio.
Intensificação no diálogo com as famílias
• Maior comunicação/participação família/escola, com pedidos expressos das
crianças para, junto dos pais ou encarregados de educação, melhorarem os
seus comportamentos, realizando em casa tabelas semelhantes às exploradas
no jardim-de-infância.
Nível da aquisição e mobilização de conhecimentos no domínio da Matemática
Actividades pré-numéricas
Com este projecto de estudo e análise do comportamento diária e semanal das crianças
no grupo através do registo em tabelas e gráficos dos resultados obtidos foi possível
implementar actividades pré-numéricas, designadamente: actividades de comparação,
classificação, ordenação, com a exploração de diversas relações binárias (“…ter tantos
como…”; “…ter mais do que…”;…); com o consequente estudo de correspondências termo a
termo e da correspondência três para um, pois três marcas amarelas corresponde a uma marca
vermelha.
Actividades numéricas
Nesta actividade foi possível trabalhar, de forma significativa e com sentido individual
e de grupo a noção de quantidade, o significado da representação pictórica um a um e em
organização cartesiana e, naturalmente, as contagens.
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Actividades operatórias
Para além da exploração de conhecimentos numéricos, desenvolvidos através de
contagens simples tornou-se ainda possível a exploração natural da adição e ainda da
aplicação da noção de subtracção pelo significado do comparar e completar, através de, por
exemplo, questões deste tipo: “quantos azuis tem a mais o Eduardo do que a Ana?”
Representação tabelar e conhecimento prévio
O uso prévio de tabelas no quadro do tempo (organização cartesiana), como mostram as
figuras seguintes, facilitou o desenvolvimento deste projecto, tornando-se crucial para a
representação tabelar e posteriormente para a realização de gráficos, tendo sido, possível
optimizar o conhecimento anterior e prévio da criança, concebendo-se uma cadeia gradual e
sustentada de actividades com vista à aquisição de noções no domínio da matemática.

Actividades pré-algébricas
Neste projecto a criança teve ainda a possibilidade de realizar e interpretar diferentes
representações (iconográficas, tabelares e gráficas); de intensificar a comunicação
matemática; usar o gráfico de “pontos” para dados qualitativos, assinalando-se no eixo dos xx
as três categorias da variável, como mostra a figura seguinte.
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Segundo a educadora a utilização dos gráficos reforçou uma visão colectiva, mais ampla
e completa do estudo da relação comportamental das crianças. De facto, a passagem da
representação tabelar para a representação gráfica provocou esta análise complementar não
esperada.
Durante o desenvolvimento desta experiência em sala de aula foi possível vivenciar um
papel diferente da educadora e proporcionar à criança e à classe:
… mais comunicação matemática
… mais estabelecimento de relações (de um para um ou de três para um)
… mais conhecimento matemático
… uma visão mais completa da relação com a representação gráfica
… diferentes formas de representação
… o desenvolvimento do raciocínio lógico e relacional
… a leitura de padrões cromáticos em gráficos não regulares.

9. Perspectivas futuras e apreciação global
O desenvolvimento deste projecto nas circunstâncias descritas está a permitir a(o):
• divulgação e a reflexão da experiência no Agrupamento e em diversos
congressos
• continuidade de experiências análogas em sala de aula, mas abordando outros
temas, por exemplo, na exploração da relação binária: “…ter a mesma cor de
olhos que…”
• formação passar para dentro da escola/jardim-de-infância - aprofundando o
conhecimento curricular matemático individual e colectivo e melhorando o
desempenho profissional de educadores
• alargamento da experiência noutras salas da escola/jardim-de-infância.
Este projecto foi submetido à apreciação de uma entidade que aprovou o apoio
financeiro, reconhecendo neste potencialidades pedagógicas, especialmente, num
Agrupamento caracterizado pela valência TEIP.
Apreciação Global
A importância desta experiência matemática centrou-se no propósito da criança ser
capaz de reelaborar informação, nos diálogos produzidos, na capacidade de interpretar e
registar diferentes representações, de atribuir significados usando um vocabulário que lhe
pertença, sem deixar de se expressar de forma simples e coerente com a realidade. Procurou-se ainda que a apropriação do conhecimento matemático fosse gradual, baseado no ciclo do
saber fazer e saber ser, numa acção conceptual atenta e activa, com um estímulo intelectual
permanente de comunicação com o outro, numa perspectiva ampla de educação para a
cidadania.
Pode-se concluir que:
Ler e representar faz parte de uma linguagem que gera e suporta comunicação com
uma sintaxe própria:
… significante (a forma)
(Des)envolver percursos de aprendizagem matemática...
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… o significado (o conteúdo).
O papel do educador altera-se e, nesta perspectiva, concordamos com Bertin (1987)
quando refere que o uso de gráficos em idades elementares requer um certo tipo de pedagogia
à qual o corpo docente não está habituado e, constatámos ainda que o educador se transforma
num acompanhante e facilitador da aprendizagem da criança
… necessitando ainda de saber negociar nos debates implementados na classe
… reconhecendo a importância da contextualização do conhecimento, numa
perspectiva de educação para a cidadania
… respeitando as diferentes propostas e o desenvolvimento cognitivo das
crianças.
Estas novas crenças e o novo papel não são fáceis, mas os estudos mostram que, deste
modo, há mais crianças:
... a aprender
… a gostar de a aprender
… a divertir-se com a Matemática.
As tabelas e os gráficos foram veículos conceptuais de introspecção, leitura,
interpretação e análise para estudar e melhorar o comportamento da criança e da classe do
jardim-de-infância e simultaneamente revelaram-se instrumentos do desenvolvimento de
várias competências matemáticas.

10.
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Resumo
O currículo do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural da Escola
E.B.2,3/S Padre Martins Capela, Terras de Bouro, contempla 100 horas de Matemática,
sendo a Estatística uma das unidades obrigatórias. Esta unidade foi leccionada segundo uma
cultura de projectos, tendo-se criado o blogue “Painel da Estatística”, para a exploração
deste tema. Este blogue constituiu um recurso pedagógico imprescindível para as aulas de
Matemática. Neste artigo destaca-se a importância desta cultura de projectos, de carácter
interdisciplinar, assim como os trabalhos desenvolvidos pelos alunos de forma cooperativa1.

1. Introdução
Os cursos profissionais perspectivam a Matemática numa vertente relacionada
intrinsecamente com o quotidiano dos alunos, o que implica a necessidade de adaptação de
conteúdos à comunidade educativa. Neste contexto, realizou-se uma experiência de ensino no
tema de Estatística numa turma do 10.º ano de escolaridade do curso profissional de Técnico
de Turismo Rural e Ambiental da Escola E.B.2,3/S Padre Martins Capela, Terras de Bouro.
Na intervenção de ensino adoptou-se uma estratégia de trabalho de projecto com o apoio
pedagógico do blogue “Painel da Estatística”2, uma das ferramentas mais comuns da Web 2.0.
Com o presente estudo pretendeu-se desenvolver a literacia estatística dos alunos,
proporcionar instrumentos para promover a aprendizagem, a compreensão e a utilização da
Estatística a partir da disponibilização de sítios interessantes sobre este tema existentes na
Internet, permitir a discussão do assunto através de comentários partilhados on-line e
desenvolver o trabalho cooperativo dos alunos, tudo isto com base na utilização de um blogue
criativo e relevante para a comunidade educativa.

1

Um dos grupos ganhou o 2.º lugar do “Prémio Estatístico Júnior 2008”, nível secundário, promovido pela Sociedade
Portuguesa de Estatística.

O blogue encontra-se disponível no URL: http://estatisticanaescola.blogspot.com/ e está também acessível na página oficial
da escola.
2
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2. A Web 2.0: um exemplo de trabalho de projecto
O Conselho de Turma do Curso Profissional de Técnico de Turismo Rural e Ambiental
de Terras de Bouro teve por base uma cultura de projectos. Neste caso, foi a disciplina de
Matemática que orientou o processo, tendo participado também a Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira I - Inglês, Língua Estrangeira II - Francês e ainda Tecnologias de Informação e
Comunicação. Este projecto surgiu como algo a planificar e executar, contribuindo para a
transformação do real. Segundo a Direcção-Geral de Formação Vocacional (2004/05), “o
ensino da Matemática participa, pelos princípios e métodos de trabalho praticados, na
educação do jovem para a autonomia e solidariedade, independência empreendedora,
responsável e consciente das relações em que está envolvido e do ambiente em que vive”
(p.2). Cortesão, Leite e Pacheco (2002) acrescentam que um projecto “está associado ao
reconhecimento da importância do envolvimento dos alunos e dos professores nos processos
de construção de saberes significativos e funcionais” (p. 23). Para os alunos envolvidos neste
projecto não é fundamental o domínio do cálculo, mas, prioritariamente, a capacidade de
resolução de problemas e a integração da Matemática no seu quotidiano.
O Trabalho de Projecto é um método de trabalho investigativo, centrado na resolução de
problemas em grupo, estabelecendo ligações com a vida real. Nele, os alunos definem as
intenções que orientam o projecto, para conceber e implementar um plano de acção,
visualizando os seus efeitos, criando-se assim um ambiente de aprendizagem activo, aberto e
centrado no aluno. Há a interacção entre alunos e alunos, alunos e professor, alunos e
comunidade educativa, isto é, trata-se de um trabalho colaborativo entre o professor, o aluno e
a sociedade envolvente. Há uma partilha de informação e recursos, um confronto de ideias, o
que aproxima os alunos do mundo real. São eles que escolhem os seus próprios projectos,
organizam e implementam um plano de acção destinado a resolver o problema formulado e
criam oportunidades de aprendizagem baseadas nos seus próprios interesses. Deste modo, eles
responsabilizam-se pela sua própria aprendizagem, definindo as suas metas, ou seja,
desenvolvem a sua autonomia, controlando e reflectindo sobre o processo de aprendizagem,
sendo capazes de resolver problemas colaborativamente e de se auto-avaliarem.
No desenvolvimento de um projecto é fundamental que a resolução do problema
formulado seja vivida colaborativamente, em grupo e pelo grupo. Este deve ser relevante para
os alunos, ou seja, as actividades desenvolvidas devem ser entendidas pelos estudantes como
reais e os objectivos devem ser do interesse dos educandos, desencadeando-se, sempre que
possível, uma interacção entre os diferentes parceiros e valorizando-se a experiência que cada
aluno traz consigo. O problema formulado deve surgir da necessidade do grupo e estar
relacionado com as experiências dos elementos que o constituem, isto é, as actividades
centram-se nos alunos e o professor assume o papel de orientador, que cria um ambiente
descontraído de trabalho cooperativo, seguindo, deste modo, um pressuposto pedagógico
construtivista.
Um projecto de trabalho é uma actividade orientada para a concretização de um produto
cuja produção exige conhecimentos e levanta problemas que os alunos têm de resolver. O seu
planeamento deve ser flexível, sendo reavaliado constantemente em função dos objectivos
inicialmente definidos, das circunstâncias que envolvem o próprio projecto e dos recursos
disponíveis ao grupo. Os educandos definem um objectivo para criar o produto final desejado.
Para tal, pesquisam e criam um plano de acção exequível e orientador do projecto. De acordo
com esta gestão flexível trabalham e resolvem problemas que surgem com o desenrolar das
actividades, até que edificam o produto final e o divulgam a uma audiência pré-determinada.
Finalmente, reflectem e avaliam o seu trabalho. Este processo é autêntico e está
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intrinsecamente relacionado com a comunidade escolar, sendo de salientar que as
competências desenvolvidas durante este processo de produção são mais importantes que o
produto final.
Para a concretização deste trabalho decidiu-se utilizar a Internet como ferramenta
privilegiada de interacção, comunicação e aprendizagem e, em particular, o blogue como um
recurso pedagógico (Carrilho & Cabrita, 2008), facilitador da aprendizagem e do trabalho
colaborativo, sendo uma das principais formas de materializar a Web 2.0. O conceito da Web
2.0 surgiu em 2005 numa sessão de “brainstorming” que decorreu numa conferência entre
O'Reilly e um representante da MedialLive International (O'Reilly, 2005), tendo-se já
popularizado “Web 2.0” como “uma revolução empresarial na indústria dos computadores
provocada pela utilização da Internet como uma plataforma” (O'Reilly, 2006). Alguns
exemplos são os blogues, os podcasts, os wikis, o Goowy, o Hi5, o Delicious, as ferramentas
do Google, o YouTube, o Flickr, o Second Life, o Facebook, entre outros. Em Portugal, já se
realizou o “Encontro sobre Web 2.0”, na Universidade do Minho, onde se apresentaram
diversos exemplos de boas práticas e de iniciativas realizadas com o software social da Web
2.0. O blogue constitui uma das ferramentas mais comuns devido à facilidade de criação e
actualização de espaços de aprendizagem e entretenimento e pela interacção que promove,
facultando o desenvolvimento de redes sociais. Em 1997, John Barger utilizou o termo
“weblog” para descrever o processo de "logging” (diário de bordo) enquanto se navega na
World Wide Web. Mas a forma reduzida “blog” só foi posteriormente cunhada por Peter
Merholz., tratando-se de uma página da Internet, ordenada cronologicamente, composta por
diferentes formatos, como texto, imagens, vídeos, hiperligações, …, de divulgação de ideias,
opiniões, conteúdos, permitindo a possibilidade de se efectuarem comentários externos às
mensagens colocadas.

3. Caracterização do blogue “Painel da Estatística”
Realizou-se um blogue intitulado “Painel da Estatística” disponível no URL:
http://estatisticanaescola.blogspot.com com o objectivo de recurso pedagógico, isto é,
segundo Gomes (2005), o blogue funcionou como “um espaço de acesso a informação
especializada [e] um espaço de disponibilização de informação por parte do professor”
(p.312). Lembremos que a actualização constante de um blogue através da colocação de
novas mensagens constituídas por pequenos textos, imagens, hiperligações … torna esta
ferramenta da Web 2.0, uma ferramenta de comunicação. Os alunos são incentivados a
assumir uma atitude activa enquanto produtores de conhecimento já que podem comentar as
mensagens que vão sendo publicadas. Gomes (2005) acrescenta que uma das principais
vantagens desta ferramenta cognitiva “é não só a de disponibilizar aos alunos mais uma fonte
de recursos a utilizar nos seus estudos mas fazê-lo procurando incentivar uma prática de
consulta (e estudo) continuada, ao invés do estudar antes do teste” (p.313)
Tendo em conta o objectivo deste trabalho, este blogue foi analisado (Tabela 1) numa
perspectiva de avaliação formadora (Tavares, Costa, Rodrigues, Monteiro, Sá & Loureiro,
2008), tentando compreender os processos dinâmicos de ensino/aprendizagem, comunicação
e colaboração existentes.

Painel de Estatística: Uma experiência num…

3

P. Sampaio e C. Coutinho

Grupo de discussão 4

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Autoria
Finalidade
Contexto de aprendizagem

Data de criação
Aspectos técnicos
visuais

Professora de Matemática
Promover a Literacia Estatística
Espaço de divulgação e discussão dos trabalhos
estatísticos realizados pelos alunos do Curso
Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e
Rural da Escola EB 2,3/S Padre Martins Capela,
Terras de Bouro.
10 de Março de 2008
Harmoniosa. Tons castanhos.
Frequente
Título, mensagem introdutória, arquivo, perfil e
e-mail do professor, possibilidade de comentar.
Instituto Nacional de Estatística
Projecto ALEA
Estatística Descritiva (FCUL)
Orientador da aprendizagem
Construtores da aprendizagem
Possibilidade de efectuar comentários.
Interacção na sala de aula.
Textos, imagens, hiperligações relativas ao tema
Estatística, às actividades dos alunos, à
orientação e avaliação do trabalho.
Trabalho de projecto.
Pressuposto pedagógico construtivista.
Questionário.
Criatividade.
Pesquisa, selecção e organização da informação.
Rigor científico e clareza na expressão
escrita/gráfica. Apresentação do trabalho à turma.
A Estatística é um módulo obrigatório no curso.
Literacia estatística.

e Interface
Actualização
Ferramentas de apoio
Hiperligações para
outros sites

Aspectos pedagógicos Papel do professor
e cognitivos
Papel dos alunos
Interactividade
Recursos
Estratégias
pedagógicas
Instrumentos/
Parâmetros de
avaliação
Competências
desenvolvidas

Tabela Nº 1- Análise do blogue

4. Experiência
Neste estudo participaram 16 alunos do ensino secundário profissional (10.º ano de
escolaridade) divididos equitativamente de acordo com o género, isto é, 50% de rapazes e
50% de raparigas, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. Trata-se de um
trabalho de projecto de carácter interdisciplinar, desenvolvido no âmbito da Matemática
(Estatística), com a participação das disciplinas: Tecnologias de Informação e Comunicação
(utilização do Power Point e do Excel), Língua Portuguesa (redacção de textos), Francês
(tradução de textos) e Inglês (tradução de textos).
Tendo em conta que qualquer técnico de turismo necessita de conhecer o mercado e
deste modo elaborar estudos estatísticos para tal efeito, foi criado o blogue “Painel da
Estatística” como espaço de divulgação dos trabalhos elaborados pelos alunos deste curso
profissional (figura 1). Segundo as orientações do Ministério da Educação, o Projecto
Curricular de Turma (PCT) é a forma particular de, em cada turma, se reconstruir e apropriar
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um currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidade próprias, e
construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequados à consecução
das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele contexto.

Figura 1: Mensagem introdutória do blogue

Esta experiência teve a duração de aproximadamente 3 meses, tendo sido colocadas 21
mensagens e recebido 51 comentários. O arquivo do blogue (figura 2) está organizado por
meses, neste caso, Março, Abril, Maio, Junho e Outubro. A experiência teve início em
meados de Março e terminou em meados de Junho. A mensagem inicial é de boas vindas para
todos os que consultam o blogue e nele há ainda três mensagens relativas à participação
destes alunos em concursos internos e externos da escola, dois espaços de interpretação de
imagens alusivas à Estatística, três indicações claras relativas ao trabalho a ser desenvolvido:
tarefa, processo e avaliação; três hiperligações para páginas da Internet relevantes; dois
conteúdos sobre amostras probabilísticas e não probabilísticas; os seis trabalhos
desenvolvidos pelos alunos e uma mensagem de encerramento deste trabalho de projecto.

Figura 2: Arquivo do blogue

O primeiro post foi publicado a 10 de Março de 2008 e incluía uma fotografia do grupo
turma numa das inúmeras actividades que realizaram no âmbito do curso. Neste caso, numa
caminhada pelo Gerês, pretendendo acolher todos os que visitassem o blogue e personificar o
acto. Alguns alunos decidiram mesmo comentar as boas vindas e personalizar este acto dando
o seu contributo com um comentário. Este factor emotivo de publicar fotografias destes
alunos em algumas das actividades que participaram funcionou como uma motivação extra à
consulta do blogue. Apresenta-se, por exemplo, uma fotografia da turma (figura 4) aquando
da sua participação no IV Campeonato de Jogos Matemáticos, realizado na Universidade do
Minho, conjuntamente com uma visita à exposição interactiva patrocinada pela UNESCO
“Experiencing Mathematics” e um dos comentários realizados por um dos alunos
participantes (figura 3).
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Figura 3: Comentário de um aluno

Figura 4: Participação dos alunos no IV Campeonato de Jogos Matemáticos.

Tendo em conta a vertente profissional do curso, o módulo “Estatística” da disciplina de
Matemática fazia todo o sentido que fosse voltado para a realidade destes alunos e não para a
assimilação de apenas mais uns quantos conteúdos muito úteis para quem quisesse aprofundar
as suas noções de Matemática, mas sem qualquer aplicação prática. Seguindo as orientações
do Ministério da Educação, neste campo, esta turma foi convidada a realizar um trabalho de
campo que envolvesse os conteúdos do módulo e a expô-lo à comunidade escolar. A tarefa
destes alunos era muito simples e consistia na elaboração de um poster a ser divulgado na
Semana Pedagógica da escola a realizar em meados de Junho. Fala-se da relevância da mesma
já que este trabalho permitia a estes estudantes conhecer melhor a escola onde estão inseridos
e deste modo a comunidade educativa, salientando a importância do trabalho de projecto e o
desenvolvimento do PCT. A linguagem utilizada está direccionada para o nível etário, isto é,
as mensagens estão escritas na segunda pessoa do singular, com uma linguagem corrente,
acessível a todos. A 31 de Março foi publicada a tarefa (figura 5) que deveria ser realizada,
deixando uma semana para eles reflectirem sobre o assunto e darem sugestões de como
deveriam proceder. A tarefa era perfeitamente executável e conduziu a uma reflexão profunda
sobre o tema.

Figura 5: Tarefa
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Pretendia-se que os alunos ao realizarem esta tarefa desenvolvessem a capacidade de
pesquisa, organização, análise, avaliação, fossem capazes de comparar perspectivas
diferentes, resolver problemas através de argumentos do tipo se/então, etc. ou seja, que
desenvolvessem a Literacia Estatística segundo uma perspectiva construtivista, de trabalho
cooperativo e reflexão.
Após uma semana de reflexão de como deveriam realizar a tarefa, a 7 de Abril foi
publicado o processo (figura 6) que os alunos deveriam seguir na execução da mesma.
Notemos que a clareza do processo é imprescindível, cada etapa deve estar perfeitamente
descrita, ou seja, os alunos sabem o que devem realizar em todas as etapas. Neste caso,
ponderou-se que o trabalho seria realizado em grupos de 2 ou 3 elementos, desenvolvendo o
trabalho cooperativo, imprescindível num projecto. A duração do projecto foi de 8 aulas de 45
minutos.

Figura 6: Processo

Após a divulgação da tarefa e do processo de execução da mesma, gerou-se um debate
na turma para se delinearem os principais parâmetros de avaliação (figura 7), de forma a
responsabilizar todos os intervenientes no processo avaliativo, tendo-se considerado
relevantes a elaboração do questionário, a criatividade do trabalho, a pesquisa, a selecção e
organização da informação, o rigor científico e a clareza na expressão escrita/gráfica
(parâmetros mais relevantes) e a apresentação do trabalho final à turma. A 14 de Abril foi
publicada uma mensagem que envolvia o resumo desta troca de ideias na sala de aula.

Figura 7: Avaliação

Cada mensagem colocada apresenta a sua importância, relacionando-se intrinsecamente
com a tarefa em causa e os conteúdos abordados. As hiperligações escolhidas tiram partido do
uso da Internet e são variadas. Escolheram-se o Projecto ALEA pela quantidade e qualidade
de informação sobre este tema, direccionado para o apoio do professor e do aluno; o sítio
Estatística Descritiva da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa pela orientação
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teórica e cómica do tema; e o Instituto Nacional de Estatística pela sua importância para o
país e como tomada de conhecimento dos alunos deste instituto.
O recurso mais importante do blogue e o mais consultado foi publicado a 2 de Abril
tratando-se do Projecto ALEA (www.alea.pt) que recebeu o prémio Best Cooperative Project
Award, atribuído pela International Association for Statistical Education, no âmbito do
International Statistical Literacy project. Este projecto é uma iniciativa da Escola Secundária
Tomaz Pelayo, do Instituto Nacional de Estatística e da Direcção Regional de Educação do
Norte, visando a promoção da literacia estatística em Portugal. Foi criado em 1999 com o
objectivo de proporcionar instrumentos relacionados com a compreensão, a utilização e o
ensino da Estatística, destinados essencialmente a docentes e alunos do ensino básico e
secundário. Para além do rigor científico, o Projecto ALEA foi escolhido para publicação no
blogue pela fácil navegação que proporciona aos utilizadores, tal como os próprios alunos
indicam nos seus comentários (figura 8).

Figura 8: Comentário de um aluno sobre o Projecto ALEA

Um outro aspecto a realçar sobre este projecto são os “Desafios do ALEA”. Trata-se de
problemas do dia-a-dia, baseados em notícias publicadas em órgãos de comunicação social.
Qualquer aluno do ensino básico ou secundário pode participar. Neste caso, estes alunos
participaram no desafio 23, relativo ao mês de Maio, já que, deste modo, a Estatística se torna
mais relevante e interessante (figura 9).

Figura 9: Comentário de um aluno sobre os “Desafios do ALEA”

Relativamente ao trabalho de projecto propriamente dito a ser desenvolvido, era
imprescindível que os alunos entendessem a importância da escolha da amostra num estudo
estatístico, tal como um aluno exemplifica num dos seus comentários (figura 10).

Figura 10: Comentário de um aluno

Para além das hiperligações para outras páginas na Internet relevantes para o tema,
funcionando como recursos pedagógicos, foram publicadas duas mensagens sobre alguns dos
tipos de amostras probabilísticas (figura 11): aleatória, estratificada, por clusters, por
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tipicidade, e de amostras não probabilísticas (figura 12): criterial, de conveniência, por quotas,
voluntária, mais comummente usadas, com o intuito de orientar os grupos na escolha da
amostra.

Figura 11: Amostras probabilísticas

Figura 12: Amostras não probabilísticas

Tendo em conta todas estas orientações, os alunos subdividiram-se em seis grupos de
trabalho, quatro com três elementos cada e dois com dois elementos. Seleccionaram os temas:
“Caracterização física dos alunos desta escola”, “Interesses dos alunos”, “Hábitos alimentares
dos alunos”, “Hábitos desportivos dos alunos”, “Caracterização socio-económica dos alunos”
e “Qualidade de vida dos alunos”, todos relacionados com a comunidade educativa e
consequentemente com os seus quotidianos. No trabalho de projecto o tema deve sempre ser
escolhido pelos alunos, o que foi o caso. Segundo Fernandes e Rodrigues (1995), o trabalho
de grupo permite que os alunos “experimentem, comparem, troquem experiências, discutam
entre si e com o professor, comuniquem as suas ideias, realizem pequenos trabalhos de
pesquisa tornando-se progressivamente autónomos e cooperantes” (p.418).
Com esta experiência pretendeu-se que os alunos desenvolvessem a literacia estatística,
isto é, que compreendessem a importância da Estatística (figura 12) na nossa vida e
aprendessem a utilizá-la.
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Figura 12: Comentário de um aluno

Salienta-se que quando os alunos estão motivados para realizar uma tarefa, eles
esforçam-se mais e assimilam o conhecimento de uma forma mais significativa. Os blogues
cativam a atenção dos estudantes pela interacção que permitem ao comentarem as mensagens
e os comentários dos outros. Através da manipulação dos recursos disponíveis na Web, eles
sentem-se mais atraídos para a resolução de problemas, construção de conhecimento, tomada
de decisões de planeamento, auto-regulação da aprendizagem, ou seja, aprendem a ser
responsáveis pela aprendizagem.

5. Resultados
A tarefa destes alunos consistia na elaboração de um questionário sobre o tema que
escolheram e seleccionar a amostra para o aplicarem. Todos optaram por uma amostra
probabilística, passível de generalização. Três grupos optaram por definir a amostra por
clusters (turmas), estratificada por ciclo de ensino, isto é, aplicar o questionário a uma turma
do 2º ciclo, outra do 3.º ciclo e outra do secundário; um grupo escolheu aleatoriamente 50
alunos da escola, não respeitando os grupos naturais (turmas), isto é, ao acaso de entre todos;
outro seleccionou aleatoriamente 2 alunos de uma turma de cada ano de escolaridade e outro
escolheu aleatoriamente 3 alunos de cada turma do ensino secundário.
Após esta recolha de dados, era necessário organizá-los e para tal utilizou-se o
programa Microsoft Excel, onde se elaboraram tabelas e se construíram os respectivos
gráficos. Só após esta fase é que os alunos estavam em condições de elaborarem o poster
(figura 13) no Microsoft Power Point e posteriormente divulgá-lo na semana pedagógica da
escola. Salienta-se que este trabalho de projecto foi desenvolvido no Conselho de Turma,
estando envolvidos directamente cinco professores de áreas diferentes.

Figura 13: Posters elaborados por cada grupo
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Cada um dos grupos elaborou um pequeno resumo sobre o seu trabalho que foi
traduzido para inglês e francês. Seguem-se os títulos dos trabalhos desenvolvidos e os
respectivos resumos.
Caracterização socio-económica dos alunos desta escola
Resumo: Realizamos um estudo estatístico sobre a caracterização socio-económica dos
alunos da Escola E.B.2,3/S Padre Martins Capela. A amostra escolhida foi definida por
clusters (turmas), estratificada por ciclo de ensino. Foram seleccionadas aleatoriamente
as turmas 5.ºA, 7.ºC e 10.ºA. Verificamos que a maioria dos alunos vem de autocarro
para a escola e vive a mais de 2 km da mesma. A generalidade, vive em casa própria,
com os pais, apenas com 1 irmão, tem um quarto próprio, computador em casa e
televisão no quarto.
Qualidade de vida dos alunos da Escola E.B. 2,3/S Padre Martins Capela
Resumo: Realizou-se um estudo estatístico sobre a qualidade de vida dos alunos que
estudam na E.B.2,3/S Padre Martins Capela. Para tal escolheram-se aleatoriamente 50
alunos desta escola. Podemos concluir que a maioria mora em casa própria, com água
canalizada, electricidade, relativamente perto da escola e desloca-se de autocarro. Na
generalidade, cada aluno não partilha o quarto, possui apenas um irmão, tem, pelo
menos, um televisor, já possui computador em casa e até acesso à Internet.
Hábitos desportivos dos alunos desta escola
Resumo: Realizou-se um estudo estatístico sobre os hábitos desportivos dos alunos da
escola E.B.2,3/S Padre Martins Capela. A amostra escolhida foi definida por clusters
(turmas), estratificada por ciclo de ensino. Foram seleccionadas aleatoriamente as
turmas 6.ºA, 9.ºA e 12.ºB. Verificamos que a maioria dos alunos pratica desporto e a
modalidade que mais gostam de praticar é o futebol. O número de horas que dedicam ao
desporto depende de aluno para aluno, não existindo um padrão. Na generalidade, os
alunos costumam praticar desporto em casa ou na escola e consideram que a Educação
Física deveria ocorrer três a quatro vezes por semana.
Interesses dos alunos desta escola
Resumo: Realizamos um estudo estatístico sobre os principais interesses dos alunos do
ensino secundário da escola E.B.2,3/S Padre Martins Capela. Para tal escolheram-se
aleatoriamente 3 alunos de cada turma. Concluímos que eles ocupam os seus tempos
livres a ver televisão e/ou a praticar desporto, tendo como desporto preferido o futebol.
O tipo de filme mais visto são as comédias, a maioria não gosta de ler, as cores favoritas
são o preto, o branco e o azul, o tipo de música preferida é o hip-hop e o cão é o animal
de estimação predominante.
Caracterização física dos alunos desta escola
Resumo: Realizamos um estudo estatístico sobre a caracterização física dos alunos da
escola E.B.2,3/S Padre Martins Capela. A amostra escolhida foi probabilística, definida
por clusters (turmas), estratificada por ciclo de ensino. Foram seleccionadas
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aleatoriamente as turmas 5.ºB, 9.ºA e 10.ºB. Verificamos que a maioria dos alunos tem
olhos castanhos, cabelo castanho, a sua estatura varia entre 1.75 e 1.80 m, o peso entre
55 e 60 kg, usam calças entre o número 36 e 38, camisolas S/M, sapatos entre 38 e 39.
Hábitos alimentares dos alunos da escola
Resumo: Realizou-se um estudo estatístico sobre os hábitos alimentares dos alunos da
escola E.B.2,3/S Padre Martins Capela. Para tal escolheram-se aleatoriamente 2 alunos
de uma turma de cada ano de escolaridade. Verificamos que metade dos alunos faz
quatro refeições por dia, a maioria toma sempre o pequeno-almoço antes de vir para a
escola, prefere uma refeição à base de carne e aprecia comida fast food.
Os trabalhos estão publicados no blogue desde 19 de Maio e, deste modo, acessíveis à
comunidade escolar. O trabalho de projecto desenvolvido com os alunos com o apoio de um
blogue educativo foi tão interessante que dois dos projectos desenvolvidos (“Caracterização
socio-económica dos alunos desta escola” e “Qualidade de vida dos alunos da Escola E.B.
2,3/S Padre Martins Capela”) se candidataram ao Prémio Estatístico Júnior 2008 promovido
pela Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE), tendo um deles ganho o 2º lugar (figura 14)
deste concurso, nível secundário.

Figura 14: Certificado do Prémio “Estatístico Júnior 2008”.

6. Conclusão
Não é novidade a aplicação das tecnologias de informação e comunicação, em
particular, da Internet, no ensino/aprendizagem da Matemática, no entanto nem todas as
experiências têm sido positivas, demonstrando-se neste caso um bom exemplo de utilização
destas ferramentas cognitivas. O ensino com as tecnologias de informação e comunicação tem
de ser uma acção planeada, que assume os alunos como seres activos, isto é, inserida numa
estratégia educativa centrada no estudante, oferecendo, deste modo, novas formas de
aprendizagem. Estas práticas pedagógicas utilizadas de uma forma coerente, harmoniosa e
sistemática contribuem para o desenvolvimento de um trabalho mais autónomo pelos nossos
alunos, capazes de analisar, reflectir, verificar, organizar, seleccionar e estruturar as
informações provenientes de diversas fontes. Como vimos, o planeamento das actividades e a
inclusão dos estudantes nas mesmas é fundamental no trabalho de projecto.
Já existem milhares de escolas conectadas com a Internet e o seu número cresce todos
os dias. Através da Web, um professor convida o mundo a entrar na sua sala de aula. Trata-se
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de uma partilha de ideias. No entanto, há que ter em conta que este recurso pode tornar-se o
caos do conhecimento, permitindo o acesso a inúmeras informações pouco credíveis e/ou
falsas de uma forma desorientada, mas este aspecto tão negativo permite ao aluno construir o
seu próprio conhecimento de forma mais activa e significativa e com a orientação do
professor, todo este caos pode ser ordenado através de uma pré-selecção do que cada aluno
poderá navegar. Neste caso, utilizou-se um blogue como recurso pedagógico, cujas
mensagens foram geridas pelo docente com a colaboração do grupo turma.
A Internet permite trazer para dentro da sala de aula a interactividade, a
interdisciplinaridade, uma perspectiva intercultural, ou seja, uma interacção social
poderosíssima. Apenas com um pequeno clique, o aluno acede ao mundo que o rodeia sem
sair do sítio. A tecnologia educativa apresenta um vasto potencial que pode ou não ser bem
aproveitado. É necessário que o professor saiba usufruir de diversas ferramentas cognitivas e
eduque os alunos nesse sentido, ou seja, que os ensine a pesquisar e a relacionar diferentes
informações, no sentido de desenvolverem o espírito crítico.
Através da exploração do blogue “Painel da Estatística”, os estudantes procederam à
pesquisa, organização, análise e síntese de informação no sentido de realizarem um produto
final atractivo e criativo, que fizesse uso de uma linguagem objectiva e que revelasse rigor
científico. Como vimos, a maioria dos alunos realizou a tarefa com bastante sucesso, tendo
mesmo um grupo de alunos ganho o 2.º lugar do Prémio Estatístico Júnior 2008 promovido
pela Sociedade Portuguesa de Estatística. Optou-se por um blogue educativo e
simultaneamente relevante para a turma ao serem publicadas fotografias e mensagens sobre a
mesma. Tendo em conta os resultados obtidos, pode-se afirmar que a literacia estatística foi
desenvolvida e que a utilização de blogues em contexto de sala de aula pode tornar a prática
lectiva mais enriquecedora porque permite o desenvolvimento de diversas capacidades
essenciais à aprendizagem na sociedade do conhecimento.
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Este estudo tem como objectivo identificar perspectivas e práticas de professores de
Matemática, do ensino secundário, sobre o ensino e aprendizagem da Estatística. Procura,
especificamente, conhecer como perspectivam os professores a importância da Estatística na
formação dos alunos, as capacidades que privilegiam no ensino deste tema, assim como as
actividades e recursos a que recorrem. Adicionalmente, o estudo procura conhecer as
necessidades de formação dos professores neste tema. Os dados foram recolhidos através da
aplicação de um questionário a professores de Matemática, enviado a cerca de 90% das
escolas com ensino secundário pertencentes à Direcção Regional de Educação do Norte. A
partir das respostas obtidas de 110 professores, foi feita uma análise estatística de natureza
descritiva. Verificou-se que os professores reconhecem a necessidade de formação neste
tema, em especial, no que diz respeito ao domínio do conhecimento didáctico, o que vai ao
encontro de alguns aspectos identificados na análise das suas perspectivas e práticas,
nomeadamente, a pouca valorização de algumas capacidades importantes a desenvolver nos
alunos e a pouca diversificação da natureza das actividades desenvolvidas em sala de aula.

