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APRESENTAÇÃO

Ao longo dos tempos, a reflexão sobre o pensamento
matemático e os diferentes modos de raciocínio tem ocupado um
lugar de destaque quer no desenvolvimento da matemática quer
da investigação em educação matemática. Ao raciocínio
matemático estão associadas diversas formas de pensamento
importantes para todos aqueles que fazem Matemática, tais
como: prever resultados, essenciais para a formulação de
conjeturas; questionar soluções, mesmo as corretas; procurar
padrões; recorrer a representações alternativas; analisar e
sintetizar. O desenvolvimento do raciocínio matemático ocupa
um papel de relevo nos currículos da generalidade dos países.
Nos programas de matemática portugueses, tanto do ensino
básico como do ensino secundário, e como algum reflexo dos
resultados da investigação em educação matemática, é dada
especial atenção ao raciocínio matemático, como capacidade
transversal a qualquer tema ou tópico matemático. O
desenvolvimento desta capacidade transversal é visto como
essencial ao sucesso dos alunos não só na escola mas também na
sua vida futura.
As experiências de aprendizagem que são proporcionadas aos
alunos, e que influenciam fortemente o que eles aprendem e a
qualidade dessas aprendizagens, dependem não só das
orientações curriculares mas também da visão da matemática
escolar que predomina na sala de aula. Se a matemática é
encarada como um conjunto de regras, impostas externamente
para serem aplicadas de forma mecânica e sem necessidade de
compreensão, aprender matemática reduz-se a ouvir a
explicação ou exposição do professor e a imitar os seus
processos de resolução de tarefas semelhantes, enfatizando o
saber fazer e não perceber o que se faz. Por outro lado, se a
matemática é vista como uma construção dinâmica de
conhecimento, onde é necessário atribuir significado a fórmulas,
símbolos, procedimentos e processos usados na resolução de
tarefas de natureza diversificada, estabelecendo uma rede de
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conceitos interligados, então aprender matemática envolve um
leque variado de métodos como a formulação de conjeturas, a
observação de regularidades, a procura de generalizações, a
explicação e justificação de ideias matemáticas. Para além do
saber fazer enfatiza-se a compreensão do que se faz e os motivos
por que se faz.
As tarefas que são propostas em sala de aula bem como os
recursos (em particular os recursos tecnológicos e os materiais
manipuláveis) que são disponibilizados para apoiar a sua
implementação influenciam o desenvolvimento do raciocínio
matemático dos alunos. A par do papel que as tarefas
desempenham devemos ter em conta o contributo do professor
na condução de toda a atividade matemática dos alunos
resultante do seu envolvimento nas tarefas. A valorização de
raciocínios incompletos ou mesmo imprevistos devem ser vistos
como trampolins para uma discussão matemática rica. A
comparação e contraste entre diferentes estratégias de resolução
de uma mesma tarefa, a explicação e justificação das ideias ou
processos usados por terceiros, etc. são exemplos dos aspetos
complexos que o professor deve equacionar de modo a
promover o desenvolvimento do raciocínio matemático dos
alunos.
Mas, afinal, o que é o raciocínio matemático? Usa-se o termo
raciocínio partindo do princípio que existe um entendimento
comum sobre o seu significado – utilizando-se, também, o termo
pensamento com o mesmo sentido. Os vários textos incluídos
neste número da Investigação em Educação Matemática são um
exemplo claro da multiplicidade de abordagens possíveis ao
tema, da diversidade de termos que estão associados ao
raciocínio (raciocínio geométrico, raciocínio algébrico,
raciocínio espacial, raciocínio visual, raciocínio indutivo,
raciocínio
abdutivo,
raciocínio
dedutivo,
intuição,
demonstração, argumentação, etc.). Urge, por que se acredita
que tal é uma questão teórica que pode ter implicações para o
processo de ensino e aprendizagem da matemática, procurar um
maior entendimento sobre o que é o raciocínio matemático e
como é que ele pode ser desenvolvido nos alunos. Estes textos
foram sujeitos a um processo de revisão por pares e referem-se
9

às comunicações e pósteres apresentados no Encontro de
Investigação em Educação Matemática – EIEM2013 – realizado
nas Penhas da Saúde, Covilhã, nos dias 18 e 19 de maio de
2013, subordinado ao tema Raciocínio matemático.
Nesta publicação existem cinco secções. A primeira secção é
uma evocação a Paulo Abrantes, por ocasião do décimo
aniversário do seu desaparecimento, à sua pessoa e, sobretudo,
ao seu trabalho vasto e marcante em educação matemática no
nosso país e além fronteiras. Destacando algumas ideias centrais
de Paulo Abrantes sobre o raciocínio matemático, o seu
significado e importância no desenvolvimento curricular,
Leonor Santos desafia os participantes no EIEM2013 a
perspetivar o futuro olhando o presente, detendo-se, entre outros
aspetos, nas ações do professor de matemática que podem
promover o desenvolvimento do raciocínio matemático nos
alunos, no desenvolvimento de uma aprendizagem matemática
com compreensão, e no lugar e papel do raciocínio matemático
num currículo centrado na preparação de um cidadão
responsável, crítico e participante.
Na segunda secção são apresentadas as conferências plenárias
do Encontro. Maria Alessandra Mariotti, da Universidade de
Siena, Itália, no artigo intitulado Mathematical reasoning:
Conjecturing and proving in a Dynamical Geometry
Environment, debruça-se sobre a complexidade do
funcionamento dos ambientes de geometria dinâmica com o
intuito de discutir as potencialidades didáticas das várias
ferramentas que lhes estão associadas. À luz da Teoria de
Mediação Semiótica, descreve como os significados emergem
em diferentes processos exploratórios (modalidades de
arrastamento com respeito à noção de conjetura geométrica) e
como se relacionam com as premissas, as conclusões e as
ligações condicionais entre estas. O segundo artigo é da autoria
de Ana Barbosa, da Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, e tem como título O contributo
da visualização no desenvolvimento do raciocínio funcional.
Tendo como objetivo global a compreensão do modo como
alunos do 6.º ano de escolaridade resolvem problemas
envolvendo a generalização de padrões, em contextos visuais, a
10
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autora foca-se nas estratégias de generalização privilegiadas por
quatro alunos, no papel que a visualização tem no raciocínio
funcional que evidenciam. Além disso, discute como alguns
fatores poderão influenciar as opções dos alunos em termos de
estratégias de generalização. As tarefas que envolvem a
exploração de padrões em contextos visuais surgem como
facilitadoras do aparecimento de estratégias de generalização
variadas mas a compreensão, pelos alunos, das potencialidades e
limitações de cada estratégia mostra-se essencial para o
desenvolvimento de um raciocínio (funcional) mais flexível.
Cada uma das três secções seguintes é dedicada ao conjunto de
comunicações que constitui cada grupo de discussão do
EIEM2013. Estes grupos não foram constituídos à priori mas
surgiram após a submissão de trabalhos para o EIEM2013
agregando os textos conforme as temáticas gerais que estes
abordam. As comunicações do grupo de discussão 1 reúnem-se
em torno da temática do Raciocínio em Geometria. Discutem-se
tipos de raciocínio (indutivo, abdutivo e dedutivo) ancorados em
situações de ensino-aprendizagem de tópicos de Geometria ou
em contextos visuais, ao longo de todos os ciclos de
escolaridade. Ao papel das tarefas de aprendizagem no
desenvolvimento de processos variados de raciocínio
(relacionados com a intuição, formulação e teste de conjeturas,
explicação, justificação, prova) é dada especial atenção, bem
como às características, potencialidades e limitações, dos
ambientes de geometria dinâmica que contribuem para esse
desenvolvimento.
No segundo grupo de discussão, dedicado ao tema Raciocínio
em Números e Álgebra, é feita uma reflexão sobre aspetos
teóricos, de aprendizagem e do ensino, focando a prática
profissional do professor de Matemática e o desenvolvimento
curricular. As experiências de ensino e aprendizagem referidas
englobam alunos desde o pré-escolar ao ensino secundário e,
ainda, alunos futuros professores de Matemática. São levantadas
questões quanto às inteligências múltiplas postas em movimento
na sala de aula e sobre o significado dos termos raciocínio
matemático e pensamento matemático. Ao processo de
generalização é dada bastante ênfase, bem como à sua relação
11

com as representações e os processos de significação. Discute-se
também o processo de abstração e a sua relação com a
generalização matemática, problematizando-se a passagem da
aprendizagem da Aritmética para a Álgebra. A ligação entre
comunicação e raciocínio é questionada, refletindo-se, ainda,
sobre a coordenação do conceito de fração com o raciocínio
multiplicativo, bem como o desenvolvimento do raciocínio do
professor de Matemática a partir da discussão, interpretação e
atribuição de significado a produções de alunos.
Finalmente, a quarta secção desta publicação é dedicada aos
trabalhos recebidos que abordam a temática do Raciocínio e
Demonstração, correspondendo ao grupo de discussão 3, que se
organiza em torno da demonstração, do pensamento matemático
avançado e do conhecimento matemático. Ao nível da
demonstração são discutidas diversas dimensões que englobam
problemas em contexto histórico, as diferentes funções da
demonstração e a compreensão do método de demostração
direto. A aprendizagem dos conceitos matemáticos e a qualidade
dessas mesmas aprendizagens são discutidas à luz das teorias do
pensamento matemático avançado, procurando-se evidenciar os
raciocínios dos alunos que lhe estão inerentes. O recurso a
taxonomias revela-se uma ferramenta útil para categorizar os
diferentes raciocínios e aferir a qualidade das aprendizagens. O
conhecimento matemático é abordado a partir do paradigma das
inteligências múltiplas e do conhecimento matemático que o
professor mobiliza para desenvolver os processos de raciocínio
dos alunos.
Para este número da Investigação em Educação Matemática,
dedicado ao tema Raciocínio matemático, contribuíram muitos
autores, a quem se agradece a colaboração prestada, o
importante papel na discussão do tema e no avanço trazido ao
conhecimento e investigação acumulados em Educação
Matemática. Dos trabalhos discutidos, e aqui reunidos, emergem
implicações várias para o ensino e a aprendizagem da
matemática, bem como para a formação de professores e para o
desenvolvimento curricular. Juntamente com essas implicações,
12
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novas questões se levantam (e outras persistirão), abrindo
caminho para investigações futuras.

António Domingos
Manuel Joaquim Saraiva
Rosa Antónia Tomás Ferreira
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O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO - EVOCANDO
PAULO ABRANTES
Leonor Santos
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
mlsantos@ie.ul.pt

A direção da Sociedade Portuguesa de Investigação em
Educação Matemática não pode deixar de fazer, no EIEM 2013,
uma referência explícita ao nosso colega Paulo Abrantes, neste
ano em que se perfazem dez anos após a sua morte.
Sobretudo dirigida aos jovens investigadores – e felizmente
temos um número significativo como participantes neste
encontro, sinal de que a nossa comunidade se desenvolve e tem
futuro – gostaria de começar por fazer uma breve referência
biográfica de Paulo Abrantes.
Referência biográfica
Paulo Abrantes é uma figura marcante da educação matemática,
reconhecida a nível nacional e internacional. Como a maioria
dos educadores matemáticos portugueses mais séniores, a sua
carreira profissional iniciou-se como professor de Matemática
do ensino secundário. Nesse período profissional (meados dos
anos 70, início dos anos 80), destaco em particular, o seu papel
enquanto autor de manuais escolares, juntamente com Raul
Fernando de Carvalho. Os manuais que então escreveram,
conhecidos pelos Ms, cobriram desde o 7.º ao 12.º anos de
escolaridade. Estes manuais constituíram um marco na altura,
pelo seu carácter extremamente inovador e pela enorme
recetividade que mereceram por parte dos professores de
Matemática. Por estas razões, estes manuais contribuíram para o
desenvolvimento do ensino da Matemática, nomeadamente no
sentido da sua desformalização, do trabalho a partir de situações
contextualizadas, da valorização da resolução de problemas e de
uma primeira sensibilização para a atividade de investigar em
Matemática.
15
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No início dos anos 80, Paulo Abrantes ingressa como assistente
no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa progredindo academicamente até ser
Professor Associado. Ao longo destes anos, exerce diversos
cargos como, por exemplo, membro da Comissão Executiva
deste Departamento em 1983/84, membro da Assembleia de
Representantes da Faculdade de Ciências (1986-90, 1996/97) e
membro da Comissão Coordenadora do Conselho Científico
desta Faculdade (1996/1998). Colabora, igualmente, através da
lecionação de unidades curriculares e da orientação de
dissertações de mestrado e teses de doutoramento, com outras
universidades, quer nacionais, quer estrangeiras.
Muito ligado à formação inicial de professores e à pósgraduação, atividades que desenvolve no Departamento de
Educação, Paulo Abrantes dedica-se de forma muito particular à
área do desenvolvimento curricular. Assume que um currículo
se desenvolve "a partir de objetivos e orientações curriculares
que se baseiam numa determinada visão do que é a Matemática
e em pressupostos educativos sobre a aprendizagem da
Matemática" (Abrantes, Leal, Teixeira & Veloso, 1997, p. 21). É
neste âmbito que coordena dois projetos de desenvolvimento
curricular marcantes na educação matemática: o Projeto Mat789
(de 1988-1992) e, posteriormente, o Projeto Matemática para
Todos, explorar e investigar para aprender Matemática (de
1995-1998). No primeiro concebeu, concretizou e avaliou um
currículo de Matemática para o 3.º ciclo do ensino básico e, no
segundo, centrou-se no estudo das potencialidades de tarefas de
investigação matemática. Embora sejam projetos de natureza
distinta, ideias fortes de Paulo Abrantes sobre a educação
matemática servem-lhes de suporte. É, por exemplo, o caso de
encarar "a Matemática como uma ciência viva, em construção e
em permanente evolução e como realização humana envolvida
em todos os domínios da atividade humana e a que todas as
pessoas podem ter acesso" (Abrantes et al., 1997, p. 21), bem
como associar a aprendizagem matemática à "intencionalidade
da atividade dos alunos - isto é, que essa atividade seja
conduzida por objetivos de que os alunos se apropriam",
atribuindo-lhe uma "natureza interativa, cooperativa e reflexiva"
(Abrantes, 1994, p. 584, itálico no original).
16
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Mais tarde, ainda no âmbito do desenvolvimento curricular,
desempenha funções no Ministério de Educação, assumindo o
cargo de diretor do Departamento da Educação Básica. Neste
período, tem uma intervenção marcante, nomeadamente dando
continuidade e incentivando o projeto de "gestão flexível do
currículo", introduzindo uma nova reorganização curricular para
o ensino básico (em particular, as áreas curriculares não
disciplinares - Estudo Acompanhado, Trabalho de projeto e
Formação Cívica e as aulas estendidas a blocos de aulas de 90
minutos), e sendo responsável pela publicação do documento
Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências essenciais
(DEB, 2001). Este documento "define o conjunto de
competências consideradas essenciais e estruturantes no âmbito
do currículo nacional e, ainda, os tipos de experiências
educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos"
(DEB, 2001, nota de apresentação).
Ao longo de todos estes anos, Paulo Abrantes, enquanto
investigador, desenvolve uma atividade intensa e reconhecida,
quer a nível nacional, quer a nível internacional. Apenas a título
exemplificativo, refiro as suas múltiplas publicações
(nomeadamente em livros e em revistas, como dois artigos no
Educational Studies in Mathematics), é membro do Conselho
Editorial de revistas, é membro permanente e Vice-Presidente
do CIEAEM (Commission pour l'Étude et l'Amélioration de
l'Enseignement des Mathématiques) e orador em encontros
internacionais, como por exemplo, proferindo conferências
plenárias no CIEAEM42 (1990), CIEAEM45 (1993), II CIBEM
(1994), CIEAEM52 (2001), PME 25 (2001).
Várias são as características pessoais que se podem apontar a
Paulo Abrantes. Pessoa de elevada inteligência e capacidade de
perspetivar o futuro, orador excecional, de trato fácil e mesmo
cativante, grande dinamismo e inconformismo. Estas últimas
características poderão explicar o seu papel interventivo ainda
enquanto estudante do ensino superior nos movimentos
estudantis e, mais tarde, na sua marcante vida associativa.
Desempenhou cargos de direção na Sociedade Portuguesa de
Matemática nos anos 80 e foi sócio fundador e presidente da
Associação de Professores de Matemática (1988/1989). O seu
17
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papel nesta associação continuou muito ativo, quer através da
revista Educação e Matemática, de que foi seu diretor durante
um período de cinco anos, quer coordenando o grupo de
trabalho “Matemática 2001: diagnóstico e recomendações para o
ensino e aprendizagem da Matemática”, durante todo o projeto
(de 1996 a 1998), quer ainda participando ativamente nos
encontros nacionais e regionais desta associação. Por último,
não posso deixar de referir uma outra característica pessoal que
encontro em Paulo Abrantes. A importância que atribui ao
trabalho colaborativo, muito em particular a equipas compostas
por educadores matemáticos e professores de Matemática, tal
como é por si assumido: "(...) o trabalho coletivo e intencional
não é incompatível com a diversidade de saberes e interesses
profissionais, pelo contrário, os dois aspetos interagem e a
cooperação pode ser a única forma de valorizar ambos"
(Abrantes, 1994, p. iii). Esta sua perspetiva é bem visível em
todos os projetos que desenvolveu, tal como os referidos
anteriormente.
Do que acabei de expor penso ter ficado claro que Paulo
Abrantes é um educador matemático de primeiro plano na
comunidade portuguesa. A sua obra é muito rica e inspiradora
para quem trabalha nesta área. Para aprofundar as ideias deste
educador matemático deixo desde já o convite para participarem
no Encontro de Evocação a Paulo Abrantes que se irá realizar no
Instituto de Educação no próximo dia 12 de julho. Este encontro
permite uma participação presencial ou online, pelo que as
restrições com que habitualmente nos podemos confrontar e por
vezes inviabilizam a nossa participação estarão, deste modo,
minimizadas. Neste momento, e dado que este nosso encontro se
dedica ao "Raciocínio Matemático", irei revisitar, de forma
embora breve, as ideias de Paulo Abrantes sobre este tema.
O raciocínio matemático
Procurarei nas próximas linhas apresentar uma minha
interpretação sobre o significado atribuído a raciocínio
matemático por Paulo Abrantes, ao longo do tempo, bem como
os contributos que deu para o desenvolvimento desta capacidade
pelos alunos.
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Significado de raciocínio matemático.
O conceito de raciocínio matemático é multifacetado, podendose encontrar diversos significados para este conceito (Nikerson,
2011; Palm, Boesen & Lithner, 2013; Yakel & Hanna, 2003).
Esta situação, já por si complexa, agrava-se pelo facto de muitos
dos escritos publicados que abordam este tema não procurarem
definir o sentido que lhe atribuem, parecendo assumir que todos
os autores lhe dão igual entendimento. Assim, vejamos qual o
significado atribuído por Paulo Abrantes a raciocínio
matemático.
Ao revisitar o documento final resultante do Projeto Mat789
(Abrantes et al., 1997), projeto que decorreu entre os finais dos
anos 80 e começo dos anos 90 do séc. XX, à semelhança do que
eram as orientações curriculares para o ensino e aprendizagem
da Matemática nesse período de tempo em muitos países
desenvolvidos (por ex. Cockcroft, 1982; NAC, 1989; NCTM,
1980; 1897), ressalta de forma muito clara que a resolução de
problemas assume uma importância determinante nas ideias
fundamentais que norteiam o currículo que então se concebeu e
implementou em quatro turmas, acompanhando os alunos do 7.º
ao 9.º ano de escolaridade. Tal aliás é assumido pela equipa
quando escreve num dos documentos iniciais do projeto que o
currículo a desenvolver seria "centrado na resolução de
problemas, orientado para os processos e para os conceitos, e
apoiado na utilização extensiva dos computadores e das
calculadoras" (Abrantes et al., 1997, p. 7). É, contudo, de
chamar a atenção que a resolução de problemas toma aqui e ali
um sentido mais amplo, sendo por vezes designada ou
completada pela expressão "situações problemáticas", termo que
inclui não só a resolução de problemas mas outro tipo de tarefas,
tais como as tarefas de exploração ou de investigação, tarefas
que apresentam um "carácter problemático e exploratório das
situações" (Abrantes et al., 1997, p. 122). Mas, poder-se-á então
perguntar, e o raciocínio matemático é ou não referido? Se sim,
de que modo?
Se atendermos ao resumo do projeto, numa versão elaborada em
1990, a palavra raciocínio não surge. Contudo, no livro escrito
no final do projeto, o raciocínio matemático é considerado como
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uma "capacidade de ordem superior" (Abrantes et al., 1997, p.
23), juntamente com a resolução de problemas, e muito a ela
associado. A comunicação matemática vem por vezes também
referida como uma outra capacidade de ordem superior e a par
com as anteriores: "capacidade de resolver problemas e de
raciocinar e comunicar em matemática" (Abrantes et al., 1997,
p. 51). Entre as questões que a equipa se propõe responder,
finalizado o projeto, são exatamente as seguintes: "Como pode
ser um ensino de Matemática centrado na resolução de
problemas? É possível, de maneira sustentada e com alunos
deste nível etário, criar um ambiente na aula que os leve a
'conjeturar, matematizar, provar, generalizar, discutir e
comunicar", ou seja 'experimentar e fazer matemática'?"
(Abrantes et al., 1997, p. 42, entre aspas no original). Por outras
palavras, os processos associados ao raciocínio matemático
estão intimamente ligados à atividade matemática.
Poucos anos mais tarde, na mesma linha de pensamento, no
relatório final do Projeto Matemática para Todos apontam-se
como exemplos de processos matemáticos: "o conjeturar,
justificar, demonstrar" (MPT, não publicado, p. 11). A
experimentação, a intuição, a dedução e a abstração são
considerados como aspetos relacionados com a natureza da
matemática. Quando, em 1999, escreve o livro A matemática na
educação básica, juntamente com Lurdes Serrazina e Isolina
Oliveira, uma vez mais esta ideia de atividade matemática é
explicitada: "(...) Aspetos fundamentais da atividade
matemática: explorar, procurar generalizações, fazer conjeturas,
raciocinar logicamente (...) a ênfase nestes aspetos do raciocínio
matemático..." (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, pp. 3233).
Perspetivando o raciocínio matemático como "uma certa
atividade intelectual" (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p.
34), estes autores consideram que "o raciocínio não se
desenvolve sem conteúdos" (Abrantes, Serrazina & Oliveira,
1999, p. 33). Assim, estruturam uma parte da obra em termos de
tópicos matemáticos, onde se podem encontrar referências
várias ao raciocínio matemático e, em particular, a seus aspetos
particulares associados aos temas matemáticos abordados. Por
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exemplo, no capítulo dos Números, pode ler-se a referência ao
"sentido do número". Este conceito, para além do significado
habitualmente apresentado, é associado de forma explícita ao
raciocínio ou pensamento matemático, ao afirmar-se que:
o sentido do número está ligado ao desenvolvimento de hábitos de pensamento
matemático, em especial de uma atitude investigativa que implica o gosto e a
predisposição para formular questões, explorá-las, fazer e testas conjeturas,
produzir e comunicar argumentos. (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p. 63)