1. Introdução
A Estatística é um tema importante no contexto nacional e internacional, dado o
crescente reconhecimento do seu valor no currículo da matemática escolar, sendo considerado
um elemento fundamental da formação para a cidadania (DES, 2001; NCTM, 2007). O
desenvolvimento da sociedade global na qual a informação estatística circula por todo o lado,
nomeadamente através da publicidade, meios de comunicação social, etc., e também o facto
de as ideias estatísticas serem utilizadas em diversos campos do saber, são factores que
contribuem para que esta área seja relevante para a educação e, em especial, para a educação
matemática dado que, em Portugal, no ensino não universitário, a Estatística é estudada
especificamente na disciplina de Matemática. Segundo Ben-Zvi e Garfield (2004), diversos
estudos apresentam evidência de que “os adultos não conseguem pensar estatisticamente
sobre questões importantes que afectam as suas vidas” (p. 3). A tal situação não será alheia a
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natureza da formação estatística que os cidadãos recebem na escola, uma vez que existe uma
forte tendência no contexto escolar para a valorização do cálculo e dos aspectos técnicos em
detrimento de actividades como o planeamento de um estudo ou a análise de dados e sua
interpretação (Cokcroft, 1982; Ponte & Turkman, 2000; Ponte & Fonseca, 2001). Segundo
Branco (2000) é fundamental ter-se uma percepção das dificuldades e dos sucessos que
professores e alunos experienciam no ensino e aprendizagem da Estatística de forma a
progredir-se no ensino deste tema.
Neste sentido, constituem objectivos deste estudo exploratório conhecer perspectivas e
práticas de professores de Matemática (n = 110), do ensino secundário, da região Norte, sobre
o ensino e aprendizagem da Estatística na disciplina de Matemática A, e procurar identificar
necessidades de formação destes professores, neste domínio.

2. O ensino da Estatística
O relatório Matemática 2001 (APM, 1998) indica que o tema da Estatística e
Probabilidades, do ensino secundário, é o mais referenciado pelos professores de Matemática
no sentido da sua exclusão ou simplificação no programa. O documento sugere, no âmbito da
formação de professores, a necessidade de os sensibilizar para a importância dos temas que
têm vindo a ganhar maior ênfase nos novos programas, como é o caso da Estatística,
devendo-se nomeadamente realçar “o seu papel formativo como instrumento na interpretação
e intervenção sobre a realidade” (p. 30).
Alguns desafios que os professores enfrentam no ensino de disciplinas introdutórias de
Estatística são referidos por Ben-Zvi e Garfield (2004). Tais desafios incluem: os alunos
revelarem dificuldades em lidar com alguma Matemática básica tais como fracções, decimais
e fórmulas algébricas, podendo estas lacunas interferir com a aprendizagem dos temas
estatísticos que envolvem estes tópicos de Matemática; os alunos considerarem que na
Estatística o foco está nos números, cálculos e nas respostas exactas e, por conseguinte,
lidarem com este tema do mesmo modo como lidam com a Matemática, podendo não se
sentir à vontade quando se deparam com a desordem dos dados, com a possibilidade de se
fazerem interpretações diversificadas baseadas em diferentes pressupostos assumidos e,
também, com as capacidades de comunicação escrita que são exigidas. Um outro desafio
apontado envolve o contexto de muitos problemas estatísticos que pode induzir um certo erro,
na medida em que os alunos se baseiam nas suas experiências e intuições, eventualmente
erróneas, para produzirem uma resposta, em vez de seleccionarem o procedimento estatístico
mais apropriado.
Na perspectiva de DelMas (2004), a natureza abstracta dos conteúdos estudados em
Estatística, tal como acontece em Matemática, origina muitas dificuldades na aprendizagem
dos alunos, limitando o desenvolvimento do seu raciocínio estatístico. Outro obstáculo à
aprendizagem reside no facto de os temas estatísticos estarem totalmente dependentes de
situações contextualizadas, havendo maior susceptibilidade a serem cometidos erros de
interpretação e raciocínio, nem sempre fáceis de ultrapassar.
Um estudo comparativo do currículo português, relativamente ao tema da Estatística,
com os documentos curriculares de Inglaterra e dos Estados Unidos da América, realizado por
Ponte e Fonseca (2001), concluiu que o currículo nacional “deveria assumir que a Estatística é
um elemento fundamental da formação para a cidadania, evitando centrar-se sobretudo nos
aspectos representacionais e computacionais” (p. 1). Este estudo mostra evidência de que o
currículo português dá mais atenção aos conceitos, aos procedimentos, à representação dos
dados, dando uma expressão muito superficial ao planeamento de investigações e realização
de inferências. Por sua vez, o currículo inglês e a organização americana National Council of
Estudo exploratório sobre perspectivas e práticas…
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Teachers of Mathematics colocam em primeiro plano a análise de dados. Na perspectiva de
Ponte e Fonseca (2001), em Portugal, não é dada à Estatística o seu devido reconhecimento,
sendo esta encarada como um “capítulo da Matemática” (p. 21). Em contraponto, estes
autores afirmam que em Inglaterra e nos Estados Unidos da América,
assume-se que ela é parte integrante de um processo mais geral que envolve a realização de
investigações formulando questões, recolhendo, representando, organizando e interpretando os
dados, fazendo inferências e, a partir daí, colocando novas questões e reiniciando o ciclo
investigativo. (p. 21)

Neste estudo comparativo (Ponte & Fonseca, 2001) destaca-se no documento do NCTM
a importância que o conceito de amostra detém desde o ensino básico, o recurso a uma
abordagem intuitiva no estudo de dados bivariados no ensino secundário, tal como os outros
dois documentos propõem, embora com uma análise de dados mais aprofundada que se vale
do ajuste de dados através de funções lineares, quadráticas e exponenciais. A potencialidade
das TIC neste domínio é muito mais notória no documento do NCTM, nomeadamente, “na
investigação dos efeitos da mudança de alguns dados numa amostra, no uso de simulações
probabilísticas e na realização de pesquisas na Internet” (idem, p. 22). Estes foram aspectos
tidos em conta na elaboração do questionário aplicado aos professores que está na base da
presente comunicação.
Na elaboração do questionário foram adicionalmente tidos em conta diversos resultados
de estudos realizados com alunos, tal como é o caso de um estudo realizado por Sharma
(2005) que visava explorar a compreensão que os alunos do ensino secundário demonstram
relativamente a questões relacionadas com o processo de amostragem, nomeadamente, na
recolha e variabilidade de amostras. Nesta investigação verificou-se que apenas um número
reduzido de alunos foi capaz de produzir respostas estatísticas sendo, no entanto, notório que
o seu raciocínio provinha de actividades realizadas em aulas prévias e de experiências fora do
contexto escolar. Nas implicações deste estudo para os professores, a autora sugere que se
deve ter atenção: i) às respostas dos alunos, pois estes por vezes dão respostas correctas
baseando-se em argumentos errados; e ii) às dificuldades que os alunos podem revelar na
compreensão da linguagem usada nos problemas. A autora afirma ainda que os professores
devem ensinar métodos apropriados para a selecção de amostras aleatórias e mostrar
exemplos de amostras enviesadas, assim como incentivar a que os dados a trabalhar sejam
recolhidos pelos alunos, dentro e fora do contexto escolar.
De acordo com o estudo conduzido por Rubin, Bruce e Tenney (1990), uma das chaves
para se dominar a estatística inferencial é balançar as ideias da variabilidade e da
representatividade da amostra, interpretando-se mais precisamente o significado de provável
implícito em cada uma delas. Neste estudo, os autores detectaram que os alunos têm uma
tendência natural para associarem a resposta correcta (que é comum na aula de Matemática)
com a heurística de representação “para produzirem uma concepção na qual a amostra
representativa é a que se obtêm se for retirada correctamente” (p. 318). Para além da
necessidade de se realizarem estudos com alunos sobre amostragem e inferência estatística, os
autores alertam para a importância de se descobrir meios para “ajudar os alunos a manter o
que pode interessar das suas intuições prévias e modificar o que está confuso para se fornecer
uma base sólida de forma a ser-se um sofisticado consumidor da informação estatística” (p.
319). Há vários estudos que indicam que os alunos podem aprender como calcular medidas
formais de variabilidade, tais como, o desvio-padrão, os intervalos interquartis, etc., porém
continuam a apresentar dificuldades de compreensão das suas diferentes representações e
relações com outros conceitos estatísticos (Ben-Zvi et al., 2008). Deste modo, consideramos
pertinente ter acesso às perspectivas dos professores sobre o ensino e a aprendizagem da
Estudo exploratório sobre perspectivas e práticas…
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Estatística e conhecer alguns aspectos das suas práticas para percebermos como está a ser
concretizado, no nosso país, o ensino deste tema, no ensino secundário.

3. Metodologia
Este estudo exploratório, de natureza fundamentalmente quantitativa e descritiva,
assenta na construção e aplicação de um questionário destinado a professores de Matemática
que exercem a sua actividade docente em cerca de 90% das escolas com ensino secundário
pertencentes à Direcção Regional de Educação do Norte (DREN). O questionário foi
construído com base em estudos teóricos e empíricos recentes e tem como objectivos
conhecer perspectivas e práticas de professores de Matemática, do ensino secundário, sobre o
ensino e aprendizagem da Estatística, bem como identificar as suas necessidades de formação.
O principal critério definido para a escolha dos participantes neste estudo é terem estado
recentemente ou estarem a leccionar a disciplina de Matemática A, no 10.º ano. O
questionário é anónimo ainda que inclua uma questão que pergunta ao participante sobre a sua
disponibilidade para participar na continuação deste projecto de investigação, solicitando a
indicação de informação para futuro contacto. Uma primeira versão do questionário foi prétestada com professores de Matemática do ensino secundário, com perfil idêntico ao dos
participantes, de modo a verificar-se a fidedignidade do instrumento, tendo este sofrido
algumas alterações decorrentes dessa pré-aplicação.
O questionário é constituído por três partes: na primeira parte, pretendemos recolher
dados pessoais e profissionais dos participantes, nomeadamente aqueles que se referem à
frequência e necessidades de formação em Estatística dos professores; numa segunda parte,
procurámos identificar e analisar perspectivas dos professores sobre o ensino e aprendizagem
da Estatística e suas práticas; e na terceira parte, interessámo-nos por conhecer algumas
opiniões dos professores relativamente a respostas dadas hipoteticamente por alunos a alguns
problemas/exercícios de Estatística que foram criados por nós, ou adaptados com base na
literatura revista. Contudo, esta comunicação apenas incide na análise das duas primeiras
partes.
Este questionário inclui maioritariamente questões de resposta fechada por escala e
algumas de resposta aberta, num total de 25 perguntas. Relativamente às escalas usadas nas
questões de resposta fechada, nalgumas questões é utilizada uma escala de respostas sobre
quantidade, que é uma escala de valores de 1 a 5 (1-muito pouco, 2-pouco, 3-médio, 4-muito
e 5-bastante), noutras é utilizada uma escala de respostas sobre frequência, que é uma escala
de valores de 1 a 4 (1-nunca/raramente; 2-em algumas aulas; 3-em muitas aulas e 4sempre/quase sempre). Para esta comunicação seleccionámos um conjunto de 15 questões do
questionário, todas elas de resposta fechada, que se destinaram à obtenção de dados sobre a
problemática do estudo.
Foram obtidos 110 questionários respondidos válidos de professores de Matemática, de
acordo com os critérios definidos. Destes professores, 85 são do sexo feminino e 25 do sexo
masculino. Dos quatro grupos etários considerados, verifica-se que o grupo etário dos 22-30
anos é constituído apenas por um professor, o grupo dos 31-40 anos é constituído por 37
professores, o grupo dos 41-50 anos por 35 professores e, finalmente, o grupo dos 51-60 anos
é constituído por 37 professores. Em termos da situação profissional, o grupo mais
representado é o de professor em quadros de escola (85%). Relativamente à experiência na
leccionação da disciplina de Matemática A, no 10º ano, nos últimos seis anos lectivos, cerca
de 70% dos professores referem tê-la leccionado, pelo menos, duas vezes. Após a recolha dos
dados, seguiu-se a organização e tratamento estatístico dos mesmos com Excel; mais
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especificamente, recorremos a técnicas de estatística descritiva para as questões de resposta
fechada.

4. Resultados
Perspectivas sobre o ensino e aprendizagem da Estatística
Através da aplicação do questionário procurámos conhecer as perspectivas dos
professores de Matemática do ensino secundário, nomeadamente, a importância que atribuem
à Estatística na formação dos jovens e em que domínios, e como perspectivam as
aprendizagens dos alunos nesta área.
Foi pedido aos professores para indicarem em que medida atribuem importância à
Estatística, no que diz respeito a quatro aspectos (tabela 1). Estes dados foram recolhidos a
partir de uma questão fechada, sendo de resposta por escala de 5 valores (1-muito pouco; 2pouco; 3-médio; 4-muito e 5-bastante). Ao analisar os dados constatámos que a maioria dos
professores dá muita ou bastante importância à Estatística ao nível das aplicações em diversas
áreas (cerca de 92%) e o mesmo acontece, embora em grau menor, no que se refere à
compreensão da informação quantitativa proveniente dos “media e outros” (cerca de 83%).
No que diz respeito à importância atribuída à capacidade de argumentação e tomada de
decisões profissionais, 72% dos professores consideram-na muito ou bastante importante.
Apenas 51% dos professores consideram muito ou bastante importante o contributo da
Estatística para o desenvolvimento da capacidade de argumentação e tomada de decisões
pessoais, e ainda relativamente a este aspecto houve 37% de professores que lhe atribuíram
uma importância média.

Tabela 1: Frequência relativa da importância atribuída à Estatística no que se refere aos aspectos apresentados
(Foram adicionadas as percentagens atribuídas aos valores mais baixos – muito pouca ou pouca – e também as
percentagens atribuídas aos valores mais elevados – muita ou bastante).

Uma outra questão pedia aos professores para indicarem o seu grau de concordância
com um conjunto de cinco afirmações, que se iniciam por: “A Estatística no 10.º ano é um
tema…”, utilizando uma escala de 1 a 5 (1-reduzido até 5-elevado). Através das respostas dos
professores (figura 1), verificamos um grau de concordância acima do valor médio da escala,
ou seja, acima do valor 3, para as seguintes afirmações: A Estatística do 10.º ano é um tema:
“em que os alunos normalmente tem sucesso” (94%), “motivador para os alunos” (75%) e
“em que me sinto à vontade em ensinar” (88%). Nas restantes afirmações apenas 62% e 55%
dos professores indicaram respostas nos dois valores mais altos da escala para “relevante na
Estudo exploratório sobre perspectivas e práticas…
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formação dos alunos” e “de uma natureza muito particular no campo da matemática”,
respectivamente. No entanto, estas duas afirmações foram as que obtiveram uma maior
percentagem de respostas no valor médio da escala usada (cerca de 30%, em ambas).

Figura 1: Frequência relativa do grau de concordância com algumas afirmações que começam por: “A Estatística
no 10º ano é um tema…”

De forma a conhecermos algumas competências e capacidades que os professores
consideram mais relevantes no ensino e aprendizagem da Estatística no ensino secundário,
pedimos no questionário que indicassem, através da escala de respostas sobre quantidade, a
importância que atribuem à Estatística no que se refere aos aspectos mencionados na primeira
coluna da tabela 2. Os dados mostram que cerca de 32% dos professores referem atribuir uma
importância de muito pouca a pouca à aquisição de técnicas de cálculo pelos alunos, ao passo
que 42% dos professores atribuíram-lhe uma importância média; a maioria dos professores
valoriza significativamente a organização, representação e tratamento de dados (88%) assim
como a avaliação de afirmações de carácter estatístico (80%), atribuindo-lhes muita ou
bastante importância. Relativamente ao desenvolvimento da comunicação oral e escrita,
apenas 55% dos professores o consideram de muita ou bastante importância. Os restantes
aspectos ainda não mencionados foram referidos por cerca de pouco mais de 70% dos
professores como aspectos de muita ou bastante importância.

Tabela 2: Frequência relativa da importância atribuída à Estatística no ensino secundário no que se refere aos
aspectos apresentados
Estudo exploratório sobre perspectivas e práticas…
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Também procurámos saber que conceitos e processos estatísticos abordados no tema da
Estatística na disciplina de Matemática A, no 10.º ano, os professores consideram como sendo
aqueles em que os alunos habitualmente evidenciam maiores dificuldades de aprendizagem,
nomeadamente, na sua compreensão e no fornecimento de explicações adequadas (tabela 3).

Tabela 3: Frequência relativa da medida com que os professores consideram que os alunos revelam capacidades
na disciplina de Matemática A, no 10º ano, nos aspectos apresentados

Os dados indicam que pouco menos de 65% dos professores consideram que os alunos,
de uma maneira geral, revelam bastante compreensão do conceito de amostra e que, dos 90%
de professores que quantificam o uso de diferentes representações no processo de redução de
dados pelos alunos, 50% consideram que os alunos apresentam bastantes capacidades e os
restantes uma capacidade média. Cerca de 84% dos professores consideram que os alunos
apresentam uma compreensão de média a bastante do processo de amostragem; no entanto, a
maior frequência de respostas a este item verifica-se no valor médio da escala. Para as
restantes capacidades (as cinco últimas da tabela 3) pouco menos de 80% dos professores
atribuíram uma importância de muito pouca a média, sendo que para a maioria delas a moda
verificou-se no valor médio da escala.
No questionário foi também pedido aos professores para se pronunciarem sobre a
adequação do peso relativo do tema Estatística face aos restantes temas da disciplina de
Matemática A, do 10.º ano. Todos os professores responderam, à excepção de um, e as suas
respostas estão sintetizadas na figura 2. Cerca de 65% dos professores afirmam que o peso da
Estatística no actual programa de Matemática A no 10.º ano deveria manter-se; 26% referem
que este tema deveria ser mais desenvolvido e cerca de 5% indicam que deveria ser excluído.
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Figura 2: Frequência relativa das respostas dos professores sobre a adequação do peso relativo do tema da
Estatística no programa de Matemática A do 10º ano

Práticas de ensino da Estatística
No questionário foi apresentada uma lista de actividades passíveis de serem promovidas
na disciplina de Matemática A, do ensino secundário, em particular, onde é abordado o tema
da Estatística, e pediu-se aos professores que assinalassem a frequência com que essas
actividades ocorrem nas suas aulas. Ao analisar estes dados verificamos que a maioria dos
professores promove sempre ou quase sempre, nas suas aulas, a resolução de problemas, a
resolução de exercícios e a análise de vários tipos de gráficos (tabela 4). A actividade de
exploração de dados provenientes de situações reais, fornecidos pelos professores (63%), é
muito mais utilizada do que a mesma actividade com os dados fornecidos pelos alunos (36%).
No entanto, as actividades de exploração são desenvolvidas em muitas aulas ou sempre/quase
sempre por apenas cerca de 43% dos professores. Pouco mais de 60% dos professores referem
que promovem em muitas aulas ou sempre ou quase sempre a discussão entre alunos. Porém,
as actividades que envolvem História da Matemática (Estatística) e o trabalho de projecto têm
uma baixa frequência de utilização, sendo que apenas cerca de 16% e 18% dos professores
promovem-nas em muitas aulas ou sempre ou quase sempre, respectivamente.

Tabela 4: Frequência relativa da medida com que os professores indicam promover as actividades apresentadas
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Neste estudo pretendemos também conhecer quais os materiais/recursos que os
professores utilizam na planificação das aulas de Estatística na disciplina de Matemática A do
10.º ano. Ao analisar os dados (tabela 5), observamos que 81% dos professores referem que
utilizam muito ou bastante os manuais escolares na preparação das suas aulas e, embora em
muito menor grau, cerca de 43% dos professores recorrem muito ou bastante a livros de
Estatística. É também notório um recurso muito menos expressivo a websites de Estatística
(tais como ALEA, INE ou outros) e a jornais e revistas para as planificações das suas aulas de
Estatística.

Tabela 5: Frequência relativa da medida com que os professores recorrem aos materiais/recursos apresentados
para a planificação das aulas de Estatística.

Neste estudo verificamos que o manual adoptado é um dos recursos mais utilizado nas
aulas de Estatística, na disciplina de Matemática A, no 10.º ano (tabela 6): mais de 90% dos
professores inquiridos utilizam-no com muita frequência (em muitas aulas ou sempre/quase
sempre), o mesmo se passando relativamente às fichas de trabalho elaboradas pelo próprio
professor, embora em menor grau (um pouco mais de 70%). Constatamos também que os
professores utilizam um pouco mais as fichas de trabalho de outros colegas do que as fichas
de trabalho comerciais. Relativamente à utilização dos recursos tecnológicos, os dados
sugerem que a maioria dos professores se serve muito mais da calculadora gráfica (cerca de
92% dos professores utilizam-na em muitas aulas ou sempre/quase sempre), do que do
software Excel ou da Internet (pouco menos de 30% dos professores afirmam utilizar em
muitas aulas ou sempre/quase sempre cada um destes recursos).

Tabela 6: Frequência relativa da medida com que os professores indicam utilizar os recursos/materiais
apresentados
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Formação de professores e o Ensino da Estatística
Nesta investigação, procurámos também conhecer o tipo de formação que os
professores têm realizado, em temas no âmbito da Estatística, e as necessidades de formação
por eles identificadas. Nesse sentido, perguntámos aos professores quantas acções de
formação sobre Estatística frequentaram nos últimos dez anos. A figura 3 apresenta a
distribuição das suas respostas. A maioria dos professores (cerca de 72%) indica que não
frequentou nenhuma acção, 17% indicam ter frequentado uma acção e apenas 9% indicam ter
frequentado duas ou mais acções de formação. Quando questionados acerca das suas
necessidades de formação em Estatística, 29% dos professores referem não sentir qualquer
necessidade de formação, contra 67% dos professores que respondem necessitar de mais
formação nesta área (figura 4).

Figura 3: Frequência relativa do número de vezes que os professores indicam ter realizado formação sobre
Estatística

Figura 4: Frequência relativa da necessidade de formação em Estatística indicada pelos professores

A análise dos questionários permite-nos, ainda, identificar as áreas relacionadas com o
ensino e aprendizagem da Estatística em que os professores consideram necessitar de mais
formação (figura 5). A criação de materiais estatísticos é aquela que mais se destaca, tendo
sido referenciada por cerca de 82% dos professores com os valores mais elevados (muito ou
bastante) da escala. Embora os conhecimentos didácticos e conhecimentos estatísticos não
tenham sido tão referenciados quanto o aspecto anterior, 70% e 46% de professores,
respectivamente, indicam-nos com os valores mais elevados da escala.
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Figura 5: Frequência relativa da medida com que os professores consideram que necessitam de formação nos
domínios apresentados (percentagem relativa ao total de professores que indicaram necessitar de formação em
Estatística).

5. Conclusão
Neste estudo, as respostas dos professores ao questionário revelam que estes valorizam
as aplicações da Estatística em diversas áreas e a necessidade de os alunos compreenderem a
informação estatística proveniente dos meios de comunicação social, publicidade e outros. No
entanto, os professores parecem não atribuir tanto valor ao papel da Estatística no
desenvolvimento da capacidade de argumentação e tomada de decisões profissionais e
pessoais dos alunos, o que pode sugerir que não consideram usar a estatística para resolver
questões que afectem as suas próprias vidas profissionais ou pessoais, tal como Ben-Zvi e
Garfield (2004) referem na literatura revista.
A grande maioria dos professores inquiridos considera que a Estatística do 10.º ano é
um tema em que se sentem à vontade a ensinar e em que, normalmente, os alunos têm
sucesso. No entanto, existe um número significativo de professores que dão uma importância
de reduzida a média à Estatística na formação dos alunos, assim como à sua natureza muito
particular no campo da Matemática. Estes resultados sugerem a necessidade de sensibilização
dos professores para a importância do papel formativo da Estatística, tal como é referido no
estudo Matemática 2001 (APM, 1998).
A maioria dos professores que respondeu ao questionário valoriza, significativamente,
na aprendizagem da Estatística, aspectos tais como a organização, representação e tratamento
de dados, assim como a avaliação de afirmações de carácter estatístico, em detrimento do
enfoque na aquisição de técnicas de cálculo pelos alunos. No entanto, as actividades que os
professores indicam utilizar, mais frequentemente, em sala de aula não são aquelas que
podem promover as aprendizagens a que eles dão mais relevância. De facto, na leccionação
da Estatística no ensino secundário, os professores destacam actividades como a resolução de
problemas e de exercícios e a análise de vários tipos de gráficos. Contudo, aquelas actividades
que a literatura revista evoca como essenciais para a compreensão dos conceitos estatísticos e
suas relações com outros conceitos e compreensão da estatística inferencial – tais como,
actividades de exploração, em particular a exploração de dados provenientes de situações
reais fornecidos pelos alunos e o trabalho de projecto – são as menos referidas pelos
professores. O manual adoptado, fichas de trabalho do próprio professor e a calculadora
gráfica são os recursos/materiais mais utilizados nas aulas de Estatística pelos professores;
pelo contrário, a internet e software Excel têm uma frequência de utilização baixa.
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A maioria dos professores participantes neste estudo afirma não ter frequentado
qualquer acção de formação sobre Estatística, nos últimos dez anos. No entanto, a grande
maioria dos professores também indica necessitar de formação nesta área, nomeadamente no
que se refere à criação de materiais estatísticos e ao desenvolvimento dos seus conhecimentos
didácticos.
Os resultados deste estudo sugerem, pois, que há necessidade de promover iniciativas
de formação na área do ensino da Estatística, nomeadamente: i) no desenvolvimento e criação
de materiais diversificados que abranjam os diferentes tópicos estatísticos abordados no
ensino secundário; e ii) no desenvolvimento do conhecimento didáctico dos professores,
estimulando-os para a utilização e exploração de actividades de natureza diversa em sala de
aula, ajudando assim a promover, nos seus alunos, o desenvolvimento de algumas
capacidades que, sendo relevantes para uma aprendizagem significativa da Estatística, não
têm sido muito enfatizadas nas suas práticas lectivas. Adicionalmente, a formação a
desenvolver nesta área poderá contribuir para o reconhecimento do potencial da Estatística na
formação para a cidadania, fazendo emergir as características específicas deste domínio, no
âmbito da disciplina de Matemática.
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Resumo
Sendo a Estatística uma das áreas fundamentais do currículo de Matemática de todos
os níveis de ensino, é necessário proporcionar aos alunos tarefas estatísticas que os ajudem a
desenvolver o seu raciocínio, analisando a variabilidade, fazendo previsões e tomando
decisões.
Foi neste contexto que achámos pertinente analisar o tipo de tarefas que aparecem,
actualmente, nos manuais escolares, nomeadamente no 7.º ano de escolaridade. A análise
efectuada em seis manuais escolares do 7.º ano de escolaridade, publicados em 2006, de
editoras e/ou autores diferentes, incidiu sobre (1) a contextualização das tarefas estatísticas e
(2) os objectivos a elas inerentes.
Em termos de resultados, destacam-se as tarefas envolvendo situações do dia-a-dia e
com um nível de exigência cognitiva baixa.

1. Introdução
A Estatística permite compreender muitos aspectos da complexa sociedade actual, e, em
particular, “facilita a tomada de decisões onde a variabilidade e a incerteza estão presentes”
(Carvalho, 2005, p. 539). Actualmente, esta importância repercute-se no currículo de
Matemática, sendo uma temática que está presente em todos os níveis de ensino.
Assim, é necessário proporcionar aos alunos um sistema coerente de ideias estatísticas
para que as possam usar na análise e selecção de informação (Martins, Costa, César &
Ferreira, 2003), e dotá-los de ferramentas metodológicas para poderem analisar a
variabilidade, determinar relações entre variáveis, fazer previsões e tomar decisões em
situações de incerteza (Batanero & Díaz, 2004). Em ambos os casos, o professor tem um
papel fundamental tanto na selecção de materiais de ensino, que devem ser diversificados
(Brito, 1999), como na planificação e implementação das tarefas de ensino, o que nem sempre
é fácil face ao extenso programa que os professores têm de cumprir e às dificuldades em
concretizarem nas suas práticas lectivas propostas pedagógicas diferentes, às quais lhes
reconhecem potencial de aprendizagem (Ribeiro, 2006).
Sendo o manual escolar um material didáctico de reconhecida importância, ele pode
assumir-se como um recurso valioso para o trabalho de professores e alunos, constituindo
uma ajuda inestimável no trabalho diário da aula (Ortiz de Haro, Batanero & Serrano, 1996).
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Como é referido no Relatório Matemática 2001 (Associação de Professores de Matemática
[APM], 1998), os manuais constituem um factor decisivo para a criação de uma estrutura
invariante da acção didáctica dos professores, especialmente quando utilizados como material
de apoio na estruturação e condução da aula (Pacheco, 1995). Este mesmo autor refere, ainda,
que a utilização dos manuais traz diversas vantagens, tais como: diversificação de actividades,
motivação dos alunos através dos aspectos gráficos e icónicos, e realização de uma
aprendizagem autónoma. Contudo, os manuais não deverão esgotar o programa escolar no seu
todo, mas constituir apenas uma proposta de trabalho a completar com outros materiais
curriculares.
Sendo muitas vezes o único livro a que muitos alunos têm acesso, a escolha do manual
escolar deverá ser feita com um cuidado especial porque “é nas suas linhas e páginas que se
tecem e costuram as malhas do sucesso ou insucesso educativo” (Brito, 1999, p. 143). Assim,
os professores deverão ter em atenção alguns aspectos quanto à sua escolha. Pelos critérios
científico-pedagógicos, regulamentadas pelo Ministério da Educação, eles deveriam oferecer
uma diversidade de tarefas, de modo a estimular a criatividade e a imaginação e a motivar
para a procura de um saber mais aprofundado. É também importante que sejam realistas e
enfatizem as relações que se possam estabelecer entre o conteúdo e a vida diária do aluno que
o vai usar, que contenham informações actualizadas e estimulem o recurso a outros materiais
didácticos, proporcionando uma aprendizagem mais enriquecedora.
Deste modo, e no que diz respeito à Estatística, o tipo de tarefas propostas, incluindo a
dos manuais escolares, e as instruções subjacentes à sua implementação jogam um papel
crucial no desenvolvimento de atitudes, capacidades e conhecimentos estatísticos, os quais
permitem interpretar informações dos mais variados contextos do dia-a-dia (Carvalho, 2005).
Neste sentido, Ponte, Brocardo e Oliveira (2003, p. 105) advogam que “a educação estatística
deve deslocar-se do cálculo e da realização de tarefas de rotina para o processo geral de
investigações”.
Foi neste contexto que achámos pertinente analisar o tipo de tarefas que aparecem
actualmente nos manuais escolares mais usados no 7.º ano de escolaridade. Para tal,
estudaram-se seis manuais escolares desse ano de escolaridade, publicados em 2006, de
editoras e autores diferentes, cuja análise incidiu sobre as duas dimensões: (1) a
contextualização das tarefas estatísticas; e (2) os objectivos a elas inerentes.

2. As tarefas estatísticas nos documentos curriculares
Segundo o Ministério da Educação [ME] (1991), no caso do tema de Estatística, o
programa do 3.º ciclo, actualmente em vigor, tem como objectivo principal desenvolver nos
alunos as capacidades de recolha, organização e interpretação de informação e formulação de
conjecturas. À construção de tabelas de frequência e aos gráficos de barras, trabalhados em
anos lectivos anteriores, acrescenta os gráficos circulares, os polígonos de frequência e os
pictogramas. A mediana que é leccionada pela primeira vez neste ciclo, conjuntamente com a
média e a moda, devem constituir os instrumentos para sintetizar e analisar informação, de
uma ou mais distribuições, de forma a compará-las. Como forma privilegiada de trabalho
nesta unidade, sugere-se a realização de trabalhos de grupo.
Também para os alunos desta faixa etária, o National Council of Teachers of
Mathematics [NCTM] (1991) aponta como meta o aprofundar das ideias básicas dos anos
anteriores, nomeadamente: noções de amostra, população, amplitude, média, moda e mediana
e recolha, organização e representação de dados e, sua análise, interpretação e conclusões.
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No que diz respeito às competências gerais, Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999)
referem: a predisposição para organizar e representar dados relativos a uma situação; a
aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos; a resolução de problemas com base na análise
exploratória de dados e o desenvolvimento do sentido crítico face ao modo como a
informação é apresentada. Quanto às competências específicas, estes autores referem:
“[…] a compreensão da noção de moda, média aritmética e mediana, bem como a aptidão
para determiná-las e para interpretar o que significam em situações concretas; a sensibilidade para
decidir qual das medidas de tendência central é a mais adequada para caracterizar uma situação; a
aptidão para comparar distribuições com base nas medidas de tendência central e numa análise
informal da dispersão de dados; o sentido crítico face à apresentação tendenciosa de informação
sob a forma de gráficos enganadores ou afirmações baseadas em amostras não representativas.” (p.
106).

No entender de Martins, Costa, César e Ferreira (2003), os alunos devem desenvolver a
capacidade de argumentação, a clareza quando escrevem um texto, a distinção entre o que é
apresentar resultados e discutir resultados, a noção de rigor quando se fala de tratamento
estatístico ou serem capazes de escolher a forma de representação ou o critério estatístico que
melhor se adapta aos dados que querem representar.
Pela sua natureza, o ensino da Estatística, “pode dar um importante contributo na
implementação e consolidação de metodologias que proporcionem aos alunos uma
participação activa” (Duarte, 2004, p. 21). Assim, se as experiências de aprendizagem forem
diversificadas e enriquecedoras, terão um impacto na vida futura dos alunos, enquanto
cidadãos duma “comunidade cultural fortemente tecnológica e em que a Estatística ocupa um
lugar de relevo, nomeadamente na comunidade social” (Martins, Costa, César & Ferreira,
2003, p. 355).
Tal como refere Carvalho (2001), quando os alunos têm a oportunidade de se
confrontarem com tarefas e situações estatísticas não rotineiras revelam uma grande riqueza
de estratégias de resolução, revelando como constroem os significados estatísticos. Deste
modo, o professor deve evitar “propor aos alunos tarefas fechadas como os tradicionais
exercícios, mas antes tarefas abertas, onde seja possível o trabalho colaborativo, levando os
alunos a co-construírem estratégias de resolução como acontece quando trabalham em
pequenos grupos e em projectos” (Carvalho, 2006, p. 13). Esta autora, refere ainda que
“quando os alunos trabalham com projectos estatísticos têm oportunidade de desenvolver a
capacidade de formular e conduzir investigações recorrendo a dados de natureza quantitativa”
(p. 13), fomentando-se, assim, a construção do significado estatístico dos conceitos.
Também Batanero e Díaz (2004) salientam que os projectos são concebidos para se
introduzir na sala de aula uma filosofia exploratória e participativa, em concordância com as
recomendações recentes sobre o ensino da Estatística. Estas autoras referem ainda que a
análise exploratória de dados reforça os objectivos sugeridos para a educação matemática nos
novos currículos do secundário, como o trabalho com problemas abertos, o uso de múltiplos
sistemas de representação, a introdução do trabalho com calculadoras gráficas e
computadores. Deste modo, “a educação estatística deve deslocar-se do cálculo e da
realização de tarefas de rotina para o processo geral de investigações” (Ponte, Brocardo &
Oliveira, 2003, p. 105).
Monteiro e Ainley (2006) salientam que a actividade que envolve um gráfico de um
jornal ou de outro meio de comunicação social, acompanhado de um texto ou um anúncio, é
diferente da que envolve um gráfico num contexto profissional. Donde, o ensino dos gráficos
deveria preparar os alunos para a sua interpretação. Também Curcio (1989) salienta a
importância da leitura e interpretação de dados presentes nos gráficos, descrevendo quatro
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níveis distintos de compreensão das tabelas ou gráficos estatísticos: ler os dados - leitura
literal do gráfico, sem interpretar a informação nele contida; ler dentro dos dados interpretação e integração dos dados do gráfico e habilidade para comparar quantidades e usar
outros conceitos e destrezas matemáticas; ler para além dos dados - realização de predições e
inferências a partir dos dados; e ler por detrás dos dados - valorização da fiabilidade e
completude dos dados.
A interpretação e a construção de gráficos não se devem “configurar como uma
aquisição de regras mecânicas, mas com um desenvolvimento da capacidade de transformar
questões relativas às situações de vida em propriedades visuais e numéricas” (Guimarães,
2002, p. 236). Deste modo, será necessário desenvolver competências de interpretação e
argumentação, em desfavor das competências instrumentais, onde são valorizados os aspectos
técnicos e as actividades de rotina.
Para conseguir atingir este objectivo, o professor deverá valorizar a realização de
projectos de investigação, as actividades exploratórias e de investigação e utilizar
metodologias que favoreçam a participação activa dos alunos e “material de apoio e fontes de
informação diversificadas” (Almeida, 2002, p. 30), nomeadamente as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC).
No entender de Huertas e Tenório (2006), a inclusão das TIC no Sistema Educativo
deve-se “à sua importância na nossa vida diária, tanto profissional como social” (p. 81), em
particular a Internet que é uma fonte inesgotável de informação. Por outro lado, o uso das
novas tecnologias torna desnecessário o ensino de alguns conteúdos, facilita a aprendizagem
de outros, permite ensinar tópicos que nunca foram ensinados (Bratton, 1999) e ultrapassar
aspectos técnicos longos e repetitivos, facilitando assim, a concentração dos alunos em
questões mais conceptuais (Ribeiro & Ponte, 2000), que proporcionam aos professores a
possibilidade de apresentar e ilustrar conceitos estatísticos que pelos métodos convencionais
não seria possível, nomeadamente a introdução de novas representações que mudam a forma
de trabalhar a Estatística (Fernandes, Sousa & Ribeiro, 2004).
A calculadora e o computador são apontados como um potente auxiliar para o estudo da
Estatística, uma vez que possibilitam aos alunos registarem, estruturarem e investigarem a
informação obtida de uma forma mais dinâmica. Tal como refere Carvalho (2006), “o actual
programa, ao apelar para a utilização das novas tecnologias nas aulas onde estão a trabalhar
conteúdos de Estatística, fá-lo tenuemente, comprometendo, assim, o objectivo que lhe está,
subjacente: libertar os alunos do cálculo” (p. 12).
Assim, as novas tecnologias apresentam-se como uma fonte inesgotável para trabalhar
os conteúdos de Estatística, facilitando ainda a interface desta área do conhecimento com
outros domínios da Matemática, ao possibilitarem que o aluno explore, a partir de uma
situação estatística, a aplicabilidade dos conceitos, formule inferências, encontre
regularidades, descubra padrões, ou seja, adquira o poder estatístico.

3. Metodologia
Tendo em vista analisar as tarefas estatísticas propostas nos manuais escolares do 7.º
ano de escolaridade, quanto à contextualização das tarefas estatísticas e aos objectivos a elas
inerentes, seleccionaram-se seis manuais, publicados em 2006, de editoras e/ou autores
diferentes. No Quadro N.º 1 apresentam-se os manuais seleccionados para a recolha de dados,
numerados de 1 a 6, referindo-se o título do manual escolar, os autores, a editora, o ano de
publicação e o número de páginas dedicadas ao tema de Estatística.
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Quadro N.º 1 - Manuais escolares do 7.º ano seleccionados para o estudo

Tal como é recomendado por Gil Flores (1994), e uma vez que os dados são
qualitativos, o processo de análise foi indutivo e cíclico. Assim, foram necessárias várias
leituras, a elaboração progressiva de categorias para a comparação dos diferentes manuais
escolares e a sucessiva revisão dos documentos escritos para chegar aos resultados que aqui se
apresentam.
Inicialmente realizou-se uma leitura minuciosa do capítulo que trata esta temática,
classificando e agrupando o tipo de tarefas no que diz respeito à contextualização e objectivos
a elas inerentes. Posteriormente elaboraram-se quadros comparativos sobre as tarefas dos
manuais escolares, de forma a permitir extrair conclusões relevantes.

4. Caracterização das tarefas estatísticas propostas nos manuais escolares
Contextualização das tarefas
Sendo a Estatística um tema de fácil ligação com a vida quotidiana, os manuais
escolares deveriam seguir as recomendações actuais sobre o ensino desta temática,
valorizando as tarefas cujos contextos estão relacionados com a realidade, incluindo os alunos
e seus interesses.
No Quadro N.º 2 apresentam-se os contextos que surgem nos manuais escolares
analisados, no que diz respeito aos subtemas: Frequências e tabelas de frequências, Gráficos
e Medidas de tendência central. No subtema Outros incluímos “Gráficos mal construídos ou
enganadores”, “História da Estatística”, “Actividades de investigação”, as “TIC”, “Jogos,
curiosidades e desafios”, “Teste diagnóstico” e “Sínteses finais/Teste final”.
Pela análise do Quadro N.º 2, podemos concluir que os contextos mais frequentes nos
manuais escolares analisados dizem respeito a “Desporto/Passatempos/Cultura” (32%),
“Situações escolares” (19%) e “Características dos alunos/agregado familiar” (17%). No
entanto, os autores desses manuais escolares não se limitaram a esses contextos, incluindo
também contextos relacionados com o mundo físico, biológico, social e político, tal como
também foi observado nos manuais escolares analisados no estudo de Cobo (2003).
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Quadro N.º 2 - Contextos que aparecem nos manuais escolares analisados neste estudo

Os contextos menos frequentes estão relacionados com “Anúncios/Publicidade” (3%) e
“Saúde” (4%), apesar de se terem verificado, em cerca de metade dos manuais escolares
analisados, tarefas onde é solicitado aos alunos a leitura, interpretação ou construção de
gráficos, cujas situações têm a ver com questões destas áreas.
À excepção de um, em todos os outros manuais escolares existem tarefas relacionadas
com “Gráficos mal construídos ou enganadores”, quase sempre relacionados com questões de
“Economia/Indústria/Política” e “Anúncios/publicidade”.
Todos os manuais fazem referência à “História da Estatística” e apresentam “Sínteses
finais/Teste final”, mas só metade deles apresentam “Jogos, curiosidades e desafios”.
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Em todos os manuais escolares analisados há também referências às TIC,
nomeadamente à Internet. No entanto, metade dos manuais analisados apenas remete para o
sítio da respectiva editora. Um manual indica outros sítios relacionados com a temática em
questão e dois manuais fornecem informações acerca do uso e das potencialidades do
programa Excel, apresentando mesmo todos os passos a seguir na sua utilização através de um
exemplo ilustrativo. Nenhum, porém, faz referência à calculadora gráfica.
Todos os manuais apresentam ainda, no final da unidade, uma ficha de avaliação, quase
sempre dividida em duas partes: questões de escolha múltipla e questões de desenvolvimento,
e quatro dos seis manuais analisados também propõem a realização de uma ficha de
diagnóstico no início da unidade.
Salienta-se também o facto de aparecerem “Actividades de investigação” em todos os
manuais escolares analisados. Mais frequentemente, as actividades de investigação propostas
nos manuais escolares relacionam-se com o estudo das características dos alunos da turma,
encontrando-se também outros contextos, embora menos frequentemente, como se pode
verificar pelo Quadro N.º 3.

Quadro N.º 3 - Contextos das actividades de investigação que aparecem nos manuais escolares analisados

Para além dos contextos descritos no Quadro N.º 3, alguns manuais escolares também
sugerem as seguintes actividades de investigação:
• Num calendário, depois de cada pessoa escolher um mês do ano, seleccionar
um conjunto de nove números que formem um quadrado de 3 por 3 e calcular
a média dos números, a média da 2.ª linha e a média da 2.ª coluna e dizer o que
se observou (Manual 2);
• Procurar saber o que se passa na cantina da escola e construir um gráfico
circular de acordo com os dados observados (Manual 4);
• Procurar conhecer o concelho onde o aluno vive e comparar a evolução deste
com outro concelho vizinho (Manual 5);
• Fazer uma pequena investigação sobre o preço de um mesmo produto em pelo
menos 8 lojas diferentes, calcular a média dos preços praticados e, em seguida,
apresentar graficamente os resultados obtidos num pequeno relatório indicando
as lojas que praticam um preço abaixo ou acima da média dos preços daquele
produto (Manual 6).
A partir dos resultados apresentados podemos concluir que os contextos das actividades
de investigação sugeridas são diversificados. Verifica-se uma maior incidência nos contextos
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relativos às características dos “Alunos/agregado familiar”. No entanto, ainda que em menor
número, os autores dos manuais escolares analisados sugerem actividades de investigação
relacionadas com outros contextos, nomeadamente pesquisas sobre temas que aparecem nos
meios de comunicação social, problemas ambientais e a história das regiões, entre outros.
Objectivos das tarefas
Como podemos observar pelo Quadro N.º 4, definimos cinco grupos de objectivos: “ler
e interpretar” e “construir”, nos temas Frequências e tabelas de frequências e Gráficos;
“contar e calcular”, “indicar” e “relacionar”, no tema Medidas de tendência central.

Quadro N.º 4 - Objectivos das tarefas que aparecem nos manuais escolares analisados
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Como se depreende do Quadro N.º 4, em todos os manuais escolares aparecem tarefas
onde é solicitada a leitura e interpretação de tabelas de frequências, sendo mais notório no
manual (1).
Quanto à construção de tabelas de frequências, verifica-se uma maior ênfase na
construção de tabelas de dados simples (72% das tarefas). Contrastando a leitura e
interpretação de tabelas de frequências com a sua construção, verifica-se que, é na construção
que aparece uma maior percentagem de tarefas, cerca de 65%.
Em relação à leitura e interpretação de gráficos, verifica-se que a maior parte das tarefas
estão relacionadas com os gráficos de barras, simples ou duplas, os histogramas e os gráficos
circulares. Estes tipos de gráficos são, de facto, os que aparecem em maior número nos
manuais escolares, provavelmente porque são estes os gráficos que constam dos programas
oficiais para o 3.º ciclo. É, no entanto, de salientar que o maior número de tarefas está
relacionado com os gráficos de barras simples e circulares, com percentagens de 34% e 38%,
respectivamente. Também em metade dos manuais escolares analisados se propõem tarefas
que envolvem a leitura e interpretação de outro tipo de gráficos, nomeadamente de linhas, e
em cinco manuais escolares é proposta a realização de tarefas que envolvem a leitura e
interpretação de gráficos mal construídos ou enganadores.
São os manuais (5) e (6) os que apresentam a maior percentagem de tarefas relativas à
leitura e interpretação de gráficos, apesar de não ser muito expressiva, com percentagens de
27% e 21%, respectivamente. É de referir que, quase sempre, estas tarefas se limitam aos dois
primeiros níveis de Curcio (1989), isto é, à leitura e à transformação de informação explícita
nos gráficos.
Quanto à construção de gráficos, as tarefas propostas referem-se a gráficos circulares
(35%), gráficos de barras simples (34%) e histogramas (30%). Um dos manuais também
propõe uma tarefa referente a gráficos de barras duplas. A este respeito, e apesar de ser
recomendado nos documentos oficiais e por diversos investigadores, só dois manuais
escolares é que sugerem a construção de gráficos usando as TIC, nomeadamente o programa
Excel.
No que diz respeito às medidas de tendência central, em todos os manuais escolares,
encontramos tarefas que envolvem variáveis quantitativas, quer de dados simples, quer de
dados agrupados, sendo mais notório nos manuais (2) e (6). Só em metade dos manuais
escolares é que também aparecem tarefas que envolvem variáveis qualitativas, mas com uma
percentagem muito reduzida (7%).
Exceptuando um, todos os outros manuais escolares incluem tarefas sobre a
determinação de uma distribuição a partir do conhecimento de algumas ou todas as medidas
de tendência central, e em quatro deles, apesar de em número reduzido, é explorada uma
distribuição resultante da adição ou da multiplicação de cada um dos dados por um valor
dado.
Em todos os manuais escolares aparecem tarefas que relacionam as três medidas de
tendência central. Neste caso, são em maior número as tarefas que partem dos dados para as
estatísticas e não o contrário, isto é, obter os dados a partir das estatísticas.
De salientar ainda que, em nenhum dos manuais escolares analisados aparecem tarefas
que envolvem a construção de pictogramas ou outro tipo de gráficos, bem como o cálculo de
médias ponderadas.
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5. Conclusão
Em termos de resultados, para além da existência de algumas diferenças pouco
significativas, observou-se que quase todos os manuais escolares analisados contemplam
essencialmente as mesmas informações. Elaborados para darem cumprimento aos objectivos
estabelecidos nos programas oficiais em vigor, verificou-se ainda que a maior parte das
tarefas propostas nos manuais escolares analisados são “variações dos tradicionais exercícios”
(Carvalho, 2005, p. 545) e relacionam-se com um conhecimento factual ou algorítmico.
Na maior parte dos manuais escolares analisados são valorizadas as tarefas cujos
contextos estão relacionados com a realidade, nomeadamente o mundo físico, biológico e
social, o que é essencial para que os alunos apreciem a utilidade desta temática (Cobo, 2003).
Com maior ou menor destaque, todos os manuais escolares fazem alusão à História da
Estatística, aspecto que é recomendado nos programas oficiais e que contribui para revelar a
face humana da ciência ao mostrar-se a imaginação e perseverança ocorridas ao longo da sua
construção (Ministério da Educação, 1991).
Também todos os manuais escolares estudados apresentam propostas para a realização
de actividades de investigação, tal como é preconizado por diversos investigadores (e.g.,
Duarte, 2004; Ponte, Brocardo & Oliveira, 2003), sendo mais frequentes os contextos
relacionados com as características físicas, nomeadamente o sexo, a idade, a cor de olhos e
dos cabelos, a altura e o peso, entre outros.
No que diz respeito às novas tecnologias, embora “documentos [nacionais e
internacionais] recomendem o seu uso para a representação de dados e a realização de
cálculos” (Ponte & Fonseca, 2001, p. 111), o seu uso só se verificou em dois dos manuais
escolares analisados. Apesar de todos os manuais fazerem referência às TIC, incluindo a
Internet, metade deles apenas remete para o sítio da respectiva editora. Dos restantes, um
indica outros sítios relacionados com a Estatística, dois fornecem informações sobre o uso e
as potencialidades da folha de cálculo Excel e nenhum faz referência à calculadora gráfica.
Os manuais escolares dão mais realce a propostas de trabalho que envolvem a
construção, quer de tabelas, quer de gráficos, do que à sua leitura e interpretação. Conclui-se,
assim, que predominam as tarefas de nível cognitivo baixo, enfatizando um conhecimento
instrumental em desfavor de um conhecimento relacional (Skemp, 1987).
Por outro lado, foram desvalorizadas as tarefas que envolvem variáveis qualitativas, o
que poderá conduzir a que o aluno sobre generalize a possibilidade de efectuar cálculos para
dar resposta a uma situação em que tal não é possível.
Finalmente, em nenhum dos manuais escolares estudados aparecem tarefas que
envolvam a construção de pictogramas ou outro tipo de gráficos, para além dos referidos, ou o
cálculo de médias ponderadas e só num dos manuais aparece uma tarefa que envolve a
construção de gráficos de barras duplas.
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Resumo
O reconhecimento da literacia Estatística como indispensável ao exercício adequado
da cidadania, veio chamar a atenção para a relevância do ensino deste tema. A investigação
entretanto realizada tem vindo, no entanto, a apontar alguns problemas, nomeadamente em
relação à forma como este está a ser ensinado. Alguns estudos fazem referência a um ensino
centrado na teoria e desligado da relevância prática e da essência do que é o conhecimento
estatístico. Outros apontam lacunas sérias nos conhecimentos dos professores. Outros ainda
abordam problemas decorrentes das crenças e concepções dos professores.
O estudo que aqui se apresenta pretende dar mais um contributo para a compreensão
destas questões, ao procurar caracterizar a prática profissional de uma professora de
Matemática no âmbito do ensino da Estatística com recurso à calculadora gráfica. São ainda
ponderadas as continuidades e divergências dessa prática relativamente à preconizada no
ensino de outro tema, num processo de procura das razões subjacentes às opções assumidas
pela professora.
As conclusões alcançadas sugerem diferenças de algum modo significativas nas
práticas profissionais relativamente ao ensino da Estatística e ao ensino de outros temas e
indiciam algumas falhas relativamente ao conhecimento profissional da professora. De entre
as razões ponderadas para tal, a desvalorização da Estatística face aos demais temas
curriculares surge como determinante.

1. Introdução
A Estatística é um tema relativamente recente, que muitos professores não abordaram
na sua formação inicial e que não estavam habituados a ensinar. A utilização das calculadoras
gráficas no ensino da Matemática é ainda mais recente, sendo ainda raros os professores que
viveram a experiência de aprender Matemática com o seu apoio. Como veremos mais adiante,
em ambos os campos existem estudos que apontam deficiências na prática profissional dos
professores. Seja porque os professores não têm conhecimentos suficientes no campo da
Estatística e não dominam as especificidades do saber desta área, deturpando-o à luz de um
conhecimento matemático com características diferentes, seja porque não dominam as
potencialidades das calculadoras gráficas e desconhecem como as integrar adequadamente no
processo de ensino aprendizagem, a verdade é que as razões subjacentes às deficiências
percepcionadas ainda não são completamente conhecidas e compreendidas.
Importa assim estudar a prática profissional dos professores no âmbito do ensino da
Estatística e, em particular, em contextos de utilização da calculadora gráfica. Tendo em conta
as problemáticas apontadas, especificamente no que se refere ao ensino da Estatística, seria
ainda importante analisar a prática dos professores relativamente ao ensino de temas
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diferentes. É precisamente esse o intuito deste estudo. Assim, pretendeu-se conhecer e
compreender alguns dos aspectos que caracterizam a prática profissional de uma professora
de Matemática no âmbito do ensino da Estatística com recurso à calculadora gráfica.
Mais especificamente, pretendeu-se conhecer e compreender:
• qual o seu conhecimento e as suas concepções relativamente à Estatística;
• como se caracteriza a sua prática profissional, especialmente no que respeita ao
tipo de tarefas propostas aos alunos e ao papel reservado à calculadora
gráfica;
• como se caracteriza a sua prática profissional no âmbito do ensino de outros
temas e que continuidades ou divergências apresenta relativamente ao ensino
da Estatística.

2. O professor e a calculadora gráfica
As calculadoras gráficas há já algum tempo que despertaram o interesse dos que se
dedicam ao ensino da Matemática. Este interesse, ancorado no reconhecimento das inúmeras
potencialidades desta tecnologia, veio a reflectir-se em diversos documentos nacionais e
internacionais que recomendam a sua integração plena no processo de ensino e aprendizagem
da Matemática.
Paralelamente às recomendações de utilização e à crescente presença desta tecnologia
nas salas de aula de Matemática, aumentou também a investigação sobre essa utilização.
Inicialmente, analisando os contributos que as calculadoras gráficas poderiam trazer à
aprendizagem da Matemática e procurando concluir se as aprendizagens efectuadas desta
forma eram mais significativas (Doerr & Zangor, 2000), e, com o passar do tempo,
explorando progressivamente novos aspectos.
Os resultados alcançados vieram reforçar a importância desta tecnologia, ao concluir
que as calculadoras gráficas podem e devem desempenhar um papel importante na educação
matemática (Hembree & Dessart, 1992; Dunham & Dick, 1994) e com um impacto profundo
na mudança do clima da sala de aula (Dunham, 2000).
O papel desempenhado pelo professor assume particular importância, no entanto, a
relação entre o conhecimento profissional e as estratégias pedagógicas, e a consequente
utilização da calculadora gráfica, é uma área que permanece largamente por estudar, como
referem Doerr e Zangor (2000), e, mais recentemente, Kastberg e Leatham (2005). Esta
relação ganha, assim, uma cada vez maior relevância quando se começa a constatar que o
papel das calculadoras gráficas permanece muito aquém dos objectivos preconizados por
todos aqueles que apontaram as suas muitas potencialidades para a aprendizagem da
Matemática (Fleener, 1995; Dunham, 2000).

3. O professor e o ensino da Estatística
São várias as caracterizações do conhecimento profissional do professor desenvolvidas
ao longo dos anos, mas, quer nos baseemos no trabalho de Elbaz (1983), de Shulman (1986)
ou noutro trabalho mais recente, todas as caracterizações fazem referência a três componentes
directamente relacionadas com a disciplina a ensinar: o conhecimento do conteúdo, o
conhecimento pedagógico desse conteúdo e o conhecimento do currículo. Estudos realizados
especificamente no âmbito do ensino da Estatística sugerem um reduzido conhecimento dos
professores nestes campos, existindo mesmo, segundo Nicholson, Ridgway e McCusker
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(2006), consenso relativamente à necessidade de melhorar a formação (inicial e contínua) dos
professores nesta área. Na verdade, como referem Kader e Perry (2006), a Estatística é um
tema relativamente recente para muitos professores que não tiveram a oportunidade de
adquirir conhecimento relativamente aos princípios e conceitos subjacentes à análise de dados
que agora se lhes pede que ensinem. Estes professores não conseguem ver a Estatística no
currículo de uma forma global e coerente, assim como não compreendem as diferenças entre a
Matemática e a Estatística.
De acordo com diversos autores, a Estatística é uma ciência matemática, mas não é
Matemática. O raciocínio estatístico é diferente do matemático por diversas razões, a principal
das quais se prende com a questão da unicidade de solução (Gattuso & Pannone, 2002). Em
Estatística os problemas começam geralmente com uma questão, mas a sua resposta passa
mais por uma opinião baseada em assumpções e na análise dos dados, do que uma resposta
única e indiscutível como acontece em Matemática. O foco não está colocado numa
apreciação do tipo certo ou errado das conclusões e inferências apresentadas pelos alunos.
Pelo contrário, aquilo que é apreciado é a qualidade do raciocínio, a adequação dos métodos
utilizados e a evidência utilizada. Além disso, enquanto no ensino da Matemática o recurso a
contextos reais é recomendado, por se considerar que contribui para a compreensão dos
conceitos, em Estatística é considerado essencial que os alunos percebam que os dados são
números em contexto que são utilizados para abordar uma questão específica (Burgess, 2006).
Ser capaz de analisar e compreender informação Estatística tornou-se, na sociedade
actual, fundamental ao exercício da cidadania (Galmacci & Milito, 2002). Como tal, a escola
passou a ambicionar a formação de cidadãos estatisticamente literados, capazes de interpretar
os dados veiculados pelos meios de comunicação social e de questionar as conclusões
proclamadas por estes (Kader & Perry, 2006).
Alguns estudos realizados concluíram, contudo, que as abordagens adoptadas pelos
professores e pelos manuais assentam numa abordagem à Estatística focada no ensino de
aspectos teóricos, desligados da sua relevância prática e da interpretação de resultados
(Galmacci & Milito, 2002). Como referem alguns autores, a Estatística é ensinada ao estilo
matemático, colocando mais ênfase nas fórmulas e na execução de cálculos do que na
interpretação dos resultados (Gattuso & Pannone, 2002). Se o acesso à tecnologia permite
deslocar o foco do treino da execução de cálculos e gráficos com papel e lápis para o
raciocínio e pensamento estatístico, subsistem razões de outro tipo que obstam a essa
mudança. Com efeito, por um lado, o desconhecimento conceptual de noções elementares
como as medidas de tendência central, documentado em estudos envolvendo professores ou
futuros professores (ver, por exemplo, Batanero (2000), constitui um forte entrave ao
desenvolvimento de uma prática que vá para além da realização de cálculos. Por outro lado, é
importante atender às crenças e concepções do professor relativamente ao ensino, uma vez
que estas não deixarão de interferir com as opções tomadas pelo professor, em favor de uma
abordagem com uma maior valorização do cálculo ou com uma maior valorização da
capacidade de comunicação e argumentação.

4. Metodologia
A natureza das questões envolvidas neste estudo levou à adopção de uma metodologia
de natureza qualitativa e à opção pela realização de um estudo de caso envolvendo uma jovem
professora de Matemática, Sandra, cujo trabalho se acompanhou numa das suas turmas de
alunos do10.º ano de escolaridade.
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Na recolha de dados foram utilizados diversos instrumentos. Foram observadas duas
aulas de 90 minutos, durante o 2.º período, quando estava a ser leccionado o tema Funções e
outras duas aulas, durante o 3.º período, que incidiram sobre o tema Estatística. Ao longo dos
dois períodos lectivos, foi feita a recolha documental do material produzido pela professora
(fichas de trabalho, testes, resumos, etc.) e, no final do ano, foi ainda recolhido o caderno de
uma aluna da turma. Para além disso, foram realizadas à professora duas entrevistas semi-estruturadas. A primeira realizou-se no 3.º período, já depois da observação da primeira aula,
e revestiu-se de contornos muito especiais. Após a apresentação à professora de uma proposta
de trabalho para uma aula de Estatística, foi-lhe sugerido que a experimentasse. A entrevista
propriamente dita iniciou-se depois com um pedido de comentários sobre a tarefa e centrou-se
em torno das opiniões manifestadas pela professora. A segunda entrevista decorreu logo a
seguir ao final das aulas e incidiu sobre aspectos variados e também relevantes para o estudo.
Ao longo do ano ocorreram ainda diversas conversas informais.
A análise de dados foi posteriormente efectuada ponderando os diversos elementos
recolhidos.

5. A professora e a Estatística
Ao falar de Estatística, a Sandra refere-se-lhe como um tema agradável e que lhe dá
prazer ensinar. Destaca a grande relação existente entre este tema e a realidade e aponta essa
proximidade como um factor que diferencia a Estatística dos outros temas matemáticos.
Fundamenta depois o seu gosto pelo tema com a sua aplicação à realidade e com a facilidade
com que nos deparamos com a Estatística no nosso dia-a-dia. Mas, à medida que tenta
esclarecer melhor as razões do seu gosto pelo tema, parece estar a referir-se mais às razões
porque gosta de o ensinar do que às que justificam o seu gosto pessoal:
Gosto porque é muito… está por todo o lado, não é? E se lemos um jornal ou uma revista
facilmente encontramos gráficos e coisas assim… e quando eu chego à aula e falo em média ou
mostro um gráfico, eles já sabem… já viram aquilo antes… e sentem que tem alguma coisa a ver
com eles, com a sua vida… E isso faz com que queiram ver, estejam mais interessados… e depois
a Estatística também é mais fácil, não é?… Eles percebem isso… e isso também faz com que
gostem e… nada disto acontece com as outras matérias…

Quando procuro levá-la a pensar apenas na Estatística, e não no seu ensino, acaba por
afirmar que não é uma área com que simpatize particularmente, por a achar um pouco pesada
e cheia de fórmulas complicadíssimas:
Acho que é muito assim só aquelas fórmulas horrorosas e depois contas e mais contas… pelo
menos na faculdade era isso que fazíamos e, não sei, não é que ache difícil, mas também não acho
assim grande graça. É muito diferente de resolver uma equação ou fazer o estudo de uma função…

No entanto, faz questão em distinguir a sua ideia relativamente à Estatística em geral, da
sua ideia sobre a Estatística do ensino secundário, pela qual faz questão de mostrar agrado,
tornando a enfatizar a proximidade com a realidade.
Relativamente aos conhecimentos que detém de Estatística, Sandra afirma que este é um
tema em que se sente bastante confortável, referindo o alto nível de exigência da faculdade
que frequentou. Ainda assim, durante a primeira entrevista, quando lhe foi proposta uma
tarefa que requeria não o cálculo da média de um conjunto de dados, mas a compreensão da
noção de média, a professora revelou algumas dificuldades.
A proposta que lhe foi feita tinha a forma de um jogo na calculadora gráfica e consistia
na apresentação de um conjunto de cinco dados e do valor correspondente à sua média, sendo
pedido ao jogador que acrescentasse mais um elemento aos dados para que a média passasse a
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ser igual a um outro valor também dado. Uma vez introduzido o elemento pedido, o jogo
apresentava a nova média e, caso esta não estivesse suficiente próxima da média pedida (não
era exigido alcançar o valor exacto, sendo a aproximação aceitável passível de definição pelo
jogador), tornava a pedir a introdução de mais um elemento que permitisse obter um conjunto
de dados com a média pretendida. Quantos mais valores fossem necessário introduzir, menor
seria a pontuação obtida no final.
Sandra não mostrou qualquer dificuldade em compreender o que lhe era pedido, mas a
observação do conjunto de dados, da sua média e da nova média pretendida não lhe pareciam
dar qualquer pista relativamente ao novo valor a considerar. Depois de experimentar o jogo
durante algum tempo, introduzindo inclusivamente valores que faziam com que a média do
novo conjunto de dados, em vez de se aproximar, afastasse do valor pretendido, acabou por
optar por recorrer a uma folha de papel onde escreveu uma equação ((soma dos cinco dados +
x) / 6 = nova média) que resolveu para encontrar o valor pedido.

6. A prática profissional no ensino da Estatística e o papel reservado à
calculadora gráfica
Na primeira aula observada sobre Estatística, os 21 alunos presentes estavam divididos
por cinco grupos. A aula iniciou-se com cinco folhas a percorrerem a turma. Estas folhas
apresentavam uma grelha contendo, na vertical, o número de todos os alunos da turma e, na
horizontal, quatro aspectos como, por exemplo, altura (em cm), cor dos olhos, número de
pessoas com quem vive e disciplina preferida. Cada aluno tinha que preencher no espaço
adequado os dados que lhe diziam respeito. Terminada a recolha, as folhas, todas diferentes,
eram distribuídas pelos grupos a quem competia fazer o tratamento da informação. Numa fase
final da aula, cada grupo apresentava aos colegas a caracterização da turma relativamente às
variáveis que tinha estudado.
Durante toda a aula a professora assumiu uma postura de certo modo directiva, indo
progressivamente definindo aspectos que a proposta de trabalho deixava ao critério dos
alunos. Assim, acabou por estipular que para cada uma das quatro variáveis tinham que
apresentar um gráfico e um resultado (média, moda ou mediana) e que, na medida do
possível, tanto esses resultados como os gráficos deviam ser de tipos variados. Esta actuação
teve como consequência a redução da tarefa a um simples exercício, não tendo existido em
momento algum qualquer discussão relativamente à maior adequação de optar, por exemplo,
por calcular a média ou a mediana.
Na segunda aula observada foi proposto aos alunos a resolução de uma ficha de trabalho
em que lhes era pedido para elaborarem tabelas de frequências e gráficos e calcularem
determinadas medidas de tendência central ou de dispersão.
Durante o estudo do tema, os alunos nunca foram confrontados com situações em que
tivessem que ponderar os critérios inerentes à escolha de uma amostra, ao tratamento dos
dados ou à apresentação de resultados. Por exemplo, não tiveram oportunidade de se
aperceber como a alteração da amplitude das classes pode modificar o aspecto de um
histograma ou como na publicidade se pode realizar uma leitura dos dados distorcida. Pode
dizer-se que o trabalho realizado pela professora assentou numa perspectiva mecanicista e de
valorização do cálculo.
Sandra justifica as suas opções com base no tempo disponível e na necessidade de
cumprir o programa:
Eu gostaria de poder ter feito com eles assim um pequeno estudo estatístico… com eles a
escolher o tema e essas coisas… mas não era possível. Essas coisas levam sempre imenso tempo e
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eu não tinha muitas aulas. Precisei de andar mais devagar nas funções, não podia avançar sem eles
perceberem certas coisas que depois lhes vão fazer falta, não é? Aqui na Estatística já não é tanto
assim… O importante é eles ficarem a saber fazer os cálculos e as tabelas e os gráficos também.
Mesmo assim ainda fizemos aquele trabalho em que eles recolheram os dados da turma…

No entanto, algumas opções que assumiu tornam-se difíceis de compreender à luz deste
argumento da falta de tempo. A principal é a que está relacionada com a utilização da
calculadora. Os alunos tiveram que aprender a utilizar a máquina, o que exigiu tempo, mas
depois era-lhes pedido que apresentassem todos os cálculos, não lhes sendo permitido
determinar a média ou o desvio padrão de um conjunto de dados a partir desta. Confrontada
com esta incongruência, a Sandra acaba por manifestar algum desconforto:
Pois, eu sei. Mas é um pouco assim, se eu permito que eles façam os cálculos todos na
máquina, então o que é que é feito por eles? A máquina faz tudo, não é? Basta saber pôr lá os
dados, o que geralmente significa só mesmo copiar a tabela… e têm logo tudo… e os gráficos
também… aqui não é como nas funções em que é preciso saber usar, saber escolher a janela e essas
coisas e para isso é preciso pensar e usar a Matemática… aqui não…

Além disso, os comentários que faz ao jogo que lhe foi apresentado e que envolvia o
conceito de média ilustram bem que o domínio dos conceitos não é valorizado por ela:
Eu não me parece que seja assim uma proposta muito interessante. Os alunos são capazes de
achar piada, por ser um jogo, mas eu acho que o foco deve estar na aprendizagem e aqui… este
jogo não os vai ajudar a aprender a calcular a média de um conjunto de dados, não é?