No capítulo dedicado à Álgebra e funções, tópico apenas então
só tratado curricularmente a nível do 3.º ciclo, podemos
encontrar referências ao raciocínio algébrico e à compreensão de
relações funcionais, aos quais associam processos como o
"formular e comunicar generalizações, reconhecer e representar
relações entre variáveis (...) e o estabelecimento de relações
entre vários tipos de representação matemática - tabelas de
valores, gráficos, expressões algébricas" (Abrantes, Serrazina &
Oliveira, 1999, p. 110). Mais adiante, no "pensamento
algébrico" são incluídas capacidades a desenvolver nos alunos,
tais como a simbolização (capacidade para lidar e compreender
os diferentes símbolos algébricos); o raciocínio algébrico (que
engloba a aptidão para representar de modos distintos padrões,
para usar procedimentos algébricos e utilizar propriedades
algébricas das operações em diversos contextos); a compreensão
das relações funcionais (onde se inclui o conhecimento de uma
variedade de relações e a aptidão para identificar e distinguir
entre si relações funcionais) e a representação e transferência,
isto é, a capacidade do aluno representar relações funcionais e
passar de um tipo de representação para um outro.
Reconhecendo que "há necessidade de dar aos alunos uma visão
mais equilibrada e menos determinista da realidade e, nesse
sentido, desenvolver o pensamento estatístico e probabilístico ao
longo da escolaridade [básica]" (Abrantes, Serrazina & Oliveira,
1999, p. 94), Paulo Abrantes perfilha, no capítulo dedicado à
Estatística e Probabilidades, a posição de que as crianças são
capazes de atribuir significado a situações que envolvem noções
probabilísticas, antecedendo o contacto com estas situações
antes do período das operações formais. É ainda destacado o
contributo que estes dois tipos de pensamento (o pensamento
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estatístico e o pensamento probabilístico) podem dar no
desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos.
Por último, na parte dedicada à Geometria, pode ler-se que o
pensamento geométrico compreende "formas intuitivas iniciais
de pensamento até às formas dedutivas finais, em que a indução
e dedução se vão articulando e desenvolvendo" (Abrantes,
Serrazina & Oliveira, 1999, p. 69). Em particular, a visualização
espacial é considerada como um "conjunto de capacidades
relacionadas com a forma como os alunos percecionam o mundo
à sua volta e como conseguem representar, interpretar, modificar
e antecipar transformações relativamente aos objetos que os
rodeiam" (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p. 82). De
forma a clarificar o tipo de capacidades incluídas na
visualização espacial, são enunciadas a "coordenação visual
motora" (capacidade de coordenar a visão com os movimentos
do corpo); a "perceção figura-fundo" (capacidade de isolar
figuras geométricas de um fundo); a "constância percetual"
(capacidade de reconhecer figuras geométricas em diferentes
posições, tamanhos e contextos); a "perceção da posição no
espaço" (capacidade de distinguir figuras iguais, colocadas em
posições diferentes); a "perceção das relações espaciais"
(capacidade de ver ou imaginar dois ou mais objetos em relação
consigo próprios); a "discriminação visual" (capacidade de
identificar características de figuras geométricas para as
comparar); e a "memória visual" (capacidade de recordar objetos
que não se estão a ver).
Do exposto, parece emergir que Paulo Abrantes foi
progressivamente, ao longo dos anos, referindo com maior
frequência e de forma mais explícita o raciocínio matemático.
Contudo, considerou-o sempre uma capacidade de ordem
superior indissociável de uma verdadeira atividade matemática.
Pela importância que lhe atribuía não é de estranhar a sua
preocupação em compreender de que forma é possível
desenvolver nos alunos esta capacidade.
O ensino e aprendizagem do raciocínio matemático
Segundo Paulo Abrantes, para aprender "não basta que o aluno
participe em atividades concretas, é preciso que ele se envolva
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num processo de reflexão sobre essas atividades" (Abrantes,
Serrazina & Oliveira, 1999, p. 25). "Esses objetivos [dirigir o
ensino da Matemática para objetivos gerais de 'ordem superior']
têm a ver com situações problemáticas que promovam a reflexão
dos alunos a partir das suas próprias explorações e produções, e
a interação entre eles e com o professor" (Abrantes, 1994, p.
605). Para que tal aconteça, na sua perspetiva, as situações de
aprendizagem devem respeitar algumas características comuns:
"a natureza problemática e exploratória das propostas de
trabalho e o carácter intencional e a autenticidade da atividade
dos alunos (Abrantes et al., 1997, p. 118). Por outras palavras, "a
aprendizagem matemática requer a participação ativa e
empenhada dos alunos, o que implica que lhes sejam propostas
atividades relevantes e lhes seja dado tempo para as
desenvolverem e para refletirem sobre elas (Abrantes et al.,
1997, p. 21).
Uma das condições para que estes pressupostos sejam
respeitados, diz respeito ao momento e modo de introduzir o
formalismo e o rigor matemático. O momento depende do nível
etário dos alunos e das experiências de aprendizagem que lhes
sejam oferecidas viver de modo que "os aspetos formais da
matemática" possam "surgir a partir dos processos informais que
os alunos começavam por usar" (Abrantes et al., 1997, p. 122).
"O rigor da linguagem, assim como o formalismo, devem
corresponder a uma necessidade sentida e não a uma imposição
arbitrária" (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p. 35).
O admitir diversos níveis de justificação e aceitar demonstrações
adequadas ao nível etário dos alunos, mesmo que não totalmente
rigorosas são orientações a seguir pelo professor. O pedido
sistemático de explicação e de justificação não só permite que o
aluno tenha vivência deste tipo de experiências, como favorece
"arriscar conjeturas e a argumentar em sua defesa" (Abrantes et
al., 1997, p. 45). O que acabei de apresentar pode ser ilustrado
através de duas tarefas propostas a alunos do 7.º ano de
escolaridade no âmbito do Projeto Mat789, completadas com
resoluções então apresentadas por alunos (fig. 1).
A experiência continuada dos alunos de um certo tipo de
ambiente de aprendizagem ao longo de três anos permitiu-lhes
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que cedo compreendessem de que "pouco servia fazer uma
afirmação se não era acompanhada de uma explicação"
(Abrantes et al., 1997,p. 52/53). Tal é o caso de uma aluna que
ainda no 7.º ano de escolaridade, perante a questão que lhe tinha
sido colocada da veracidade ou falsidade da afirmação "Numa
pirâmide há sempre o mesmo número de vértices e de faces",
explicava:
Há tantos vértices da base como faces laterais (pois é assim para as pirâmides de
base triangular, quadrangular, etc.), e depois sobra uma face, a base, e um vértice,
o vértice da pirâmide. Logo, o número de vértices é igual ao número de faces.

Contudo, mais tarde, declarou não estar totalmente satisfeita
com esta sua explicação, porque, segundo ela, "era mais uma
verificação, do que uma explicação do porquê".
Note-se que a importância atribuída por Paulo Abrantes à
relevância reconhecida pelos alunos da atividade matemática
desenvolvida está fortemente associada à ideia de aprendizagem.
por compreensão. Aliás, como chama a atenção: "A ausência de
elementos de compreensão, raciocínio e resolução de problemas
nas atividades dos alunos pode mesmo ser responsável por
grande parte das dificuldades que muitos sentem em realizar
procedimentos aparentemente simples" (Abrantes, Serrazina &
Oliveira, 1999, p. 25).
Mas um constrangimento a este tipo de ensino e de
aprendizagem pode colocar-se no que respeita às funções da
demonstração. A existência de diversas funções para a
demonstração constituem, em geral, uma dificuldade por parte
dos alunos, como é hoje ainda evidenciado em diversos estudos
(Machado & Santos, 2011; Ponte, 2007). Como explica Paulo
Abrantes, tal facto pode residir na valorização da função
verificação da demonstração, em detrimento da função de
explicação:
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1. a)Quantos cubos com uma aresta de 5cm se poderiam encaixar dentro de
um cubo com uma aresta de 10cm, de maneira a enchê-lo completamente?
Faz um pequeno desenho explicando a tua resposta.
b) E se a aresta dos cubos mais pequenos medisse 1/4 da aresta do cubo
maior, quantos cubos pequenos se poderiam encaixar no maior? Explica a tua
resposta.
Resolução de um aluno:

Dois números primos dizem-se "gémeos" se são números ímpares
consecutivos. Por exemplo, 5 e 7 são números primos gémeos.
Que se poderá afirmar sobre o número que fica entre dois primos gémeos
maiores do que 3? Faz as experiências que achares necessárias e explica a tua
resposta.
Resolução de alunos:
Luísa: Exemplos: 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19. O número que fica entre eles é o 6,
depois o 12, depois o 18. Estes números são múltiplos de 6.
Ricardo: Entre dois números ímpares tem que ficar um número par. Eu fiz
um esquema.

Alguns números ímpares não são primos, por exemplo o 9 e o 15. Eles não
são primos porque são múltiplos de 3. Os outros múltiplos de 3 no meio
destes são pares, por exemplo, o 6, 12 e 18. Eu acho que estes é que podem
estar entre dois gémeos e realmente o 6 está entre o 5 e o 7, o 12 está entre o
11 e o 13 e o 18 está entre o 17 e o 19.
Teresa: Se são ímpares, entre eles tem que ficar um número par. E se são
maiores que 3, o número par tem de ser maior que 4.

Fig. 1 - Tarefas aplicadas no âmbito do Projeto Mat789 no 7.º ano de
escolaridade
A demonstração surge aos olhos dos alunos a assumir o papel que geralmente lhe
é atribuído: o de nos dar a certeza de que uma hipótese é mesmo válida. Tem
interesse referir que este não é o único papel da demonstração e que os alunos
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devem ter consciência desse facto, sob pena de desvalorizarem o esforço de
demonstrar uma afirmação que não está formalmente provada mas não suscita
quaisquer dúvidas (pelo menos, enquanto não tiverem sensibilidade para o
carácter axiomático da matemática). De facto, em diversas situações, a
demonstração não é importante para nos dar a certeza de uma conjetura (de que
não duvidamos) mas sim para ajudar a explicar por que razão é válida. (Abrantes,
1999, p. 163, itálico no original)

Apresento, de seguida, uma tarefa muito cara a Paulo Abrantes
que exemplifica como o professor pode criar no aluno a
necessidade de encontrar uma razão que explique que uma
conjetura, de que não duvida, é válida (fig. 2).
Investigar que figuras se podem obter quando se
unem os pontos médios de um quadrilátero.

Fig. 2 - O quadrilátero de Varignon (Abrantes, 1999, p. 163)

Assim, o contexto de aprendizagem que o professor proporciona
aos alunos é uma dimensão essencial, segundo Paulo Abrantes,
para o desenvolvimento das diferentes atividades do raciocínio
matemático. Este contexto é, em particular, construído a partir
do modo como as tarefas propostas são exploradas e das
aprendizagens valorizadas, como se pode depreender das suas
palavras:
Não é por memorizar nomes de figuras e sólidos geométricos ou enunciados de
propriedades e teoremas que os alunos aprendem a raciocinar e a argumentar
logicamente. (...) o essencial está na natureza da atividade intelectual dos alunos.
(Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p. 25)

O trabalho em torno da resolução de problemas, como
anteriormente afirmado, é visto como um meio favorável ao
desenvolvimento por parte do aluno do raciocínio matemático,
capacidade estreitamente relacionada com a atividade
matemática. Do mesmo modo, as tarefas de investigação são
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favoráveis ao desenvolvimento nos alunos de certos processos
matemáticos: "Investigar significa aqui desenvolver e usar um
conjunto de processos característicos da atividade matemática,
como testar e provar conjeturas, argumentar, usar procedimentos
de natureza metacognitiva,..." (Abrantes, Ferreira & Oliveira,
1996, p. 165). Reforçando esta ideia, Paulo Abrantes adianta
que:
Diversos autores e investigadores da área da Educação Matemática têm
sublinhado a importância de se atribuir, na escola, um papel central ao objetivo de
'pensar matematicamente', sustentando que um contributo decisivo pode vir da
realização de atividades que envolvem os alunos em problemas abertos e em
explorações e investigações matemáticas. Com efeito, estas lidam com processos
fundamentais da atividade e do pensamento matemático, como formular
problemas, fazer e demonstrar conjeturas ou comunicar descobertas. (Abrantes,
1999, p. 153)

Quando tal for benéfico para o desenvolvimento do raciocínio
matemático, "o processo de ensino-aprendizagem deve recorrer
extensivamente ao uso de computadores e de calculadoras"
(Abrantes et al., 1997, p. 21) entre outros recursos disponíveis.
É, por exemplo, o caso da tarefa acima apresentada, o
quadrilátero de Varignon, em que um software, tal como o
Geometer's Sketchpad ou o Cabri Géomètre, permite aos alunos
"arrastando um dos vértices do quadrilátero inicial verificar que
as figuras que vão obtendo são sempre paralelogramas"
(Abrantes, 1999, p. 163). Este tipo de trabalho contribui
igualmente para a compreensão do aluno de noções tais como
conjetura, teorema e prova" (Abrantes, 2001, p. 133).
Na sua atividade de investigador, usando a observação dos
alunos na sala de aula de Matemática trabalhando tarefas que
permitem o desenvolvimento do raciocínio matemático, Paulo
Abrantes descreve-nos essa realidade do seguinte modo: "A
atividade na aula decorria em torno de situações problemáticas
que os alunos exploravam e discutiam (Abrantes et al., 1997, p.
118). "A opção de valorizar a explicação dos processos de
raciocínio e a argumentação e não a reprodução de
conhecimentos matemáticos" (Abrantes et al., 1997, p. 20)
permitiu que os alunos desenvolvessem ciclos de experiência
matemática, desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio
matemático. E acrescenta:
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Tinham partido de um problema que parecia claro e bem posto, tinham começado
a fazer as primeiras conjeturas, ainda grosseiras, mas logo tinham surgido as
primeiras refutações (...) O problema era então recolocado, em termos mais
explícitos. Novas conjeturas, novas argumentações, novas refutações, de novo o
mesmo ciclo. (Abrantes et al., 1997, p. 46)

Em síntese, na perspetiva de Paulo Abrantes, a aprendizagem
matemática requer uma atividade intencional, ativa e reflexiva,
desenvolvida sem pressões de tempo. Cabe ao professor
construir ambientes de aprendizagem favoráveis ao
desenvolvimento das capacidades de ordem superior, tais como
o raciocínio matemático, recorrendo a tarefas de natureza
problemática, exploratória e investigativa.
Olhando o presente e perspetivando o futuro
As ideias de Paulo Abrantes que acabei de expor dizem respeito
sobretudo à década de 90. Creio que concordarão comigo que
muitas delas são ainda hoje atuais. Podemos mesmo dizer que
Paulo Abrantes deu um contributo importante na génese do que
viria a ser oito anos depois o Programa de Matemática do
Ensino Básico (ME, 2007), onde muitas das suas ideias poderão
ser encontradas. Outras, contudo, estão marcadas pela sua
época.
Como evoluímos desde então? Olhando para a comunidade de
educação matemática portuguesa um número de estudos têm
sido, entretanto, realizados. O tema do raciocínio matemático
tem merecido a atenção de investigadores portugueses, tal como
é evidenciado na escolha deste tema para o EIEM 2013.
Podemos hoje dispor de resultados de diversos estudos, quer
respeitantes à prática de ensino do professor pensada para o
desenvolvimento do raciocínio matemático, quer ao modo como
esse desenvolvimento acontece nos alunos. Deles reconhecemos
que este conceito está hoje mais claramente definido, que se
assistiu a uma valorização de certos dos seus aspetos menos
visíveis no passado, como sejam as representações matemáticas,
e que se conhece uma maior diversidade de experiências de
ensino (ao nível dos anos de escolaridade que cobrem e dos
tipos específicos de raciocínio que privilegiam), que, tendo sido
objeto de estudo, estão ao dispor dos professores de Matemática.
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Mas se perspetivar o futuro passa por conhecer o presente,
gostaria de colocar algumas questões para discussão e reflexão
neste encontro, tomando como ponto de partida algumas das
ideias e/ou dimensões do raciocínio matemático valorizadas por
Paulo Abrantes:
- Que ações do professor poderão ser favoráveis ao
desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos? Haverá
alguns tipos de raciocínio e/ou processos a eles associados que
requeiram ações particulares do professor?
- O desenvolvimento da capacidade de raciocinar
matematicamente depende de pré-requisitos? Por outras
palavras, existe uma relação entre o desenvolvimento da
capacidade de raciocinar matematicamente e os conhecimentos
matemáticos dos alunos?
- Será o raciocínio matemático, tanto o raciocínio indutivo,
como o abdutivo, e ainda o dedutivo, um meio indispensável
para o desenvolvimento de uma aprendizagem matemática com
compreensão? Para alunos de qualquer idade? Como tornar
relevante aos alunos, fazer sentir como uma necessidade, todos
os processos de raciocínio, em particular as distintas funções a
este
associadas,
como
seja
a
explicação,
validação/convencimento, comunicação e desafio intelectual?
- Tendo por referência os estilos de currículo assumidos por
Paulo Abrantes - o estilo interativo, o instrumental e o individual
(Howson, Keitel, & Kilpatrick, 1981), de que modo o raciocínio
matemático contribui para os objetivos de um currículo centrado
na preparação de um futuro cidadão responsável, crítico e
participante? E no desempenho de uma profissão? E na
satisfação individual do aluno, no presente, enquanto aprende
Matemática?
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Abstract
Conjecturing and proving are fundamental components of mathematical reasoning
but also complex processes to be developed at school.
Since their advent Dynamic Geometry Systems appeared as very promising tools
for designing learning environments for geometrical reasoning, nevertheless their
use in classroom practice did not reach the expected diffusion. In my presentation
I will analyze the complexity of the functioning of Dynamic Geometry Systems,
with the aim of discussing the didactic potential offered by their different tools. I
will focus on the dragging tool and I will consider students’ use of specific
dragging modes in investigating open problems for producing conjectures.
Within the frame of the Theory of Semiotic Mediation, a theoretical discussion is
presented, concerning the possible meanings, emerging in respect to the different
dragging modalities, their relationship with mathematical meanings concerning
conjectures and conditional statements. I describe how meanings emerge during
different exploratory processes and how they may be related to the basic
components of a conditional statement: premise, conclusion, and conditional link
between them.

Keywords: Dynamic Geometry, Conjecturing and proving,
Semiotic mediation, Dragging modalities.
Introduction
Since the advent of Dynamic Geometry Systems, the transition
from the traditional graphic environment based on paper and
pencil, to the virtual graphic environment based on figures on
the screen, has dramatically changed the possible scenario of
geometrical experiences at school. The potential offered by
virtual graphical tools has deeply affected the way students may
conceive and reason upon geometrical figures.
Line segments that stretch and points that move relative to each other are not
trivially the same objects that one treats in the familiar synthetic geometry, and
this suggests new styles of reasoning. (Goldenberg 1995, p. 220)
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Different Dynamic Geometry Systems (DGSs) for computers
and calculators has been developed and used in the classrooms:
a number of studies (Healy and Hoyles 2001; Hölzl 2001; Jones
2000; Laborde 2000; Mariotti 2000; Sträßer; 2001 and for an
extensive review, see Battista 2007; Laborde et al. 2006) have
been carried out focusing on the potential to impact the teaching
and learning of school geometry using Geometer’s Sketchpad
(Jackiw 2009) or Cabri géométre (Laborde and Bellemain
1995). Among others some studies have discussed the support
provided by a DGS in the solution of open problems that require
the formulation of a conjecture, claiming their didactic potential
(Arzarello et al. 2002; Boero et al. 2007; Hadas et al. 2000;
Olivero 2001, 2002; Pedemonte 2008). In this contribution, I
will discuss the potential offered by a DGS not only in
supporting conjecturing processes but also in mediating the
mathematical meaning of conjecture in the Geometry context.
Taking a semiotic perspective and according to the theoretical
framework of the Theory of Semiotic Mediation (TSM) as it has
been introduced by Bartolini Bussi and Mariotti (2008), I will
discuss the semiotic potential of particular modalities of
dragging with respect to the notion of geometrical conjecture. A
specific dragging mode can be considered as an artifact used to
solve an open problem, meanings emerging from this use may
be referred to the mathematical meaning of conjecture, that is of
a conditional statement expressing the logical dependency
between a premise and a conclusion.
After a brief outline of the TSM, focused on the notion of
semiotic potential I will analyze specific dragging modalities
explaining how they can be related to the mathematical
meanings of premise, conclusion and conditional link between
them. The following discussion is drawn from a study carried
out at the upper secondary level, focusing on a particular process
of conjecture-generation (Baccaglini-Frank 2010, in press;
Baccaglini-Frank et al. 2009; Baccaglini-Frank and Mariotti
2010; Mariotti, in press).
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The Theory of Semiotic Mediation
In the current mathematic education literature, specifically in
relation to the introduction of new technologies in school
practice, (Meira, 1995; Radford, 2003; Noss and Hoyles, 1996;
Borba and Villarreal, 2005), the idea of mediation has been
frequently employed to refer to the potentiality that a specific
artifact has in respect of fostering learning processes. Mostly,
the mediation potential refers to the accomplishment of a task
through the use of a particular artifact, only rarely such a
potentiality is related to an expert participating to the mediation
process. However, though stressing the relationship between the
student’s learning and the use of a specific artifact in the
accomplishment of a task, what remains implicit is the
epistemological issue relating the use of the artifact and the
mathematical knowledge to be learnt and, I would add, to be
taught. As a matter of fact, the key elements of the mediation
process, triggered by the use of a certain artifact and related to
the particular mathematical knowledge in focus, are not always
made explicit, as if the mathematical meaning evoked by the use
of the artifact were sufficiently transparent to students and did
not warrant a purposeful intervention of the teacher.
The TSM elaborated in (Bartolini Bussi and Mariotti, 2008)
addresses this issue. It combines a semiotic and an educational
perspective and elaborates on the notion of mediation
considering the crucial role of human mediation (Kozulin, 2003,
p.19) in the teaching-learning process. Kozulin clearly points
out the difficulties in identifying different forms of mediation,
hence the importance of providing teachers with systematic
training in both general and specific mediation technique (op.cit.
p. 21). We assumed a semiotic lens to describe individual
knowledge construction, which means that we assumed the
notion of internalization (Vygotsky 1981, p. 162) as the
unifying element of description (Wertsch and Addison Stone
1985) of the teaching and learning process. Such a basic
assumption implies a claim about internalization. Internalization
is essentially a social process based on the communication
dimension and on the a-symmetric role played by the main
interlocutors: the teacher and the students.
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Specifically, taking a semiotic perspective means to interpret the
teaching-learning process recognizing the central role of signs 1,
both as a product and as a medium, in the construction of
knowledge, and focusing on the link that it is possible to
establish between artifacts and a specific mathematical
knowledge. Moreover, taking a semiotic perspective means to
focus on the production of signs and on the process of
transformation of such signs, considering such transformation as
an indication of a change in the relationship between subject and
knowledge, e.g. an evidence of learning. The description of the
teaching-learning process will therefore be centered around the
description of semiotic processes as processes of evolution
(transformation in a given direction) of signs.
In the following, I provide a short introduction of the model,
strictly finalized to clarifying the analysis of the dragging tool
and the subsequent discussion of the examples that constitute the
core of this contribution, for a full discussion and more
references see (Bartolini Bussi and Mariotti 2008; Mariotti
2009).
The semiotic potential of an artefact
While accomplishing a task in a social context, the use of a
certain artifact makes meanings emerge, shared via different
semiotic means (verbal, gestural, etc.). Such meanings directly
refer to the task and to the use of the artifact in the
accomplishment of such a task. However, from the point of
view of an expert, the task and the use of the artifact to
accomplish it may be related to a specific mathematical content.
Following Hoyles (1993) we can consider this mathematical
content as evoked knowledge: for an expert, the teacher for
instance, a construction task solved in a DGS may evoke the
classic “ruler and compass” Geometry or the counting
1

The use of the term sign is inspired by Pierce. We assume an indissoluble
relationship between signified and signifier. In the stream of other researchers
(Radford, 2003; Arzarello, 2006) we developed the idea of meaning originate
in the intricate interplay of signs (Bartolini Bussi and Mariotti, 2008); for a
thoughtful discussion see also Sfard, 2000, p. 42 and following).
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procedures accomplished with an Abacus may evoke the
positional notation for numbers. From an educational point of
view I claim the need of a clear and explicit distinction between
what is related to use of the artefact and for this very reason
related to the individual accomplishing a task, and what is
related to mathematical content. Of course the educational
objective will be that of making students aware of the link
between their personal meanings and mathematical meanings
socially shared in the community of the mathematicians, or
more generally speaking to our Culture.
Thus, it becomes effective to introduce the notion of semiotic
potential (Bartolini Bussi and Mariotti 2008) of a specific
artefact, it expresses the double semiotic relationship that is
recognizable 1) between the artifact and the meanings emerging
in the accomplishment of the task 2) between the artifact and the
meanings related to specific mathematical content evoked by
that use and recognizable by an expert.
A double relationship may occur between an artifact and on the one hand the
personal meanings emerging from its use to accomplish a task (instrumented
activity), and on the other hand the mathematical meanings evoked by its use and
recognizable as mathematics by an expert. (op. cit., p. 754)

On the base of this distinction, emerging from the analysis of
meanings related to the use of an artifact and mathematical
meanings evoked by such use, the Theory of Semiotic
Mediation elaborates a model of the teaching and learning
process focused on the goal of making students’ personal
meanings evolve towards mathematical meanings. Consistently,
such a model describes the educational intervention as a way of
exploiting the semiotic potential of a specific artifact. In this
intervention the role of the teacher is crucial both in designing
phase and in the implementation phase. On the one hand, the
teacher designs and organizes activities where students use the
artifact and consequently are expected to generate specific
personal meanings. On the other hand, the teacher designs and
organizes social activities, mainly collective discussions, aimed
at supporting the evolution of the personal meanings that
emerged in the artifact centered activities into the mathematical
meanings that constitute the teaching objectives.
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Thus any artifact will be referred to as tool of semiotic mediation as long as it is
(or it is conceived to be) intentionally used by the teacher to mediate a
mathematical content through a designed didactical intervention. (Bartolini and
Mariotti 2008, p. 758)