7. A prática profissional no ensino da Estatística e no ensino das funções:
continuidades e divergências
Na primeira aula observada sobre funções, os alunos envolveram-se numa actividade
com CBR (um sensor de movimento) onde, através do seu próprio movimento, tinham que
conseguir reproduzir um gráfico idêntico ao apresentado pela calculadora. Posteriormente,
elaboraram um pequeno texto onde se pretendia que descrevessem qual o movimento que
devia ser realizado frente ao sensor, em função das características apresentadas pelo gráfico.
Foi uma aula que envolveu intensamente os alunos e que gerou muita discussão entre estes,
com cada grupo a querer conseguir fazer uma reprodução perfeita do gráfico e a querer deixar
expressa essa perícia no texto que elaboraram.
Na segunda aula observada, os alunos realizaram uma actividade de investigação sobre
funções polinomiais, onde lhes era pedido que, através da observação de diversos gráficos na
calculadora gráfica, identificassem os aspectos comuns a determinadas famílias de funções. A
exploração da tarefa investigativa apoiou-se num guião, disponibilizado pela professora, e
culminou com uma discussão entre toda a turma (na aula seguinte, não observada).
Ao longo do estudo de funções, Sandra propôs aos alunos um conjunto diversificado de
tarefas que, nomeadamente, envolveram actividades de investigação, actividades de
modelação, resolução de problemas e resolução de exercícios. Propôs ainda a realização de
um trabalho de pesquisa histórica, realizado fora das aulas.
No decorrer de todas as actividades, segundo a própria professora, a calculadora gráfica
esteve sempre ao dispor dos alunos, sendo estes livres de a utilizar como entendessem:
Com a calculadora eu ia dizendo, à medida que íamos avançando, eu ia dizendo como
podiam fazer na calculadora… e depois eles iam fazendo. Quando era preciso iam à máquina e
faziam. Era assim sempre, nas aulas, nos testes… Podia haver perguntas em que pedia para
fazerem sem máquina, mas não era proibido ir à máquina. Eu até lhes costumava dizer que no fim
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deviam ir, para confirmar, e também… às vezes a máquina pode ajudar, se não estão a ver como
começar, não é? Às vezes ver o gráfico, ou assim, pode ajudar a perceber por onde começar.

As características das propostas de trabalho efectuadas aos alunos colocam assim
grandes diferenças entre a sua prática profissional no âmbito do ensino das funções e da
Estatística. Com efeito, o papel mais activo atribuído aos alunos durante o estudo das funções,
parece ter sido substituído por uma postura passiva, associada a uma forte valorização do
cálculo, aquando do estudo da Estatística. Esta mudança parece igualmente existir
relativamente à calculadora gráfica, que embora tenha feito questão de ensinar os alunos a
utilizar, em certa medida parece não querer que usem no âmbito da Estatística. No entanto,
esta não é necessariamente uma verdadeira mudança. Enquanto a valorização do cálculo, em
detrimento dos conceitos, é real relativamente à Estatística e parece ser determinada por
aquele que Sandra considera ser o foco desta área, relativamente à calculadora as alterações
podem ser devidas a factores que já estão presentes no tema funções, mas que agora se tornam
mais flagrantes. Implícito nas palavras e na actuação de Sandra parece estar algum receio de
que a calculadora venha substituir o conhecimento dos alunos. Se em actividades de cariz
exploratório a calculadora gráfica parece ser efectivamente bem-vinda, não é claro que o
mesmo suceda noutros momentos. Assim, os dados disponíveis não permitem garantir que em
aulas que não dependem da calculadora, o papel que lhe é atribuído não seja análogo no
estudo das funções e no estudo da Estatística.

8. Discussão dos resultados e seu enquadramento no seio de outros estudos
realizados
Tharp, Fitzsimmons e Ayers (1997) e Doerr e Zangor (2000) associam as concepções
do professor relativamente à Matemática ao tipo de utilização que é feito da calculadora,
considerando que uma maior valorização dos conceitos ou do cálculo correspondem,
respectivamente, a uma visão da calculadora como fonte de aprendizagem ou como obstáculo.
Em certa medida esta relação parece ocorrer aqui também (nas funções a calculadora parece
ser encarada, pelo menos em determinados momentos, como uma fonte de aprendizagem,
enquanto na Estatística já parece ser vista como um obstáculo), se bem que, uma vez que se
trata de uma única professora, não podemos obviamente falar de diferentes concepções da
Matemática.
Kader e Perry (2006) referem-se a diferenças entre a Matemática e a Estatística e
Gattuso e Pannone (2002) afirmam que a Estatística não é Matemática (o que à partida já
permitiria a existência de concepções diferentes) e reforçam essa diferença destacando que a
Estatística é raciocínio e defesa de opiniões e nunca apenas cálculo. Uma perspectiva da
Estatística que contradiz claramente a de Sandra, que valoriza o cálculo e negligencia a
interpretação de resultados e o domínio dos conceitos, mas que, segundo estes últimos
autores, é comum entre os professores de Matemática.
Batanero (2000) considera que essa valorização do cálculo não se deve a uma convicção
do professor, mas a um reduzido domínio dos conceitos, que impede o professor de tirar
partido da tecnologia e de adoptar uma prática que vá para além da realização de cálculos. Se
parece ser verdade que Sandra não possui um grande domínio do conceito de média, tal não
significa necessariamente que seja essa a origem da sua valorização do cálculo. Ainda assim,
o trabalho que realizou no âmbito do tema funções sugere que não se trata de uma professora
que valoriza fortemente o cálculo no ensino da Matemática, o que em certo sentido pode
apoiar a ideia defendida por Batanero, mas não exclui outros factores que também se podem
fazer sentir.
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Um outro factor a que alguns autores fazem referência é o manual, que Zabalza (2001)
considera exercer uma grande influência sobre a prática dos professores e que, segundo
diversos estudos referidos por Galmacci e Milito (2002), raramente promovem a compreensão
dos conceitos estatísticos e a interpretação das situações.
Mas aquele que me parece o factor determinante é uma desvalorização da Estatística
face aos outros temas. Sandra faz-lhe referência ao dizer que as funções são mais importantes,
pois lacunas a este nível podem ter implicações para o futuro dos seus alunos. Pelo contrário,
não demonstra essa preocupação ao nível da Estatística, onde conscientemente reduziu o
número de aulas. A Estatística parece ser encarada pela professora como um tema de que os
alunos gostam e em que não encontram dificuldades, a que se alia a ideia de falta de
consequências para o futuro. Pode assim fazer sentido que o investimento a nível conceptual
seja menor.

9. Conclusão
As conclusões alcançadas parecem estar em consonância com os resultados obtidos
noutros estudos, sugerindo diferenças de algum modo significativas nas práticas profissionais
relativamente ao ensino da Estatística e ao ensino de outros temas e indiciando algumas falhas
relativamente ao conhecimento profissional da professora. Não é, no entanto, claro se essas
diferenças se devem tanto ao conhecimento específico de conceitos exibido pela professora
relativamente à Estatística ou a aspectos de outra ordem. Em particular, não é possível deixar
de questionar se a razão subjacente às diferenças observadas não se prenderá antes com as
concepções e crenças da professora relativamente à Estatística. Independentemente da
influência destes factores sobre a prática profissional, a desvalorização da Estatística face aos
outros temas do currículo é suficiente para justificar as opções efectuadas.
As diferenças na prática profissional em função do tema abordado, trazem também para
primeiro plano eventuais dilemas enfrentados relativamente ao papel a atribuir à calculadora
gráfica no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Sugerem ainda diferenças na
forma como esta tecnologia é integrada, em função das circunstâncias e do tipo de trabalho
proposto aos alunos.
Em aberto fica a influência de factores não abordados sobre a prática profissional como
sejam, por exemplo, aspectos do contexto, nomeadamente dos outros professores e da cultura
de escola.

10.
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CONTRIBUTOS DE UMA COLABORAÇÃO: A ESTATÍSTICA E A
COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA NUMA TURMA DE 5º ANO DE
ESCOLARIDADE
Maria Helena Martinho
CIEd-UM
mhm@iep.uminho.pt

1. Introdução
Este artigo apresenta o trabalho realizado por uma professora com alunos de uma turma
do 5.º ano ao longo da unidade de estatística, durante o mês de Maio de 2005. A planificação
da unidade foi construída no âmbito do trabalho de um grupo colaborativo que envolvia três
professoras de uma escola básica e uma investigadora. Pretende-se analisar de que forma o
papel de uma professora, bem como as suas práticas, na leccionação da unidade de estatística
podem ser problematizadas no âmbito de um trabalho colaborativo.
A unidade de estatística, tal como se apresenta nos planos curriculares, é trabalhada de
forma progressiva ao longo dos diferentes anos de escolaridade, sendo-lhe dedicado, em cada
um, um tempo reduzido. Por vezes, o trabalho realizado nesta unidade exige do aluno
relativamente pouco, podendo este tomar uma atitude passiva de leitor e consumidor de
informação. Estes factos indicam a pertinência de investigações sobre a prática que incidam
sobre esta unidade curricular.
A importância da aprendizagem da estatística, criando a possibilidade do aluno se
envolver em todo o processo de construção, recolha e tratamento de dados, levou a que
programássemos uma unidade em torno de um só tema e com base apenas no trabalho
construído pelos alunos. A criação de condições para que o aluno possa desenvolver
competências críticas e de produção de informação ao nível da literacia estatística, foi uma
das preocupações do grupo colaborativo e acima de tudo da professora.
Apresentamos, de seguida, um referencial relativo quer à importância da colaboração
entre professores e da comunicação na sala de aula, quer às preocupações vigentes em relação
ao ensino e aprendizagem da estatística. Segue-se a indicação da metodologia adoptada, a
apresentação e discussão dos resultados e por fim as conclusões.

2. Referencial teórico
Colaboração. É hoje consensual que o trabalho colaborativo entre professores e
investigadores contribui para o desenvolvimento profissional do professor (Lafleur &
MacFadden, 2001, Olson, 1997). Quebra o isolamento que tantas vezes acompanha o
professor (Maeers & Robison, 1997) e constitui um meio potencial para o desenvolvimento
neste de uma atitude de investigador, potenciando um papel activo nesse processo (Boavida &
Ponte, 2002). A colaboração é frequentemente encarada como oportunidade de aprendizagem
para professores e investigadores e como um meio potenciador do desenvolvimento da
capacidade de reflexão (Day, 2001). Este último passa pela capacidade de conviver com a
incerteza, a dúvida e a inquietação (Fernandes & Vieira, 2006) daí que um contexto
colaborativo se revele essencial. Sem descurar as tensões e dificuldades (Day, 2001), importa
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assegurar que o ambiente de um grupo colaborativo seja acolhedor e permanentemente
desafiante.
O envolvimento do professor numa colaboração leva a um conhecimento maior sobre o
contexto do trabalho bem como sobre si próprio. Desse modo, este tem uma implicação no
desenvolvimento profissional de cada um. O trabalho colaborativo aumenta assim a confiança
de cada elemento em si mesmo (Maeers & Robison, 1997). Como refere Day (2001), o
desenvolvimento profissional está intimamente ligado à mudança do pensamento e da prática.
Para este autor os contextos onde ocorrem estas mudanças também são fundamentais. O rumo
do desenvolvimento está nas mãos do próprio professor como agente da mudança. No
entanto, os contextos colaborativos têm um papel promissor para aqueles que os integram.
Comunicação matemática na sala de aula. A comunicação é um processo social e
dinâmico. A sua dinâmica é a interacção e qualquer processo comunicativo supõe uma troca
de informação. A sua ocorrência supõe que os intervenientes atribuam significado às
mensagens expressas e sejam, assim, influenciados ao longo da interacção. Interacção,
partilha e negociação de significados, terão de ser entendidos de forma continuada,
acompanhando a evolução do conhecimento de todos os intervenientes. Para que se estabeleça
comunicação é importante que os intervenientes entendam e aceitem as perspectivas dos
outros e que compreendam quais são, em cada momento, as “perspectivas partilhadas” (Alrø
& Skovsmose, 2002).
É necessário que o aluno tenha acesso às ferramentas básicas para partilhar com os
outros e participar na comunidade comunicando matematicamente (Lampert & Cobb, 2003).
O aluno deve conhecer não só os termos matemáticos, as operações e os procedimentos, mas
também como falar, pensar e actuar matematicamente, e mesmo o que dizer nas diferentes
situações que vão surgindo (Wood, 1999). Quando o aluno explica as suas ideias e raciocínios
aos seus colegas, com o objectivo de ser entendido, ele próprio experimenta uma evolução nas
suas compreensões. Para este processo de compreensão há dois momentos importantes: o da
escolha da linguagem apropriada para se expressar e para ser entendido e o do próprio
processo de partilha de ideias que contribui e estimula o desenvolvimento pessoal. O
desenvolvimento da linguagem e da argumentação matemática contribui pois, para o
desenvolvimento do poder matemático do aluno.
Wood (1999) aponta para a necessidade de centrar as discussões na argumentação.
Considera ser essa a melhor forma de levar os alunos a encarar a matemática como uma
disciplina suportada em raciocínios para a valorização e refutação de ideias. Na mesma linha,
Sherin (2002) preocupa-se com a produtividade das aulas, a necessidade das discussões se
centrarem em ideias matemáticas e se orientarem para áreas matematicamente significativas e
produtivas no que diz respeito ao propósito de cada aula. A focalização das aulas nas ideias
matemáticas é essencial para que a comunicação matemática se estabeleça (Lampert e Cobb,
2003).
Em todo este processo, o papel do professor é essencial. Cabe-lhe apoiar as tentativas de
explicação daquilo que os alunos fazem e pensam e encorajá-los a partilhar as suas ideias e
usar essas ideias como base para a discussão e argumentação (Sherin, 2002). O professor
como representante da comunidade matemática deve garantir a qualidade, profundidade e
pertinência das ideias em discussão.
A importância do papel do professor e é tanto maior quanto a escola tem como uma das
suas principais funções desenvolver no aluno uma atitude crítica e construtiva (Lerman,
2007). Para tal necessita de criar oportunidades para que o aluno desenvolva a intuição,
explore situações da vida real, aprenda a raciocinar. Gal (2002) considera fundamental que os
alunos se sintam confortáveis como leitores e ouvintes atribuindo significado às mensagens
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recebidas, seguros para a exploração e construção de hipóteses e confiantes nas suas
capacidades de construção de informação.

3. Metodologia
Este estudo segue uma metodologia qualitativa, no quadro de um paradigma
interpretativo. Insere-se num estudo mais amplo que se estruturou em três estudos de caso,
relativos a cada uma das professoras que participaram no grupo colaborativo. Este artigo
centra-se no caso de uma das professoras envolvidas e, em particular, no trabalho realizado
em torno da planificação, implementação e discussão de uma unidade de ensino. Os dados
recolhidos para análise correspondem à observação de cinco aulas gravadas e transcritas
(episódios) bem como das reuniões do grupo, também estas sujeitas a gravação e transcrição
(TR- transcrição de reunião).
Maria é uma professora do 2.º ciclo, conta com 52 anos de idade e 31 de serviço. É uma
pessoa muito exigente consigo própria e frontal quando diz aquilo que pensa. Tem uma
consciência muito apurada da sua cidadania e encara o seu trabalho com um misto de
profissionalismo e militância.

4. Experiência
Com base nas discussões estabelecidas ao longo das reuniões, sobre a importância da
comunicação, Maria procurou durante a planificação das aulas que estas constituíssem um
espaço de genuína discussão entre os alunos e que decorressem partindo sempre do trabalho
por eles construído. A turma onde decorreu a experiência tinha 28 alunos organizados em
grupos de quatro elementos. Foram cinco as aulas atribuídas a esta unidade, distribuídas de
acordo com o esquema apresentado na tabela 1. Apresenta-se de seguida alguns episódios das
aulas nomeadamente das que se referem à apresentação do trabalho à turma, bem como
relatos das discussões que tiveram lugar nas reuniões do grupo colaborativo.

Aula 1

Introdução à estatística.
Leitura, interpretação de alguns recortes de jornais, em grupo.
Apresentação das diferentes interpretações das notícias a toda a classe.
Introdução ao tema: Consumos de Água.
Elaboração pelos grupos de 2 ou 3 questões sobre o consumo de água.

Em casa recolheram a informação para responder às questões propostas pela turma.
Aula 2

Cada grupo procedeu à análise das respostas da parte do questionário que lhe foi
atribuída.

Aula 3

Conclusão da organização dos dados. Cada grupo registou em acetato as suas
conclusões.

Aula 4

Terminaram a elaboração dos acetatos.
Apresentação e discussão dos resultados de 3 grupos.

Aula 5

Apresentação e discussão dos resultados de 4 grupos.
Tabela Nº 1 - Esquema das aulas da unidade

Numa reunião de trabalho Maria relata as dificuldades que os alunos sentiram na
primeira aula aquando da elaboração das questões para o questionário. Refere por exemplo:
“Queriam fazer a pergunta e dar logo a resposta, também em termos de quantidades. (...)
Pensavam na resposta deles e não nas possíveis respostas que podiam obter” (TR). Nota que
algumas perguntas teriam potencialmente tantas respostas quanto o número de questionários
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recolhido, por exemplo, `quanta água gastas a tomar banho?'. Indicou um conjunto de
questões que os alunos propuseram para o questionário e que revelava a dificuldade que
tinham em se colocar no lugar dos que respondiam e de saberem exactamente o que
pretendiam com as respostas. A este respeito, diz enquanto olha para o material dos alunos
recolhido na aula:
Eram questões um bocado vagas, a gente queria que eles concretizassem, por exemplo, se
tomam banho de chuveiro ou de imersão. Eles faziam uma coisa mais vaga, por exemplo, `quantos
litros de água gastas por segundo a tomar banho?', ou melhor, `achas que no banho podias
economizar mais água?' era uma questão de opinião mas não dava para... Aqui também tem:
`Bebes muita água por dia?', apareceram questões destas. (TR)

Maria concluiu na reunião de discussão da primeira aula que “há determinadas coisas
que não nos ocorrem, a forma como eles colocavam as questões... nunca imaginei. Se não
tivesse deixado que fizessem... Estou convencida que foi importante serem eles a escrever [as
questões]” (TR).
Analisemos de seguida alguns episódios recolhidos da sequência de aulas dedicadas à
unidade de estatística. O primeiro é um episódio relativo à discussão que ocorreu aquando da
apresentação de um dos grupos (grupo E). Este episódio intitulado anonimato e intervenção, é
um exemplo da preocupação da professora em não perder de vista o objectivo e utilidade dos
estudos estatísticos.

Figura 1. Acetato apresentado pelo grupo E

Episódio 1: Anonimato e intervenção
Maria: Agora há aqui uma coisa que eu gostava de saber (...). Será importante terem ali nas
tabelas, não preencheram, 0?
João: Não.
Maria: Pode lá estar mas adianta alguma coisa?
João: Não.
Tiago: Quando não respondem.
Maria: Quando não respondem mas entretanto, não sabe e não responde, não indica ali o
algarismo 0.
Tiago: Deixavam ali em branco.
Maria: Quando... quando toda a gente respondeu, a questão é esta, se eram 28 inquéritos e
toda a gente respondeu, será importante, será relevante porem que não preencheram 0?
Tiago: É isso, punham ali em branco.
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Maria: (...) Mais alguma coisa? Têm alguma coisa para dizer?
(Burburinho na sala)
Maria: Relativamente às conclusões deste trabalho, que vos parece? (...) As respostas
obtidas, assim apresentadas, são respostas positivas ou respostas que nos devem deixar
preocupados?
Rosa: Preocupados.
Tiago: Positivo.
Maria: É positivo a existência de 21 respostas afirmativas? (aponta para a questão 1)
Rosa: Sim.
Tiago: É positivo. Os outros 7 não é preocupante porque já são poucos.
Maria: Imagina que tu perdias 50 cêntimos, não é muito.
Tiago: Não.
Maria: Imagina que todos os dias perdias 50 cêntimos, não te começavas a preocupar?
Tiago: Sim porque aí já era um lucro que eu perdia.
Maria: Um lucro? E então gastar água sem necessidade não é um prejuízo?
Tiago: É assim, 21 já é bom. Agora esses 7 se estiver alguma vez com eles dizia-lhes.
Maria: Ah, então tu achas que é preciso falar com eles, chamar a atenção desses 7.
João: Mas nós não sabemos quem são!
Maria: Pois não. Mas repara aqueles resultados estatísticos apresentados em jornais ou
televisão também não se sabe quem são as pessoas, porque normalmente estes inquéritos são
anónimos. Só se sabe é por exemplo que este inquérito foi feito a determinada população, que essas
pessoas têm entre esta idade e aquela idade, e não se sabe se é o Manuel, o Joaquim ou o António.
Isso não se sabe. Mas isto também serve para fazer campanhas. Serve para fazer campanhas.

Este episódio evidencia como a partir de situações concretas e vividas pelos próprios
alunos é possível discutirem-se aspectos relevantes para a aprendizagem da estatística.
Repare-se como neste diálogo se abordaram, de forma natural, dois aspectos importantes: (i)
para onde nos leva a investigação e o que se pode fazer a partir daí em termos de
sensibilização da população através de posteriores campanhas e (ii) a importância do
anonimato na recolha de dados para uma investigação. No episódio 1, o Tiago propõe que se
fale com os sete inquiridos que não se preocupam em fechar bem a torneira, mas logo o João
lembra que não podem saber quem são. Importa referir que apesar da recolha de informação
ter sido feita apenas entre os alunos da própria turma, foi possível assegurar o anonimato,
aspecto este que mereceu um elogio por parte da professora numa das aulas.
O episódio 2, aqui intitulado correcção da recolha de dados, corresponde também à
apresentação do trabalho do grupo D e onde a professora aproveita para chamar à atenção da
importância da apresentação clara, correcta e completa dos resultados.
Episódio 2: Correcção na recolha dos dados
Maria: Não sabe, não responde, ou esqueceu-se provavelmente. (...) Mais...
Filipa: Aqui é torneira aberta ou fechada. Aberta são 2 e fechada são 25. Aqui é os minutos a
lavar.
Maria: A lavar o quê?
Filipa: A lavar os dentes.
Maria: Ah!
Filipa: 3 minutos são 7 pessoas, 2 minutos são 6, (...), que não responde é 1.
Maria: Que deve ser o mesmo não?
Teresa: Oh, stora, devem ser dois porque ali 25 mais 2 não dá.
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Nuno: Dá 27 também.
Maria: Vocês só tinham 27 papelinhos?
Filipa: Só.
Maria: Aqui por esta tabela será que podemos ver se são 27 ou 28?
João: Sim.
Manuel: Como?
João: Somando.
Maria: Vamos então somar.
(Em coro foram somando e deu 26)
Maria: Daqui a pouco não temos alunos, eram 28, depois temos 27 e agora 26? (...) Perderam
aqui alguém pelo caminho, não?
André (do grupo): Oh professora, temos um papel que só pusemos no fim.
Maria: Então punham não sabe ou não responde, não? (...) Conclusões tiraram algumas?
André: Não.
Maria: Não tiraram nenhumas conclusões? A situação é optimista ou devemos estar
preocupados?
André: Optimista.
Maria: Isto é muito bom. Isto e isto é muito bom. Quer dizer que a vossa higiene oral é boa.
(Apontava para a primeira tabela da figura 2)
Rosa: Stora, é optimista porque quer dizer que há muitos que fecham a torneira. (...)

Figura 2. Acetato apresentado pelo grupo D

Neste episódio, os alunos desprezaram uma das respostas dado que se encontrava toda
em branco. Maria procurou não deixar escapar esse elemento. Disse na reunião: “eles não
podem desprezar quando lhes convém, mas podia ter discutido isto de outra forma, ficou um
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bocado...” (TR). Maria revelou cuidado na discussão das apresentações dos trabalhos, não se
limitou a ouvir os alunos, e, mesmo tendo demorado mais de uma aula inicialmente prevista
para as apresentações, aproveitou cada momento para discutir aquilo que lhe pareceu mais
relevante.
Um outro episódio que ocorre em pequeno grupo envolve a discussão da noção de
percentagem. Trata-se do episódio 3 que reproduz um diálogo entre dois alunos, Paula e
Nuno.
Episódio 3: Percentagem
Paula: 4% tomam banho de imersão. (Enquanto escreve no acetato, figura 3)
Nuno: Isto não é %
Paula: Mas são 4 alunos é 4%
Nuno: Mas ao todo são 28...
(Maria passa junto ao grupo para ver como corre o trabalho)
Paula: (Virada para a professora) aqui é 4% (apontando para a frase no acetato), não é?
Maria: Porque te parece que é 4%?
Nuno: Não pode ser, já lhe disse.
Maria: Explica-te Nuno
Nuno: São 4 de 28, não é 4%.
Maria: Porquê?
Nuno: Tinha que ser 100.
(...)
Maria: Quando se diz, por cento, (...) é em cada 100. Num grupo de 100 alunos há 4 que
tomaram banho de imersão.

Figura 3. Extracto do primeiro acetato apresentado pelo grupo A, antes e depois de corrigido

O raciocínio seguido pela Paula, e que o colega de grupo contestou também, ocorreu
num outro grupo, embora aí não tenha gerado qualquer contestação. Maria aproveitou ambos
os momentos, este em pequeno grupo e o outro em grande grupo aquando da apresentação
para discutir com eles o conceito de percentagem. Maria refere numa reunião de trabalho, a
propósito deste episódio: “Se não tivéssemos falado aqui [no grupo de trabalho colaborativo],
provavelmente avançaria com isto da percentagem, diria nós vamos falar disto para o ano, e
corrigia e mais nada” (TR), acrescenta mais tarde a propósito de situações deste género: “No
momento em que as dúvidas surgem é que devem ser esclarecidas, é quando a discussão é
mais eficaz, (...) não há dúvida” (TR).
O próximo episódio, intitulado média ou valor aproximado, reproduz um momento de
apresentação do grupo E. Neste episódio Maria fala com eles sobre a noção de média. Dois
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aspectos foram objecto de discussão nas reuniões do grupo colaborativo: por um lado, o tipo
de pergunta formulada e, por outro, se está em causa a média ou simplesmente um valor
aproximado.
Episódio 4: Média ou valor aproximado
Sandra: Na quarta pergunta pretendemos saber qual é, mais ou menos, a conta mensal da
água em nossa casa (descrição de toda a tabela, figura 4). (...) Esta tabela está grande devido à
variação das respostas e foram entregues 28 inquéritos.
Maria: Só queria chamar à atenção de uma coisa. Aqui quando se diz, qual é, mais ou menos,
a conta mensal da água em tua casa, alguém consegue substituir a expressão mais ou menos por
uma palavra? Também está relacionada com a estatística.
Joana: Normalmente.
Maria: Pode ser. Outra. Mais ou menos, podem pagar uns meses mais e noutros menos. (...)
conhecem alguma expressão que nós possamos...
André: Lembrava-me...
Maria: Lembravas-te? É uma palavra grande ou pequenina?
André: Mais ou menos.
(risos de colegas)
Maria: Mais ou menos, médio? Nunca ouviram falar...
André: Média, em média.
Maria: Em média. (...) Há meses em que se paga mais, há meses em que se paga menos. (...)
Imaginem isto, imaginem que eu como dois frangos e ali o João não come nenhum, em média
quantos frangos é que comemos eu e ele?
Alunos: Dois.
Maria: Ai é?
Alunos: Não.
Maria: O João não come, eu como 2, em média nós os dois quantos frangos comemos?
Ana: Um.
Maria: Um imaginem, eu como dois e ele não come nenhum, como é que obtive essa média?
Bernardo: Somou.
João: Dividiu.
Maria: Somei. 0+2 dá quanto?
Alunos: Dois.
Maria: E depois, que vou fazer?
Alunos: Dividir.
Maria: Por quantos?
João: Dois.
Maria: Pelas pessoas que estão nos dados, há dois dados. Comemos, eu comi 1 e ele comeu
outro, reparem que a média, não é um valor exacto, não é? Não é um valor real, é uma média, é o
tal mais ou menos.
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Figura 4. Segundo acetato apresentado pelo grupo E

Aquando da elaboração das questões Maria foi discutindo com os grupos o tipo de
questões que poderiam ser colocadas de modo a não obter muitas respostas diferentes. No
entanto, o grupo E colocou uma questão sobre o pagamento dos consumos de água mensais:
“Qual é, mais ou menos, a conta mensal da água em tua casa?______euros”. A propósito
deste tipo de questões Maria tinha comentado que “quando analisarem as 28 respostas à
mesma pergunta, que há 28 indivíduos que podem responder de 28 maneiras diferentes a
algumas das perguntas, depois sentem [a dificuldade]” (TR). Mais tarde, na análise deste
episódio, reparou que não retomou essa questão. Concordou que este era um bom exemplo
para podermos “pensar numa outra forma de colocar a pergunta, como houve quem
respondesse 16,05 euros podíamos ter qualquer resposta, 28 diferentes” (TR).
A propósito da discussão sobre a média, comenta também numa reunião posterior que
não terá sido a melhor forma de trabalhar este conceito. Constata que as respostas devem ter
sido por valores aproximados ou por consulta de uma factura mensal, “não exploramos a
forma... como responderam. Se se tivesse pedido da factura do mês de Março por exemplo...,
perguntaram aos pais e estes disseram um valor aproximado `'mais ou menos 20' ou 'entre 15
e 20', não sabemos... o 16,05 deve ter sido de uma factura...” (TR). Maria considerou que este
momento poderia ter sido aproveitado para discutir a noção de média, mas que o caminho
seguido não foi o melhor, nem o mais adequado.
A preocupação com a forma de apresentar os resultados, que tinha deixado ao critério
de cada grupo foi também elemento de discussão durante as apresentações dos trabalhos.
Maria coloca várias questões aos alunos como: “Porque apresentaram sob a forma de
tabela?”, “Parece-vos que esta forma de apresentar os resultados é a mais clara?”, “Se viesse
aqui alguém do 5º. X percebia esse gráfico?”, “Não seria necessário acrescentar qualquer
coisa... mais informação?”. O episódio 5 é representativo dessa preocupação da professora.
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Figura 5. Acetato apresentado pelo grupo A e acetato apresentado pelo grupo B

Episódio 5: Clareza na apresentação
Maria: Qual a diferença entre estas duas apresentações?
(Comparando a apresentação do acetato do grupo A e o acetato do grupo B - figura 5)
Joana: Um são tabelas e este...
Roberto: Também são tabelas.
Joana: Não são tabelas, são colunas.
Maria: Assim, já parece mais uma tabela? (acrescentou o rectângulo azul)
Joana: Sim.
Maria: Penso que há uma diferença entre esta apresentação e esta.
Filipa: É que este tem as perguntas e aquele não.
Maria: Para mim é essa a grande diferença. Estando ambos bem apresentados e escritos, há
uma diferença fundamental. Cada uma destas tabelas tem como que um título. Não deixa dúvidas
ao analisar. (...)

Maria sublinhou que em certas questões não é perceptível o que se apresenta. Deu como
exemplo a questão 3 do grupo A, em que ao dizerem “a resposta mais frequente é 10 minutos”
e sem apresentar a questão colocada, não se sabe o que se está a tentar comunicar.
Nas reuniões em que se discutiu estas aulas, foi possível ver como Maria ficou
preocupada com o seu discurso. Assinala vários momentos em que não termina o seu
discurso, diz mesmo “Tenho frases que não estão completas, como é que hão-de perceber
aquilo que eu quero dizer, eu não completo as frases. (...) Não fica a informação terminada”
(TR). Acrescenta: “A oralidade falha (...) que queria dizer com isto? (...) dá-me ideia que não
cheguei a dizer muita coisa que devia ter dito. (...) A comunicação oral não é nada perfeita.
(...) Como é que eles me entendem?” (TR)
Segue-se um pequeno episódio, da primeira aula da sequência, que Maria destaca para
assinalar esta falta na sua oralidade.
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Episódio 6: Oralidade da professora
Maria: Vou distribuir pelos grupos...
(Enquanto distribuía um molho de folhas pelos grupos, escolhia um representante do grupo.
Tudo constituía um hábito já estabelecido com a turma.)
(...)
Maria: Ora bem, que é que eu distribuí pelos grupos? Têm fotocópias de recortes de revistas
e jornais. Têm um conjunto de informação, retirem da capinha e em grupo... Eu escolhi um
representante de cada grupo. (...) O que têm aí são fotocópias e pretendia que lessem as três folhas
e tentassem responder a duas questões: Que tipo de informação vos é fornecida em cada caso. Se
vocês ao olharem para a informação... Portanto, primeiro: Que tipo de informação vos é fornecida?
E segundo: O modo como vos é apresentada a informação se é mais ou menos fácil de ler ou não.
Para esta tarefa, dou-vos 10 minutos, não podem exceder.

Na discussão desta aula, Maria diz ter percebido ao ver o seu discurso porque razão foi
necessário explicar a cada grupo o que era proposto fazerem. Acrescentou: “queixamo-nos
que não nos ouvem mas com este discurso... como é que me entendem? Não podem” (TR).
Quando em grupo discutimos o tipo de tarefa proposta aos alunos Maria salienta alguns
aspectos que considera relevantes. Para ela, ficou claro que os alunos se envolveram muito
mais do que usualmente e que este tipo de aulas é “intelectualmente mais exigente [para
eles]” (TR). Assim, procurando sublinhar esta ideia, a dada altura refere: “Estarem a ouvir o
trabalho dos outros, tentarem interpretar tabelas, gráficos e conclusões, [às vezes] pouco
claras, e tentarem perceber o que queriam dizer e sugerirem algumas coisas...” (TR).
Reconhecendo que “o tema não é muito fácil”, acha que os alunos conseguiram
perceber que tipo de questões lhes permitia trabalhar os resultados. Acrescenta mais: “Não
digo todos, mas uma boa parte percebeu” (TR).
Quanto à apresentação dos trabalhos de grupo, apesar de constatar que “a maior parte
[dos alunos] foi lendo os acetatos” (TR), Maria considera que se conseguiu ter “uma conversa
com eles” (TR), levantar questões e procurar justificações. Durante a apresentação dos
trabalhos de grupo, não teve como principal preocupação a avaliação dos alunos, mas o
conteúdo dessa apresentação. Faz uma afirmação reveladora disso mesmo a propósito da
discussão de uma aula de outra das professoras do grupo que se preocupou com a avaliação
dos grupos de uma forma objectiva: “Eu não tive essa preocupação, de estar a ouvir o
conteúdo da apresentação e ao mesmo tempo com a avaliação, e porque senti que sendo
aquilo uma aula, o objectivo não era que eu os avaliasse directamente, mas que fosse um
momento de aprendizagem.” (TR)
Maria reconhece neste tipo de trabalho na sala de aula potencialidades. Veja-se o que
diz a propósito da totalidade destas aulas:
Gostaram porque perceberam, porque puseram a cabeça a funcionar. Primeiro no elencar de
perguntas, quais eram as perguntas significativas para o trabalho. Depois a própria formulação da
pergunta que englobou, correcção de português para que quem lesse de fora percebesse essa
pergunta. Depois a procura, apesar de terem algum material de apoio, a procura da apresentação
dos dados de uma forma que fosse fácil de ler. Chegamos mesmo a discutir que se calhar alguém
de fora não ia conseguir perceber qual era a informação que eles queriam dar (...). Portanto, eu não
tenho dúvidas nenhumas de que resultou. (TR)

Reconhece, em particular, que ao deixar os alunos trabalharem autonomamente, as aulas
tornam-se mais criativas. Após a segunda aula, onde os alunos estiveram envolvidos a
analisar as respostas, diz “até me parece mais criativo, trabalhar um pouco no vazio e depois à
medida que as necessidades vão chegando ir abrindo as páginas” (TR). Por exemplo, refere
que “havia [entre os alunos] diversas maneiras de contar e aprenderam a organizar-se na
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contagem, se tivesse dito faz assim e assim... O que normalmente a gente faz para andar mais
rápido, que eu já vou em duas aulas [o resultado seria outro...]” (TR).
Nas aulas teve mesmo uma surpresa agradável: “Sara, que foi escolhida pelos colegas
para porta-voz” (TR). Essa aluna tem dificuldades em participar nas aulas e, no entanto,
“escolheram a Sara, fiquei surpreendida. A Sara é um bocado perra. O Roberto por exemplo,
é mais despachado. Foi uma surpresa agradável” (TR).
As reflexões da professora evidenciam a importância que atribuiu a esta experiência
com os seus alunos quer no sentido da capacidade de comunicação, quer no que se refere à
aprendizagem matemática.