In order for an artifact to become a tool of semiotic mediation, it
is necessary to identify its semiotic potential both in terms of
personal meanings that are expected to emerge when students
are involved in specific tasks, and of the mathematical meanings
that may be evoked by these activities. In other terms a careful a
priori analysis, from both a cognitive and an epistemological
perspective, is required to make explicit which can be the use of
a specific artifact that can put in relationship with the specific
mathematical meanings that are educationally significant.
In the following section I will outline the semiotic potential of a
DGS with respect to the didactic goal of developing the
mathematical meaning of conditional statement, i.e. a logical
dependency between premise and conclusion.
Dragging figures in a DGS: The notion of Invariants
The main novelty of a DGS is that any figure that has been
constructed using the available tools can be acted upon by using
the mouse. This action is generally referred to as “dragging” and
determines the well known phenomenon of moving figures that
gives the name to this category of software.
Actually, the movement of the figure comes out from the visual
effect produced by of the rapid sequence of images that the
system produces recalculating the construction procedure
according to the variation of the input, that is according to the
new position of the dragged point. The fact that it is possible to
recognize moving figure originates from the fact that besides
changes, something is preserved. “Dynamic geometry
exteriorizes the duality invariant/variable in a tangible way by
means of motion in the space of the plane” (Laborde 2005, p.
22).
The interplay between variation and invariants is at the core of
the process of recognizing a figure in motion. The identity of the
object/figure is based on the recognition of specific invariant
properties that characterize it. If the opposite sides of a
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quadrilateral remain parallel in spite of the variation of their
length and of their direction, we will observe a parallelogram
moving on the screen. In a DGS like Cabri (Laborde and
Bellemain, 1995) it is possible to identify two kinds of
invariants:
direct invariants, invariants determined by the geometrical
relations defined by the commands used to accomplish the
construction,
indirect invariants, invariants that are derived as a
consequence within the theory of Euclidean Geometry.
The relationship of logical dependency between the two types of
invariants corresponds to an a-symmetry that can be recognized
between the relative movement of the different elements of a
figure. Actually, as dragging is accomplished by acting on the
basic points, there are fundamentally two different types of
movement: a direct motion, and an indirect motion.
The direct motion of a basic element (for instance a point)
consists in the variation of this element in the plane under the
direct control of the mouse.
The indirect motion of an element (a point of any other element
of a figure) consists in the variation of this element as a
consequence of the direct variation that can occur after a
construction has been accomplished.
The experience of this distinction between direct and indirect
motion allows the user, acting on the mouse, to feel the
dependency between the two motions an consequently to
perceive the logical dependency between direct and indirect
invariants. Because of its conception and design, the
dependency between direct and indirect invariants determined
by the DGS, can be interpreted in terms of logical consequence
between properties according classic Euclidean Geometry.
Starting from this phenomenological analysis of the dragging
tool, many studies have shown how it was possible to exploit the
semiotic potential of Cabri constructions and dragging to foster
students’ sense of Theorems (Mariotti 2000, 2001, 2007, 2009).
Moving from this point and elaborating on classic results
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coming from other studies where different dragging strategies
were described (Hölzl 1996; Arzarello 2000; Healy 2000; Leung
and Lopez-Real 2000; Leung and Lopez-Real 2002, Lopez-Real
and Leung 2006), we focused on the specific dragging
modalities that can be used to produce a conjecture with the aim
of analyzing the semiotic potential with respect to the
mathematical meaning of conditional statement as the logical
link between a certain set of premises and a conclusion.
Dragging to Produce a Conditional Statement
The term open-ended problem, often used in math education
literature (see for instance Arsac and Mante, 1983; Silver,
1995), refers to a task that put a question without revealing or
suggesting the expected answer; if the solver is explicitly
requested to formulate a conjecture, we speak of conjecture
open problems. In the Geometry context, a conjecture open
problems asks to produce a conditional statement linking
possible properties of the given well defined geometrical
configuration. Within a DGS, like Cabri, the solver is expected
to explore the configuration dynamically: that means that the
solver is expected to drag the figure, observe its transformation
on the screen and interpret what observes in order to transform it
into a geometrical statement (the conjecture).
As the previous analysis highlights, such a draggingconjecturing process, in order to be effective, presents a high
complexity. It is not enough, like in the case of dragging to test
the correctness of a construction, to observe the figure and its
movement globally, it is necessary to analyze and decompose
the image appearing on the screen, interpreting its elements and
their properties, in order to formulate a geometrically significant
relationship between them. In other words, a draggingconjecturing process is productive when the solver succeeds in
transforming perceptual data into a conditional relationship
between geometrical properties.
In spite of its complexity such a process is worth of being
pursued. According to the TSM, dragging modalities can be
considered as specific artifacts used to solve a conjecture open
problem, meanings emerging from their use may be referred to
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the mathematical meaning of conjecture as a conditional
statement that expresses the logical dependency between a
premise and a conclusion. In this respect we can speak of the
semiotic potential of dragging, that is what we are going to
describe in the following sections. Two possible situations will
be considered: firstly the case when given a specific
construction the conjecture is given by the link between the
constructed properties and some of their geometrical
consequences; secondly the case of searching for the possible
consequences when new properties are added to a given
construction.
Dragging to search for consequences
As previously said when a construction is accomplished,
dragging the figure may reveal a certain number of invariants
properties, such invariants are related according a logical
hierarchy induced by the original construction. Consider the
following example.
ABCD is a quadrilateral and E, F, G, H are the midpoints of its
sides, construct the quadrilateral EFGH.

Figure 1. The quadrilateral EFGH as a result of the construction
described in the example above.

Dragging any of the free points, the constructed the mid points
are preserved, but it happens that other, and may be unexpected,
properties are preserved too, such as the parallelism of the
opposite sides of the quadrilateral EFGH (figure 1). Therefore,
the exploration by dragging of the given construction can lead to
the following conjecture:
“In a quadrilateral, joining the midpoints of its sides generates a parallelogram.”
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Passing form the observation of the moving figure to the
formulation of this statement presents a crucial difficulty that
resides in both overcoming the fact that all the invariants are
simultaneously perceived and considering the hierarchy induced
on them by the construction. Being aware of such a hierarchy
between invariants allows one to interpret this as a logical
dependency between properties of a “geometric figure”, a
logical dependency that may be expressed into a conditional
statement. In other words, what appears on the screen while
dragging is the fact that not only there are specific properties of
the quadrilateral that are preserved, but there is a relationship
between such propertied that is preserved. We can say that there
are two levels of invariants emerging from the dragging process,
the first level corresponds to the geometrical properties of the
figure, the second level corresponds to relationship between
such properties. It is the invariance of such a relationship that
corresponds to the general validity of a logical implication that
corresponds to the conjecture.
As explained above, identifying and discerning the given
properties and their consequences can be supported by the
consciousness of the two types of movements, the direct and the
indirect movement induced by dragging. In the example above,
A, B, C and D are basic-points of the dynamic-figure, they can
be dragged to any place on the screen (in this case we speak of
free dragging) determining the variation of the original
quadrilateral. The sides of EGH, as dependent elements of the
construction, cannot be directly acted upon, but they will move
indirectly, and their parallelism will be an indirect invariant.
Thus a different status of the elements of the figure, basic or
dependent, can be experienced through dragging, and
corresponds to the different logical status of the geometrical
properties, premises or consequences of a conditional statement.
Therefore, we claim that the dragging tool used in solving a
conjecture-production task has a semiotic potential recognizable
in the relationship between:


direct and indirect invariants and premise and
conclusion of a conditional statement,
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the dynamic sensation of dependence between the two
types of invariants and the geometrical meaning of
logical dependence between premise and conclusion.

Dragging to search for a premise
As shown by many studies in the literature, there are other
possible uses of dragging for generating conjectures besides
exploring the consequences of a certain set of properties given
by construction. One of these modes consists in inducing a new
specific property through a “constrained” dragging. In a recent
study, dragging with the objective of inducing specific
properties has been referred to as maintaining dragging
(Baccaglini-Frank 2010; Baccaglini-Frank and Mariotti 2010).
In so doing a new kind of invariant may be generated, it is
usually called a soft invariant, as opposed to robust invariants
used to refer to direct invariants induced by a construction2. As
explained above, the control of the status of the different kinds
of invariants is based on an enacted distinction between direct
and indirect movement. This distinction leads to consider the
new type of invariant, emerging from the specific goal-oriented
dragging as indirectly induced invariant: a property occurs
because of a movement of a basic point. Such a movement is
direct, but controlled by the objective of causing a specific
property to occur3 (Baccaglini-Frank 2010, Baccaglini-Frank
and Mariotti 2010).
Consider the example discussed in (Arzarello et al., 2002).
Given a quadrilateral, construct the bisector of its sides, their
intersections generate a new quadrilateral. Dragging freely, one
observes that in some circumstances the internal quadrilateral
2

A soft invariant is a property “purposely constructed by eye, allowing the
locus of permissible figures to be built up in an empirical manner under the
control of the student” (Healy 2000; Laborde 2005). In the solution of
conjecture-problems different types of dragging leading to soft invariants has
been observed, and soft invariants have been described with different names,
like lieu muet, or dummy locus (Arzarello et al. 2002).
3
Referring to the intentionality of the action, Baccaglini-Frank (2010) calls
this kind of invariant Intentionally Induced Invariant. For the objective of this
contribution it is not required to introduce the terminology elaborated by
Baccaglini-Frank.
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collapses in one point. This may represent an interesting
property for the solver, thus she decides to explore under which
circumstances this may happen. Similarly, in the example of the
quadrilateral given above it is possible to try to induce the soft
invariant “EFGH be a square” (figure 2) and search for a
condition under which such property occurs.
Using maintaining dragging, the intentional dragging of the
basic points has the effect that a selected property is preserved
and this makes the figure assume a specific configuration as the
consequence of a geometrical condition corresponding to the
goal-oriented movement.

Figure 2. The figure shows the effect of dragging ABCD’s basic
points to make the parallelogram to become a square.

Once again we have the simultaneity of two invariants that can
be related by a relationship of dependency: their different status
comes from the different control exerted by the solver acting
upon the figure. Actually, the haptic sensation of causality can
be referred to the conditionality relating the unknown condition
realized by the direct movement and the selected property that is
an indirect induced invariant, the first corresponding to the
premise and the second to the conclusion of a conditional
statement. Through the characteristics emerging from the
exploration process it becomes clearly discernable the different
status of the two invariants.

44

Raciocínio Matemático
On the one hand, the indirectly induced invariant that will
become the conclusion of the conjecture. It is recognizable
because it is a property that is intentionally selected and may be
induced indirectly as (soft) invariant by moving a basic point.
On the other hand, the condition revealed by the exploration will
become the premise. It is recognizable in the constrained
movement performed during the maintaining dragging because
it is a property searched for, in response to the questions “what
might cause the indirectly induced invariant?”.
In summary, the a-symmetry of the relationship between
invariants in a DGS offers a potential with respect to
distinguishing the logical status of the properties that determines
their being the premise or the conclusion of the conditional
statement of a conjecture.
Thus, according to our theoretical frame it is possible to outline
the Semiotic Potential of the Maintaining Dragging in solving a
conjecture-production task. The following semiotic relationships
are recognizable between


The indirectly induced invariant, i.e. the property the
solver intends to achieve and maintains by dragging,
and the conclusion of the conjecture statement.



The invariant constrained by the specific goal-oriented
movement, i.e. the property that must be assumed in
order to obtain the induced invariant, and the premise
of the conjecture statement.



The haptic sensation of causality relating the direct
and the indirect movement that make a specific
configuration appear and the geometrical meaning of
logical dependence between premise and conclusion.

Conclusions
Though one should not underevaluate the difficulty that students
face in perceiving and interpreting dynamic phenomena
occurring on the screen (Talmon and Yerushalmy 2004;
Restrepo 2008; Baccaglini-Frank et al. 2009; Mariotti and
Maracci 2010), the potential offered by a DGS in supporting
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conjecturing processes gives a deep educational value to
activities proposing conjecture open problems and motivates the
effort requested in fostering it through adequate teaching
interventions.
However, as I tried to argue in the previous sections, the practice
of different dragging modalities may be exploited not only to
lead students to successfully solve conjecture-generation tasks,
but also to make the mathematical meaning of conditional
statement evolve from haptic experience of direct and indirect
movements, and the related different status of invariant
properties.
In other words, the semiotic potential of the different dragging
modalities may be exploited by the teacher to develop the
mathematical meaning of conditional statement as the logic
relation between premise and conclusion. Simultaneity
combined with the control of direct and indirect movement
make the different status of each kind of invariant emerge as
well as the counterpart of the logical dependency between a
premise, corresponding to the constructed invariants and a
conclusion, corresponding to the derived invariants.
Specifically, the two kinds of invariants can be characterized
referring to their specific status in the exploratory activity, their
specific characteristics make them clearly recognizable by the
students and they can be used by the teacher to exploit the
semiotic potential of maintaining dragging.
In summary, different meanings emerging from the semantic of
the DGS can be exploited to mediate the mathematical meaning
of premise and conclusion and generally speaking the
mathematical notion of conditional statement. Specifically, the
two kinds of invariants can be characterized referring to their
specific status in the exploratory activity, their specific
characteristics make them clearly recognizable by the students
and they can be used by the teacher to exploit the semiotic
potential of maintaining dragging.
The model elaborated in the Theory of Semiotic Mediation
(Bartolini Bussi and Mariotti 2008) describes the main
components of the process that starts with the student’s use of an
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artifact to accomplish a task and leads to the student’s
appropriation of a particular mathematical content. According to
the specific didactic organization described in the Theory of
Semiotic Mediation (Bartolini Bussi and Mariotti 2008) a
teaching experiment was designed and realized with students of
scientific high schools (licei scientifici). Different dragging
modalities were explicitly introduced to students that had been
using a DGS, specifically Cabri, for at least one year prior to the
study (for details see Baccaglini-Frank 2010). Specifically, we
introduced the maintaining dragging in relation to exploring a
configuration with the aim of formulating conjectures.
Subsequently, in interview sessions, pairs of students were
observed during the solution of conjecture open problems. Data
collected included: audio and video tapes and transcriptions of
the introductory lessons; Cabri-files worked on by the instructor
and the students during the classroom activities; audio and video
tapes, screenshots of the students’ explorations, transcriptions of
the task-based interviews, and the students’ work on paper that
was produced during the interviews. The analysis of the
collected data (Baccaglini-Frank 2010) shows evidence
supporting the previous analysis concerning the semiotic
potential of the dragging tool and in particular of maintaining
dragging with respect to conjecture tasks. In my lecture, I will
also discuss on some examples drawn from this corpus of data.
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Resumo
Nesta apresentação parte-se de um estudo que procurou compreender o modo
como alunos do 6º ano de escolaridade resolvem problemas que envolvem a
generalização de padrões em contextos visuais. São explorados alguns resultados
referentes a quatro estudos de caso para ilustrar estratégias de generalização
privilegiadas pelos alunos e dificuldades emergentes do seu trabalho. Pretende-se
ainda refletir sobre o papel da visualização no raciocínio funcional bem como
sobre alguns fatores que poderão influenciar a escolha das estratégias de
generalização em contextos desta natureza.