5. Resultados e conclusões
Como tentamos mostrar na análise da experiência acima relatada, o trabalho realizado
nesta unidade contribuiu de forma efectiva para o desenvolvimento profissional de Maria e
para a mudança das suas práticas. Maria considerou que o grupo de trabalho colaborativo teve
um papel primordial para que se consciencializasse da importância da elaboração de
representações matemáticas pelos alunos e da necessidade de trabalhar mais a comunicação
na sala de aula. Reconhece que algumas das suas opções no decorrer das aulas foram tomadas
em consequência das discussões do grupo. De facto, boa parte das reflexões que Maria fez
sobre as aulas foram suscitadas no contexto do grupo, o que atesta a importância deste para
potenciar a reflexão crítica. Esta experiência confirmou assim o consenso corrente na
literatura sobre o trabalho colaborativo, o contributo para o desenvolvimento profissional
(Lafleur & MacFadden, 2001; Olson, 1997), como espaço potenciador da reflexão crítica
(Day, 2001; Fernandes & Vieira, 2006).
O trabalho desenvolvido pela Maria na sala de aula revelou-se muito significativo para
os alunos. De acordo com as suas palavras “estavam mesmo envolvidos, estavam a produzir
trabalho”. E ainda, “gostaram porque perceberam, porque puseram a cabeça a funcionar”
(TR). Tal como refere (Lerman, 2007), é este o objectivo da escola e pode ser muito mais
desafiante para o professor a partir do momento em que percebe tal potencialidade.
Concluímos, assim, a relevância que um trabalho deste tipo pode ter na abordagem de tópicos
do currículo, como é o caso da estatística.
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Resumo
Este artigo faz uma análise de dois manuais escolares actualmente em vigor com o
objectivo de compreender de que forma esses manuais contribuem para promover o
desenvolvimento efectivo da literacia matemática. Em particular pretendemos compreender o
papel do manual escolar no desenvolvimento da literacia estatística e quais as dimensões da
literacia estatística contempladas nos manuais escolares tendo em conta aspectos do modelo
apresentado por Gal (2002) nas seguintes dimensões: interpretação, crítica e produção. A
interpretação requer a capacidade de leitura de informação traduzida por textos escritos ou
orais, números e símbolos, bem como gráficos e tabelas e a sua compreensão. A dimensão
crítica contempla a capacidade de avaliar criticamente a informação estatística, mobilizando
o conhecimento matemático e estatístico. A terceira dimensão, que intitulamos de produção,
requer a capacidade de comunicar argumentos e informação estatística e de tomar decisões.
Deste modo, é possível perceber que estas três dimensões traduzem níveis de complexidade
crescente, na medida que cada uma pressupõe o domínio da anterior.
A relevância da análise dos manuais é justificada pelo facto de o professor quando
planifica as suas aulas nem sempre trabalhar directamente com os programas, mas sim com
os manuais que funcionam como guias de estruturação da aula, o que faz com que os
manuais sejam um factor decisivo para a existência de uma estrutura invariante da acção
didáctica do professor (Zabalza, 1992).

1. Literacia matemática
Numa sociedade em constante mudança, a escola de hoje depara-se com o desafio de
preparar os alunos para prosseguirem os seus estudos, se inserirem no mundo do trabalho
como empregadores matematicamente alfabetizados, assumirem de uma forma responsável e
informada a sua cidadania e para compreenderem os vários fenómenos (políticos, sociais e
económicos) com que se deparam (NCTM, 1991). A pressão competitiva que caracteriza a
economia global do mundo em que vivemos faz com que cada cidadão deva não só saber ler,
escrever e fazer contas, mas também ter a capacidade de interpretar a informação veiculada
por diferentes meios, resolver problemas e tomar decisões (Rosen, Weil & Zastrow, 2003).
A forma como cada pessoa utiliza o conhecimento matemático traduz o seu domínio da
literacia matemática. Este domínio corresponde à capacidade de “analisar, raciocinar e
comunicar ideias com eficiência quando colocam, formulam, resolvem e interpretam
problemas matemáticos numa variedade de situações” (Ministério da Educação, 2004, p. 7).
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Para Gal (2002), literacia sugere um grupo amplo não só de conhecimentos factuais e
certas destrezas formais e informais, mas também de crenças, hábitos e atitudes assim como
uma perspectiva crítica desses conhecimentos. De um modo geral, literacia matemática é a
capacidade das pessoas interpretarem e avaliarem criticamente a informação matemática que
encontram nos mais variados contextos, compreenderem o significado dessa informação e
discutirem ou comunicarem as suas reacções e opiniões sobre as implicações dessa
informação ou as suas preocupações em relação à aceitação de conclusões dadas. Gal (2002)
distingue dois níveis de literacia matemática: (1) literacia cultural, que traduz o conhecimento
de termos básicos comummente usados nos media para comunicar sobre assuntos
matemáticos e (2) literacia funcional, que diz respeito ao ser capaz de conversar, ler e
escrever coerentemente usando tais termos.
Muitas das definições sobre literacia matemática dão especial atenção ao número, à
aritmética e a situações quantitativas que surgem no dia-a-dia. Porém, a identificação da
literacia matemática com o domínio de conhecimentos elementares e procedimentos básicos é
para Ponte (2002) uma “perspectiva redutora e empobrecida da matemática escolar” (p. 2).
Também De Lange (2003) defende que a literacia matemática não se restringe à capacidade
de aplicar aspectos quantitativos da Matemática, envolvendo também conhecimento de
matemática no sentido mais amplo, como a compreensão de noções de espaço e de forma,
mudança e relações, e incerteza. Para este autor, as competências necessárias para a literacia
matemática são sobretudo raciocinar, argumentar, comunicar, modelar, formular e resolver
problemas, e utilizar diferentes representações e simbologias. Para De Lange (2001), é
necessário desenvolver-se não só competências de cálculo, mas também a intuição, a
capacidade de explorar situações da vida real, bem como a capacidade de raciocinar e
exprimir esses raciocínios.
De Lange (2001) aponta como aspecto relevante para se ser matematicamente letrado, a
confiança nas próprias capacidades para usar a matemática e, em especial, para lidar com
ideias quantitativas. Também Gal (2002) sublinha a importância do desenvolvimento de uma
visão positiva face às capacidades pessoais, de uma forma particular, do raciocínio
probabilístico e estatístico, bem como da prontidão e interesse em pensar estatisticamente em
situações relevantes. Importa que a pessoa se sinta segura e confiante nas suas capacidades de
leitura, interpretação e crítica, porque só assim se pode tornar num cidadão activo e
interventivo.
A capacidade de usar conhecimentos matemáticos, em particular os conhecimentos
estatísticos e a capacidade de pensar estatisticamente em situações relevantes em que se
depare é fundamental para qualquer cidadão (Ponte, 2002; De Lange, 2001).

2. Metodologia
Este estudo segue uma metodologia qualitativa, recorrendo a uma análise de dois
manuais escolares do 7.º ano de escolaridade em vigor. Um deles encontra-se entre os três
mais adoptados a nível Nacional, o manual A, e o outro entre os três seguintes, o manual B.
Foi seleccionada a unidade de estatística em ambos os manuais e analisada segundo os
diferentes níveis de literacia estatística referidos por Gal (2002): interpretação, crítica e
produção. Assim, para cada manual, após uma descrição da sua estrutura geral e do capítulo,
foi elaborada para cada uma das componentes (teórica, prática e, eventualmente, outra
adequada ao manual) uma análise segundo diferentes categorias: (i) nível de interpretação,
que inclui a análise dos textos, gráficos, tabelas, bem como a simbologia presente na unidade;
(iii) nível crítico, onde se exploram as questões, desafios e argumentos que requerem uma
leitura crítica por parte do leitor; (iv) nível de produção, no qual se discutem as propostas
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abertas onde a criação e originalidade são colocadas ao aluno para o envolver numa produção
estatística.

3. Manual A
Estrutura geral. O manual A está organizado em três volumes, o primeiro composto por
três capítulos (conhecer melhor os números, proporcionalidade directa e semelhança de
figuras) o segundo volume composto por dois capítulos (os números racionais e estatística) e
por fim o terceiro volume contém dois capítulos (equações e do espaço ao plano). Os
diferentes capítulos seguem uma estrutura semelhante, em particular no capítulo de estatística
temos: (i) Tarefa introdutória para relembrar os conceitos trabalhados anteriormente; (ii)
Componente teórica de apresentação dos conteúdos (população e amostra, senso e sondagem;
tabela de frequências, frequência absoluta e relativa; gráficos de barras, histogramas; gráficos
circulares; média e moda; mediana); (iii) Componente prática (questões de múltipla escolha;
questões de desenvolvimento; problemas e desafios complementares); (iv) Outros elementos,
que corresponde a algumas curiosidades que intitulam de 'histórias dinâmicas', problemas de
estratégia e ainda proposta de trabalho para elaborar em grupo.
Tarefa introdutória. O capítulo relativo à unidade de estatística inicia na sua folha de
rosto com uma descrição dos pré-requisitos, que intitula de “o que precisas de saber”, um
conjunto de objectivos a atingir e as competências a desenvolver. Segue-se um conjunto de
situações variadas com recurso a situações reais e pseudo-reais (não se trata de facto de
situações retiradas de contextos reais, mas apenas alusivos à realidade) com o objectivo de
recordar alguns conceitos trabalhados em anos anteriores (pictogramas, gráficos de barras
simples, gráfico circular, percentagem). Estas situações são apresentadas como exercícios
para os alunos resolverem, exigindo apenas destes a capacidade de leitura e interpretação de
informação.
A componente teórica está dividida em seis secções, cada uma das quais com duas
páginas. Na primeira página é apresentado o conteúdo e na segunda são dadas algumas
definições, instruções, regras e sobretudo exercícios para resolver. Quer na forma como são
apresentados os conteúdos, quer nos exercícios, esta componente está estruturada ao nível de
interpretação de informação. Percebe-se a preocupação com o nível crítico, no entanto, não é
explorado de forma eficaz. As diferentes situações em que são colocadas questões mais
desafiantes e em que poderia ser dado espaço ao aluno para desenvolver o nível crítico,
acabam por não se concretizar. A discussão ou a resposta surge imediatamente após o desafio,
como se verifica no exemplo seguinte (figura 1).

Figura 1: Construção de gráficos de barras
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É sugerido ao aluno que observe os gráficos e os compare em termos de informação
fornecida. No entanto, logo de seguida é apresentada a resposta e a exploração da situação.
Deste modo, podemos constatar que este tipo de abordagem não é útil nem para o professor
utilizar em contexto de aula nem para o desenvolvimento do trabalho autónomo do aluno.
Ainda na mesma componente, surge um exercício com uma dimensão crítica quando é
colocada aos alunos, perante um conjunto de dados, a questão: “Qual das três medidas de
tendência central (moda, média e mediana) representa melhor os dados? Justifica”. Este
exercício é apresentado como “problema resolvido”, daí que a resolução é imediatamente
apresentada. Este manual revela pouca confiança na capacidade dos alunos dado que quando
surge uma situação um pouco mais desafiante ela tem que ser resolvida de forma imediata.
Componente prática. Na parte prática do manual, as diferentes secções referidas acima,
apresentam vários exercícios e problemas sendo que quase todos desenvolvem apenas o nível
de interpretação e leitura de informação. Nas três secções são apresentados um total de 24
exercícios e, no que se refere aos tópicos da unidade, poucos exploram o nível crítico.
Analisemos de seguida algumas situações mais curiosas que enquadramos neste nível.
Situação 1: Esta tarefa encontra-se na secção 'problemas e desafios complementares'
6. Escrever dados
6.1. Escreve um conjunto de números cuja média seja 5 e a mediana 6.
6.2. Escreve um conjunto de dados que não sejam todos nulos e cujas mediana e média
sejam zero.

Este problema é desafiante e obriga o aluno a pensar. Apesar de exigir essencialmente
destreza de cálculo, o facto de poder encontrar diferentes respostas que contemplem os
valores apresentados, potencia o desenvolvimento da capacidade crítica perante o significado
da média e da mediana. Note-se que em ambas as questões, 6.1. e 6.2., é esperado que o aluno
encontre um conjunto de números ou dados. Seria uma proposta mais exigente e desafiante se
os alunos fossem estimulados na busca de diferentes conjuntos de números ou dados.
Situação 2: Esta proposta (figura 2) que é apresentada na mesma secção 'problemas e
desafios complementares', representa um problema mais elaborado, mas que não deixa de
estar ao nível de leitura e interpretação. No entanto, recorremos a ele para evidenciar como
poderia uma situação como esta ser aproveitada para o desenvolvimento do nível crítico.

Figura 2: Amostra e sondagem

Desenvolvimento da literacia Estatística...

4

M. H. Martinho e F. Viseu

Grupo de discussão 4

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Perante este exercício, ou outro semelhante, poderia ter sido colocada uma questão e,
eventualmente, uma proposta de escrita de uma justificação sobre se “este estudo é ou não
representativo”. Só discutindo e argumentando é possível que o aluno desenvolva uma atitude
crítica.
Situação 3: Situação onde aparentemente está contemplado o nível de produção, mas na
realidade não está. Fala de uma composição matemática (figura 3), ao falarmos de
composição matemática, supõe-se que surjam elementos relevantes do ponto de vista da
matemática, em termos da linguagem, em termos do raciocínio e da criatividade matemática.
O que é suposto os alunos fazerem é uma descrição do que vêem, a determinação da média
(tantos outros exercícios já o solicitaram) e, ainda, o cálculo do número de professores
necessários para um determinado ciclo, uma simples conta de divisão. A produção do aluno
está muito condicionada a um conjunto de sugestões. Mais uma vez, não vai além do nível de
leitura e interpretação, como o próprio título da tarefa sugere: observa a informação do
gráfico.

Figura 3: Composição matemática

Parte final. Na última parte desta unidade, que intitulamos acima de 'outros elementos'
surgem três secções muito diferentes, quase podia ser intitulada de 'anexos'. A primeira secção
apresenta um texto com algumas curiosidades históricas sobre a origem da estatística e sobre
o censo. A segunda secção apresenta quatro problemas que intitula de problemas de
estratégia, mas nenhum desses problemas tem qualquer relação com a unidade. Por fim, numa
terceira secção são apresentadas duas sugestões para trabalho de grupo, aqui pela primeira vez
surge a preocupação com o desenvolvimento do nível de produção. Nestas propostas está
prevista alguma autonomia na produção das questões, no entanto, para a explicitação dos
resultados está tudo bastante estruturado e o aluno só precisa de registar essa informação
seguindo todas as propostas.
Assim, analisando cada uma das quatro componentes do capítulo da unidade de
estatística foi possível constatar que apesar de referir na primeira página que uma das
competências a desenvolver no aluno é “o sentido crítico face à representação tendenciosa de
informação sob a forma de gráficos enganadores e a afirmação baseada em amostras não
representativas” não está salvaguardada. Também se propõe ajudar o aluno a atingir vários
objectivos, entre os quais o ser capaz de “tirar conclusões a partir da análise de informação e
fazer conjecturas”, mas ao longo do capítulo as conjecturas não são estimuladas.

4. Manual B
Estrutura. O manual B é formado por dois volumes, que abrangem 7 capítulos
temáticos. O primeiro volume integra 3 desses capítulos, enquanto o segundo é constituído
por 4. A Estatística é o 2.º capítulo do segundo volume, que é estruturado pelas seguintes
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secções: (1) Estatística: O que é? Para que serve?; (2) Recolha, organização e apresentação de
dados; (3) Medidas de tendência central; (4) O que aprendi neste capítulo; e (5) Actividades
finais. Nas três primeiras secções, as páginas do capítulo apresentam na parte central a
informação teórica − definições, alguns exemplos e exercícios resolvidos − na coluna da
direita as tarefas de aplicação dos assuntos tratados e na coluna da esquerda algumas notas
breves, como por exemplo: uma referência histórica ao uso da Estatística, a explicitação do
sistema de contagem dos dados ou ainda a clarificação de alguns aspectos da informação que
é apresentada na parte central. Na quarta secção, as páginas são divididas em duas colunas,
sendo a da esquerda para a síntese teórica dos conteúdos tratados e a coluna da direita para
tarefas de aplicação. Na última secção, apresentam-se tarefas de consolidação dos
conhecimentos adquiridos.
Componente teórica. Este manual, para evidenciar o âmbito da Estatística, começa por
evocar situações de organização de informação sobre assuntos que o aluno encontra nas mais
variadas fontes de leitura (como por exemplo, em jornais, revistas e livros de outras
disciplinas) sob a forma de tabelas e gráficos. A actividade que o aluno pode realizar, na
recolha e organização da informação e a tirar conclusões e fazer previsões, é evidenciada a
partir da interpretação de dois gráficos. Os conceitos de população e amostra surgem a partir
de três exemplos, que se circunscrevem a situações do quotidiano do aluno, relativos à idade
de alunos de uma turma, aos resultados de uma sondagem sobre o limite máximo legal do teor
de álcool no sangue permitido para conduzir e sobre a duração de pilhas.
Os conteúdos da secção sobre a recolha, organização e apresentação de dados são
abordados a partir do preenchimento de uma tabela, através de frequências absolutas e
relativas, da leitura de gráfico de barras e da construção de gráficos circulares e de
histogramas. Estes aspectos são abordados a partir de situações próximas do aluno, como a
contagem de alunos de uma turma, as frequências relativas e absolutas de rapazes e raparigas
que constituem essa turma e da cor dos seus olhos, e a organização dos pesos de alunos de
uma escola de ténis num histograma.
A secção 3 evidencia a importância dos valores de tendência central, salientando que
desses valores a média e a moda já foram abordados no ano anterior e que a mediana é
introduzida neste ano. Assim, proporciona uma revisão sobre a média e a moda através de
dois exemplos sobre a quantia em dinheiro que alguns amigos levaram para uma visita de
estudo e sobre as classificações que três alunos tiveram no final do 1.º período. Após a
resolução destes exemplos chama a atenção para o atributo crítico da média (que só se usa
para dados numéricos). A mediana é introduzida a partir das alturas de objectos, quer para um
número ímpar de dados, quer para um número par de dados, que já se encontram ordenados
por ordem crescente. Para evidenciar a chamada de atenção para a necessidade de escrever os
dados por uma dada ordem, em vez de os apresentarem já ordenados à partida, parece-nos que
merecia uma abordagem que partisse da ordenação de dados aleatoriamente distribuídos.
Segue-se um outro exemplo resolvido para determinar a moda, mediana e a média do número
de filhos dos agregados familiares que vivem num prédio. Discute a razoabilidade dos valores
obtidos, como por exemplo o cuidado a ter na análise do valor da média de filhos ser 1.75, e
destaca algumas situações em que os valores de tendência central podem ser utilizados.
A componente teórica é sobretudo estruturada com base na interpretação da
informação, traduzida na leitura das definições e dos textos que sustentam os exemplos
tratados e dos gráficos e tabelas que a sintetizam.
Nesta componente, o livro reflecte o objectivo do programa do 7.º ano de escolaridade
de desenvolver conhecimentos, nos alunos, de recolher, organizar, representar e interpretar
informação contida em gráficos ou tabelas fornecidos.
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Componente prática. As tarefas propostas nesta componente são sobretudo de
interpretação da informação, apresentada por várias representações: (1) histogramas, cuja
leitura dá a resposta directa às questões formuladas; (2) tabelas de frequências absolutas para
determinar as frequências relativas e o respectivo histograma, e construir gráficos de barras;
(3) inquérito, com a finalidade de distinguir população de amostra; (4) gráfico circular e de
barras, cuja interpretação da informação serve para responder a questões directas, cuja leitura
remete para a comparação de valores, elaboração de tabelas de frequências relativas e
absolutas e determinação de percentagens; (5) números, que resulta do cálculo da média,
moda e mediana.
Entre as tarefas da componente prática, destacam-se duas delas por apelarem ao sentido
crítico do aluno no cuidado que se deve ter na interpretação de informação estatística que
pode manipular a opinião das pessoas, como se pode observar na seguinte figura.

Figura 4: Cuidados a ter na leitura de gráficos

A primeira situação evidencia os cuidados a ter com as escalas na realização de
gráficos, enquanto a segunda situação traduz a informação de números que representam
abusivamente conceitos matemáticos, como o de área de um quadrado.
As duas últimas secções “O que aprendi neste capítulo” e “Actividades finais”
apresentam tarefas de aplicação directa dos conhecimentos adquiridos, mediante a
interpretação da informação de situações do dia-a-dia apresentada em gráficos circulares, na
organização da informação numa tabela de frequências (absolutas e relativas) e num gráfico
circular, na construção de histogramas, na determinação da moda, média e da mediana, na
organização de dados numa tabela de frequências absolutas para determinar a moda, a média
e a mediana e na aplicação da fórmula da média e das noções de moda e mediana num
conjunto de valores dados.
Para além de tarefas de interpretação da informação, estas secções apresentam tarefas
que exigem do aluno capacidade crítica da informação e de produção. O nível de literacia
relativa à análise crítica traduz-se em tarefas que procuram que os alunos: (1) fundamentem
afirmações que são dadas; (2) preencham uma tabela e justifiquem as suas respostas a
afirmações dadas sob o contexto da situação; (3) elaborem um relatório sobre a interpretação
da informação presente num gráfico de barras; (4) investiguem sobre o que acontece à média,
à moda e à mediana de um conjunto qualquer de dados se substituírem cada um deles pelo
dobro ou pelo triplo.
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O nível de literacia de produção resulta de tarefas que evocam o aluno a: (1) procurar
nos media informação estatística para ser interpretada e explicada num relatório; (2) efectuar
uma pequena investigação sobre o preço de um mesmo produto em pelo menos 8 lojas
diferentes, através do cálculo da média dos preços praticados, da elaboração de um relatório
sobre as lojas que praticam um preço abaixo da média ou acima da média dos preços para este
produto e da apresentação dos resultados graficamente; (3) trabalhar em grupo sobre um tema
de uma lista de temas fornecidos, através da recolha de dados, da sua apresentação em tabelas
de frequências e gráficos, do cálculo, quando possível, dos valores de tendência central e da
elaboração de algumas conclusões; (4) elaborar um relatório sobre os indicadores de conforto
de 12 países na Europa presentes numa figura.

5. Resultados e conclusões
A partir da leitura dos manuais foi possível constatar que a dimensão mais presente é a
de interpretação. Em ambos os manuais se nota o peso dessa dimensão. Pode ser visto tanto
ao nível da apresentação da componente teórica como da componente prática. No entanto, a
preocupação reside na quase ausência das outras dimensões que segundo Gal (2002) são
essenciais para o desenvolvimento da literacia estatística. Tal como se descreveu atrás, na
apresentação dos tópicos no manual A surge apenas uma situação crítica, mas como é
formulada imediatamente a resposta, toma um contorno mais de chamada de atenção, como
mais um tópico de aprendizagem, sem que desenvolva a atitude crítica no aluno.
Paralelamente, o manual B só apresenta tarefas de interpretação na componente teórica.
Na componente prática de ambos os manuais as tarefas propostas são na sua maioria de
interpretação (leitura e cálculo). Surgem algumas propostas que contemplam o nível crítico de
informação (comunicação) e de produção (que integra aspectos de pesquisa, síntese e
comunicação).
Na tabela seguinte (tabela 1) podemos ver a distribuição das propostas de tarefas
apresentadas ao longo dos manuais segundo o peso relativo aos três níveis considerados.
Interpretação

Análise Crítica

Produção

Manual A

44

2

3

Manual B

45

8

5

Tabela Nº 1: Distribuição das tarefas em ambos os manuais segundo os níveis de literacia

As dimensões crítica e de produção são, no manual A quase inexistentes, no manual B é
um pouco mais expressivas. Apesar de algumas tarefas propostas parecerem ter um maior
nível de exigência, constata-se, numa leitura cuidada, que as suas componentes mais
desafiantes vêm já trabalhadas no respectivo enunciado ou são respondidas sem que seja dada
a oportunidade ao aluno.
Preocupou-nos em particular, a dimensão matemática daquilo que é solicitado ao aluno,
tanto para a interpretação como para a execução de tarefas propostas. O estudo concluiu a
quase completa ausência das dimensões crítica e de produção.
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TRAINING SCHOOL TEACHERS TO TEACH PROBABILITY:
REFLECTIONS AND CHALLENGES
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Resumo
Although probability is today part of the mathematics curricula for primary and
secondary school in many countries, the specific training to teach probability is far
from being an universal component of pre-service courses for these teachers. In this
presentation I analyse the reasons why the teaching of probability is difficult for
mathematics teachers, describe the contents needed in the preparation of teachers to
teach probability and suggest possible activities to carry out this training.

1. Probability at the School Level
The reasons for including probability in schools have been repeatedly highlighted
over the past 20 years (e.g., by Holmes, 1980; Hawkins, Jolliffe & Glickman, 1991;
Gal, 2005; Franklin et al., 2005, Jones, 2005): usefulness of probability for daily life, its
instrumental role in other disciplines, the need for a basic stochastic knowledge in many
professions, and the important role of probability reasoning in decision making.
Students will meet randomness not only in the mathematics classroom, but in social
activities (games; sports), economic, meteorological, biological and political settings.
As a consequence, probability is now included in the school curriculum in many
countries at very early ages. In addition, the study of probability is pervasive in that it
starts in the primary school and continues trough secondary and high school into
university studies.
There is moreover an emphasis on the experimental approach and on providing
students with stochastic experience in recent curricula (e.g., NCTM, 2000; Parzysz,
2003; MEC, 2006a, 2006b). As argued in Batanero, Henry and Parzysz (2005) these
changes force us to reflect on the teaching of chance and probability.
Probability reasoning and literacy
Changes in what is expected in the teaching of probability and statistics do not
just concern the amount but also the quality of the content. Until recently, the school
stochastic (statistics and probability) curriculum was reduced to a formula-based
approach that resulted in students who were ill prepared for tertiary level statistics and
adults who were statistically illiterate.
The current tendency even for primary school levels is towards a data-orientated
teaching of probability, where students are expected to perform experiments or
simulations, formulate questions or predictions, collect and analyse data from these
experiments, propose and justify conclusions and predictions that are based on data
(e.g., NCTM, 2000; Burrill, 2006; Burrill & Camden, 2006). The importance of
developing stochastic thinking and not just stochastic knowledge in the students is being
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emphasized in many curricula and some authors argue that stochastic reasoning is
different from mathematical reasoning, both of them being essential to modern society
and complementing each other in ways that strengthen the overall mathematics
curriculum for students (Gattuso, 2006; Scheaffer, 2006).
Current Situation in the Training of Teachers
Changing the teaching of probability in schools will depend on the extent to
which we can convince teachers that this is one of the most useful themes for their
students. A better preparation of these teachers, who frequently lack specific preparation
is also required.
Reports from different authors (Russell, 1990; Batanero, Godino & Roa, 2004;
Franklin & Mewborn, 2006) coincide that many of the current programmes do not yet
train teachers adequately for their task to teach statistics and probability. Even when
many prospective secondary teachers have a major in mathematics, they usually study
only theoretical (mathematical) statistics in their training. Few mathematicians receive
specific training in applied statistics, designing sample collections or experiments, or
analysing data from real applications. These teachers also need some training in the
pedagogical knowledge related to statistics education, where general principles that are
valid for geometry, algebra or other areas of mathematics cannot always be applied. The
situation is even more challenging for primary teachers, few of whom have had suitable
training in either theoretical or applied statistics, and traditional introductory statistics
courses will not provide them with the didactical knowledge they need (Franklin &
Mewborn, 2006).
Research in statistics education shows that textbooks and curriculum documents
prepared for primary and secondary teachers might not offer enough support.
Sometimes they present too narrow a view of concepts (for example, only the classical
approach to probability is shown); applications are at other times restricted to games of
chance; finally in some of them the definitions of concepts are incorrect or incomplete
(Cañizares, Ortiz, Batanero & Serrano, 2002; Cardeñoso, Azcárate & Serradó, 2005).
There are also exceptional examples and experiences of courses specifically
directed to train teachers in different countries some of them based on theoretical
models of how this training should be (e.g., Kvatinsky & Even, 2002; Batanero, Godino
& Roa, 2004). Evaluation of the success of such courses is in general based on small
samples or subjective data; but anyway they provide examples and ideas for other
teachers’ educators. Below we first reflect on some specific features of probability and
then on the components of the education of teachers to teach probability.

2. The Nature of Probability
A main point in preparing teachers is the epistemological reflection, which can
help them to understand the role of concepts within mathematics and other areas, its
importance in students' learning and the students' conceptual difficulties in problem
solving. Probability is a young area and its formal development was linked to a large
number of paradoxes, which show the disparity between intuition and conceptual
development in this field (Székely, 1986; Borovcnik, Bentz & Kapadia, 1991). This
comparative difficulty is also shown in the fact that, even when Kolmogorov axiomatic
was generally accepted in 1933, professional statisticians still debate about different
views of probability and different methodologies of inference.
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Borovcnik and Peard (1996) remark that counterintuitive results in probability are
found even at very elementary levels, whereas in other branches of mathematics
counterintuitive results are encountered only when working at a high degree of
abstraction. For example, the fact that having obtained a run of four consecutive heads
when tossing a coin does not affect the probability that the following coin will result in
heads is counterintuitive. These authors also suggest that probabilistic reasoning is
different from logical reasoning because in a logical reasoning a proposition is always
true or false and we have no complete certitude about a proposition concerning a
random event.
Of particular relevance for teaching probability are the informal ideas that children
and adolescents assign to chance and probability before instruction and that can affect
subsequent learning. There is evidence that people at different ages maintain probability
misconceptions that are hard to eradicate based only on a formal teaching of the topic
(Jones, Langrall & Mooney, 2007). For example Truran (1995) found substantial
evidence that young children do not see random generators such as dice or marbles in urns
as having constant properties and consider a random generator has a mind of its own or
may be controlled by outside forces.
In arithmetic or geometry an elementary operation can be reversed and this
reversibility can be represented with concrete materials. This is very important for
young children, who still are very linked to concrete situations in their mathematical
thinking. For example, when joining a group of two apples with another group of three
apples, a child always obtain the same result (five apples); if separating the second set
from the total he/she always returns to the original set; no matter how many times this
operation is repeated. These experiences are very important to help children
progressively abstract the mathematical structure behind them.
In the case of random experiment we obtain different results each time the
experiment is carried out and the experiment cannot be reversed (we can not get the first
result again when repeating the experiment). Even though simulation or
experimentation with random generators, such as dice and coins have a very important
function in stabilizing children’s intuition and in materializing probabilistic problems,
these experiences do not provide the key to how and why the problems are solved. It is
only with the help of combinatorial schemes or tools like tree diagrams that children
start to understand the solution of probabilistic problems. This indicates the
complementary nature of classical and frequentist approaches to probability.
Another reason for difficulty in the field of stochastics is that is quickly moving
away from pure mathematics, and being more related to applications. For example,
although independence is mathematically reduced to the multiplicative rule, this
definition does not include all the causality problems that subjects often relate to
independence nor always serve to decide if there is independence in a particular
experiment.
Meanings of Probability
The concept of probability has received different interpretations according to the
metaphysical component of people’s relationships with reality (Hacking, 1975). In the
teaching of the topics several of these meanings are relevant:
• Intuitive ideas related to chance and probability and games of chance
appeared very early in many different cultures, as they appear in young
children. These conceptions were too imprecise, so that we needed the
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fundamental idea of assigning numbers to uncertain events to be able to
compare their likelihood and thus being able to apply mathematics to
the wide world of uncertainty. Hacking (1975) indicates that probability
had a dual character since its emergence: a statistical side was
concerned with stochastic rules of random processes, while the
epistemic side views probability as a degree of belief. This duality was
present in many of the authors who contribute to progress in the field.
For example, while Pascal’s solution to games of chance reflect an
objective probability his argument for belief in the existence of God is a
question of personal belief.
Classical Meaning. The first probability problems were linked to games
of chance. To compute probability, Laplace suggested reducing all the
events to a certain number of equally possible cases and considered that
probability is thus simply a fraction whose numerator is the number of
favourable cases and whose denominator is the number of all cases
possible (Laplace, 1985/1814, p. 28). This definition was criticised
because although equiprobability is clear when playing a chance game,
equiprobability can hardly be found apart from games of chance.
Frequentist Meaning. The convergence of frequencies for an event, after
a large number of identical trials of random experiments, had been
observed over several centuries. Bernoulli’s proof that the stabilized
value approaches the classical probability, was interpreted as a
confirmation that probability was an objective feature of random events.
Given that stabilized frequencies were observable, they can be
considered as approximated physical measures of this probability.
However, the frequentist approach does not provide the exact value of
the probability for an event and we cannot find an estimate of the same
when it is impossible to repeat an experience a very large number of
times. It is also difficult to decide how many trials are needed to get a
good estimation for the probability of an event. (Batanero, Henry &
Parzysz, 2005).
Subjective Meaning. Bayes’ formula permitted the finding of the
probabilities of various causes when one of their consequences is
observed. The probability of such a cause would thus be prone to
revision as a function of new information and would lose its objective
character postulated by the above conceptions. Keynes, Ramsey and de
Finetti described probabilities as personal degrees of belief, based on
personal judgment and information about experiences related to a given
outcome. They suggested that the possibility of an event is always
related to a certain system of knowledge and is thus not necessarily the
same for all people. The fact that repeated trials were no longer needed
was used to expand the field of applications of probability theory.
However, the controversy about the scientific statute of results which
depends on judgments that vary with the observer still remains.
Mathematical Meaning. Throughout the 20th century, different
mathematicians contributed to the development of the mathematical
theory of probability. Borel’s view of probability as a special type of
measure was used by Kolmogorov, who applied sets and measure
theories to derive a satisfactory axiomatic, which was accepted by
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different schools regardless of their philosophical interpretation of the
nature of probability. Probability theory proved its efficiency in many
different fields, but the particular models used are still subjected to
heuristic and theoretical hypotheses, which need to be evaluated
empirically.
When teaching probability these different meanings of probability should be
progressively taken into account, starting by the students’ intuitive ideas of chance and
probability, since, understanding is a continuous constructive process where students
progressively acquire and relate the different meanings of the concept.
The Interplay between Statistics and Probability
Statistics and probability are linked in school mathematics in many countries and
within mathematics theory and practice. Some curricula (e.g. in France) require
implementing an experimental approach to statistics through simulations with the
purpose of preparing students to understand the law of large numbers and to grasp the
interaction between the notions of relative frequency and probability. However some
wording of the law of large numbers raises an epistemological obstacle because it seems
to include both a real and a theoretical object (frequency and probability) in the same
formula; the teachers do not perceive this obstacle.
Probability is also a privileged field to study mathematical modeling. But while
the probability theory taught in a finite context, is very simple, its abstract model part is
not direct, and could require a long period of learning (Chaput, Girard & Henry, 2008).
Finally the school curriculum is forgetting the subjective point of view of probability,
while many everyday applications of probability require this view, which is today
widely used in the applications of statistics (Carranza & Kuzniak, 2008).
In summary, probability is difficult to teach, because we should not only present
different probabilistic models and show their applications, but we have to go deeper into
wider questions, consisting of how to interpret the meaning of probability, why a model
is suitable, how to help students develop correct intuitions in this field and deal with
controversial ideas, such as randomness or causality.

3. Training Teachers to Teach Probability
Teachers’ Attitudes and Beliefs
We should pay attention to teachers’ statistical conceptions and beliefs since
mathematics teachers’ thinking is the key factor in any movement towards changing
mathematics teaching and determines both the students’ knowledge and the students’
beliefs concerning mathematics. Steinbring (1990) suggested that teachers educators
have to cope with the problem of how the particular nature of stochastics is in
disagreement with traditional school mathematics. At the same time they have to
produce conditions for integrating stochastics in the school, while at the same time
widening the teachers’ views of what is mathematics.
While traditional mathematics see the topic as based on a hierarchical and
cumulative amount of concepts, which are learnt in a linear sequence, stochastic
knowledge is more complex and systemic and stochastic problems include much more
interpretative activities than other areas of mathematics. Thus, very elementary concepts
are interrelated with the context when they apply. For example, to understand what a
random variable is, a person needs to assume a model for randomness, a concept linked
to many philosophical interpretations.
Training school teachers to teach probability…
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Moreover, teachers also have subjective theories comprising instructional contents
and instructional goals linked with these contents. Thus, the students’ implemented
curricula for similar mathematical content might differ considerably with regard to the
teachers’ objectives or beliefs depending on static versus a dynamic view of
mathematics and orientation towards formal mathematics versus mathematical
applications (Eichler, 2008).
Certain types of knowledge – including an understanding of how students learn
specific concepts – are difficult for teachers to obtain in pre-service teacher programs.
These knowledge types are best obtained in continuing professional development after
the teacher has some experience in the classroom. However, when teachers tend to omit
the teaching of probability and statistics, there is little opportunity for teachers'
professional development.
Teachers’ Probabilistic Knowledge
Some of the activities in which teachers regularly engage, such as “figuring out
what students know; choosing and managing representations of mathematical ideas;
selecting and modifying textbooks; deciding among alternative courses of action” (Ball,
Lubienski & Mewborn, 2001, p. 453) involve mathematical reasoning and thinking.
Consequently, teachers’ instructional decisions in the teaching of probability are
dependent on the teacher’s probabilistic knowledge. This is cause for concern when
paired with evidence that teachers tend to have weak understanding of probability.
Research from Begg and Edward (1999) found that primary school teachers had a
weak understanding of probability, with only about two-thirds in-service and preservice teachers in their sample understanding equally likely events and very few
understanding the concept of independence. Batanero, Cañizares and Godino (2005)
analysed results from an initial assessment to a sample of 132 pre-service teachers in
Spain that showed they frequently hold three probabilistic misconceptions:
representativeness, equiprobability and outcome approach.
The importance of the role of variation has been documented by a variety of
researchers (Snee, 1990; Watson & Kelly, 2002) and is considered by Wild and
Pfannkuch (1999) as the heart of their model of statistical thinking. However, in Borim
and Coutinho (2008), research the teachers’ predominant reasoning about variation was
verbal, with the understanding that standard deviation is a measure of sample
homogeneity. Being limited to the verbal reasoning about variation did not allow these
teachers to teach their students the meaning of measures such as standard deviation,
restricting them to the teaching of algorithms. None of the teachers integrated process
reasoning, which would relate the understanding of mean, deviations from the mean, the
interval of k standard deviations from the mean and the density estimation of frequency
in that interval.
As regards distribution, another core idea in stochastic reasoning Canada (2008)
examined how pre-service teachers and middle school students reason about
distributions as they consider graphs of two data sets having identical means but
different spreads. While both subject groups reasoned about the task using the aspects
of average and variation, relatively more pre-service teachers combined both aspects to
constitute an emerging form of distributional reasoning in their responses. However,
almost 35% of the pre-service teachers initially agreed with the hypothetical argument
that there was “no real difference”.
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Most teachers have little or no prior experience with conducting probability
experiments or simulations. Thus, they may have difficulty implementing an
experimental approach to teaching probability or teaching through statistical
investigation (Stohl, 2005). In an experiment organised by Lee and Mojica (2008),
although the participants teachers engaged students in statistical investigations through
probability experiments, they often missed opportunities for deepening students’
reasoning. Teachers’ approaches to using empirical approach to probability did not
foster a frequentists conception of probability as a limit of a stabilized relative
frequency after many trials. Teachers almost exclusively chose small samples sizes and
rarely pooled class data or used representations supportive of examining distributions
and variability across collections of samples so they failed to address the heart of the
issue.
Teachers’ Professional Knowledge
The teaching of statistics and probability takes place in mathematics classrooms,
and teachers tend to adapt their vision of stochastics and its teaching, to problemsolving methods and reasoning standards used in mathematics. A wide statistical
knowledge, even when essential, is not enough for teachers to be able to teach
probability. As argued by Ponte (2008), we need a better vision of how teachers learn so
that that they can put it into their professional practice. He suggests that we should view
teachers as professionals, and ground teacher education in professional practice, making
all elements of practice (preparing lessons, tasks and materials, carrying out lessons,
observing and reflecting on lessons) a central element in the teacher education process.
Research focused on teacher's training is producing a great deal of information
about this “professional knowledge”, which includes the following complementary
aspects (Aichele & Coxford, 1994):
• Epistemological reflection on the meaning of concepts to be taught (e.g.
reflection on the different meaning of probability). For the particular
case of statistics, Biehler (1990) also suggested that teachers require
meta-knowledge about stochastics, including a historical, philosophical,
cultural and epistemological perspective on stochastics and its relations
to other domains of science.
• Experience in adapting this knowledge to different teaching levels, and
students’ various levels of understanding. This include, according
Steinbring (1990), organizing and implementing statistics projects,
experiencing students’ multiple forms of work and understanding
experiments, simulations and graphical representations not just as
methodological teaching aids, but rather as essential means of knowing
and understanding.
• Critical capacity to analyse textbooks and curricular documents.
• Prediction of students' learning difficulties, errors, obstacles and
strategies in problem solving (e.g., students strategies in comparing two
probabilities; students' confusion between the two terms in a conditional
probability).
• Capacity to develop and analyse assessment tests and instruments and
interpret students’ responses to the same.
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• Experience with good examples of teaching situations, didactic tools and
materials (e.g., challenging and interesting problems; Galton board,
simulation, calculators, etc.).
The professional knowledge required for teaching is critical at all levels, but there
are additional complexities at the primary (elementary) school level, where teachers’
preparation for teaching probability might be limited. Clearly instruction about routine
processes – such as carrying out experiments or computing probabilities – is important,
but probabilistic literacy requires the capacity to critically examine and reason about
real-world random phenomena. Some significant issues here are whether or not teachers
are able to (a) recognize what concepts can be addressed through a particular resource
or task, and (b) implement effective learning in the classroom with them. However,
professional knowledge as regards statistics and probability is often weak. For example,
the teachers’ lack of was evident in their approaches to the lesson-planning task, in
Chick and Pierce (2008) research in that they seemed to struggle to bring significant
concepts to the fore, despite all the affordances (the opportunities that are inherent in a
task) in the resource.
Training teachers requires a model for this professional knowledge: Burguess
(2008) starts for the components described by Ball, Thames and Phelps (2005) common
knowledge of content, specialised knowledge of content, knowledge of content and
students and knowledge of content and teaching and cross these categories with those
describing essential modes of statistical reasoning to examine teachers’ professional
knowledge to teach statistical investigations. Godino, Batanero, Roa and Wilhelmi
(2008) proposed another model with six components: epistemology, instructional
resources, knowledge about students’ affection, capacity to implement adequate
discourse and communication in the classroom and capacity to adapt to the global
school curriculum and social factors.

4. Possible Activities to Train Teachers in Probability
It is important to find suitable and effective ways to teach this professional
knowledge to teachers. Since students build their knowledge in an active way, by
solving problems and interacting with their classmates we should use this same
approach in training the teachers especially if we want them later use a constructivist
and social approach in their teaching (Even & Lappan, 1994; Jaworski, 2001). An
important view is that we should give teachers more responsibility in their own training
and help them to develop creative and critical thinking. That is why we should create
suitable conditions for teachers to reflect on their previous beliefs about teaching and
discuss these ideas with other colleagues (Thompson, 1992).
One fundamental learning experience that teachers should have to develop their
probability thinking is working with experiments and investigations. To teach inquiry,
teachers need skills often absent in mathematics classrooms: such as ability to cope with
ambiguity and uncertainty; re-balance between teacher guidance and student
independence and deep understanding of disciplinary content. Makar (2008) proposed a
model of learning with four cycles: orientation, exploration, consolidation and
commitment. Some other approaches in the training of teachers include:
• Promoting collaborative work among pre-service teachers during that
training is essential to improving professional practice because it is
through the exchange of ideas and materials among teachers who have
Training school teachers to teach probability…
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common problems and needs that new ideas emerge for the introduction
of new activities, new practices or new competencies (Carvalho, 2008).
Teachers’ collective analysis and discussion of the students’ responses,
behavior, strategies, difficulties and misconceptions when solving
probability problems or projects (e.g. the project “Check your intuitions
on randomness” described by Godino, Batanero, Roa & Wilhelmi,
2008) can reveal that teachers lack some specific knowledge, for
example the different approaches to probability and its epistemological
problems. Groth (2008) suggests that teachers of stochastics must deal
with two layers of uncertainty in their daily work. The first layer relates
to disciplinary knowledge, Uncertainty is also ubiquitous in teaching
because of the unique and dynamic interactions among teacher,
students, and subject matter in any given classroom Hence, teachers
must understand and navigate the uncertainty inherent to both
stochastics and the classroom simultaneously in order to function
effectively. Case discussion among a group of teachers where they offer
and debate conjectures about general pedagogy, mathematical content,
and content-specific pedagogy can help teachers challenge one
another’s claims and interpretations (Groth, 2008).
Planning a lesson to teach students some content using a given
instructional device to develop probability and professional knowledge
of teachers (Chick & Pierce, 2008). Since teachers are asked to teach
probability for understanding, it is essential that they experience the
same process as their students. One way to do this is to have the
students play the role of the learner and the teacher at the same time,
going through an “actual teacher as learner practice”. If they had the
chance to go through such a lesson as a learner and at the same time
look at it from the point a view of a teacher, chances are that they will
try it out in his own classroom.
Project work. New curriculum and methodology guidelines suggest that
when teachers are involved in research projects it can change how
mathematics is experienced in the classroom, especially in connection
to stochastics (Carvalho, 2008). Inquiry is a well accepted (but not
always implemented) process in other school subjects, like science and
social studies, but it is rarely used in a mathematics classroom (where
statistics is usually taught). Moreover when time available for teaching
is scarce a formative cycle when teachers are first given a project to
work with and then carry out a didactical analysis of the project can
help to simultaneously increase the teachers’ mathematical and
pedagogical knowledge and at the same time provides the teacher
educator with information regarding the future teachers’ previous
knowledge and learning (Godino, Batanero, Roa & Wilhelmi, 2008).
Working with technology. Lee and Hollebrand (2008) design used
technology both as amplifiers and reorganisers to engage teachers in
tasks that simultaneously developed their understanding of probability
with technology and provided teachers with experience first hand about
how technology tools can be useful in fostering stochastical thinking.
We can also capitalize on the ability of some software to be used as a
tool-builder to gain conceptual understanding of probability ideas. In
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the experiences of Batanero, Cañizares and Godino (2005) simulation
helped to train teachers simultaneously in probability content and its
pedadogy, since it helps to improve the teachers’ probabilistic
knowledge, while making them conscious of incorrect intuitions within
their students and themselves. Technology helped teachers in Sánchez
and García (2008) experience to overcome their limitations in
understanding the complex relationships between randomness, structure
and variation. Integration of computer tools was critical in developing
an instructional sequence for middle school teachers that would tie
together the loosely related topics that typically characterize school
statistics curricula and helped them develop an understanding of
distribution (McClain, 2008).

5. Further Reflections
The above discussion related to the multifaceted meanings of probability suggests
that teaching cannot be limited to one of these different perspectives because they are
dialectically and experientially intertwined. Probability can be viewed as an a priori
mathematical degree of uncertainty, as evidence supported by data, a personal degree of
belief and as a mathematical model that helps us understand reality.
The controversies that historically emerged about the meaning of probability have
also influenced teaching. Before 1970, the classical view of probability based on
combinatorial calculus dominated the secondary school curriculum. Since combinatorial
reasoning is difficult students often found this approach to be very hard, and, moreover,
the applications of probability to different sciences were hidden. Probability was
considered by many secondary school teachers as a subsidiary part of mathematics,
since it only dealt with chance games. In other cases it was just considered as another
application of set theory (Parzysz, 2003).
With the increasing computer development, there is a growing interest in an
experimental introduction of probability as a limit of the stabilized frequency.
Simulation and experiments help students solve some paradoxes which appear even
with apparent probability problems. However, a pure experimental approach is not
sufficient in the teaching of probability. Even when a simulation can help to find a
solution to a probability problem arising in a real world situation, it cannot prove that
this is the most relevant solution, because it depends on the hypotheses and the
theoretical setting on which the computer model is built. A genuine knowledge of
probability can only be achieved through the study of some formal probability theory.
However, the acquisition of such formal probability theory by the students should be
gradual and supported by their stochastic experience.
Teachers need support and adequate training to succeed in achieving an adequate
equilibrium of intuition and rigour when teaching probability. Unfortunately, due to
time pressure teachers do not always receive a good preparation to teach stochastics in
their initial training. It is important to convince teachers educators that stochastics is an
essential ingredient in the training of teachers. Moreover, despite the acknowledged fact
that probability is distinct and different from other areas of mathematics and the implied
need to provide mathematics teachers with a special preparation to teach this topic, it is
possible to connect the stochastic and mathematical preparation of teachers when time
for training teachers is scarce. For example, Engel and Wörn (2008) present an example
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of an integrative approach that connects central topics of school mathematics with the
signal-noise model which is one of the most fruitful ideas in stochastics.
Finally, much more research is still needed to clarify the essential components in
the preparation of teachers to teach probability as the adequate method and level in
which each component should be taught. The significant research efforts focusing on
mathematics teacher education and professional development in the past decade (Brown
& Borko, 1992; Thompson, 1992; Llinares & Krainer, 2006; Ponte & Chapman, 2006;
Hill, Sleep, Lewis & Ball, 2007; Wood, 2008) have not been reflected in statistics
education. This is am important research area that can contribute to improve statistics
education at school level.
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DESAFIOS E COMPLEXIDADES NA CONCEPÇÃO E EXPLORAÇÃO
DE TAREFAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SENTIDO DO
NÚMERO
Joana Brocardo
ESE-IP de Setúbal
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Catarina Delgado
ESE-IP de Setúbal
catdelgado@netcabo.pt
Esta conferência incide sobre o trabalho que efectuámos no âmbito do projecto
Desenvolvendo o sentido do número: perspectivas e exigências curriculares (DSN) que
decorreu entre 2006 e 2008. Este projecto tinha como objectivos, entre outros, aprofundar o
estudo sobre o desenvolvimento do sentido do número nos primeiros anos de escolaridade (512 anos) e experimentar e publicar materiais que contribuíssem para esse desenvolvimento. A
equipa do projecto integrou professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico, educadoras e
professores das Escolas Superiores de Educação de Leiria, Lisboa e Setúbal. A par do
aprofundamento teórico, inicialmente muito focado no modo de entender o sentido do
número, a equipa desenvolveu parte do seu trabalho na concepção de tarefas e, a partir de
certa altura, na concepção de cadeias de tarefas. Nesta conferência iremos focar-nos nos
desafios e complexidades que a elaboração e exploração de tarefas nos colocaram.
Começamos por apresentar algumas ideias centrais sobre a importância das tarefas e dos
contextos na aprendizagem dos alunos, referindo em seguida os aspectos que caracterizam
uma cadeia de tarefas e o processo subjacente à sua construção. Para exemplificarmos
algumas das ideias relacionadas com a exploração de tarefas e reflectirmos sobre o trabalho
do professor, recorremos a uma tarefa concebida e experimentada no âmbito do projecto DSN
e a pequenos excertos de episódios de sala de aula que ilustram os processos utilizados pelos
alunos na sua resolução.

1. As tarefas: ideias centrais
Vários autores (Stein &Smith, 1998) destacam o papel central das tarefas no processo
de ensino e aprendizagem, considerando que estas constituem a base para a aprendizagem dos
alunos. Referem também a importância dos alunos terem a oportunidade de explorar tarefas
de natureza diversa. A resolução de problemas, de exercícios e investigações constituem
diferentes oportunidades para os alunos pensarem. Esta diferenciação conduz “ao
desenvolvimento de ideias implícitas nos alunos sobre a natureza da Matemática – sobre se a
Matemática é algo de que eles podem pessoalmente compreender o sentido e quão longa e
arduamente devem trabalhar para o conseguir” (Stein & Smith, 1998, p. 264). O importante é
conseguir um equilíbrio que depende em grande medida das experiências anteriores dos
alunos e da “arte” e das opções do professor.
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Para além de diversificar o tipo de tarefas que propõe aos alunos é fundamental que o
professor, ao construir ou seleccionar tarefas, tenha em atenção os contextos que lhes estão
associados. Freudenthal (1973) considera que os contextos devem ser potencialmente ricos de
modo a permitirem matematizar a situação. Encarando a matemática como uma actividade
humana, este autor considera que: “ o que as pessoas têm de aprender não é a matemática
enquanto sistema fechado, mas antes uma actividade, o processo de matematizar a realidade e,
ainda, se possível, matematizar a matemática” (Freudenthal, 1968, p. 4). Para Fosnot e Dolk
(2001) as situações susceptíveis de serem matematizadas pelos alunos devem ter as seguintes
características:
• Permitir o uso de modelos. Numa tarefa, as situações propostas e as imagens
eventualmente associadas são fundamentais para “levar” os alunos a usar um
determinado modelo. Por exemplo, determinar o número de bombons
arrumados em caixas ou o número de comprimidos dispostos em placas,
sugere o uso do modelo rectangular como modelo de contagem. É importante
que o mesmo modelo surja associado a diferentes contextos, permitindo a sua
generalização e consequentemente, facilitando o seu uso por parte dos alunos.
• Fazer sentido para os alunos. As situações associadas aos contextos, sejam
elas reais ou imaginárias, devem permitir que os alunos lhe atribuam sentido
e que as compreendam. Só assim poderão ser capazes de analisar a
razoabilidade das acções que vão realizando e dos resultados a que vão
chegando. Por exemplo, as crianças conseguem “agir”, no sentido de analisar
e manipular, sobre contextos da vida de todos os dias como as embalagens de
ovos ou de bombons ou sobre contextos imaginários mas que pertencem ao
seu mundo (situações que estão associadas a histórias ou a desenhos
animados, por exemplo). Pelo contrário, não conseguem “agir” sobre
situações que envolvam a interpretação de contextos, reais ou imaginários,
que desconhecem.
• Criar surpresa e suscitar questões. Contextos que naturalmente façam surgir
questões do tipo Porque é que isto acontece? E o que acontece se…? são
contextos ricos. Não só porque suscitam a vontade de os explorar, mas
também porque podem dar origem à formulação de outros problemas.
Propor aos alunos cadeias de tarefas é outra ideia central que gostaríamos de abordar
nesta conferência e que, a partir de determinado momento, norteou o trabalho desenvolvido
pela equipa do projecto DSN. Mas, o que são cadeias de tarefas? E, o que envolve a
construção de uma cadeia de tarefas?
Uma cadeia de tarefas corresponde a uma sequência de três ou quatro tarefas que
procura desenvolver um conjunto de aspectos interrelacionados e que constitui, ao fim ao
cabo, um modo com se pensou uma trajectória de aprendizagem para alguns dos temas e
relações incluídos no sentido do número. Para ilustrar esta ideia, apresentamos uma pequena
descrição de uma cadeia de tarefas concebida no projecto DSN:
Esta cadeia é composta por três tarefas que foram pensadas para o último semestre do 2º
ano. Centra-se na construção de uma trajectória de aprendizagem que parte do conhecimento
relativo ao cálculo aditivo para desenvolver a noção de multiplicação. 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 de 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). (DSN - Materiais para o professor do 1º ciclo,Vol. II,
p. 27)
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Desta descrição sobressaem dois aspectos que estão associados ao processo de
construção de uma cadeia de tarefas. Um primeiro aspecto relaciona-se com o facto de se
partir do conhecimento dos alunos. Ou seja, a cadeia é construída tendo por base um
momento de diagnóstico que permite ter a percepção do que os alunos já sabem fazer. Um
segundo aspecto relaciona-se com a ideia de progressão de aprendizagem. As tarefas são
concebidas sequencialmente de modo a permitir, por exemplo, a passagem de níveis mais
baixos de estruturação das operações para níveis mais elevados, a que corresponde um
processo de matematização vertical.

2. As tarefas: processo de construção e divulgação
Para a elaboração das tarefas organizaram-se sub-equipas constituídas por professores
das Escolas Superiores de Educação e pelo professor/educadora da turma em que elas iriam
ser exploradas. O processo de construção das tarefas incluiu três fases. Numa primeira fase,
foi elaborada a tarefa e a respectiva ficha com indicações para o professor. A segunda
correspondeu à experimentação das tarefas na sala de aula pelo professor/educadora da turma.
Numa terceira fase, foi efectuada a reformulação da tarefa e a conclusão da ficha de
indicações para o professor, acrescentando-se os “caminhos a seguir pelos alunos” resultantes
da observação das aulas e da análise das produções dos alunos.
Como resultado deste trabalho foram editados materiais de apoio para o educador e para
o professor que incluem uma ficha do aluno e uma ficha para o educador ou para o professor,
sendo esta constituída pelos seguintes itens:
• ano de escolaridade (onde também se explicita o período do ano lectivo que se
considera adequado para explorar a tarefa);
• ideias e procedimentos em desenvolvimento;
• ideias e procedimentos a desenvolver;
• sugestões para apresentação e exploração da tarefa;
• possíveis caminhos a seguir pelos alunos.

3. As tarefas: concretização
Nesta secção iremos descrever o modo como foi concretizada uma cadeia de tarefas,
recorrendo a um exemplo. A cadeia que seguir apresentamos foi pensada para ser realizada
num 2º ano de escolaridade, durante o 2º período e centra-se na multiplicação. A cadeia é
constituída por 3 tarefas: Aperitivos, 100 ovos e Comprimidos.
100 0vos
APERITIVOS
1 por criança
espetada de:
1 pedaço de queijo
2 salsichas
3 fatias de tomate

Drª Paula Matoso
Para
Ana Carolina Borralho

1 comprimido
de 8 em 8 horas

Drª Paula Matoso
Para
Manuel Almeida
1 comprimido
de 6 em 6 horas

Quantas caixas?
Como se podem embalar?

Figura 1 – Cadeia de tarefas: Aperitivos, 100 ovos e Comprimidos
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A tabela 1 apresenta as ideias principais que estiveram na base da construção desta
cadeia, no que se refere aos sentidos da multiplicação envolvidos, aos contextos utilizados,
aos procedimentos de cálculo esperados, às propriedades e relações envolvidas e aos modelos
associados aos contextos.
Sentidos
Aditivo

Contextos
Fazer espetadas com
diversos ingredientes
Embalar ovos
Comparar o tempo gasto
na toma de comprimidos

Procedimentos
de cálculo
Adição repetida

Propriedades e
relações
Ideia da
propriedade
comutativa
Dobro/metade

Multiplicação
(ideia de
produto)

Proporcional Comparar o tempo gasto
na toma de comprimidos

Dobro

Modelos
Linear
Linha
numérica
Grupos
Estrutura
rectangular
Linha dupla
Tabela

Tabela 1 – Concretização da cadeia

A concepção da cadeia tem por base uma trajectória de aprendizagem. Parte-se do
sentido aditivo da multiplicação (repetição de medidas ou quantidades), procurando que os
alunos evoluam da adição repetida para a ideia de multiplicação. Aliada a esta evolução os
alunos devem conseguir passar do modelo linear – contar os objectos um a seguir aos outros para a linha numérica e para os grupos (contar por grupos, 2 grupos de 6, 3 grupos de 6).
Também se procura que os alunos comecem a desenvolver o sentido proporcional começando
a usar a linha dupla.
Exemplificamos em seguida a construção de uma das tarefas – Comprimidos,
nomeadamente no que se refere ao modo como é apresentado o contexto aos alunos. Para
explicitar uma ideia, o uso de contrastes é, muitas vezes, bastante facilitador. Por isso, vamos
apresentar a tarefa Comprimidos tal como foi proposta (figura 2) e uma outra que envolve a
mesma problemática mas que é construída de um modo muito diferente (figura 3).
A tarefa Comprimidos construída no âmbito do projecto DSN inclui, na folha para o
aluno, um conjunto de imagens ilustrativas da situação. A tarefa da figura 3 corresponde à
mesma situação mas enunciada de uma forma mais “tradicional”.
Melhorex
24 comprimidos

Drª Paula Matoso
Para
Ana Carolina
Borralho
1 comprimido
de 8 em 8 horas

O Manuel foi ao médico que lhe
receitou duas caixas de Melhorex com
24 comprimidos cada uma. Devia
tomar um comprimido de 6 em 6
horas até acabar as duas caixas.
A Ana Carolina começou a tomar os
dois comprimidos há duas semanas,
só que os toma de 8 em 8 horas.
Quem toma mais comprimidos
por dia?
Quem acaba primeiro o
tratamento?

Drª Paula Matoso
Para
Manuel Almeida
1 comprimido
de 6 em 6 horas

Figura 2 – Tarefa Comprimidos proposta
no âmbito do projecto DSN.
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Depois de apresentar uma folha como a da figura 2, o professor devia apresentar a
seguinte história:
Manuel conta a Ana Carolina que no sábado passado tinha ido a uma médica, porque
estava doente, e que estava a tomar comprimidos de Melhorex: 1 comprimido de 6 em 6 horas.
A Ana Carolina riu-se porque há uma semana atrás também tinha ido a uma médica e
também começou a tomar um comprimido de Melhorex, só que de 8 em 8 horas.
O medicamento e a quantidade eram iguais: 2 caixas de Melhorex de 2 placas de 24
comprimidos cada uma.
— Tomo mais do que tu —, diz o Manuel.
Ana Carolina pensa um pouco e responde hesitante:
— Sim ... mas como .... como comecei antes de ti, se calhar ... parece-me que vamos
terminar os comprimidos ao mesmo tempo. (DSN - Materiais para o professor do 1º ciclo, Vol.
II, p. 43)

Comparemos as duas propostas de tarefas, tendo por base as componentes fundamentais
referidas por Fosnot e Dolk (2001) dos contextos das tarefas:
• Fazer sentido para os alunos. Como já referimos anteriormente, esta ideia
relaciona-se também com o facto do contexto ser entendido pelos alunos, que
seja, algo acessível, que eles percebam. A versão que não usámos tem mais
dificuldade em ser percebida por um aluno de 2º ano. No entanto, para alunos
mais velhos não nos parece que a este nível houvesse diferenças
significativas.
• Criar surpresa e suscitar questões. Neste ponto há, na nossa perspectiva, uma
grande diferença entre as duas propostas. Na versão que não foi utilizada no
projecto as questões surgem formuladas à partida. Na outra, os alunos são
envolvidos por uma história, que para além de dar sentido à situação, os
convida a analisá-la. Neste caso concreto os alunos terão de “decidir” se as
duas personagens da história terminam o tratamento ao mesmo tempo ou não,
apoiando-se nos argumentos apresentados na história.
• Permitir o uso de modelos. Na proposta construída no âmbito do projecto DSN
as imagens têm uma função importante: as placas de comprimidos que
sugerem a possibilidade de usar a estrutura rectangular e o relógio que
pretende fazer apelo à associação com as horas. No entanto, na versão da
nossa proposta que apresentamos na figura 2 o relógio constituiu uma
referência fraca. Por isso, na versão publicada colocámos 2 relógios: um
marcava oito horas e o outro oito, tal como mostra a seguinte figura.

Drª Paula Matoso
Para
Ana Carolina
Borralho
1 comprimido
de 8 em 8 horas

Drª Paula Matoso

Para
Manuel
Almeida
1 comprimido
de 6 em 6
horas

Figura 4 – Tarefa Comprimidos reformulada
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4. Focar o olhar no processo de experimentação da tarefa Comprimidos…
Para tornar mais perceptíveis os desafios e complexidades que a experimentação das
tarefas nos colocou iremos apoiar-nos em episódios de sala de aula. Tomemos como exemplo
a tarefa Comprimidos e comecemos por nos centrar no momento de apresentação da tarefa.
Apresentação da tarefa: como interpretam os alunos a situação?
A interpretação da situação passa por compreender o que significa “tomo mais do que
tu”. O seguinte excerto é analisado tendo em conta o entendimento que alguns alunos têm
desta ideia, que é fundamental na compreensão da situação proposta.
Professor: A Ana Catarina disse: “Sim, o Manuel toma mais do que a
Carolina porquê, diz lá, Ana Catarina?
Ana: 6 horas é menor do que 8 horas.
Professor: Então… então o que é que o Manuel quer dizer com “Tomo
mais do que tu”?
Vasco: Como toma mais cedo… toma mais cedo, a seguir ela toma,
a seguir ele toma, a seguir ela toma. Se fosse ao mesmo tempo, se eles
tivessem comprimidos ao mesmo tempo, o Manuel acabava primeiro os
comprimidos porque tomava comprimidos primeiro que ela. (…)
Francisco: Eles … aaaa. A Carolina pode ter começado primeiro que o
Manuel Almeida e depois o Manuel Almeida… ummmm…
Vasco: Ó Francisco, o que eu disse era, se começassem ao mesmo
tempo…
Rodrigo: Eu não fiz as contas, mas até podem acabar ao mesmo
tempo, porque ela começou primeiro, mas o Manuel toma de menos em
menos tempo. Por isso pode haver um tempo de compensação, mais ou
menos…
Professor: Melanie, o que é que tu achas?
Melanie: Acho que está certo, acho que o Manuel toma mais
comprimidos do que a Carolina?
Professor: Achas ou tens a certeza, diz a Marina.
Melanie: Tenho a certeza.
Professor: Tens a certeza, porquê? Explica lá?
Melanie: Porque acho que o Manuel, a hora dele é mais… eu não sei
explicar bem, a hora dele é… é que ele toma os comprimidos primeiro do que
ela.
Professor: Vamos ver. Quem é que quer dar uma ideia para nós
verificarmos se ele toma ou não… Como é que nós podemos fazer para
verificar se ele toma ou não mais comprimidos do que ela e o que ele quer
dizer com isso?
Rodrigo: Já disseram que cada placa tem 24 e que eles vão tomar a
mesma quantidade, porque vão tomar 2 caixas com duas placas, cada
caixa tem duas placas.
Professor: Portanto vão tomar a mesma quantidade.
Rodrigo: Sim, mas podem acabar ou antes ou depois ou ao mesmo
tempo que é o mais provável.
Professor: Vocês acham que o que o Rodrigo disse é verdade?
Professor: Então eles vão tomar a mesma quantidade, ou não?
Professor: Não vão tomar os dois as duas caixas de Melhorex?
Desafios e complexidades na concepção e...
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Alunos: Sim!
Professor: Então o que é que o Manuel quer dizer com “Vou tomar mais
do que tu”?
Rodrigo: É que se calhar vai tomar de menos em menos tempo.

Apresentação da tarefa: que desafios/complexidades para o professor?
O excerto apresentado anteriormente permite ilustrar três aspectos relacionados com o
trabalho do professor durante a apresentação de uma tarefa que consideramos como
desafios/complexidades.
Um primeiro aspecto relaciona-se com a necessidade de lidar com diferentes níveis de
compreensão da tarefa. Como podemos observar, Rodrigo parece desde logo compreender a
situação e revela facilidade em verbalizar a sua interpretação. Vasco mostra algumas
dificuldades a este nível e Ana centra-se na ideia de que o intervalo de tempo das tomas do
Manuel é inferior às de Carolina. Colocando questões tais como: “Tens a certeza, porquê?
Explica lá?”, o professor vai pedindo clarificações e justificações sobre as ideias apresentadas
de modo a que todos compreendam a situação proposta.
Um segundo aspecto, que está intimamente relacionado com o primeiro, prende-se com
a importância do professor fazer a “ligação” entre as explicações feitas pelos alunos com
diferentes níveis de compreensão. Quando o professor pergunta: “Vocês acham que o que o
Rodrigo disse é verdade?”, está a tentar que os restantes alunos interpretem o raciocínio
apresentado pelo Rodrigo.
Um último aspecto que pode ser identificado neste excerto e que está muito presente
neste modo de apresentar as tarefas é a necessidade de tornar explícita uma condição da
situação. Neste caso, era fundamental que os alunos percebessem que, tanto o Manuel como
Carolina, iriam tomar o mesmo número de comprimidos, aspecto que parece não ser claro à
partida para todos os alunos. Como podemos observar no excerto, depois da intervenção de
vários alunos no sentido de clarificar o que significa “tomo mais do que tu”, o professor tem a
necessidade de reforçar a ideia do Rodrigo afirmando: “Portanto vão tomar a mesma
quantidade”.
Um último aspecto que gostaríamos de referir e que pode constituir um
desafio/complexidade para o professor é decidir sobre se deve ou não efectuar registos e se
sim, como o fazer. A ficha das indicações para o professor associada a esta tarefa sugeria o
seguinte: “Anote as reacções espontâneas no quadro como hipóteses a testar”. Apesar desta
ideia não poder ser ilustrada no excerto acima apresentado consideramos importante que o
professor efectue registos das ideias dos alunos à medida que estas vão surgindo e leve os
alunos a olhar para elas como “hipóteses a testar”, ou seja, como conjecturas que
desencadeiam a necessidade de serem comprovadas.
Exploração da tarefa: Ouvindo Francisco a explicar como calculou a duração do
tratamento
Francisco usa as placas de comprimidos para representar grupos de 4:

Desafios e complexidades na concepção e...

7

J. Brocardo e C. Delgado

Conferência Plenária 2

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

Mostra esta representação e explica:
Francisco: Eu já sabia que o Manuel tomava 4 comprimidos por dia e a Carolina tomava
3 comprimidos por dia e então fiz 4 caixas de comprimidos…
Professor: Placas.
Francisco: Placas de comprimidos e depois fiz…
Professor: Numa fila.
Francisco: Numa fila… aah…
Professor: É um dia.
Francisco: Um dia, depois noutra fila era outro dia…
Professor: Dois dias.
Francisco: Noutra fila…
Professor: Noutra fila 3 dias, 4 dias, 5 dias (apontando). Contou as filas porque as filas
são de 4 comprimidos. Diz.
Francisco: Porque as filas são de 4 comprimidos e deu 24, ele acabava aquilo em 24 dias.