Palavras-chave: raciocínio funcional; padrões; generalização;
visualização.
Introdução
O raciocínio tem um papel crucial na matemática escolar, sendo
impossível dissociá-lo da aprendizagem, já que é a partir desta
capacidade que os alunos vão adquirindo conhecimento
(Thompson, 1996). Trata-se de um processo evolutivo que
implica conjeturar, generalizar, investigar o porquê, e
desenvolver e avaliar argumentos (Lannin, Ellis & Elliott,
2011). O foco está assim na formulação de afirmações gerais
que aprofundem a compreensão dos alunos, permitindo-lhes
clarificar o que é verdadeiro (ou falso). Mais se acrescenta que
os restantes processos matemáticos eles próprios constituem
manifestações do raciocínio. É impossível resolver problemas
ou até fazer demonstrações sem mobilizar o raciocínio e ambos
são vias através das quais os alunos o desenvolvem. Por sua vez,
a comunicação, as conexões e as representações escolhidas pelos
alunos servem de suporte ao raciocínio e este deve ser empregue
na tomada de decisões associadas a estes processos. Pólya
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(1981) associa a atividade matemática a dois tipos de raciocínio:
plausível, atividade criativa e intuitiva através da qual se geram
as conjeturas; e demonstrativo ou dedutivo, através do qual o
conhecimento matemático é assegurado recorrendo a cadeias
argumentativas. A matemática escolar envolve estes dois tipos
de raciocínio, começando com a identificação e organização de
factos significativos em padrões, a sua utilização para formular
conjeturas, seguindo-se o teste dessas conjeturas, culminando na
tentativa de compreender e argumentar por que razão esses
pressupostos funcionam. Neste sentido, a identificação de
padrões é considerada uma componente essencial da atividade
raciocínio-demonstração que se tem tornado cada vez mais
visível e predominante no currículo de matemática, desde os
níveis mais elementares, atravessando todos os temas do
currículo (e.g. ME-DGIDC, 2007; NCTM, 2000).
A Álgebra é frequentemente considerada uma ponte
fundamental para aceder a uma matemática de ordem superior.
No entanto, são patentes as dificuldades evidenciadas por muitos
alunos neste âmbito. Kaput (2008) e Mason (2008) apontam a
transição abrupta da aritmética para a álgebra como uma das
razões para este insucesso. É por isso fundamental refletir sobre
a forma como esta transição se efetua e de que modo se poderá
contribuir para o desenvolvimento do raciocínio funcional nos
alunos. A exploração de padrões permite a formulação e
justificação de generalizações e a utilização dessas relações para
fazer previsões, facilitando, de uma forma mais natural, a
transição para a álgebra tradicional, através do estabelecimento
de relações de tipo funcional (Lannin, 2005; Zazkis & Liljedahl,
2002). Há também vantagens na utilização de capacidades
visuais na resolução de problemas em álgebra. As
generalizações baseadas no estudo de padrões visuais permitem
que os alunos contactem com a componente dinâmica da
construção conceptual dos objetos e conceitos matemáticos
(Rivera, 2007) e atribuam mais facilmente significado às
expressões e aos símbolos.
Neste quadro, considerou-se pertinente compreender o modo
como alunos do 6º ano de escolaridade resolvem problemas que
envolvem a generalização de padrões em contextos visuais,
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definindo, para isso, algumas questões: (1) Que estratégias de
generalização são aplicadas pelos alunos?; (2) Que dificuldades
manifestam?; (3) Qual o papel da visualização no seu
raciocínio?; (4) Que fatores influenciam o raciocínio dos alunos
na formulação de generalizações?
Raciocínio Funcional: Um Caminho para o Pensamento
Algébrico
A compreensão da matemática, cada vez mais complexa, do
século XXI requer que os alunos tenham experiências que vão
para além da aritmética e da fluência de cálculo, de modo a
poderem entender a estrutura mais profunda subjacente à
matemática (Blanton & Kaput, 2011; Romberg & Kaput, 1999).
Para isso, é importante que sejam proporcionadas experiências
que ajudem os alunos a ser capazes de reconhecer e articular
estruturas e relações e de usar essas perceções do raciocínio
matemático como objetos para raciocinar matematicamente. Na
matemática elementar, este tipo de experiências relaciona-se
com a emergência do pensamento algébrico, proporcionando a
compreensão da generalidade, associada à matemática e não
apenas à exploração de situações de aprendizagem
computacionais.
Kaput (2008) associa ao pensamento algébrico dois aspetos
essenciais: (1) formular e expressar generalizações de modos
gradualmente mais formais e convencionais; e (2) raciocinar
com representações simbólicas, incluindo a sua manipulação. O
mesmo autor destaca que estes aspetos integram três abordagens
longitudinais da álgebra escolar: (1) a Álgebra como o estudo
das estruturas e sistemas generalizados dos cálculos e das
relações numéricas (aritmética generalizada); (2) a Álgebra
como o estudo de funções, relações e variações (relações
funcionais); e (3) a sua aplicação em situações de modelação,
para exprimir e formalizar generalizações. Em termos gerais,
Blanton e Kaput (2005) definem pensamento algébrico como
“um processo no qual os alunos generalizam ideias matemáticas
a partir de um conjunto de casos particulares, estabelecendo
essas generalizações através do discurso da argumentação,
expressando-as gradualmente de modos formais e apropriados à
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idade” (p. 413). Independentemente da definição usada, os
princípios básicos do pensamento algébrico contemplam a
construção da generalidade ao longo do currículo. Como já se
referiu, o pensamento algébrico pode assumir diversas formas,
entre elas encontra-se o raciocínio funcional, que tem sido
identificado como um dos principais eixos deste tipo de
pensamento (Kaput, 2008; Warren, 2008) e um dos conteúdos
centrais na investigação em álgebra nos primeiros anos.
Blanton (2008) descreve raciocínio funcional como o processo
de pensamento utilizado na construção e generalização de
padrões e relações, usando diversas ferramentas linguísticas e
representacionais, explorando as relações generalizadas ou
funções, que constituem objetos matemáticos por si próprias. Do
mesmo modo, Smith (2008) refere que a utilização do raciocínio
funcional implica que os alunos recorram ao pensamento
representacional, centrando-se particularmente na relação entre
duas (ou mais) quantidades variáveis, especificamente o tipo de
pensamento que permite a transição de relações particulares para
a generalização de relações entre casos. Por forma a diferenciar
os vários tipos de raciocínio funcional, Smith (2008) considera
três modos distintos de analisar padrões e relações: (1) o
pensamento recursivo, que envolve a descoberta da variação
numa sequência de valores; (2) o pensamento covariacional,
baseado na análise da forma como duas quantidades variam
simultaneamente, considerando a variação como uma parte
explícita e dinâmica da descrição de uma função; e (3) a relação
de correspondência, que consiste na identificação da correlação
entre variáveis, ou seja, compreender a relação existente entre
cada valor da variável independente e o da variável dependente.
Vários investigadores têm salientado que, desde os níveis mais
elementares, os alunos podem usar uma grande diversidade de
ferramentas para raciocinar sobre funções, descrevendo em
tabelas, desenhos, gráficos, palavras ou símbolos relações
recursivas, de covariação e correspondência (e.g. Blanton, 2008;
Carraher, Schliemann & Schwartz, 2008).
De facto, a compreensão intuitiva do conceito de função pelas
crianças começa a desenvolver-se antes da introdução formal
das funções (Eisenmann, 2009) e o professor pode ajudar os
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alunos a desenvolver o raciocínio funcional, por exemplo,
através de tarefas que impliquem a descoberta e generalização
de padrões (Blanton & Kaput, 2011; NCTM, 2000), facilitando
a construção do conceito de função. A capacidade de reconhecer
padrões e reorganizar dados para representar situações nas quais
o input se relaciona com o output, através de regras funcionais
bem definidas, é crítica para o desenvolvimento do pensamento
algébrico (Driscoll, 1999). A exploração de padrões constitui
assim um meio privilegiado para introduzir a álgebra devido à
possibilidade da representação dinâmica das variáveis
envolvidas.
Dos padrões à generalização
A generalização desempenha um papel crucial na atividade de
qualquer matemático, sendo considerada uma capacidade
inerente ao pensamento matemático em geral. Particularizando
para o contexto curricular, pode ainda afirmar-se que é um
objetivo chave na aprendizagem da Matemática:
A generalização é o coração da Matemática. Se os professores não têm
consciência da sua presença e não têm por hábito propor que os alunos
generalizem e expressem as suas generalizações, então não está a ocorrer
pensamento matemático. (Mason, 1996, p. 65)

Trata-se de um meio de comunicação, de uma ferramenta do
pensamento, que é a base para o desenvolvimento do
conhecimento matemático e o centro da atividade nesta área. A
procura de padrões tem vindo a ser associada à generalização,
considerando-se que poderá conduzir naturalmente à expressão
da generalidade (e.g. Mason, Johnston-Wilder & Graham, 2005;
Orton & Orton, 1999). Este tipo de tarefas poderá ser um
veículo poderoso para a compreensão de relações entre
quantidades que estão subjacentes às funções matemáticas,
contribuindo assim para o estabelecimento de relações de tipo
funcional (Blanton & Kaput, 2005; Warren, 2008). Por outro
lado, constituem uma forma concreta e transparente de os alunos
dos níveis mais elementares começarem a debater-se com as
noções de generalização e abstração. Espera-se ainda que,
através desta abordagem, sejam capazes de mais facilmente
atribuir significado à linguagem e ao simbolismo usados na
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álgebra e nos correspondentes sistemas representacionais, como
gráficos e tabelas.
Formalizando, a generalização de um padrão assenta na
identificação de uma regularidade local que é posteriormente
alargada a todos os termos da sequência, servindo de garantia à
construção de expressões de elementos da sequência que se
mantêm para além do campo percetual (Radford, 2006).
Salientando a relevância da procura de padrões, para Kaput
(1999), generalizar significa continuar a linha de raciocínio para
além do caso ou casos considerados, identificando de forma
explícita a regularidade entre casos, ou elevando o raciocínio a
um nível onde o foco deixa de estar nos casos ou na situação
iniciais, passando a centrar-se nos padrões, procedimentos,
estruturas e relação entre eles. Lannin et al. (2011) também
destacam que generalizar consiste em identificar aspetos comuns
aos casos estudados ou prolongar o raciocínio para além do
conjunto em que se originou. Embora nestas perspetivas se
enfatize, como principal objetivo, a descoberta de uma regra
geral, outros autores (e.g. Davydov, 1990; Mason, 1996)
sublinham a importância do movimento cíclico entre o particular
e o geral durante o processo de generalização, referindo que
envolve, por um lado, a identificação da generalidade em casos
particulares, mas também a identificação de casos particulares
na regra geral.
Pólya (1981) considera que, por norma, a generalização não é
um processo imediato mas sim gradual. Começa com tentativas,
um esforço no sentido de procurar entender os factos
observados, de modo a estabelecer analogias e testar casos
especiais. Estas tentativas iniciais poderão conduzir a uma
generalização mais apurada, embora nenhuma generalização
seja considerada definitiva sem uma demonstração matemática
sólida. Na mesma linha de raciocínio, Mason (1996) destaca
dois processos complementares que estão no centro do
pensamento matemático, a generalização e a particularização,
ou seja, ver o geral no particular e ver o particular no geral. O
processo de particularizar significa analisar casos particulares
de uma afirmação geral e está normalmente associado a
exemplos concretos. Numa fase inicial pode ser usado para
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tentar perceber o significado de uma expressão ou questão, mas
também pode contribuir para dar sustentabilidade à
generalização. O processo de generalizar relaciona-se com a
identificação de padrões e propriedades comuns a várias
situações, na tentativa de os expressar verbalmente ou
simbolicamente. Apesar destes processos, particularização e
generalização, serem tratados isoladamente é difícil mantê-los
separados. A razão de se particularizar é permitir e promover a
generalização. As generalizações carecem de validação em casos
particulares antes de se procurar um argumento convincente. Os
exemplos têm assim um papel importante na familiarização com
técnicas, resultados, provas e definições, sendo utilizados para
ilustrar os passos de qualquer um deles. No entanto, apesar da
particularização permitir e promover a formulação de
generalizações (Mason et al., 2005), este processo deve ser
conduzido com alguma cautela, já que nem todos os exemplos
conduzem a generalizações bem sucedidas. Há características
particulares dos exemplos que são mais úteis do que outras, no
reconhecimento da estrutura geral de um padrão, por isso é
fundamental que o professor sensibilize os alunos para a procura
de exemplos apropriados e promova o desenvolvimento de
estratégias adequadas de particularização (Zazkis, Liljedahl &
Chernoff, 2008).
É também importante refletir sobre a relação entre a estrutura
dos padrões e a formulação de generalizações. Segundo
Threlfall (1999) os padrões de repetição contribuem de forma
significativa para o desenvolvimento de determinadas
capacidades: servem de contexto para ensinar outros conteúdos;
podem conduzir às ideias de ordem e comparação, se os alunos
forem incitados a procurar o elemento que se segue; constituem
um veículo para introduzir e interpretar símbolos, que são
essenciais na álgebra, constituindo um contexto para
desenvolver a capacidade de generalizar. Este autor refere ainda
que a análise de um padrão de repetição envolve
simultaneamente uma abordagem conceptual e procedimental,
só assim é possível perceber o padrão e continuá-lo. Mas
acrescenta que a perceção da unidade de repetição é crítica na
exploração do padrão, valorizando desta forma a componente
conceptual que potencia a análise e a reflexão. Warren (2008)
57

Ana Barbosa
reforça também as potencialidades dos padrões de repetição para
promover a generalização. É possível, através desta abordagem,
solicitar ao aluno a descoberta de um termo colocado numa
determinada posição na sequência sem ter necessidade de a
continuar recursivamente. A identificação da unidade de
repetição e a compreensão da estrutura global do padrão
permitem ao aluno ir além do mero processo de continuação do
padrão, possibilitando a generalização distante através da
descoberta imediata do termo que ocupa uma dada ordem na
sequência, abrindo assim o caminho para a abstração. Mas,
tradicionalmente, a ponte entre a aritmética e a álgebra é feita a
partir dos padrões de crescimento. Ambos os tipos de padrões
são necessários ao desenvolvimento do pensamento matemático,
mas são os de crescimento que mais naturalmente conduzem à
relação entre duas quantidades variáveis, ou seja, ao raciocínio
funcional (Lee & Freiman, 2006; Rivera & Becker, 2008). Na
exploração deste tipo de padrões, solicita-se que os alunos
encontrem uma relação entre os elementos do padrão e a sua
posição e que usem esta generalização para gerar elementos
noutras posições. São assim motivados a pensar nos padrões de
crescimento como funções em vez de se centrarem apenas na
variação relativa a uma das variáveis.
O papel dos padrões visuais na descoberta de relações
funcionais
A relevância atribuída à visualização na aprendizagem da
matemática fundamenta-se pelo facto de não se limitar à mera
ilustração mas também ao ser reconhecida como uma
componente do raciocínio (Vale, 2012). Apesar de não ser uma
tarefa fácil, é sugerida a integração de abordagens visuais nas
experiências matemáticas proporcionadas aos alunos (NCTM,
2000). Há dois grandes desafios: a maioria dos alunos associam
a matemática à manipulação de números, expressões numéricas
e algoritmos, o que pode contribuir para a desvalorização da
visualização; por outro lado, o professor deve ter em
consideração que há muitas formas de ver (Duval, 1998). As
características visuais podem ser apreendidas de duas formas:
percetualmente e discursivamente. A apreensão percetual das
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figuras ocorre quando estas são vistas como um todo, como um
objeto único. Na apreensão discursiva é identificada a
disposição espacial dos elementos que compõem a figura, quer
individualmente ou em relação uns com os outros, como uma
configuração de objetos que se relacionam por intermédio de um
atributo ou propriedade invariante.
As tarefas que envolvem o estudo de padrões podem ser
propostas em diversos contextos, visuais e não visuais, e dar
lugar a diferentes abordagens. No entanto, a literatura refere que
a utilização de um suporte visual na apresentação de problemas
que envolvem a procura de padrões pode conduzir à aplicação
de diferentes abordagens para chegar à generalização, quer de
natureza visual quer não visual (e.g. Barbosa, 2010; Stacey,
1989; Swafford & Langrall, 2000). Acrescenta-se que os
padrões visuais podem gerar diferentes regras que potenciam:
conexões entre relações aritméticas e geométricas; a atribuição
de significado às regras formuladas; a necessidade de formular e
validar conjeturas. Desta forma, o trabalho com relações
funcionais através de padrões de crescimento visuais podem
suscitar a atribuição de significado às operações que
transformam a variável independente na variável dependente.
Usualmente há diferentes modos de expressar a relação entre
duas variáveis em tarefas deste tipo, constituindo assim um
contexto privilegiado para discutir múltiplas estratégias de
generalização e regras, bem como a exploração de expressões
equivalentes, o que contribui para um raciocínio mais flexível
(Barbosa, 2011). Deste modo, os padrões visuais poderão tornarse um contexto facilitador do raciocínio funcional, promovendo
diferentes modos de ver, de generalizar e consequentemente
melhores justificações (Lannin, Barker & Townsend, 2006;
Becker & Rivera, 2005).
No contexto dos padrões de tipo visual, os alunos que são
capazes de analisar, de forma discursiva, as figuras podem fazêlo de diferentes modos. Por um lado podem identificar conjuntos
de elementos disjuntos que são conjugados de forma a construir
a figura inicial, dando assim lugar a uma generalização
construtiva (Rivera & Becker, 2008). Mas, por outro lado,
podem observar a existência de subconfigurações que se
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sobrepõem, contando alguns elementos mais do que uma vez e
que posteriormente são subtraídos, o que significa que a
generalização formulada é de tipo desconstrutivo (Rivera &
Becker, 2008). Vários estudos têm concluído que os alunos têm
tendência para utilizar mais as generalizações de tipo
construtivo do que as de tipo desconstrutivo (e.g. Barbosa, 2010;
Rivera & Becker, 2008), já que esta última categoria envolve
um nível cognitivo superior no que refere à visualização.
Estratégias de generalização de padrões em contexto visual
A generalização de um padrão implica a utilização de uma
estratégia, um modo de ação, no entanto há uma grande
diversidade de abordagens que possibilitam aos alunos
generalizar. Têm sido desenvolvidos vários estudos com o
intuito de compreender e classificar as estratégias evidenciadas
por alunos, de diversos níveis de ensino, quando resolvem
problemas com padrões, em diferentes contextos. A análise das
categorias propostas por alguns investigadores (Lannin et al,
2006; Orton & Orton, 1999; Rivera & Becker, 2008; Stacey,
1989) conduziu à construção da categorização que se apresenta
no Quadro 1 (Barbosa, 2010).
Nesta categorização são identificadas diversas estratégias de
generalização, tendo como ponto de partida padrões em
contextos visuais. São, no entanto, percetíveis diferenças na sua
natureza, considerando que, em alguns casos, as figuras
desempenham um papel essencial na descoberta do invariante
(C, TU3, D3, E), e noutros o trabalho é desenvolvido em
contexto numérico (TU1, TU2, D1, D2, TE). Destaca-se assim
que diferentes estratégias podem ser utilizadas na resolução de
um mesmo problema mas, dependendo das características das
situações apresentadas, é fundamental que os alunos percebam
as potencialidades e limitações de cada estratégia, tornando-se
flexíveis no seu raciocínio.
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Quadro 1. Categorização das estratégias de generalização
Estratégia

Descrição

Contagem (C)

Desenhar uma figura e contar os seus
elementos.

Sem ajuste (TU1)

Considerar um termo da sequência como
unidade e usar múltiplos dessa unidade.

Com ajuste
numérico (TU2)

Considerar um termo da sequência como
unidade e usar múltiplos dessa unidade. É
feito um ajuste do resultado tendo por base
propriedades numéricas.