Volta a usar as placas de comprimidos para representar grupos de 3, que correspondem ao
número de comprimidos que a Carolina toma por dia:

Francisco: E depois fiz a mesma coisa…
Professor: Fez a mesma coisa para a Carolina.
Francisco: Mas só que a Carolina comia… de
Professor: Porque se olharem para as placas
Francisco: Está 3 aqui e… se nós juntarmos isto, tudo dá 6, então eu fiz 3 e 3 aqui em
baixo. Um dia… aah…
Professor: Um dia 3, um dia 3, um dia 3 …
Francisco: E por aí fora…
Professor: E por aqui fora
Francisco: E deu 32.
Desafios e complexidades na concepção e...
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Francisco usa as placas de comprimidos para representar grupos de 4 e de 3, que
correspondem ao número de comprimidos que o Manuel e Carolina tomam por dia,
respectivamente. Em seguida, regista a contagem dos grupos, concluindo que o tratamento do
Manuel demora 24 dias e o da Carolina 32.
Exploração da tarefa: Ouvindo Tiago e Rodrigo explicar como calcularam a duração do
tratamento
Manuel

Carolina

1 dia 24 h
6 dias uma placa
12 dias duas placas
24 dias quatro placas

1 dia 24 h
8 dias uma placa
16 dias duas placas
32 dias quatro placas

Dias
Placas

0

6
0

12
1

24
2

Dias

4

Placas

0

8
0

1

16

32

2

4

Professor: Pode explicar o Tiago agora.
Tiago: O Manuel Almeida vimos que… O dia tem 24 horas… 6 dias, uma placa, 12 dias,
duas placas, 24 dias, quatro placas.
Rodrigo: Posso explicar.
Rodrigo: Nós fizemos: 6, 6 é uma placa. Então, se 6 dias é uma placa, se 6 e 6 é 12, são
12 dias, vão dar duas placas. Duas placas porque são 6 dias + 6 dias… Depois, nós já sabemos
que… dá, nós já temos uma caixa que são 12 dias, uma caixa mais uma caixa que é 12 + 12, é
24 dias que são 4 placas.
Professor: — Muito bem
Rodrigo: E depois a Carolina: 1 dia é 24 horas, 8 dias é uma placa.
Rodrigo: Isto aqui, nós fizemos da mesma maneira que a de baixo, porque fizemos 6 e
acrescentámos aqui mais 6. E aqui fizemos 8+8.
Professor: — Que dá 16 que é uma caixa.
Rodrigo: E nós sabemos quanto é que é 16+16… Que vai dar 2 caixas que é 32 dias
Professor: — Que é 32 dias, portanto, quem é que demora mais tempo a fazer o
tratamento?
Alunos: A Carolina.
Professor: A Carolina demora mais tempo, demora trinta e dois dias, e o Manuel demora
vinte e quatro dias.

Tiago e Rodrigo usam o raciocínio proporcional, relacionando o número de dias com o
número de placas. Explicitam a existência dessa proporcionalidade numa recta dupla.
Exploração da tarefa: que desafios/complexidades para o professor?
Os diferentes níveis de resolução de tarefas que envolvem a multiplicação, que no nosso
exemplo, corresponde a assinalar grupos num desenho (como Francisco) ou a usar o
raciocínio proporcional (como Tiago e Rodrigo), apoia a nossa reflexão sobre os
desafios/complexidades que se colocam ao professor no momento da exploração da tarefa.
Desafios e complexidades na concepção e...
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Um primeiro aspecto relaciona-se com a importância de conceber/seleccionar contextos
que permitam o uso de modelos de diferentes níveis por parte dos alunos. Com base nas
produções e explicações dos alunos que apresentámos podemos conjecturar que Francisco,
sem o desenho da placa de comprimidos talvez não conseguisse resolver o problema. O
relógio tinha uma intenção idêntica, ou seja, esperávamos que ele pudesse “inspirar” alguns
alunos que poderiam pensar que um dia tem “3 vezes 8 horas” e “4 vezes 6 horas”. No
entanto, como nenhum dos alunos da turma recorreu ao relógio para resolver a situação
decidimos modificar a folha do aluno incluindo 2 relógios: um marcando 6, outro marcando 8
horas. Note-se que do ponto de vista de progressão de ideias o relógio faz apelo a um
raciocínio que não depende da contagem e que se apoia em grupos “abstractos” (no sentido de
que não consigo ver um grupo de 3, 4, 5, 6… horas). Por isso, o uso do “apoio” placa de
comprimidos e do “apoio” relógio não são cognitivamente equivalentes uma vez que o
segundo exige um nível de abstracção superior.
Um segundo aspecto relaciona-se com a importância de Criar pontes entre diferentes
resoluções. Pensando no nosso exemplo concreto, o que é que o professor pode fazer para que
o Francisco compreenda e evolua para a estratégia do Tiago e do Rodrigo? Pensamos que a
ideia base para fazer esta ponte será partir da estratégia do Francisco e encontrar formas de
relacioná-la com a estratégia do Tiago e do Rodrigo. Vejamos uma concretização desta ideia:
7 8 9 10 11 …

1 2 3 4 5 6

Dias

6

12

24

Placas

1
2
4
Colocando noutra posição as placas de comprimidos utilizadas como suporte de
contagem dos dias de tratamento por Francisco, podemos facilmente associar essa contagem à
representação do número de dias e de placas realizada por Tiago e Rodrigo na recta dupla. Ao
relacionar estas duas estratégias o professor poderá estar a ajudar Francisco a compreender a
estratégia dos colegas partindo do que ele fez e compreende.

O terceiro aspecto emerge também da análise dos processos usados pelos alunos na
resolução da tarefa Comprimidos e prende-se com a necessidade do professor reajustar a
trajectória de aprendizagem a partir da experimentação. Após a realização da tarefa
apercebemo-nos que as placas de comprimidos não constituem neste contexto uma base para
a utilização do modelo rectangular, dado que os alunos têm como objectivo comparar o tempo
gasto na toma dos comprimidos. As placas de comprimidos funcionam bem para suportar
contagens de grupos que correspondem aos comprimidos que cada um toma por dia. No
entanto, uma vez os alunos de 2º ano não resolvem este problema usando uma divisão –
número de comprimidos total a dividir por número de comprimidos que tomam por dia - as
placas de comprimidos não apoiam uma progressão para o uso da estrutura rectangular. Esta
reflexão levou-nos a alterar a tabela 1 apresentada anteriormente, eliminando a estrutura
rectangular como modelo associado ao contexto da tarefa Comprimidos (ver tabela 2).
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Contextos

Procedimentos
de cálculo
Fazer espetadas Adição repetida
com
diversos
ingredientes
Embalar ovos
Comparar
o Multiplicação
tempo gasto na (ideia
de
toma
de produto)
comprimidos
Comparar
o
tempo gasto na
toma
de
comprimidos

Propriedades e
relações
Ideia
da
propriedade
comutativa
Dobro/metade

Modelos
Linear
Linha numérica
Grupos
Estrutura
rectangular

Dobro

Linha dupla
Tabela

Tabela 2 – Reajuste da trajectória de aprendizagem

5. Reflexão final
Nesta conferência explicitámos o modo como a equipa do projecto desenvolveu tarefas
matemáticas, interligando o diagnóstico inicial, a concepção das tarefas, a aprendizagem
decorrente da análise das interacções na sala de aula e a avaliação. Também analisámos o
modo como o ciclo “diagnóstico – planificação - interacções – avaliação” está em constante
interligação com o nosso sistema de referências que neste caso se centra no que sabemos
sobre a multiplicação numa perspectiva de desenvolvimento do sentido do número.
Tivemos pois como pano de fundo o ciclo de experimentação apresentado por Kraemer
(2008) concretizando, com base no uso da concepção e experimentação de uma tarefa, os
aspectos que se evidenciaram ao nível do diagnóstico, da planificação (centrada na concepção
de tarefas), das interacções (focadas na introdução e na exploração da tarefa) e da avaliação.

Planificação

Diagnóstico

Conceber/seleccionar
tarefas

Sistema de
referência

Interacções

Avaliação

Apresentação da tarefa
Exploração da tarefa
Figura 5 - Ciclo de experimentação (Kraemer, 2008)
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Diagnóstico
No exemplo que analisámos nas secções anteriores tivemos como ponto de partida
conhecimentos muito gerais para a construção da cadeia de tarefas: ano de escolaridade, altura
do ano lectivo em que poderia ser apresentada e o tema do programa em que se inseria. No
entanto, avaliar a adequação da tarefa que se construía, não se mostrou um processo simples.
Não foi fácil, muitas vezes ultrapassar um diagnóstico global e que pouco ajudava, baseado
em ideias do tipo “ para os meus alunos isto é fácil/difícil” ou “os meus alunos estão
habituados a fazer assim…”.
Do ponto de vista geral, esta dificuldade em diagnosticar parece-nos que se prende com
a realidade que se foi instalando no nosso país. Por um lado, como o principal objectivo era
caminhar para a aprendizagem de algoritmos, não havia necessidade de diagnosticar o que os
alunos sabiam e faziam. Por outro lado, temos pouca tradição de diagnosticar o que os alunos
sabem e centramo-nos bastante no que não sabem. Também o modo como se planifica o
trabalho está tradicionalmente mais ligado “à matéria que se deve dar” porque está na altura
do ano em que o agrupamento o decidiu fazer, do que ao que o aluno é capaz de perceber,
tendo em conta o que sabe.
À medida que fomos progredindo em termos do trabalho no âmbito do projecto fomos
enriquecendo o nosso sistema de referência, percebendo níveis de progressão na compreensão
dos números e das operações que nos permitiram ser mais precisos nos diagnósticos iniciais
que íamos fazendo. Neste sentido, conseguimos, por exemplo, ser mais detalhados na
descrição das ideias e procedimentos que os alunos já deveriam ter em desenvolvimento antes
da apresentação da tarefa e das ideias e procedimentos que pretendíamos desenvolver com a
sua exploração.
Planificação
A planificação a que nos temos vindo a referir incide na concepção de tarefas e
indicações para a sua exploração na sala de aula. Como referimos anteriormente, procurámos
que as tarefas tivessem três características: façam sentido para os alunos; criem surpresa e
suscitem questões; permitam usar modelos a diferentes níveis.
A presença destes aspectos na tarefa “Comprimidos” foi anteriormente discutida e pode
ser sintetizada do seguinte modo:
Características
que as tarefas
devem ter
Fazer sentido
para os alunos
Criar surpresa e
suscitar questões
Permitir usar
modelos a
diferentes níveis

Modo como essas características estão presentes na tarefa “Comprimidos”
Os alunos já tiveram experiências que envolvem ir ao médico, ver/saber
que ele passa receitas prescrevendo medicamentos, alguns dos quais são
comprimidos.
Conta-se uma “história” desafiando os alunos a decidir sobre qual dos
“personagens” terá razão.
A tarefa permite usar:
- o modelo linear saltando na recta de 3 em 3 ou de 4 em 4 (facilitados
pelas imagens do relógio e pela placa dos comprimidos)
- a formação de grupos (facilitada pelas imagens do relógio e pela placa
dos comprimidos) usando explicitamente a operação multiplicação
- a recta dupla
- uma tabela
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Interacções
Os episódios de sala de aula que apresentámos e analisámos evidenciaram alguns dos
desafios e complexidades que o professor enfrenta durante a exploração de uma tarefa. Nos
exemplos apresentados foram particularmente evidentes quatro aspectos que dizem respeito a
diferentes fases do trabalho na sala de aula. Na fase de apresentação inicial da tarefa
destacámos os dilemas que o professor enfrenta para registar os contributos dos alunos:
deverá escrever todas as hipóteses avançadas? Deverá decidir sobre a ordenação das
hipóteses, depois de todas terem sido propostas ou, pelo contrário, deverá registá-las à medida
que elas vão sendo propostas pelos alunos? Como fazer os registos no quadro? Registar
usando as palavras dos alunos? Registar introduzindo alterações?
Ainda na fase de exploração inicial da tarefa reveste-se de particular complexidade o
modo como o professor gere as interacções. No caso que apresentámos vimos o modo como o
professor optou por vincar uma condição da situação – tomavam o mesmo número de
comprimidos. Também vimos como o professor lidou com diferentes níveis de compreensão
da situação, optando por dar a palavra ao Rodrigo depois dos outros colegas terem falado. De
um modo mais geral muitos outros dilemas podem surgir. Por exemplo: deverá dar a palavra a
que alunos? Deverá insistir para que cada aluno justifique o que propõe ou deverá passar para
outro aluno quando um não o consegue fazer? Como ajudar os alunos explicitar o que
pensam? Que tipo de questões deverá colocar?
Na fase de discussão final da tarefa destacámos a complexidade de que se reveste fazer
a ligação entre diferentes níveis de resoluções dos alunos. Como possibilitar a um aluno que
ainda tem necessidade de concretizar contagens recorrendo a desenhos mais ou menos
estruturados, a compreensão de uma resolução mais abstracta? O professor poderá ter
antecipado as respostas possíveis mas, a verdade, é que há sempre interpretações e
explicações imprevistas. Também nem sempre é fácil encontrar uma forma suficientemente
sugestiva que permita estabelecer elos de ligação entre soluções que correspondem a níveis
diferentes de estruturação e que sejam compreensíveis para a maioria dos alunos.
Todos estes dilemas e muitos outros podem surgir igualmente na fase de exploração
individual ou em grupo da tarefa na aula. O professor tem de tomar decisões rápidas, avaliar
em poucos segundos o que lhe parece melhor fazer no sentido de promover a aprendizagem
dos alunos.
Avaliação
Na discussão que realizámos em torno da exploração da tarefa “Comprimidos”
salientámos a avaliação da correspondência entre a trajectória hipotética de aprendizagem e a
trajectória realizada o que nos permitiu perceber que a disposição rectangular não apoiava a
resolução da tarefa e que não era portanto um modelo que estava a ser trabalhado. Esta
avaliação corresponde a um nível macro pois diz respeito a uma análise global da
aprendizagem realizada pelos alunos. Para além deste nível de análise, o professor tem de
precisar uma avaliação centrada em cada aluno de modo a perceber qual a trajectória de
aprendizagem que cada um conseguiu realizar. A articulação entre estes dois níveis de
avaliação é complexa. No entanto, a integração do diagnóstico e da avaliação constitui um
desafio fundamental para o professor melhorar sua prática lectiva.
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ENSINO E APRENDIZAGEM DA ESTATÍSTICA
REALIDADES E DESAFIOS
José António Fernandes
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Resumo
A influência da Estatística na vida das pessoas e nas instituições tem-se tornado cada
mais visível, o que implica que todos os cidadãos devam ter conhecimentos de Estatística
para se poderem integrar na sociedade actual. Ora, esta relevância da Estatística na
sociedade tem-se repercutido no incremento do seu ensino nas escolas, o qual não mais
deixou de se desenvolver e aprofundar desde a sua introdução no ensino secundário na
década de sessenta, do século passado.
Tendo por base literatura publicada, sobretudo em Portugal, nesta conferência são
abordados quatro aspectos do ensino e da aprendizagem da Estatística: o tratamento do tema
nos programas de Matemática do ensino básico e secundário; a aprendizagem da Estatística;
o seu ensino; e, finalmente, alguns desafios para futuras investigações.
O estudo destas dimensões da Educação Estatística a partir de alguns estudos
realizados em Portugal assume-se como uma contextualização a ter em conta e que melhor
reflectirá a nossa realidade, permitindo, ao mesmo tempo, a partir de estudos realizados
noutros países, estabelecer desafios para o futuro.
Palavras-chave: a Estatística nos programas escolares; aprendizagem da Estatística;
ensino da Estatística; futuras investigações em Educação Estatística.

1. A Estatística nos programas escolares
O tema de Estatística foi introduzido, pela primeira vez, nos programas escolares
portugueses de Matemática do ensino secundário nos anos sessenta, do século XX, com a
reforma do ensino da Matemática, conhecida por Matemáticas Modernas. Posteriormente, em
consequência da reforma do sistema educativo de 1986, no início dos anos noventa, o tema é
incluído também no 2.º e no 3.º ciclo do ensino básico e, finalmente, em 2007, é introduzido
explicitamente no 1.º ciclo do ensino básico.
Actualmente, no ensino básico (Ministério da Educação, 2007), a Estatística
desenvolve-se no tema “Organização e tratamento de dados” e dele fazem parte os tópicos
que constam da Tabela 1.
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1.º ciclo
Representação e
interpretação de dados e
situações aleatórias
- Leitura e interpretação de
informação apresentada em
tabelas e gráficos
- Classificação de dados
utilizando diagramas de
Venn e de Carroll
- Tabelas de frequências
absolutas, gráficos de pontos
e pictogramas- Gráficos de
barras
- Moda
- Situações aleatórias
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2.º ciclo
Representação e
interpretação de dados
- Formulação de questões
- Natureza dos dados
- Tabelas de frequências
absolutas e relativas
- Gráficos de barras,
circulares, de linha e
diagramas de caule-e-folhas
- Média aritmética
- Extremos e amplitude

3.º ciclo
Planeamento estatístico
- Especificação do problema
- Recolha de dados
- População e amostra
Tratamento de dados
- Organização, análise e
interpretação de dados
- histograma
- Medidas de localização e
dispersão
- Discussão de resultados
Probabilidade
- Noção de fenómeno aleatório e de
experiência aleatória
- Noção e cálculo da probabilidade
de um acontecimento

Tabela 1 - Tópicos do tema “Organização e tratamento de dados” do ensino básico

No ensino secundário, no programa de Matemática A (Ministério da Educação, 2002a),
a Estatística, incluindo as Probabilidades e a Combinatória, desenvolve-se pelos temas que
constam da Tabela 2.
10.º ano
Estatística – Generalidades
- Objecto da Estatística e breve nota histórica
sobre a evolução desta Ciência; utilidade na vida
moderna
- Recenseamento e sondagem
- Estatística Descritiva e Estatística Indutiva
Organização e interpretação de caracteres
estatísticos (qualitativos e quantitativos)
- Atributos qualitativos e atributos quantitativos
- Variável discreta; função cumulativa
- Variável contínua: tabelas de frequências;
gráficos; função cumulativa
- Medidas de localização de uma amostra: moda
ou classe modal; média; mediana; quartis
- Medidas de dispersão de uma amostra:
amplitude; variância; desvio padrão; amplitude
interquartis
- Diagramas de “extremos e quartis”
Referência a distribuições bidimensionais
(abordagem gráfica e intuitiva)
- Ideia intuitiva de correlação
- Coeficiente de correlação
- Ideia intuitiva de recta de regressão

12.º ano
Introdução ao cálculo de Probabilidades
- Experiência aleatória; conjunto de
resultados; acontecimentos
- Operações sobre acontecimentos
- Aproximações conceptuais para
Probabilidade: aproximação frequencista;
definição clássica; definição axiomática de
probabilidade (caso finito); propriedades da
probabilidade
- Probabilidade condicionada e independência;
probabilidade da intersecção de
acontecimentos; acontecimentos
independentes
Distribuição de frequências relativas e
distribuição de probabilidades
- Variável aleatória; função massa de
probabilidade
- Modelo Binomial
- Modelo Normal
Análise Combinatória
- Arranjos completos, arranjos simples,
permutações e combinações.
- Triângulo de Pascal
- Binómio de Newton
- Aplicação ao cálculo de probabilidades

Tabela 2 - Temas de Estatística do programa de Matemática A do ensino secundário
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No caso do programa de Matemática B (Ministério da Educação, 2002b), o tema de
Estatística apresenta o mesmo desenvolvimento que o de Matemática A, um menor
desenvolvimento das Probabilidades - não contempla a definição axiomática de probabilidade
nem a probabilidade condicionada - e não inclui o tema de Combinatória. No programa de
Matemática Aplicada às Ciências Sociais (Ministério da Educação, 2001), à semelhança do
programa de Matemática B, o tema de Estatística apresente uma abordagem menos teórica e
não inclui também o tema de Combinatória. Neste programa, relativamente aos outros,
destaca-se o estudo de relações entre variáveis qualitativas, do conceito de probabilidade total
e da regra de Bayes e a introdução ao tópico da inferência estatística. Para além destes cursos,
a Estatística também é estudada em muitos cursos profissionais.

2. Aprendizagem da Estatística
Na aprendizagem da Estatística, bem como em outras áreas da Matemática, é
importante ter em conta a natureza do seu conhecimento, o tipo de tarefas e as dificuldades
dos alunos reveladas pela investigação empírica realizada.
Para Garfield e Ahlgren (1988), os alunos vêem a Estatística à imagem da Matemática,
significando que eles procuram encontrar nas situações estatísticas uma solução única e
definitivamente correcta ou errada, isenta de qualquer ambiguidade ou erro, o que para estes
autores constitui um fonte de dificuldades. Moore (1992), considerando a Estatística com a
ciência dos números em contexto, vai mas longe ao argumentar que a Estatística é uma
ciência matemática, mas não é um ramo da matemática, tendo emergido como disciplina de
direito próprio, com modos característicos de pensamento, que são mais importantes do que
os métodos específicos ou a teoria matemática. Para este autor algumas diferenças chave entre
as duas disciplinas são:
• em Estatística, o contexto motiva os procedimentos e é fonte de significado e a
base para a interpretação;
• a indeterminação, desordenação ou limitação de contexto na Estatística é
marcadamente diferente da natureza mais precisa e finita que caracteriza a
aprendizagem tradicional de outros domínios matemáticos;
• a necessidade de aplicação de cálculos precisos ou a execução de
procedimentos está rapidamente a ser substituída pela necessidade do uso
selectivo, ponderado e preciso de instrumentos tecnológicos e de software
cada vez mais sofisticado;
• a natureza fundamental de muitos (mas não todos) problemas estatísticos é não
terem uma solução matemática única. Antes, os problemas estatísticos
realistas usualmente começam com uma questão e culminam com a
apresentação de uma opinião que pode ter diferentes graus de razoabilidade;
• a principal meta da educação estatística é capacitar os alunos para
apresentarem descrições, julgamentos, inferências e opiniões pensadas acerca
de dados ou argumentar sobre as interpretações de dados, usando várias
ferramentas matemáticas apenas na medida em que forem necessárias.
Gal e Garfield (1997) consideram que os alunos de qualquer nível de escolaridade,
depois de concluírem o estudo da Estatística, se devem tornar cidadãos capazes de:
• compreender e lidar com a incerteza, variabilidade e informação estatística no
mundo à sua volta e participar efectivamente na sociedade de informação
emergente;
• contribuir para ou tomar parte na produção, interpretação e comunicação de
dados de problemas que encontram na vida profissional. (p. 3)
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Esta meta geral desdobra-se em oito submetas básicas inter-relacionadas:
1. compreender o propósito e a lógica das investigações estatísticas;
2. compreender o processo das investigações estatísticas;
3. dominar os skills procedimentais;
4. compreender as relações matemáticas;
5. compreender a probabilidade e o acaso;
6. desenvolver skills interpretativos e a literacia estatística;
7. desenvolver a capacidade para comunicar estatisticamente;
8. desenvolver disposições estatísticas úteis.
Analisando estas submetas podemos verificar que as seis primeiras se referem,
sobretudo, a “fazer” Estatística e as três últimas se relacionam com skills de dar sentido e de
comunicação, bem como de reflexão e questionamento. Estes dois grupos de submetas
orientam o ensino e a aprendizagem em direcções diferentes e, frequentemente, as primeiras
seis são mais enfatizadas pelos professores e livros de texto. Ora, o facto de ser mais provável
que a maioria dos alunos venha a ser consumidor de informação e não tanto produtor de
informação (Gal, 2002) destaca, se não mais, igualmente a relevância da interpretação, da
comunicação e de uma atitude crítica face à informação com que se confrontam.
Para que os alunos atinjam estas submetas é necessário criar um ambiente de
aprendizagem que permita simultaneamente desenvolver a dupla perspectiva de produtor e
consumidor de informação estatística, designadamente ao nível da comunicação, das tarefas e
do reconhecimento das dificuldades de aprendizagem.
As formas de comunicação compatíveis com a consecução das submetas devem
privilegiar o envolvimento do aluno e do professor, este último como aquele que procura
compreender as ideias dos alunos e ajudá-los a progredir, uma comunicação que não seja
apenas unidireccional (do professor para os alunos) ou contributiva mas também reflexiva e
instrutiva (Brendefur & Frykholm, 2000; Menezes, 2004), padrões de interacção que não se
limitem aos padrões de recitação, funil, extracção ou focalização mas que atribua um lugar de
destaque ao padrão de discussão (Menezes, 2004) e que no questionamento seja dado ao
aluno tempo suficiente para poder pensar e dar uma resposta.
O desenvolvimento dos alunos enquanto produtores e consumidores de informação
estatística conduz-nos a valorizar os projectos de investigação estatística (Balachowski, 1998)
e as tarefas que enfatizam o raciocínio e o pensamento estatístico, a interpretação e a
capacidade crítica e de reflexão. Por outro lado, a abordagem desta temática deve partir de
situações da vida real do aluno ou com ele relacionadas, de modo a promover o significado, a
motivação e o interesse dos alunos, em contraste com o ensino centrado no professor e em
actividades rotineiras, em que a principal preocupação é a aplicação de fórmulas e
procedimentos, ficando a interpretação para segundo plano (Batanero, 2000). Em síntese,
recorrendo à classificação das tarefas de Ponte (2005), podemos dizer que as tarefas a
privilegiar devem ser tarefas abertas e que incluam um elevado grau de desafio para os
alunos.
Para Batanero, Godino e Roa (2004), as dificuldades em estocástica devem-se muito à
natureza do seu raciocínio e conhecimento, referindo que são encontrados resultados contraintuitivos em níveis muito elementares, que os resultados das experiências não são reversíveis
e que a estocástica está cada vez mais relacionada com as aplicações. Assim, para estes
autores, a reflexão epistemológica pode ajudar os professores a compreenderem o papel dos
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conceitos na Estatística e em outras áreas, a sua importância na aprendizagem dos alunos e as
suas dificuldades conceptuais na resolução de problemas.
Há um razoável conhecimento sobre dificuldades, erros e obstáculos dos alunos em
Estatística. No nosso país, Carvalho (2004), Boaventura (2003) e Barros (2004) identificaram
vários erros cometidos por alunos do 7.º ano (participaram no estudo 533 alunos), do 12.º ano
(participaram no estudo 181 alunos) e futuros professores do 1.º e do 2.º ciclo do ensino
básico (participaram no estudo 37 futuros professores), respectivamente, em conteúdos
elementares de Estatística, que constam da Tabela 3.
7.º
ano

12.º
ano

Futuros
professores

Média: cálculo da média simples de duas médias dadas para determinar a
média ponderada (lei do fecho).

✔

✔

Determinar um conjunto de dados, conhecidas a média, a mediana e a moda
desse conjunto.

✔

Dificuldades e erros

Frequência absoluta: no denominador da fracção colocar o valor da
frequência absoluta e confundir o conceito de frequência absoluta com o de
frequência relativa.

✔

Gráficos: interpretar a informação presente num gráfico e identificar a
variável em estudo e saber como a colocar no sistema de eixos.

✔

Gráfico circular: estabelecer a proporção para encontrar o valor do ângulo,
orientar o transferidor para marcar o sector circular e legendar o gráfico.

✔

Gráfico de barras: decidir em qual dos eixos colocar a variável, construir a
escala e legendar o gráfico.

✔

Inverter o algoritmo da média (raciocínio por tentativa e erro, lei do fecho,
não ponderaram as médias dadas, uso incorrecto da fórmula da média e
resolução errada da equação).

✔

Possibilidade/impossibilidade da média e moda tomarem certos valores
dados.

✔

Âmbito de aplicação da média (variável nominal, média das frequências).

✔

Âmbito de aplicação da mediana (variável nominal).

✔

Determinar a média de dados agrupados (média das frequências e dos
valores da variável).

✔

Determinar a mediana de dados agrupados (metade da amplitude dos dados,
mediana dos valores da variável, mediana das frequências, tomar a mediana
pela sua localização, ignorar o valor zero e tomar a moda pela mediana).

✔

Moda: seleccionar a maior frequência em vez do valor da variável
estatística que lhe corresponde.

✔

✔
✔

✔
✔

Propriedades da média e da mediana.
✔

Atribuir significado às medidas de tendência central.
Justificar argumentos sem ser através do cálculo das estatísticas utilizadas.

✔

Seleccionar a estatística que melhor representa uma distribuição.

✔
✔

Localizar a média, mediana e moda em distribuições assimétricas e
simétricas.
Planear os passos para realizar um estudo estatístico

✔

✔

Tabela 3 - Dificuldades e erros em Estatística de alunos do 7.º ano, 12.º ano e futuros professores do 1.º e do 2.º
ciclo (Barros, 2004; Boaventura, 2003; Carvalho, 2004)
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Das dificuldades e erros, e referidas pelos vários estudos, salienta-se o facto de algumas
delas serem comuns a alunos de diferentes níveis de escolaridade, o que significa que uma
maior experiência de ensino, em geral, não contribui significativamente erradicar muitos
desses erros e dificuldades.

3. Ensino da Estatística
Nesta secção analisam-se os principais resultados de alguns estudos sobre o ensino da
Estatística, considerando, por um lado, o ensino tal como ocorre nas escolas e, por outro,
intervenções de ensino tendo em vista melhorar a aprendizagem dos alunos.
O ensino da Estatística nas escolas
O ensino da Estatística, tal como ocorre na sala de aula, foi estudado na segunda parte
do estudo de Barros (2004) e nos estudos de Ribeiro (2005) e de Nunes (2008). No estudo de
Barros participarem três futuras professoras, que leccionaram o tema de Estatística do 6.º ano
no âmbito do seu estágio pedagógico, e nos estudos de Ribeiro e de Nunes participaram três
professoras que leccionaram o tema de Estatística do 6.º e do 7.º ano, respectivamente. Em
todos estes estudos recorreu-se à observação das aulas da unidade didáctica de Estatística e a
entrevistas como principais métodos de recolha de dados. No caso do estudo de Ribeiro
(2005), posteriormente, Fernandes, Carvalho e Ribeiro (2007) procederam a uma de análise
mais aprofundada sobre as tarefas de ensino usadas pelas professoras, a qual também se inclui
no presente texto.
Na Tabela 4 apresentam-se algumas características das professoras e futuras professoras
que participaram nesses estudos e, de forma breve, os principais aspectos do seu ensino na
unidade de Estatística.
Aspectos do ensino da Estatística no 6.º e 7.º ano

Futuros
professores

Professores

6.º
ano

6.º
ano

7.º
ano

Pouca formação em Estatística e de carácter teórico (em geral,
frequentaram uma disciplina semestral no ensino superior e não
participaram em acções de formação contínua ou outras).

✔

✔

✔

Visão da Estatística como um tema fácil ao nível do conhecimento
do conteúdo.

✔

✔

✔

Algumas professoras revelaram dificuldades pontuais em alguns
conceitos estatísticos (âmbito de aplicação da média e mediana,
probabilidades, inverter o algoritmo da média, organização de
dados em classes).

✔

✔

✔

Visão da Estatística como um tema fácil de os alunos aprender.

✔

✔

✔

Dificuldades no âmbito do conhecimento didáctico (ao nível da
planificação das aulas e de gerir situações imprevistas e o pouco
tempo disponível para leccionar a unidade didáctica).

✔

✔

✔

Grande influência do manual escolar na selecção das tarefas de
ensino.

✔

✔

✔

✔

✔

Selecção de tarefas envolvendo dados dos alunos ou com eles
relacionados.
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Aspectos do ensino da Estatística no 6.º e 7.º ano

Futuros
professores
6.º
ano

Professores
6.º
ano

✔

Mais de metade das tarefas incidiram no grupo de objectivos
“contar, calcular e construir”, seguindo-se o número de tarefas do
grupo de objectivos “ler e interpretar” (quase exclusivos do tópico
Gráficos) e do grupo de objectivos “definir e exemplificar”
(exclusivos do tópico Termos e conceitos estatísticos).
Tarefas centradas, quase sempre, nas fases de tratamento, análise e
interpretação de dados, e raramente dirigidas a outras fases do
método estatístico.

7.º
ano

✔

Foi com surpresa que as professoras reconheceram as dificuldades
dos alunos, atribuindo-as à falta de tempo, à sua heterogeneidade e
ao seu fraco desempenho e pouco interesse.

✔

✔

✔

✔

Adopção de uma metodologia tradicional (apresentação teórica dos
termos e conceitos, centrada no professor, seguida de um momento
de prática).

✔

✔

✔

Na comunicação na sala de aula salientou-se claramente a
exposição pelo professor e um questionamento focalizado,
confirmatório e centrado na testagem dos conhecimentos e na
memorização (Matos & Serrazina, 1996).

✔

✔

✔

Os alunos trabalharam individualmente e só muito esporadicamente
trabalharam em grupo, embora algumas professoras reconhecessem
vantagens na sua utilização, especialmente na Estatística.

✔

✔

✔

Não foram usadas Tecnologias de Informação e Comunicação,
embora algumas professores reconhecessem o seu interesse (pelo
facto de as não saberem usar, pela falta de condições na escola ou
por falta de tempo).

✔

✔

✔

Utilização de testes escritos na avaliação dos alunos.

✔

✔

✔

Elaboração de um trabalho de grupo, pouco sucedido em virtude da
falta de acompanhamento durante a sua realização.