Com ajuste
contextual (TU3)

Considerar um termo da sequência como
unidade e usar múltiplos dessa unidade. É
feito um ajuste do resultado tendo por base o
contexto do problema.

Recursiva (D1)

Continuar a sequência com base
diferença entre termos consecutivos.

Múltiplo da
diferença sem
ajuste (D2)

Usar a diferença entre termos consecutivos
como fator multiplicativo, sem ajustar o
resultado.

Múltiplo da
diferença com
ajuste (D3)

Usar a diferença entre termos consecutivos
como fator multiplicativo. É feito um ajuste
do resultado.

Termo
Unidade

Diferença

Explícita (E)

Tentativa e Erro (TE)

na

Descobrir uma regra, com base no contexto
do problema, que permite o cálculo imediato
do valor da variável dependente sendo
conhecida a variável independente.
Adivinhar uma regra fazendo sucessivas
tentativas com diferentes valores.
Conhecida uma regra,
experimentar
sucessivos valores até que sejam verificadas
as condições pretendidas.

Fatores que influenciam o raciocínio na generalização de
padrões
Há alguns fatores que podem ter um impacto significativo na
escolha das estratégias utilizadas na generalização de padrões,
independentemente da sua adequação. A identificação de
obstáculos ao processo de generalização, bem como das razões
61

Ana Barbosa
que lhes possam estar subjacentes, é fundamental para que o
professor possa promover nos alunos o desenvolvimento da
capacidade de generalizar.
Lannin et al. (2006) identificaram um conjunto de fatores que
podem influenciar de forma significativa a utilização das
estratégias de generalização, organizando-os em três categorias:
(1) fatores sociais, resultantes das interações do aluno com os
seus pares e com o professor, já que o questionamento, o
feedback e a argumentação referentes à utilização de uma
determinada estratégia poderão ter implicações no raciocínio dos
alunos; (2) fatores cognitivos, associados às estruturas mentais
que o aluno desenvolveu; e (3) fatores associados à estrutura da
tarefa, desde a estrutura do padrão (linear ou não linear), os
valores atribuídos à variável independente (valores próximos ou
distantes, múltiplos de valores conhecidos) ou até a capacidade
de visualizar. Em geral, Lannin et al. (2006) concluíram que,
quando os valores de partida são próximos, os alunos tendem a
utilizar regras recursivas, independentemente do tipo de padrão
e da componente visual da tarefa. Embora também refiram que a
análise visual da situação conduz muitas vezes a uma perspetiva
diferente acerca da relação recursiva, promovendo a associação
entre a regra proposta e as características do contexto. Já os
alunos que baseiam o seu raciocínio apenas em valores
numéricos têm normalmente pouca noção acerca da relação
entre a lei que encontraram e o contexto do problema. Quando
os valores de partida são múltiplos de termos conhecidos da
sequência, os alunos tendem a aplicar a estratégia termo
unidade. Referem ainda que os alunos com dificuldades na
visualização aplicam incorretamente a estratégia termo unidade,
enquanto aqueles que revelam maiores capacidades visuais
reconhecem a necessidade de ajustar a estratégia no caso de não
se tratar de um modelo de proporcionalidade direta. A utilização
de valores de partida distantes pode encorajar a aplicação da
estratégia explícita, embora em diferentes vertentes.
A aplicação indevida da proporcionalidade direta,
principalmente na exploração de padrões de tipo linear, tem sido
mencionada em vários estudos (e.g. Becker & Rivera, 2005;
Lannin et al., 2006; Sasman, Olivier & Linchevski, 1999;
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Stacey, 1989). A análise aprofundada deste fenómeno aponta
para duas situações que podem estar na base deste tipo de
raciocínio. Por um lado a utilização de um contexto de resolução
estritamente numérico, fazendo com que as variáveis sejam
manipuladas sem significado. Outro fator relaciona-se com a
proposta de generalização para “números apelativos” (Sasman et
al., 1999, p. 5), do ponto de vista multiplicativo. Neste sentido,
Sasman et al. (1999) salientaram a importância das tarefas
contemplarem números não apelativos como uma forma de
contornar a tendência de utilização da proporcionalidade direta,
sugerindo por exemplo a utilização de números primos.
O foco nos aspetos numéricos do padrão, mesmo quando é
apresentado em contexto visual, é muitas vezes um entrave à
generalização (Noss, Healy & Hoyles, 1997). Mason (1996)
observa que há uma tendência para construir tabelas de valores
das quais é deduzida uma fórmula geral, nem sempre correta,
com base na análise de um ou dois casos particulares. Este autor
sugere que devem ser dadas oportunidades aos alunos para
explorar diversos tipos de padrões, sendo utilizada a
visualização e a manipulação de figuras para facilitar a dedução
da generalização.
No contexto dos padrões visuais, mesmo quando os alunos são
capazes de apreender discursivamente as figuras, é necessário
ter em conta a complexidade das mesmas, fator que pode
condicionar o estabelecimento da generalização. Sasman et al.
(1999) distinguem entre figuras transparentes e não
transparentes. No primeiro caso, a regra que caracteriza o
padrão está subjacente, de uma forma evidente, na estrutura das
figuras, o que não acontece nas figuras não transparentes, nas
quais a regra não é facilmente descoberta através da mera
observação das figuras da sequência. Nesta situação é pertinente
pensar em estratégias que possam auxiliar os alunos a identificar
o padrão visualmente e consequentemente a generalizar. Rivera
(2007) sugere que os alunos sejam encorajados a manipular e
transformar as figuras em formas mais simples e logo mais
fáceis de reconhecer, o que reflete uma mudança cognitiva no
que refere à apreensão das figuras (Duval, 1998). Outra
estratégia sugerida por Rivera (2007) envolve um processo
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simétrico de contagem. Os alunos devem ser capazes de
identificar simetria nas figuras apresentadas e posteriormente
concentrar-se em apenas uma das partes da figura analisada para
efetuar a contagem, aplicando a mesma ação às partes da figura
que apresentam as mesmas características.
Alguns autores dão sugestões que podem contribuir para que os
alunos ultrapassem ou minimizem estas dificuldades. Noss et al.
(1997) identificaram que o estabelecimento de uma conexão de
natureza visual entre o contexto do problema e a representação
simbólica correspondente é um fator determinante na atribuição
de significado a regras de tipo explícito. Analogamente, para
Swafford e Langrall (2000) e Zazkis e Liljedahl (2002), solicitar
que os alunos analisem diferentes valores para a variável
independente, testando números cada vez maiores, pode
promover a utilização de um raciocínio explícito. Stacey e
MacGregor (1995) sublinharam também a importância de
utilizar tarefas que diminuam a ênfase na relação recursiva,
tentando que os alunos identifiquem a conexão entre as variáveis
independente e dependente com o objetivo de contactarem com
relações de tipo explícito. Em síntese, é pertinente que o
professor reflita sobre a estruturação e implementação das
tarefas para melhor promover o desenvolvimento do raciocínio
funcional nos alunos.
Metodologia do Estudo
Dada a natureza do problema proposto, bem como das questões
de investigação definidas, este estudo segue uma abordagem
qualitativa, tendo-se optando por um design de estudo de caso.
A investigação decorreu em duas turmas do 6º ano de
escolaridade, de duas escolas do distrito de Viana do Castelo.
Ao longo de um ano letivo, foram acompanhados dois pares de
alunos, em cada uma das turmas, constituindo quatro estudos de
caso. Neste período de tempo, foram implementadas sete tarefas
centradas na resolução de problemas de generalização próxima
(para determinar o termo da sequência pedido é possível utilizar
um desenho ou um método recursivo) e generalização distante
(os métodos descritos anteriormente não se adequam à resolução
deste tipo de questões sendo necessário descobrir uma expressão
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geral), em contextos visuais. Os alunos envolvidos no estudo
não tinham qualquer experiência com tarefas desta natureza.
Os dados recolhidos são, essencialmente, de natureza descritiva,
resultantes de três componentes fundamentais: observação,
entrevista e análise de documentos. Foram observadas todas as
sessões de implementação das tarefas propostas. Cada uma das
sessões foi videogravada para posterior visionamento e análise.
Após a implementação de cada tarefa foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas aos alunos-caso, tendo sido
audiogravadas e posteriormente transcritas. Através das
entrevistas procurou-se clarificar aspetos relacionados com as
dificuldades dos alunos, bem como com as estratégias de
generalização por eles utilizadas. A análise de documentos
baseou-se em todos os documentos produzidos pelos alunos,
registos biográficos e relativos ao percurso escolar, e em notas
de campo redigidas pela investigadora ao longo do estudo.
Na análise de dados seguiu-se o modelo proposto por Miles e
Huberman (1994). Os dados resultantes das entrevistas, da
observação de cada uma das sessões, bem como dos registos dos
alunos foram reduzidos, de modo a identificar padrões e a
classificar a informação para posterior interpretação. Estas
categorias incidiram, particularmente, nas estratégias de
generalização utilizadas pelos alunos, no tipo de dificuldades
identificadas. Numa primeira instância foi desenhada uma
categorização baseada na literatura que foi gradualmente
refinada ao longo do processo de recolha e análise de dados,
com a emergência de novas categorias.
Discussão de Alguns Resultados
Apresentam-se alguns resultados referentes às estratégias de
generalização e dificuldades apresentadas pelos alunos-caso, na
resolução de três das tarefas implementadas. Por outro lado,
procura-se também perceber o papel da visualização e a
influência de alguns fatores no seu raciocínio.
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Os lembretes da Joana
A tarefa Os lembretes da Joana (Anexo 1) representa um padrão
linear, apresentado num contexto visual, e contempla questões
apresenta-se
um balanço próxima
do seu desempenho,
através da síntese
e comparação
dos dados
de generalização
e de generalização
distante.
Apesar
de
a tarefa
ter trabalho.
uma forte componente visual, os alunos poderiam
resultantes
do seu
optar por estratégias de natureza diferente. Na primeira questão,
comTarefa
o objetivo
de determinar
12.2.1.
1 - Os lembretes
da Joana o número de pioneses necessários
para Apendurar
6
lembretes
próxima),
todos osdos
Andreia e a Diana iniciaram a(generalização
exploração desta tarefa
com a representação
pares, à exceção do António e do Daniel, usaram a contagem.
pioneses gastos em seis lembretes. Procederam posteriormente à contagem destes
Começaram por desenhar os elementos solicitados, mantendo a
elementos, de forma a dar resposta à primeira questão. Na Figura 87 pode observar-se a
estrutura da sequência, contando posteriormente o número de
resolução
apresentada
pioneses
(Figurapelas
1). alunas, a partir da qual se percebe que identificaram uma
forma particular de distribuição dos pioneses pelos lembretes.

Figura
87 - Resolução
da questão
1 da Tarefa 1 apresentada
pela Andreia
pela Diana
Figura
1. Resolução
apresentada
pela Andreia
e pelaeDiana

As alunas destacaram que a sua primeira reacção ao ler a questão 2 da tarefa, foi
recorrer à contagem, no entanto aperceberam-se que não seria uma estratégia adequada à

Já o António e o Daniel não recorreram à representação visual
Conhecendo o terceiro termo da sequência,
duplicaram o número de pioneses, usando indevidamente a
proporcionalidade
direta,
da àestratégia
termo naunidade
Andreia: Ao princípio íamos
fazeratravés
igual [refere-se
utilização da contagem
resolução da
questão
2].
semInvestigadora:
ajuste (TU
Consideraram
que ao duplicar o número de
1).assim
Como
igual?
lembretes
também
duplicariam
o
número
de pioneses.
Diana: O desenho.

generalização
distante.
da situação
proposta.

Andreia: Só que depois íamos encher a folha.

Na Diana:
resolução
da grande
segunda
(generalização distante), os
Ia ficar muito
e entãoquestão
fizemos o cálculo.
três pares que utilizaram a contagem na situação anterior,
O cálculo que
que a esta
Diana não
referiuseria
na entrevista
a aplicação
de uma estratégia
concluíram
uma reflecte
estratégia
adequada
neste
caso resultante
porquedo “eram
muitos
pelaAs
explícita,
estabelecimento
de umalembretes”.
generalização deOptaram
tipo construtivo.
identificação
de
uma
regra
que
relacionava
o
número
defim
alunas concluíram que, em todos os lembretes, tinham “grupinhos de 3 pioneses e no
pioneses
com
o
número
de
lembretes
(explícita).
As
expressões
havia mais 1”, dando lugar à expressão numérica 35×3+1. Curiosamente, esta regra não é
formuladas resultaram no estabelecimento de uma generalização
representativa dos agrupamentos que a Andreia e a Diana apresentaram na resolução da
construtiva, tendo surgido as expressões: 35x3+1 e 34x3+4
primeira
questão,
na qual se observa
a formação
de gruposodeAntónio
três pioneses
todos os
(Figura
2). Seguindo
o raciocínio
anterior,
e oem
Daniel
lembretes à excepção do último no qual identificam 4 pioneses (Figura 87). Confrontadas
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Tânia e Gonçalo: Menos o último!
Gonçalo: O último leva 4.

A expressão numérica apresentada pelos alunos (Figura 106) reflecte, para além
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da apropriação da estrutura deste padrão, a relevância
do contexto
na sua construção já que
a cada número
foi atribuído um significado.
continuaram
a utilizar

a proporcionalidade direta, no entanto,
com ajuste
pionesesmas,
e contamos
distante
nestequantos
caso, tinha”.
pretendia-se
os alunos identificassem
o número de o
lembretes
numérico
(TU2).queTendo
já determinado
sexto termo da
nadequestão
o múltiplo de 6 mais
Parasequência
determinar o número
pioneses gastosanterior,
em 35 lembretesprocuraram
(questão 2),
próximo
de
35
e
fizeram
um
ajuste
para
obter
valor
pretendido
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utilizaram uma estratégia explícita, baseada numa generalização de natureza construtiva,
(Figura 3).
escolha Ada neste
seguinte forma:
“comodesta
eram tarefa,
só 6 lembretes,
desenhamos,
colocamos
ostermo
terceira
questão
tal como
a anterior,
envolve
a generalização
caso,
recorreram
à estratégia
unidade

como se pode verificar na resolução apresentada na folha de resposta (Figura 106).

Figura 2. Resolução
Figura 106 - Resolução
da questão 2 dapelo
Tarefa 1 apresentada
pelo Gonçalo
apresentada
Gonçalo
e e pela Tânia

pela Tânia

Figura 3. Resolução
apresentada pelo António e
pelo Daniel

Antes de deduzirem a regra que lhes permitiu descobrir o número de pioneses,
desenharamA
novamente
o 6.º termo
da sequência,desta
ou seja, ostarefa,
6 lembretes apesar
e os respectivosde
última
questão

implicar a generalização
distante,
a reversibilidade
pioneses. Durante
a entrevista, envolvia
os alunos argumentaram
que, numa fase inicial, pensaramdo raciocínio, já que era
dado
o
número
de
pioneses
e se antes
pretendia
saber o número de
em utilizar a contagem mas, devido ao número elevado de lembretes, recorreram
a
lembretes. Neste caso o trabalho dos quatro pares divergiu
uma estratégia mais directa que surgiu da análise da representação que efectuaram.
bastante, evidenciando mais dificuldades do que nas questões
anteriores. O Gonçalo e a Tânia foram os únicos que mostraram
Investigadora:
Vocês começaram por desenhar
os seis lembretes.aplicando
Porquê?
reversibilidade
do novamente
raciocínio,
as operações inversas
Tânia: Íamos fazer da mesma maneira [refere-se à questão 1], mas não dava.
associadas
à
expressão
que
tinham
deduzido
na questão anterior
Investigadora: Não dava?
A Carla e a Margarida também recorreram a uma
Tânia:(explícita).
Não!
Gonçalo:
Eram muitos cartões.de natureza visual. Tendo considerado a diferença
estratégia
Investigadora: E então como resolveram o vosso problema?
dois
(3 pioneses), verificaram quantos
Tânia:entre
Fizemos 34×3
e depoistermos
juntamos mais consecutivos
4.
Investigadora:
E de onde surgiu
esse cálculo? Como chegaram
a essa conclusão?
conjuntos
conseguiam
fazer
com 600 pioneses, assegurando-se
Tânia:que
Porque “1
vê-se que
todos levam
tinha
de3… ficar de fora para o último cartão”. Deste modo,
Tânia e Gonçalo: Menos o último!
foiO último
feito
Gonçalo:
leva 4. um ajuste do resultado com base no contexto do
problema (D3). Tiveram sempre presente o significado dos
números
e a106) sua
representatividade
na situação
A expressão
numérica manipulados
apresentada pelos alunos (Figura
reflecte, para
além
problemática
proposta.
A
Andreia
e
a
Diana
aplicaram
uma
da apropriação da estrutura deste padrão, a relevância do contexto na sua construção já que
estratégia desadequada. Tal como o par anterior, fixaram-se na
a cada número foi atribuído um significado.
diferença entre termos consecutivos mas não efetuaram qualquer
A ajuste
terceira questãoapós
desta tarefa,
como a anterior,600:3
envolve a generalização
o tal cálculo
(D2). O António e o Daniel
distante mas, neste caso, pretendia-se que os alunos identificassem o número de lembretes

67

333

Ana Barbosa
continuaram a usar a proporcionalidade direta, à semelhança das
questões anteriores. Tendo concluído que 30 lembretes
correspondiam a 100 pioneses (Figura 3), inferiram que 600
pioneses permitiriam pendurar 180 lembretes (TU1).
Piscinas
A tarefa Piscinas (Anexo 2) tem uma estrutura semelhante à
tarefa anterior, no que respeita ao tipo de questões formuladas.
Tem também uma componente visual evidente, no entanto o
padrão apresentado é de natureza diferente, contemplando a
possibilidade de fazer variar simultaneamente as duas variáveis,
neste caso, as dimensões da piscina. Todos os pares
representaram uma piscina de dimensões 10x6, distinguindo os
azulejos de cada cor, para dar resposta à primeira questão da
tarefa (generalização próxima). Após o desenho efetuaram a
respetiva
contagem
4).um modelo bem organizado, com os azulejos
piscina
de dimensões
10×6, (Figura
apresentando
centrais pintados de azul e os azulejos do bordo por colorir.

Figura
49 - Resolução
da questão
1 da Tarefa 2 apresentada
pelaeCarla
Margarida
Figura
4. Resolução
apresentada
pela Carla
pelae pela
Margarida

Como se observa na Figura 49, após terem desenhado a piscina pretendida, as
alunas não procederam a uma contagem azulejo a azulejo. Com base na representação que

Para determinarem o número de azulejos de uma piscina de
dimensões 30x90 (generalização distante), todos os pares
cada
cor.
encontraram
uma regra que permitia estabelecer uma relação
entre as dimensões da piscina e os respetivos azulejos
Investigadora:
Queriase
quetratava
me explicassem
como pensaram
paramuito
descobrirem
o númeroque
de
(explícita),
já que
de “uma
piscina
grande”
azulejos de cada cor na piscina de dimensões 10×6. Como começaram?
não Carla:
iria Fizemos
“caberum na
folha”. No caso dos azulejos azuis todos
desenho.
Investigadora:
Hum
[…
…]
um desenho.
E depois?
propuseram
a expressão
88x28,
associando-a ao conceito de área
Carla: Fizemos dez vezes dois que era esta e esta [aponta para o conjunto de azulejos que
(generalização
construtiva). As expressões formuladas pelos
se encontram no comprimento].
Margarida: Era dez aqui e aqui [faz o mesmo que a colega].
alunos
para os azulejos brancos diferiram,
de acordo com o
Investigadora: E como chamamos a isto que estão a apontar?
ap
modoCarla:
como
viram as figuras: (1) A Carla e a Margarida, bem
Os lados.
O comprimento.
comoMargarida:
o António
e o Daniel, identificaram agrupamentos de
Investigadora: [Repetindo] O comprimento. Muito bem!
efectuaram, encontraram uma forma de cálculo
cálculo mais eficaz para o número de azulejos de

Margarida: Vezes a largura.
Carla: Vezes a largura? Não! Fizemos dez68
vezes dois que é o de cima e o de baixo.
Margarida: Sim, é isso!
Investigadora: E depois o que é que fizeram?
Carla: E depois fizemos 4×2. Tirámos dois que já estavam contados quando contamos os
dez.

É notória
tória a preocupação das alunas com a apresentação de um t
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ado e cuidado,
tendo inclusivamente identificado a unidade de área escol
azulejos que deram lugar à expressão 90x2+28x2 (generalização

ntação que construtiva);
efectuaram.(2) A Andreia e a Diana usaram um raciocínio

similar (Figura 5), embora tenham interpretado a figura de outra
30x2+88x2
construtiva);de
(3)uma
O Gonçalo
e
A questãoforma,
2.1 foi
resolvida(generalização
através da descoberta
regra explícita,
d
a Tânia optaram por uma generalização desconstrutiva,
ise dos casos
já estudados,
ou seja, comcorrespondente
base na observação
associada
à expressão 30x2+90x2-4,
à remoção das pisc
dos cantos contados duas vezes.

ões 7×4 e 10×44 (Figura 90).

Figura
5. Resolução
pela Andreia
e pela Diana
90 - Resolução das
questões
2.1 eapresentada
2.2 da Tarefa
2 apresentada
pela Andreia e pela

A última
da tarefa
trouxe algumas
aos
Numa fase
ase
inicial,questão
as alunas
verificaram
comodificuldades
determinariam
o núm

alunos. Na sua base estava, à semelhança do que já tinha
sucedido
na tarefa
anterior, o tendo
raciocínio
inverso, sendo
dados
os que ap
azuis nas
piscinas
anteriores,
descoberto
uma
regra
azulejos e desconhecidas as dimensões da piscina. Dois dos
rmente à pares,
piscina
de dimensões
Embora
na folha
de resposta ti
o António
e o Daniel30×90.
e o Gonçalo
e a Tânia,
não foram
capazes de encontrar uma estratégia adequada para resolver esta
identificado
relações
de natureza
numérica,
durantee erro
a entrevista,
situação.
Oss restantes
pares aplicaram
a tentativa
(Figura a Andr
6), com
a finalidade
de “ver qual era
o número
maisapróximo
eixaram claro
que
a regra encontrada
teve
por base
análisededas represe
300”, encontrada anteriormente para calcular o número de
azulejos de cada cor.
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retomaram o seu trabalho. Analisando a resposta registada pelas alunas (Figura
(
91),
verifica-se
se que começaram por aplicar a tentativa e erro já que queriam “ver qual era o
número mais próximo de 300”.
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Figura 6. Resolução apresentada pela Andreia e pela Diana
Figura
91 - Resolução
da questão 3 da Tarefa 2 apresentada pela Andreia e pela Diana
Retângulos
encaixados

O problema apresentado na tarefa Retângulos encaixados
Na entrevista
fundamentaram
os cálculos
apresentados,
a utilização
da
(Anexo
3) envolve
um padrão
com
estrutura referindo
não linear
e
fórmulacontempla
da área do quadrado,
já que,
neste caso, “os ao
azulejos
azuis formam
um quadrado
quadrad
figuras não
transparentes,
contrário
das tarefas
anteriores. Ao nível da visualização, este fator poderá ter sido
determinante no facto de nenhum dos pares ter aplicado a
311
estratégia explícita.
Na resolução da primeira questão, todos recorreram à contagem,
tendo desmembrado a figura em retângulos de diferentes
tamanhos para mais facilmente os identificar (Figura 7) ou, em
alternativa, efetuado representações pictóricas sobre a figura
apresentada no enunciado, com a mesma finalidade (Figura 8).
São já evidentes, na resolução apresentada pelo Gonçalo e pela
Tânia, dificuldades na identificação dos 15 retângulos, uma vez
que encontraram apenas 8 desses retângulos. Nos restantes
casos, a contagem mostrou-se uma estratégia adequada já que os
alunos usaram um raciocínio organizado para contar o número
de retângulos referentes às possíveis dimensões.

Figura 7. Resolução apresentada pelo António e pelo Daniel
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Figura 8. Resolução apresentada pelo Gonçalo e pela Tânia

Na segunda questão desta tarefa as dificuldades foram ainda
mais notórias com o aumento da ordem do termo, tendo sido
utilizadas diferentes estratégias por parte destes alunos. Apenas
a Carla e a Margarida conseguiram determinar o número correto
de retângulos, usando a estratégia recursiva (D1).
Transformaram em números os dados inicialmente apresentados
em contexto visual, organizando-os numa tabela de valores, que
lhes possibilitou a descoberta da variação entre termos
consecutivos (Figura 9). Neste caso, a estratégia usada por este
par mostrou-se adequada porque o termo solicitado era
relativamente próximo.

Figura 9. Resolução apresentada pela Carla e pela Margarida

Dos restantes pares, o António e o Daniel optaram pela
estratégia termo unidade sem ajuste (TU1), usando, deste modo,
um raciocínio proporcional. Concluíram que “se um conjunto de
5 tem 15 retângulos então com um conjunto de 10 é o dobro”,
usando uma abordagem desadequada à estrutura deste padrão. A
Andreia e a Diana e o Gonçalo e a Tânia mantiveram a
estratégia usada previamente, a contagem, no entanto não os
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conduziu à resposta correta. Nesta situação havia muitas
hipóteses, o que implicava a organização dos dados de uma
forma sistemática e compreensível, por forma a não repetirem
soluções ou omitirem soluções. Estes pares tentaram contar
diretamente na figura o número de retângulos de qualquer
tamanho, mas, como se verifica na figura 10, recorreram a
representações complexas em termos visuais que dificultaram a
identificação de uma regra.

Figura 10. Resolução apresentada pelo Gonçalo e pela Tânia

Discussão e Conclusões
Como se pode verificar, através dos resultados apresentados,
tarefas que envolvem a exploração de padrões em contexto
visual promovem a emergência de múltiplas estratégias de
generalização, potenciando o desenvolvimento de um raciocínio
mais flexível (e.g. Lannin et al., 2006, Rivera & Becker, 2008;
Sasman et al., 1999). Apesar de se atribuir um maior destaque às
representações visuais, estas propostas permitem a aplicação de
estratégias de natureza diferente, colocando o enfoque nas
figuras ou transformando a informação dada em números. No
entanto, para além de se esperar que os alunos sejam capazes de
aplicar e adaptar diferentes estratégias no processo de
generalização, é igualmente importante que compreendam as
vantagens e limitações de cada uma dessas abordagens. Por
exemplo, a contagem e a estratégia recursiva (D1) são úteis
quando se pretende a descoberta de termos próximos numa
sequência, no entanto podem revelar-se difíceis de aplicar na
generalização distante, como alguns alunos concluíram. A
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contagem conduziu, quase sempre, à obtenção de respostas
corretas, mas houve situações em que esta estratégia não foi
aplicada de forma adequada. A resolução de questões de
generalização distante através da contagem constitui um
processo exaustivo e que pode resultar em representações
complexas, desorganizadas, não deixando perceber a estrutura
do padrão. Foi também percetível que, quando a contagem foi
efetuada tendo por base a apreensão percetual (Duval, 1998) das
figuras, constituiu um entrave à formulação de uma regra, mas, a
sua apreensão discursiva (Duval, 1998) permitiu identificar
invariantes, facilitando o desenvolvimento do raciocínio
funcional. A estratégia explícita foi reconhecida como um
processo que possibilita generalizações mais expeditas, sendo
particularmente valorizada pelos alunos aquando da
generalização distante. Salienta-se que, nas questões que tinham
subjacente a reversibilidade do raciocínio, a tentativa e erro foi
uma alternativa eficiente à estratégia explícita, já que grande
parte dos alunos evidenciaram dificuldades na utilização do
raciocínio inverso, tendo previamente identificado uma regra
que relacionava as duas variáveis. A estratégia termo unidade
foi usada de forma pontual e desadequada aos contextos
propostos. Esta situação relaciona-se com o trabalho em
contextos puramente numéricos que impede os alunos de
compreenderem a utilização indevida do raciocínio proporcional
(e.g. Becker & Rivera, 2005; Lannin et al., 2006; Sasman et al.,
1999; Stacey, 1989), já que nenhum dos padrões apresentados se
adequava a este modelo. Esta situação revela que os alunos que
tomam esta opção têm dificuldades na visualização, limitando o
seu trabalho à manipulação de números sem significado.
Dependendo do modo como os alunos veem um determinado
padrão, as abordagens de natureza visual podem gerar a
descoberta de diferentes regras/expressões para o representar
(e.g. Rivera & Becker, 2008; Vale, 2012). Esta situação
possibilita ao professor explorar assim a noção de equivalência,
um conceito crucial no pensamento algébrico, evitando também
que os alunos concluam que todos devem convergir para a
mesma solução. Ao analisar a forma como os alunos viram os
padrões apresentados e a natureza da generalização estabelecida,
verificou-se que formularam maioritariamente generalizações de
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tipo construtivo, sendo para eles mais evidente a identificação
de subconjuntos disjuntos nas figuras (Rivera & Becker, 2008).
Refletindo sobre possíveis fatores que poderão ter influenciado
o raciocínio dos alunos ao nível da generalização, destacam-se
essencialmente aspetos relacionados com a estrutura das tarefas:
(1) Todas integravam questões de generalização próxima e de
generalização distante. A ordem de grandeza dos valores
atribuídos às variáveis influenciou o tipo de estratégias adotadas,
tendo os alunos recorrido, em geral, a estratégias distintas na
resolução destas situações (Lannin et al., 2006; Stacey, 1989);
(2) Em algumas tarefas foram colocadas questões que
promoviam a reversibilidade do raciocínio, solicitando-se a
descoberta da ordem que um dado termo ocupava na sequência.
Nestes casos, por norma, os alunos evidenciaram dificuldades e
nem sempre foram capazes de usar as operações inversas,
recorrendo a estratégias alternativas, como a tentativa e erro; (3)
As propriedades dos números utilizados também pareceram
condicionar as escolhas dos alunos, nomeadamente o facto de
serem apelativos do ponto de vista multiplicativo, o que poderá
motivar o raciocínio proporcional (Sasman et al., 1999), mesmo
quando este não se adequa; (4) As figuras representativas do
padrão poderão ser transparentes ou não transparentes, caso a
estrutura do padrão seja imediatamente identificável na figura
ou não. No caso das figuras não transparentes identificou-se
uma maior dificuldade por parte dos alunos em deduzir uma
regra, apresentando tendência para abordagens numéricas e
estratégias recursivas. Raramente conseguiram ser bem
sucedidos na tentativa de identificação de uma regra diretamente
a partir das figuras, já que a sua apreensão ficou comprometida
(Duval, 1998; Rivera, 2007). (5) A estrutura do padrão (linear
ou não linear) é também um fator a ter em conta na escolha das
estratégias de generalização, já que, por exemplo, nos padrões
não lineares a relação recursiva não é tão óbvia como nos
padrões lineares, o que implica que os alunos procurem centrarse na relação funcional.
Na formulação/seleção de tarefas com padrões visuais, o
professor deverá ter em consideração uma grande diversidade de
fatores que poderão influenciar o desenvolvimento do raciocínio
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funcional dos alunos, contemplando todas essas vertentes no
planeamento do trabalho em sala de aula. É importante
selecionar propostas que permitam a aplicação de diferentes
estratégias e promover uma perspetiva dinâmica entre as
possíveis abordagens, de modo a que os alunos consigam
compreender e estabelecer paralelismos entre estratégias visuais
e numéricas. A discussão em torno das potencialidades e
limitações de cada abordagem poderá ser um importante
contributo para que desenvolvam um raciocínio mais flexível, a
fluência ao nível da comunicação e aumentem o seu repertório
de representações.
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RACIOCÍNIO EM GEOMETRIA
Rosa Antónia Tomás Ferreira e Isabel Vale