✔

✔

Tabela 4 - Antecedentes e principais aspectos do ensino da unidade de Estatística do 6.º ano e do 7.º ano (Barros,
2004; Nunes, 2008; Ribeiro, 2005)

Num estudo mais recente, envolvendo quatro professoras, duas com experiência
predominante no 3.º ciclo do ensino básico e as outras duas com experiência predominante no
ensino secundário, recorrendo-se a entrevistas, Fernandes, Alves, Machado, Correia e Rosário
(2009) verificaram alguma evolução nas práticas de ensino e de avaliação destas professoras
em relação aos estudos antes relatados. No ensino da Estatística, destaca-se o trabalho de
grupo, que reveste um carácter mais sistemático e abrangente no tema de Estatística, o recurso
a tarefas de carácter prático, contextualizadas e relacionadas com a vida real, e o recurso, em
maior ou menor grau, às novas tecnologias no ensino da Estatística, destacando-se a utilização
da folha de cálculo e das calculadoras gráficas.
Na avaliação em Estatística, diferentemente dos outros temas da Matemática, evidenciase o trabalho de grupo, a que atribuem maior peso, ambas as professoras do 3.º ciclo não
fazem um teste apenas sobre Estatística, admitindo colocar algumas questões de Estatística
nos outros testes escritos, e a avaliação formativa centra-se no questionamento realizado ao
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longo da realização do trabalho de grupo ou é desvalorizada pelo facto de os alunos não
sentirem dificuldades neste tema. Finalmente, em termos de auto e co-avaliação, em geral
esporádica, a sua influência na classificação dos alunos é variável, desde a sua consideração
explícita até à não produção de qualquer efeito. Neste último caso, para professora em
questão, a auto-avaliação, efectuada no final dos períodos escolares, constitui uma
oportunidade para o aluno tomar consciência do trabalho por si realizado e conhecer a opinião
da professora.
Os resultados destes estudos indicam que, em geral, os professores reconhecem e
valorizam algumas das recomendações actuais para o ensino da Estatística, sem, no entanto,
as implementarem sistematicamente nas suas práticas pedagógicas. Desta constatação resulta
claramente a necessidade dos professores experienciarem durante a sua formação inicial e
contínua e no trabalho colaborativo entre pares situações didácticas que os ajudem na
implementação dessas orientações, designadamente situações que relevem o significado, a
interpretação e a argumentação em Estatística (Ponte, Galvão, Trigo-Santos & Oliveira,
2001). Caso contrário, será pouco provável que os professores explorem tais situações na sala
de aula com os seus alunos (Contreras & Blanco, 2001).Seguidamente, apresentam-se
algumas intervenções de ensino, desenvolvidas no âmbito de investigações realizadas no
nosso país. Estas intervenções, pelos resultados muito positivos obtidos, assumem-se como
fonte de ideias e propostas tendo em vista a melhoria do ensino da Estatística nas escolas.
Intervenções de ensino em Estatística
Carvalho (2001), no âmbito da sua tese de doutoramento, realizou uma investigação
para estudar e compreender o papel das interacções entre pares no desenvolvimento lógico e
no desempenho estatístico de alunos do 7.º ano de escolaridade, que frequentavam duas
escolas da grande Lisboa. Para tal, conduziu um estudo quasi experimental, administrando um
pré-teste, seguido de uma intervenção no grupo experimental (três sessões de trabalho
colaborativo em díadas e uma discussão geral entre toda a turma e a investigadora) e,
finalmente, um pós-teste. No trabalho colaborativo foram trabalhadas tarefas não-habituas de
Estatística, enquanto no pré-teste e pós-teste os alunos foram avaliados através de tarefas
habituais de Estatística.
Dos resultados de toda a investigação, salienta-se o papel facilitador que o trabalho
colaborativo nas díades teve na promoção dos desempenhos dos sujeitos, quer quanto ao seu
desenvolvimento lógico quer quanto aos conteúdos estatísticos abordados neste ano de
escolaridade. Segundo a autora,
o facto de [os alunos] terem trabalhado em díade durante as três sessões de trabalho
colaborativo facilitou a apropriação de conhecimentos e a mobilização de competências estatísticas,
nomeadamente porque há estratégias que são descobertas através de uma co-elaboração e que os
alunos se revelam capazes de continuar a utilizar quando voltam a trabalhar individualmente, em
tarefas de tipo habitual, como acontece no pós-teste. (Carvalho, 2001, p. 472)

Também Sousa (2002) relata um estudo, realizado no âmbito da sua dissertação de
mestrado, sobre o ensino e a aprendizagem da unidade de Estatística numa turma do 6.º ano
de escolaridade através da realização da investigação estatística: “Como são os alunos da
minha turma?”.
Trabalhando em par pedagógico (a professora da turma e a investigadora) e
privilegiando uma dinâmica de sala de aula resultante do trabalho dos alunos em pequenos
grupos, acompanhado pelas professoras, e intercalado com períodos de debate, envolvendo
toda a turma, a investigação estatística desenvolveu-se ao longo de seis sessões, centradas nas
várias fases de realização do trabalho: primeira sessão, preparação das questões de
investigação; segunda sessão, recolha de dados; terceira sessão, tratamento dos dados; quarta
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sessão, balanço do trabalho desenvolvido; quinta sessão, preparação dos relatórios; e sexta
sessão, apresentação dos trabalhos.
Em termos de resultados, a autora salienta as vantagens do funcionamento em par
pedagógico e as aprendizagens dos alunos. No primeiro caso, destaca o facto de os alunos
terem podido usufruir de um apoio mais eficaz em termos de tempo e de oportunidade, e de
potenciar o trabalho colaborativo das professoras, tanto em termos de preparação como de
implementação. Quanto às aprendizagens dos alunos, a realização da investigação estatística
promoveu a interdisciplinaridade, integrando conhecimentos de Estatística com outros
conhecimentos (não só de Matemática), a aprendizagem acerca do próprio processo
investigativo, as competências de comunicação e argumentação e permitiu-lhes ler e
interpretar a realidade numa perspectiva menos egocêntrica.
Finalmente, Pimenta (2006) apresenta um estudo sobre a avaliação do raciocínio
estatístico desenvolvido num trabalho de projecto, realizado por estudantes de uma Escola
Superior de Saúde no âmbito do trabalho final de graduação. Para tal, recorreu aos cinco
componentes básicos do raciocínio estatístico de Wild e Pfannkuch (1999): 1.
Reconhecimento da necessidade de dados — muitas situações da vida real só podem
compreendidas através de análises adequadas de dados previamente recolhidos; 2.
Transnumeração — refere-se à compreensão que surge quando é alterada a representação dos
dados; 3. Percepção de variação — compreensão da variação que existe e é transmitida aos
dados, assim como da incerteza com origem na variação não explicada; 4. Raciocínio com
modelos estatísticos — um gráfico simples, uma regressão linear ou medidas estatísticas
constituem modelos usados para representar a realidade; e 5. Integração da Estatística no
contexto — o pensamento estatístico apenas é significativo quando se integra num contexto.
Os resultados obtidos mostram que os estudantes atingiram um bom nível de raciocínio
estatístico no âmbito do estudo descritivo. No entanto, os estudantes não atingiram o mesmo
nível de raciocínio estatístico quando trabalharam com os métodos estatísticos, especialmente
ao nível inferencial. Face a este resultado, o autor admite ser muito optimista a “pretensão de
converter estes futuros profissionais em estatísticos amadores” (p. 4), até porque, por um lado,
não temos de aprofundar a preparação destes profissionais ao nível do cálculo e da
representação gráfica uma vez que, hoje em dia, os computadores resolvem estes problemas,
e, por outro lado, temos de passar de uma aprendizagem centrada numa transmissão mais ou
menos passiva do conhecimento para uma aprendizagem activa da literacia estatística (Gal,
2002; Batanero, 2003).

4. Desafios para futuras investigações em Educação Estatística
Em síntese, ao longo das sucessivas reformas curriculares, podemos constatar que o
estudo do tema de Estatística na escola foi sendo cada vez mais aprofundado, fazendo
actualmente parte de todos os programas escolares de Matemática dos diferentes níveis de
escolaridade. Em termos da sua aprendizagem, salienta-se os vários estudos, realizados em
Portugal, que nos permitem ter um razoável conhecimento sobre as dificuldades e erros dos
alunos de diferentes níveis de escolaridade. Finalmente, relativamente ao ensino da
Estatística, os estudos revistos permitem inferir práticas de ensino (tal como os professores as
implementam nas suas aulas) que não cumprem inteiramente as orientações e recomendações
actuais sobre o seu ensino, enquanto os estudos relativos a intervenções de ensino revelam
experiências sucedidas e que podem ser de muito interesse para a orientação das práticas
pedagógicas de sala de aula.
Tal como aqui foi descrito, o conhecimento que temos sobre o ensino e a aprendizagem
da Estatística nas escolas implica um forte esforço na formação e no desenvolvimento
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profissional dos professores, seja ao nível da formação inicial, da formação contínua ou da
promoção de práticas colaborativas entre professores.
Em qualquer destes âmbitos de formação, para além de um necessário aprofundamento
do conhecimento estatístico, importa também conhecer e aprofundar o conhecimento
didáctico dos futuros professores e daqueles que estão em exercício. A este respeito o
Enfoque Ontosemiótico, desenvolvido por Godino e seus colaboradores, constitui uma
perspectiva promissora de análise dos processos de estudo, que começa a ser usado tanto na
formação inicial como na formação em serviço.
A introdução de novas temáticas e o aprofundamento de outras na reformulação do
programa de Matemática do ensino básico (Ministério da Educação, 2007) justifica também a
necessidade da realização de estudos que contribuam para um melhor conhecimento acerca da
aprendizagem e do ensino dessas temáticas. Neste caso, salienta-se o tema da variação,
incluído pela primeira vez neste programa escolar, e o tema da associação estatística, não
incluído explicitamente.
Em relação à variação ou variabilidade, apenas recentemente tem sido objecto de estudo
a nível internacional (e.g., ver estudos de Watson e colaboradores) e são praticamente
inexistentes estudos efectuados no nosso país. Neste âmbito, um estudo exploratório sobre a
variação em contexto de Probabilidades (Fernandes & Correia, in press), em que participaram
17 professores de vários níveis de ensino (do 2.º ciclo ao ensino secundário), revelou quão
limitadas são suas as ideias. Tendo-se recorrido a três tarefas usadas por Watson e Kelly
(2007) no estudo da noção de variação em alunos do 3.º ano, 5.º ano, 7.º ano e 9.º ano de
escolaridade, observaram-se muitos aspectos semelhantes aos que encontramos nas respostas
dos alunos que participaram nesse estudo, designadamente respostas inapropriadas face ao
pedido que era formulado na tarefa, isto é, respostas que envolviam aspectos incompatíveis ou
que não respondiam ao que era pedido; com uma variação excessiva ou insuficiente e centros
não apropriados, elevados ou baixos; com justificações não apropriadas; em elevado número
(cerca de metade) sem qualquer variação e baseadas numa visão estrita de probabilidade; em
que é patente algum conflito entre as ideias de variação e de probabilidade estrita; em que se
observa uma compreensão razoável da variação em torno do centro; e em que a representação
gráfica traduz cada um dos aspectos referidos na tarefa.
Embora no caso da associação estatística já existam alguns estudos (e.g., Batanero e
colaboradores), eles estão mais centrados em alunos do ensino secundário e superior. Assim,
no caso dos alunos mais novos, designadamente em alunos portugueses do 3.º ciclo, importa
investigar a associação estatística numa vertente mais intuitiva e menos formal. Neste
domínio, seria importante conhecer e avaliar as ideias intuitivas dos alunos, bem como as suas
possibilidades de aprendizagem dos principais conceitos envolvidos.
Batanero, Godino e Estepa (1998) referem quatro concepções erradas identificadas em
alunos do ensino secundário, antes do ensino formal da associação: concepção determinista,
em que os alunos não admitem excepções à existência de uma relação funcional, que atribua
apenas um único valor à variável dependente para cada valor da variável independente;
concepção unidireccional, em que a dependência é percebida apenas quando é positiva
(associação directa); concepção local, em que os alunos fazem os seus julgamentos usando
apenas parte dos dados fornecidos no problema (não consideram a informação de todas as
células de uma tabela de contingência); e concepção causal, em que os alunos apenas
consideram existir associação entre as variáveis se ela puder ser atribuída a uma relação
causal. Ora, estas concepções assumem-se como obstáculos à aprendizagem dos alunos, pelo
que devem ser despoletadas e avaliadas.
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Em relação ao ensino, ao nível do 3.º ciclo, deve valorizar-se o estudo da associação
estatística a partir das representações tabulares e das representações gráficas (diagrama de
dispersão). Em termos numéricos, recorrendo ao diagrama de dispersão, Kader e Franklin
(2008) propõem a utilização da “razão de pontos dos quadrantes” (número de pontos do 1.º
quadrante, mais os do 3.º quadrante, menos os do 2.º quadrante, menos os do 4.º quadrante,
tudo a dividir pelo número total de pontos) como primeira medida intuitiva da associação
entre duas variáveis quantitativas e propõem três níveis na evolução do desenvolvimento do
conceito de associação: no primeiro, construir e interpretar um diagrama de dispersão e
procurar tendências gerais dos dados; seguidamente, expandir a interpretação do diagrama de
dispersão com a “razão de pontos dos quadrantes”; e, por último, explorar as limitações do
“razão de pontos dos quadrantes” e introduzir o coeficiente de correlação de Pearson para as
ultrapassar.
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1. Introduction
In the Netherlands, realistic mathematics education (RME) has been developed
and refined since the end of the 1960s. It has been introduced and used in most schools
for primary education and the gradual improvement of student scores on both national
(Janssen, van der Schoot, Hemker & Verhelst, 1999) and international assessments,
such as TIMSS (Mullis et al., 2000; Mullis, Martin & Foy, 2008) and PISA (2001,
2004, 2007), shows that the introduction of RME has been a success.
In the last few years, test results have declined (Janssen, van der Schoot &
Hemker, 2005; PISA, 2007). This decline has resulted in a national debate on the pros
and cons of RME. At the same time, a new movement is promoting ‘better math in the
Netherlands’; however, in our view this is a revival of the mathematics education from
the early 60’s. One result of the debate about mathematics educations that has been
implemented by the government is the definition of new targets for primary school math
education (Expertgroep doorlopende leerlijnen, 2008). It is remarkable that the debate is
not focused on ‘how to improve math education’, or on why the scores are declining.
So far, the question of educational goals for the 21st century has also often been
neglected. Gravemeijer (2009) points out the importance of preparing students for later.
The character of jobs will change and require different abilities. Routine work will
disappear or be automated (National Center on Education and the Economy. New
Commission on the Skills of the American Workforce, 2007), work will require more
problem solving skills and cooperation. These changes should have an effect on math
education. Mathematics education for the future needs to focus more on statistics, data
handling and data representation, patterns, problem solving, proof, etc.. Hoyles (2007,
p. 4) states that “the major skills deficit for mathematics in workplaces is the
understanding of systems, not the ability to calculate. Calculation and basic arithmetic
are less important than a conceptual grasp of how, for example, process improvement
works, how graphs and spreadsheets may highlight relationships, and how systematic
data may be used with powerful, predictive tools to control and improve processes.” It
is therefore probably more important to help students to develop mathematical habits of
mind, than to help them solve problems correctly. Talking about mathematical habits of
minds, Hyman Bass includes mathematical practices like (1) asking “natural” questions,
(2) seeking patterns or structure, (3) consulting the literature and experts, (4) making
connections, (5) using mathematical language with care and precision, (6) seeking and
analyzing proofs, (7) generalizing, and (8) exercising aesthetic sensibility and taste

Looking at numbers

1

M. Dolk

Conferência Plenária 4

Actas do XIXEIEM — Vila Real 2009

(Bass, 2008; Selden & Lim, 2008). This has major implications for the content and style
of mathematics teaching.
In a project1 in the Netherlands, researchers, teacher educators, and teachers are
investigating ways in which students can develop a flexible approach to mathematics
and mathematical habits of minds. In this project, we investigate the effect of larger and
richer problems on students’ mathematical attitudes and we investigate the effect of
small changes to suggested problems in textbooks. Our aim is to design problems that
will stimulate students to be flexible in their approach to mathematical problems and to
be able to “look at the problems” before choosing to use a standard algorithm.

2. Adapting textbook problems
Most Dutch primary school teachers use textbooks to teach mathematics. One
advantage for teachers is that they do not have to design new investigations on a daily
basis. A disadvantage is that the availability of textbooks seems to disempower
teachers.

Figure 1- A page from a Dutch textbook

The different textbook series available in the Netherlands are developed by
commercial companies and serve the general goal of teaching mathematics in primary
schools. Furthermore, most textbooks are structured for use in traditional, single-grade
classes. In addition, textbook content is typically aimed at the lowest average student; it
is not aimed at the range of abilities found amongst students in a class but encourages
uniformity. In this respect, not much changed since the TIMSS 1997 finding, regarding
the use of textbooks: “The textbook was the major written source mathematics teachers
used in deciding how to present a topic to their classes. Relatively uniformly, the
majority of students were asked both to practice computation and to do some type of
reasoning task in most or every lesson.”

1

The project team consists of Nisa Figueiredo & Ceciel Borghouts (Freudenthal Institute Utrecht University), An te
Selle & Francien Garssen (Stenden University), and Ine Meijers (Hogeschool Helicon). Nisa Figueiredo helped me to
prepare this article.
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Most of the problems suggested by the textbooks are rather bare (see figure 1 for
an example of a page from a textbook). These problems often involve small
mathematical steps and involve more practicing than investigating mathematical ideas,
strategies and models.
In the project, we investigate how to encourage and support teachers in making
minor changes in the textbook that will adapt the problems to their students’ growth and
development and that will help the students to develop a flexible approach to
mathematics.
In this presentation, we will portray one example of a change made to a standard
textbook problem. We will describe the problem, the intended changes and how these
changes inform the teacher about the mathematical development of their students and
how the changes support students in becoming more flexible. In this project, we focus
on situation where students have to estimate and where they are stimulated to look at
numbers to use a meaningful approach.

3. People estimating
In many debates about mathematics, the assumed loss of the long division
algorithm, the icon of ‘good’ math education, is often mentioned as a meaningful
example. We hear parents and journalist complain that the students do not learn the long
division algorithm any more. In school situations, parents often seem to think that
students have to use standard algorithms. However, in real life, people tend to work
differently (Cavanagh, 2007; Hoyles, 2007).
The following anecdote shows the difference between a school setting and real
life. A group of student teachers had to interview people in their network about a
number of problems. When one of the student teachers asked people in a retirement
home to solve for instance 4,50 : ¾ one of the interviewees said “I cannot solve the
problem, but the answer is 6”. The student teacher was confused and took a long time to
extract from the woman what she meant. In the end, she explained “Well, you know 3/4
is 3 quarters or 75 cents. And 2 groups make 1 guilder 50 cents. Six groups make 4
guilder 50 cents. So the answer is 6.” “But,” the student teacher continued, “You said
you could not solve the problem. And now you solved it. So what do you mean that you
cannot solve the problem?” “Well, I did not solve it, did I. I only gave the answer. I
know we have to do something; I never understood it and often did it wrong. And I
forgot doing it since I left school.”
Ann Dowker (1992, 1996) investigated how people estimate mathematical
problems. In her research, she used Levine’s Test of Estimation Ability (Levine, 1982)
a collection of 20 problems like 482 : 51.2 and 0.76 : 0.89. The most striking result of
the 1992 study was the great variability of strategy-use by mathematicians. For each
problem, the group of mathematicians used many different strategies, and each
mathematician used showed a great variation in his or her strategies. Those
mathematicians who were asked to solve the same problems after a few months, showed
even the tendency to use different strategies for the same problems. This contradicts the
view that all mathematical problems have unique optimal solution methods.
As an example of the great variability of strategy use, we shows a list of 27
different strategies Dowker et al. (1996) found that people used to estimate answers to
the problem 4645 : 18 (Figure 2).
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Appropriate Strategies:
CLASS 1 (involves the application of all-purpose techniques to particular problems):
Rounding two numbers:
(1) 4640 + 20 = 230
(2) 4000 + 20 = 200, so a bit more than 200
(3) 4700 + 20 = 235
(4) 4600 + 20 = 230
(5) 5000 + 20 = 250
Rounding one number:
(6) 4645 + 20 = 232.5
(7) 3636 + 20 = 232.3
(8) 4600 + 18 = about 250
Proceeding algorithmically:
(9) Straight long division
CLASS 2 (involves attention to the particular numbers in a problem, and/or the relationships
between them):
Fractional relationships:
(10) 4600 + (1/5 x 100) = 46 x 5 = 230
(11) 4645 + (1/5 x 100) = 46.45 x 5 =232.5
(12) 4600 + (a bit more than 1/6 x 100) = 46 x a bit less than 6 = about 250
Using known and nicer numbers:
(13) 45 + 18 = about 2.5: 4500 + 18 = 250
(14) 3600 + 18 = 200, so about 210
(15) 3600 + 18 = 200; 5400 + 18 = 300; so between 200 and 300: about 250
(16) 5400 + 18 = 300
(17) 4800 + 20 = 240
(18) 4400 + 20 = 220
(19) 4900+20=245
Factorization:
(20) (4500 + 9) + 2 = 500 + 2 = 250
(21) 4000 + 18 = 2000 +9 = 230
(22) 4645 + 3) + 6 = about 1500 + 6 = under 250
(23) (4645 + 2) + (18 + 2) = 2325 + 9 = 250
(24) (4645 + 9) + 2 = 577 + 2 = 280
Distributivity:
(25) (4645 x 20) + (18 x 2) = 9290 +36 = about 250
Inappropriate Strategies:
(1) 4645 x 1/5 of 100 (Fractional relationships)
(2) Long multiplication of 4645 x 18 (Proceeding algorithmically)
Figure 2 - Strategies Used for Estimating Answers to the Problem 4645 + 18 (exact answer = 258.06)
(Dowker et al., 1996)

Her studies show the importance of the ability to be able to use a wide variety of
strategies. However her studies do not answer if or how students should be prepared for
a larger variability of strategies or that is will grow with understanding, because her
studies do not answer what the relationship is between strategy variability and
mathematical experience. This relationship can be a positive relationship or a U-shape
relationship. In the case of a positive relationship, the argument is that people’s strategy
uses become more differentiated with increasing knowledge and understanding. With a
U-shape relationship, the argument is that mathematically more experienced people
develop more automatized strategies and they are more aware which strategies are more
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efficient for a given problem, and therefore they prefer using these. So, children may
use a large variety of strategies because they have not yet acquired a small set of
automatized strategies. Expert may use a large variety because they have access to a
large collection of strategies, and to principles and relationships that facilitate the
invention of new strategies. People in between these two groups are more likely to rely
on a small number of mastered strategies (Dowker et al., 1996, pp. 116-117).
Kamii and Dominick (1998) compared the effect of teaching algorithms or not
teaching algorithms on the kind of errors children make. They noticed that children who
were not taught algorithms came with much more reasonable answers compared to the
children who were taught algorithms. For them algorithms are harmful because the
encourage children to give up their own thinking and they ‘unteach’ place value.
Combining these findings, we decided to focus on the construction of a network
of number relations in class. We tried to develop a wide variety of strategies and we
tried to have students look at numbers and make decisions based on the numbers and the
operations involved.

4. Building a network of number relations
A network of number relations (Gravemeijer & van Eerde, 2009) is a combination
of number facts and relationships between numbers and operations. For instance,
number relations for the addition and subtraction of smaller numbers consist of
knowledge of place value (78 = 70 + 8; 78 = 80 – 2; 78 = 7 x 10 + 8; 78 = 100 – 22; …),
halving and doubling (78 = 2 x 39; 798 = 2 x 40 – 2; 2 x 78 = 160 – 4), commutative
and distributive property (78 x 2 = 2 x 75 + 2 x 3 = 150 + 6 = 156) etc.
Number networks develop like an ink drop. They get bigger and bigger around an
existent network. And, as we can recognize in Dowker’s findings, it is something which
varies from person to person, the product of individual construction. Furthermore, the
elements of the network that are triggered depend on what happened before and what is
meaningful for the person at that moment and in that situation. For some, 64 for
instance is related to 60 + 4, 8 x 8. Others relate 64 to the Pythagorean numbers and
‘see’ 64 + 36 = 100. If you worked a lot with decimal numbers 0.79 : 0.72 might trigger
the addition of 0.72 with 1/10 of 0.72 is close to 0.79; others might prefer to look at
0.80 and 0.72 because both 80 and 72 are multiples of 8; while others prefer to think in
fractions and look at 4/5 : 7/10.
Students should therefore be given the opportunity to build these networks by
themselves, by thinking and acting with the numbers in relation to the operations
involved. Applying ‘procedures which work with any number’ does not ask students to
look at the numbers and ‘think with them’. This ‘with’ suggests that the way students
reason depends on the numbers and operations involved, as well as the students’ active
network. It is our opinion that developing number sense in the class setting implies
giving students the opportunity to think with numbers and operations, guiding them in
the way they look at numbers, and helping them to construct an active network of
number relationships. Developing number relations also implies that students see
numbers as mathematical objects. This is not the case when they start developing
number sense. It will develop when students expand their knowledge about numbers
and number relations and start formalizing their number knowledge (van Galen et al.,
2008).
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As mentioned earlier, we looked at two ways to do this, which we will discuss
next. The first way is making minor changes in textbook problems, which fosters
students’ thinking about number relations in relation to the operations. Another way is
by using rich problems where numbers and operations come up in a natural and for the
students meaningful context, inviting students to grasp the problem and the numbers
and operations involved.

5. Minor changes in existing textbook assignments
Textbook series in the Netherlands are full of problems where students are
supposed to practice number relationships or ‘handy’ strategies for the numbers and
operation involved. However, we should ask ourselves if this is what students do in
these problems. How do they actually think when solving these problems? And how do
the problems support student thinking about numbers and number relationships?
For the last year we, together with teachers, have been investigating the effect of
minor changes in such problems, aiming at making students think more with the
numbers and operations involved. Next, we shall give an example of such an
experiment.
Opening up a number line
In one of the Dutch textbook series, one can find many problems like the one we
used for this experiment (see Figure 3). This problem shows two pieces of a number
line divided in tenths.

Figure 3 - the original problem as given in a textbook

Within each tenth, there are ten marks dividing the tenths in ten equal spaces.
Students are asked to place the right decimal numbers at each of the arrows. For the
experiment we took out most of the marks on the number line, leaving only the marks of
the numbers given and the ones in the middle of those numbers (see Figure 4).
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Figure 4 - The revised problem

With both problems, the one from the book and the revised one, we went to a fifth
grade class in the Netherlands. First, we asked the teacher to match students of the same
math ability and to divide her class accordingly into two comparable groups. One of the
groups worked on the problem from the textbook, while the other group worked on the
revised problem. All students worked individually on their problem and we collected
their work at the end.
We expected students, in general, to be able to solve the original problem, and to
find the correct answers. The students are familiar with it, as similar problems show up
frequently in the textbook. Furthermore, it is a closed problem: each part of the original
assignment has one correct answer, and there is not much space for doubts or different
problem solving approaches.
With the new problem, however, we expected to see a variation of answers and a
variation of solving strategies. By removing most of the marks, the problem became
more open, and each part of the problem allowed for a number of defendable solutions.
Therefore, we expected students to use different strategies than in the original problem,
strategies that would take into account the numbers given and the relative position
between those numbers and the decimals asked. In the revised problem, we expected
students to look at the numbers involved. We also expected to see more elements of
understanding of decimal numbers, or to see the lack of that understanding.

6. Analyzing students’ thinking
The original problem
When we looked at the students’ work, we noticed that all solved the original
problem well, even weak students. As expected, they all gave the same right answers.
The only incorrect answers were given at the end of the number line, when some of the
students place the numbers 5.2 and 5.7 between 5.0 and 5.1, instead of the numbers 5.02
and 5.07. This error might be the effect of the way some students pronounce the decimal
number. 5.2 is pronounced as ‘5 point 2’. In this way of pronouncing decimals, there is
no difference between 5.2, 5.02, 5.002 etc. This error is comparable with that of young
children who try to write hundred twenty and write down 10020. These children still see
number as an additive system and not a multiplicative system with place value. Of
course, if you think of decimals in relation with place value and pronounce the decimal
number with that knowledge, the difference between the decimal numbers becomes
clear: five and two tenth, five and two hundredth, five and two thousandth… The
mistake might indicate a lack of understanding the place value structure of decimals.
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In the revised problem, however, students clearly produce several different
answers. In contrast to the original problem, many students made many mistakes. We
shall next analyze some of these answers and mistakes.
Barbara
Take for instance the work of Barbara (Figure 5).

Figure 5 - Barbara's work

Barbara writes 2.75 as the middle between 2.5 and 2.6. At other places in her
work, we can recognize the same thinking. Although Barbara is the only student in this
class who makes this mistake, she is not unique. We have seen more students in other
classes following the same kind of reasoning. In our reconstruction of her thinking, she
argued as follows: Here, I have 2.5, the arrow is to the right, and it is in the middle of
this mark and the next mark. That has to be 2.75. She might have thought that the next
mark is 3, and so the middle is 2.75. Or she might have looked at the subdivision of the
number line. For her, the subdivision is clearly not in tenths. The only other kind of
subdivision she has encountered more often, is in halves and fourths. So, reasoning this
way, the next number after 2.5, which she knows is equal to 2 ½, is 2.75 (or 2 ¾).
It seems that she has looked for the number between 2.5 and the next whole
number (being 3), even though in the picture a very different number is given, 2.6. The
reason why students ignore the number on the right could be because students are not
used to seeing this number as important for solving the problem.
Following similar reasoning, one can also understand the other parts of Barbara’s
work. She works with the whole numbers 2, 4 and 5 and ignores the first place behind
the decimal point. She considers the line between the numbers given as the unit and
places numbers as 2.22 and 2.60 between 2 (instead of 2.6) and 3 (and not 2.7).
The reader may find it curious that Barbara uses numbers with two decimal places
instead of one: 2.22 and not 2.2 or 2.25. In this class, however, students are often
encouraged to use numbers with a lot of decimal places, and this can therefore be a
reflection of that effort, rather than denoting a deeper insight on decimals.
Omar
Another type of interesting answer can be seen in the work of Omar (see Figure 6)
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Figure 6 - Omar's work

Take for instance the answer 2.657. Looking at the answers to c and f, we notice a
pattern: all these numbers start with the number belonging to the mark on the left. In
fact, 2.652 and 2.657 start with 2.65 and 2.752 starts with 2.75. Apparently, Omar uses
the numbers 2.65 and 2.75 to refine the unit, instead of the numbers 2.6 and 2.7. He
probably looks for the next mark and mentally divides that piece of the line in 10 to find
the number asked. This way, it is the line between 2.65 and 2.7 which is mentally
divided in 10 equal spaces, instead of the line between 2.6 and 2.7. Looking at his
answers to b and e we realize that the same reasoning could be applied here. In fact, the
number 2.72, for instance, is placed about two tenths of the distance between 2.7 and
2.75 (see Figure 7).

Figure 7 - A part of Omar’s work, focusing on the numbers between 2.7 and 2.8

This suggests, together with our analysis above, that here as well it is the line
between 2.7 and 2.75 which is considered as the unit. This insight brings to light that
Omar probably also did not take into account the numbers on the right. He only
considers takes the marks, seeing the piece of line between the two marks as the unit.
How about the numbers 2.65 and 2.75 which Omar finds correctly? At first sight,
one can think that Omar must have used the number on the right to find these numbers.
However, given the analysis above, this may not be the case. In fact, Omar may just
have reasoned with the fact that the mark is in the middle between the two given
numbers, and therefore, it should be ‘a half’. Next, just by looking at the number on the
left, it is possible to come up with the correct numbers 2.65 and 2.75. One just has to
use the number on the left mark (2.6 and 2.7) and put a 5 behind it.
Tafuk and Chris
A different reasoning shows up when analyzing Tafuk’s work on the revised
problem. Take a look at his answers to b, d, i, j, and k. He, like some of his classmates,
seems to be using quarters instead of tenths or hundreds (see Figure 8).
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Figure 8 - Tafuk's work

Tafuk probably considers the line between the numbers given, as divided in 4
equal parts and gives the answer accordingly. The number he is looking for is almost in
the middle of 2.6 and 2.65 or it is almost a quarter more than 2.6; so that number is
more or less 2.625. Reasoning with quarters is something we more explicitly see in
answers such as this one. However, the work of another student makes us realize that
such reasoning may also be behind answers like 2.76 (for f), which by itself suggests
reasoning with tenths. Take the work of Chris, a student from a different class where we
also tried out this revised problem. Chris’ work shows a division of the line between
2.75 and 2.8 in fourths (Figure 9), which he seems to have used to estimate the place of
the number f asked (his answer to f is 2.76).

Figure 9 - Chris' work

Understanding students’ thinking with the original problem
The analyses above of students’ work on the revised problem make us understand
better how students may have reasoned in the original problem. Here, students may also
have reasoned from the number on the left mark, not taking into consideration the
number on the right mark. A student starts, for instance, at 2.50 and counts ahead the
numbers of marks on its right, 5, and places that 5 behind the 2.5 to make 2.55. The
solving strategy is then counting, and has nothing to do with the concept of decimals.
This explains why students performed so well in the original problem. Like a teacher
put it during a discussion meeting: “Actually, there is only one logical way to solve the
original problem, by counting, but that students can already do in grade 2.”
Finally, the answers 5.2 and 5.7 instead of 5.02 and 5.07 also fit this counting
strategy. Students know 5.0 is the same as 5. They count 7 marks to the right and just
put that number after the 5 to make 5.7, without taking into account the number on its
right, 5.1 , which is smaller than 5.7. Another possibility is that they did look at the
number on the right, 5.10, but thought 5.10 is bigger than 5.7. These students may use
an additive reasoning and see the decimal point as a separator between the wholes and
the parts, and then 5.7 is less than 5.10, because 7 is less than 10.

7. Reflection on students’ thinking
We compared two groups of students in their approaches to find decimal numbers
on a number line (Figures 3 and 4). In our analysis of the student work, we noticed that
both groups of students seem to use an identical approach. This is not remarkable. Both
groups received the same education up to this moment. The only difference was the
problem ahead.
Like expected, students show in the revised problem a larger variety of answers
and strategies than in the original one. They also make more mistakes. However, it is
these mistakes and answers which make students thinking (on both problems) visible.
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What students do not seem to do, though, against our expectations, is to think more with
the numbers and number relations involved. This might be the result of using the
strategy they have constructed to answer problems like the original one.
Given their work, we can characterize their approach with “look at the number to
the left of the arrow, and count the number of jumps to the arrow.” In the original
problem, this was not an issue. The marks were clearly given and counting jumps meant
counting marks. In the revised problem, the marks were missing and needed to be
constructed. The students used different ways to reconstruct the jumps. Barbara and
Omar used halves and tenth, Tafuk and Chris used quarters. However, in reconstructing
jumps, it seems that they do not consider ‘the whole’. Earlier on, we called this ‘not
looking at the number on the right’.
With this problem, we noticed that the students did pay much attention to the
length of the interval at all. Partitioning an interval of a number line implies
understanding the relation between the length of the interval and the subdivision. The
student showed that they were able to partition intervals using known fractions like ½
and ¼ and using 1/10th. Widjaja (2008) found the same in her study of pre-service
teachers’ knowledge on decimals. In her study, in an attempt to reconstruct the number
line, the student teachers preferred to use halves and quarters and did not easily use
partitioning by tenths.
A second problem that appeared in the student work is the comparison of 5.2 and
5.10, or the difference between 5.02 and 5.2. To understand the difference between the
last two numbers, students need to have constructed the big idea of place value and they
need to be able to see decimals as a multiplicative system.
The students showed a fragmented understanding of decimals with a strong
reliance on (self-constructed) algorithms without understanding. Understanding decimal
numbers asks for developing a refined insight in place value, understanding the
multiplicative system and the additive system of decimals, understanding the number
line model.

8. Pedagogical implications
The relation between correct answers and understanding
With the original problem, in most cases the students give correct answers; giving
the teacher the false impression they understood the concepts underneath. Furthermore,
they do not feel the need to write about their solution and hence make their thinking
invisible. In the revised problem, students make more errors, giving the teacher the
impression they need more instruction. In their errors, their thinking becomes visible.
For many teachers a correct answer is the sign to move forward. Students ‘understood’
the problem and were able to answer it. The norm in these classrooms is finding the
right answer and the norm is the teacher’s approval. In this study, we noticed that a
correct answer is not identical to understanding. However, we also noticed that the
correct answer was fund by a low level (and incorrect) counting strategy. Accepting the
answer will not automatically stimulate students to formalize their strategy.
Taking risks while formalizing
There is another reason why students can make errors. Jean Marie Kreamer (2007)
stresses the relationship between formalizing and the possibility to make errors. When
students try to formalize their strategy they set foot on unknown territory. They have to
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construct a deeper understanding and they will probably make some mistakes. When a
teacher stresses strongly the importance of giving the correct answer, the students might
avoid taking risks and stick to less formal and more secure strategies. So avoiding
mistakes in class might be contra productive.
Reasoning becomes visible and therefore discussible
In the revised problem, the students’ reasoning becomes visible. Furthermore, the
variety of answers and arguments will make it interesting for students to discuss their
thinking. Although, we are the students still might be using their approaches in a rote
way, the fact that they still do it in different ways might open the class up for discussion
and might open their approach up for reflection. The idea of refining the unit (interval)
is a big idea when it comes to decimals. In fact, most students do not consciously think
about refinement of a unit to come up with their answers on the revised problem. It is
possible that they just look the number on the left edge of the interval and place a
number between 1 and 9 on the right, according to its relative position on the line.
However, our point is that this reasoning, even at a possibly low level, could not take
place in the original problem. Moreover, it brings to the fore a misconception around a
big idea of decimals, making it visible for teachers and making it possible for them to
have the students discuss it.

9. Looking at numbers
The revised problem did not really invite students to look at the numbers. Their
personal strategy was still in the way. In that sense, this problem came too late.
However, it showed that it is possible to create a minor change that opens up students’
thinking. The revised problem created a wider variety of strategies, in which students
used their network of number relationships. The problem allowed analysis of student
thinking, it allowed insight in the growth and development of students.
For us, two ideas are fruitful in creating minor changes in textbook problems.
First we try to build a constraint into the problem. Secondly, we like to create a
potentially realized suggestion into the problem (Fosnot & Dolk, 2001). In this case, the
constraint was the reduction of the number of marks on the number line. It changed the
problem from ‘reading off the answer by counting marks’ into a problem of
‘constructing a meaningful partitioning of an interval’. The suggestion was in the
numbers given on the number line, as it was in the original problem. Each interval that
needed to be partitioned was marked by given numbers. Analyzing the students work,
this suggestion was not rich enough.

10.
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