A Geometria é uma das áreas da Matemática que
tradicionalmente é utilizada para o desenvolvimento do
raciocínio e de capacidades de justificação dos alunos ao longo
do seu percurso académico. À medida que os alunos avançam no
seu estudo, as propriedades e relações entre entes geométricos
tornam-se cada vez mais complexas e abstratas, permitindo-lhes
uma compreensão mais sólida dos conceitos e de diferentes
raciocínios ajudando-os a sentir que são capazes de construir as
suas próprias provas. Com tarefas e ferramentas apropriadas,
assim como com o apoio dos professores, os alunos podem fazer
e explorar conjeturas e raciocinar sobre diferentes ideias
geométricas.
Um raciocínio sistemático é uma característica da Matemática e,
portanto, o raciocínio deve ser uma parte consistente das
experiências de aprendizagem da Matemática ao longo dos
diferentes níveis de ensino. Explorar, justificar, e trabalhar em
torno de conjeturas são processos comuns a todas as áreas da
Matemática e, com diferentes níveis de rigor, em todos os ciclos
de ensino. Através do raciocínio, os alunos aprendem que a
Matemática faz sentido e dão significado às ideias matemáticas
(geométricas em particular) bem como aos procedimentos que
executam. Contudo esta capacidade é complexa de ser utilizada
em sala de aula quer pela resistência dos professores quer pela
dos alunos. No momento educativo que atravessamos, a
Geometria é revisitada e valorizada desde o início da
escolaridade básica e o raciocínio é uma capacidade transversal
a todo o percurso escolar. Estes factos obrigam a um novo olhar
sobre o tema – Raciocínio em Geometria –, tornando-se
imperativo investigar estratégias de ensino potenciadoras de
uma melhor compreensão do que se entende por raciocinar em
Geometria, de modo a que este tema percorra, de forma
significativa, toda a Matemática escolar.
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Este grupo de discussão está organizado em função de três
temas, definidos de acordo com as comunicações recebidas: (1)
a argumentação matemática; (2) o papel das tarefas e dos
ambientes de geometria dinâmica no desenvolvimento do
raciocínio geométrico; e (3) os padrões figurativos na promoção
de formas diversificadas de raciocínio.
As duas comunicações que se inserem no primeiro tema
abordam aspetos do desenvolvimento da capacidade de
argumentação matemática. Silva e Fonseca focam-se nos
processos de argumentação coletiva e colaborativa em alunos do
5.º ano de escolaridade quando resolvem tarefas envolvendo
áreas e perímetros. Por seu lado, Monteiro e Santos abordam a
temática da argumentação do ponto de vista do professor,
procurando compreender o significado que este dá à
argumentação matemática e os processos argumentativos que
são privilegiados na seleção ou criação de tarefas, pelo professor
e em contexto colaborativo, destinadas a fomentar o
desenvolvimento da capacidade de argumentação matemática de
alunos do 11.º ano.
O segundo tema engloba quatro comunicações. Em três destas
comunicações o GeoGebra desempenha um papel importante;
noutras tantas, os quadriláteros e as relações entre eles são
debatidos de alguma forma. Apesar de existirem bastantes
pontos comuns, os trabalhos reunidos sob o segundo tema do
Grupo de Discussão 1 centram-se em aspetos distintos e cobrem
os vários níveis de escolaridade. Com base na teoria de van
Hiele, Aires, Campos e Poças detêm-se sobre questões de
compreensão, em particular como os alunos do 6.º ano de
escolaridade concetualizam a definição de quadrado. Pereira e
Serrazina ampliam o domínio temático da Geometria para a
identificação de propriedades e estabelecimento de relações
entre quadriláteros, debruçando-se sobre o papel do GeoGebra e
dos materiais manipuláveis (em particular o geoplano) nesses
processos junto de alunos do 4.º ano de escolaridade. Pinheiro e
Carreira também discutem o papel do GeoGebra na
compreensão das propriedades e relações de figuras
geométricas, mas focam-se igualmente na contribuição que a
aprendizagem do tópico Triângulos e Quadriláteros, por alunos
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de duas turmas-piloto do 7.º ano no âmbito do processo de
experimentação do Programa de Matemática do Ensino Básico
de 2007, poderá ter no desenvolvimento do seu raciocínio
geométrico. Por fim, Pimentel e Vale discutem os processos de
raciocínio evidenciados por alunos do 11.º ano quando
envolvidos na realização de tarefas desafiantes com recurso ao
GeoGebra. As autoras dão especial ênfase ao papel da
visualização e da intuição nos processos de raciocínio
desenvolvidos pelos alunos (tais como intuir, conjeturar, testar,
explicar, justificar, provar), analisando igualmente as
características da tarefa em que se centra o texto que favorecem
o desenvolvimento do raciocínio geométrico.
O terceiro tema abarca somente uma comunicação e, apenas por
uma questão de organização do próprio grupo, nele se incluem
também as duas comunicações em poster deste Grupo de
Discussão 1. Na sua comunicação, Vale e Pimentel fazem uma
reflexão sobre vários quadros teóricos e estudos realizados sobre
a temática global do raciocínio em matemática, detendo-se no
papel das tarefas de padrões figurativos no desenvolvimento de
diferentes formas de raciocínio. As autoras sugerem que as
tarefas de padrões (figurativos) são um contexto promissor para
a introdução à abordagem da prova. As duas comunicações em
poster abordam assuntos diferentes, a maior parte dos quais,
contudo, tendo pontos de contacto significativos com os
restantes trabalhos deste grupo de discussão. Costa e Matos
revisitam a teoria de van Hiele para reanalisarem os resultados
de um estudo já realizado em que se procurou construir um
modelo teórico para o pensamento visual-espacial. Poças, Aires
e Cravino tentam observar como se desenvolve o raciocínio dos
alunos de duas turmas do 5.º ano de escolaridade no seu trabalho
em fichas de avaliação partilhadas, isto é, testes escritos que
incluem algumas questões abertas ou de grau de complexidade
apreciável. Estas fichas são realizadas a pares, sendo a
comunicação entre os elementos do mesmo par feita
exclusivamente através de registos escritos.
A atividade deste grupo de discussão será desenvolvida em três
momentos ao longo do EIEM2013, procurando analisar, discutir
e refletir em conjunto sobre as principais ideias presentes nas
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comunicações apresentadas. Procurando uma melhor
compreensão da temática do Raciocínio em Geometria, tão
abrangente e, contudo, definida ainda de forma tão insuficiente e
insatisfatória, a discussão dará especial atenção a questões
como:
• O que significa raciocinar em Geometria? E em Matemática?
• O que caracteriza e distingue os vários tipos de raciocínio
(geométrico, espacial, visual, etc.)?
• Que papel desempenham as tarefas e os recursos
tecnológicos no desenvolvimento de processos variados de
raciocínio matemático (como intuir, conjeturar, testar,
explicar, justificar, provar, etc.)?
• Qual o papel do professor na promoção do raciocínio
matemático dos alunos?
Um outro objetivo deste grupo de discussão consiste em elencar
um conjunto de questões possíveis de serem investigadas em
trabalhos futuros, contribuindo para enriquecer e fazer avançar o
conhecimento da comunidade de investigação em Educação
Matemática como sejam:
• De que modo o ensino pode ser organizado para permitir
fazer conjeturas, construir e avaliar argumentos geométricos?
• Como pode ser organizado o discurso de sala de aula para
melhorar a comunicação dos alunos sobre o seu raciocínio, em
particular em Geometria?
• Como podem os professores utilizar as tecnologias, situações
da vida real e resolução de problemas para ajudar os alunos a
conjeturar e a provar em Geometria?
• Que métodos se mostram mais eficazes e inovadores para o
ensino da Geometria em programas de formação de
professores? Que papel se deve reservar ao raciocínio em tais
contextos?
• Que tipos de raciocínio privilegiar no ensino da Geometria,
seja em sala de aula, seja em programas de formação de
professores?
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• Qual o papel da intuição e da visualização no
desenvolvimento do raciocínio em Geometria?
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Resumo
O raciocínio matemático é uma das capacidades transversais contempladas no
Programa de Matemática do Ensino Básico (ME, 2007) envolvendo a construção
de argumentos que podem iniciar com uma simples justificação e evoluir
progressivamente para argumentações mais complexas, recorrendo à linguagem
de outros temas, como, por exemplo, a Geometria. Este continua a ser um tema
em que os alunos revelam, ainda, muitas dificuldades. Com este trabalho,
analisou-se um grupo de alunos do 6.º de escolaridade, procurando caraterizar o
posicionamento de cada um dos alunos quanto ao seu raciocínio geométrico,
tendo por base os níveis de van Hiele. Mediante essa caraterização, fazendo parte
de um estudo mais alargado, apresenta-se com mais detalhe o raciocínio
geométrico e matemático de três alunos, que à altura estavam posicionados em
três níveis distintos de van Hiele, face à forma como eles apresentavam e
visualizavam a definição do conceito de quadrado. Nos três casos apresentados
observa-se que os raciocínios suportam-se, fundamentalmente, pela descrição de
ideias matemáticas, muitas vezes sem a utilização de exemplos ou contraexemplos
e recorrendo, raramente, à justificação ou argumentação.

Palavras-chave: Raciocínio matemático, raciocínio geométrico,
definição, quadrado.
Introdução
O desenvolvimento da visualização espacial, através da
construção e manipulação de representações mentais de objetos,
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constitui um aspeto essencial do raciocínio espacial e do
raciocínio geométrico (Battista, 2007). No entanto, esses
mesmos domínios são frequentemente ignorados ou
minimizados na educação dos primeiros anos (Sarama &
Clements, 2009), sendo mesmo um tópico em que os alunos
revelam ainda muitas dificuldades (Battista, 2007).
A aprendizagem de conceitos geométricos sempre foi um aspeto
da matemática em que muitos alunos sentem dificuldades e a
sua aprendizagem por vezes é realizada com lacunas ou erros
(Fuys, Geddes & Tichler, 1988). Assim, os alunos quando
chegam ao 2.º ciclo do ensino básico já experimentaram
situações e atividades em que se proporcionava a oportunidade
de desenvolver conceitos, propriedades e raciocínios
geométricos. Assim, o nível de conhecimentos, procedimentos,
comunicação, raciocínio e pensamento geométrico em que cada
um dos alunos se encontra pode ser diferente. Vários estudos
confirmam essa diversidade, tais como van Hiele (1986), Senk
(1989), Gutiérrez (1996), Pandiscio e Orton (1998), Gray e Tall
(2002), Tall (2004), entre outros.
O programa de Matemática do Ensino Básico (ME, 2007) refere
que o propósito principal de ensino para o tema da geometria, ao
longo dos três ciclos do ensino básico, se centra no
desenvolvimento “do sentido espacial, com ênfase na
visualização e na compreensão das propriedades de figuras
geométricas no plano e no espaço”, tendo comum um dos
objetivos “desenvolver a visualização e o raciocínio geométrico
e ser capazes de os usar” (p.20, 36 e 51). Nesta perspetiva tornase pertinente identificar os conhecimentos matemáticos e o nível
de raciocínio geométrico que os alunos revelam nesta fase.
Consoante o seu nível de raciocínio, será que a sua capacidade
de definir e compreender um conceito geométrico é semelhante?
Que caraterísticas de raciocínio matemático são evidenciadas
por estes alunos, quando se situam em níveis de raciocínio
geométrico diferentes?
Enquadramento Teórico
O raciocínio matemático é um processo de pensamento que
surge, a partir das diferentes experiências que vão sendo
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proporcionadas aos alunos, com o objetivo, por um lado, de
explicar, justificar e argumentar conjeturas e ideias matemáticas,
para si próprio e para os outros, e por outro, para decidir que
estratégias utilizar durante a resolução de problemas. Assim, em
síntese, podemos dizer que as principais características do
raciocínio matemático são a compreensão, a justificação e a
argumentação.
Nesta linha de pensamento e tendo por base o Programa de
Matemática do Ensino Básico (ME, 2007) para analisar o
raciocínio matemático, presente na resolução das tarefas
propostas aos alunos, podemos definir cinco categorias básicas:
descrição de uma ideia matemática; exemplificação de uma ideia
matemática; justificação de uma afirmação ou de uma ideia
matemática; argumentação de uma ideia matemática;
generalização de uma ideia matemática.
A Geometria, mais do que outras áreas da matemática, é um
meio privilegiado para descobrir e desenvolver diferentes tipos
de raciocínio, em particular, capacidades de representação visual
e de raciocínio geométrico (Duval, 1998).
Tal como é dito por MacCrone e outros (2010) o raciocínio
geométrico é um processo ativo em que os alunos exploram os
meios através dos quais é possível investigar as características
das formas, bem como, as propriedades comuns a uma família
de formas, e ainda, uma variedade de estratégias para modelar
formas. Por isso, consideram que o raciocínio geométrico deve
assentar nos seguintes princípios: conjecturar sobre objetos
geométricos, isto é, analisar diferentes formas e raciocinar
indutivamente sobre relações para formular conjeturas; construir
e validar argumentos geométricos, ou seja, avaliar argumentos
dedutivos sobre figuras e as suas propriedades que permitem
compreender situações geométricas; utilizar diferentes
abordagens geométricas, isto é, analisar situações matemáticas,
do ponto de vista analítico, sintético ou usando transformações;
estabelecer conexões geométricas e modelações, ou seja, utilizar
ideias geométricas, em particular a visualização espacial, em
outros domínios da Matemática, em outras ciências e em
situações do quotidiano. (MacCrone et al., 2010, p. 1). A
corroborar esta ideia, Battista (2007) salienta que o raciocínio
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geométrico reside sobretudo na construção e utilização de
sistemas conceptuais baseados em propriedades para estudar as
formas e o espaço, nomeadamente para definir e analisar vários
tipos de quadriláteros e triângulos.
Para descrever a evolução do pensamento geométrico, o casal
van Hiele (1986), apresentou uma teoria de ensino e
aprendizagem da Geometria onde propunha cinco níveis de
desenvolvimento mental na construção dos conceitos
geométricos. Neste seu modelo, que permite hierarquizar o
desenvolvimento de conceitos geométricos e raciocínio
geométrico, considera-se que a aprendizagem se processa
através do desenvolvimento de conceitos e de raciocínio ao
longo de vários níveis. Em termos educacionais admite-se que
estes níveis são sequenciais e hierárquicos, sendo a transição,
entre eles, fixa. O progresso não depende da idade ou
maturidade de um aluno, mas é mais dependente das
experiências educacionais vividas.
Originalmente, os níveis foram numerados por van Hiele de 0 a
4, e alguns autores, posteriormente, apresentaram outra
numeração de 1 a 5, permitindo inclusive a introdução de um
pré-nível 0, denominado por pré-visualização. Neste nível os
sujeitos apenas reconhecem ou identificam um subconjunto das
características visíveis de um objeto, não fazendo ainda
distinção entre figuras (Senk, 1989; Clements & Battista, 1992).
Cada um destes níveis descreve a forma como os alunos
compreendem os conceitos geométricos, como por exemplo,
formas geométricas, sendo identificados por “visualização”,
“análise”, “ordenação”, “dedução” e “rigor” (Quadro 1).
Nível

Descrição

1

Visualização

As figuras são entendidas de
acordo com a sua aparência.

2

Análise

As figuras são caracterizadas pelas
suas propriedades.

3

Ordenação

As propriedades são ordenadas
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logicamente.
4

Dedução

A Geometria é entendida como um
sistema axiomático.

5

Rigor

Os sistemas
estudados.

axiomáticos

são

Quadro 1. Níveis de van Hiele (Clements & Battista, 1992)

No nível “visualização”, os alunos reconhecem as figuras apenas
pela sua aparência como um todo, muitas vezes por comparação
com um estereótipo. As propriedades da figura não são
compreendidas e na resolução de problemas utilizam
propriedades gerais e técnicas (por exemplo, sobreposição ou
medição). Usam uma linguagem informal, tomam decisões
baseadas na perceção, e não no raciocínio, e não são capazes de
analisar a figura nas suas componentes ou elementos.
Os alunos, no nível “análise”, reconhecem e descrevem figuras
ou formas em termos das suas propriedades, mas sem
estabelecer relações entre elas. Descobrem, experimentalmente,
propriedades por observação, medição, desenho e modelação,
são capazes de usar uma linguagem formal e simbólica e de
enumerar todas as propriedades que conhecem. Contudo, não
são capazes de discernir quais são as propriedades necessárias e
quais são as suficientes para a definição de uma figura e não
compreendem a necessidade de provar ou demonstrar algumas
generalizações que descobrem empiricamente (indutivamente).
Relativamente ao nível “ordenação”, os alunos já são capazes de
estabelecer relações entre propriedades e entre figuras e de
apresentar definições com significado, podem formar definições
abstratas distinguindo o suficiente do necessário. Usando um
conjunto suficiente de propriedades utilizam argumentos
informais para justificar o seu raciocínio, descobrem novas
propriedades por dedução, compreendem implicações lógicas e
a inclusão de classes, mas ainda não entendem o significado de
uma dedução formal ou de um sistema axiomático.
No nível “dedução”, os alunos reconhecem e usam termos,
definições, postulados e teoremas para construir uma
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demonstração, conhecem o significado de condições necessárias
e suficientes, são capazes de comparar diferentes
demonstrações, mas ainda não são capazes de fazer a distinção
entre sistemas axiomáticos.
Finalmente, no nível “rigor”, os alunos percebem os aspetos
formais de uma dedução, estabelecendo e comparando sistemas
matemáticos e são capazes de compreender sistemas nãoeuclidianos ou geometrias euclidianas e não-euclidianas.
Na transição do nível de “visualização” para o de “análise”,
relativamente à definição de conceitos matemáticos, a
linguagem é introduzida para descrever as figuras observadas.
Esta descrição é gradualmente desenvolvida como suporte para
uma nova estrutura, facilitando a comunicação. Na transição do
nível de “análise” para o de “ordenação”, os alunos ainda não
conseguem utilizar uma linguagem que seja utilizada para
descrever raciocínios. No entanto, no nível de “dedução”, já é
possível os alunos construírem argumentos de uma forma
sequencial.
Na proposta inicial de van Hiele, os níveis eram considerados
discretos, sendo que um aluno só transitava para o nível seguinte
quando tivesse desenvolvido as características dos níveis
anteriores. Atualmente, estes são vistos mais como camadas que
caracterizam o pensamento/raciocínio geométrico. Pandiscio e
Orton (1998) apresentam como críticas ao modelo de van Hiele
a falta de generalização, o que conduz a que cada situação, ou
estratégia, aplicada tenha de ser revista para diferentes domínios
da geometria. Por outro lado, Senk (1989) refere a ausência de
um “não nível” como uma lacuna ao modelo de van Hiele, que
considerava que todos os alunos deviam já ter a capacidade de
identificar características geométricas comuns, pelo menos
através da observação. Esta ideia é corroborada por Clements e
Battista (1992) ao defenderem a existência de um pré-nível
abaixo do nível “visual”. Gutiérrez, Jaime e Fortuny (1991)
argumentam que alguns alunos podem desenvolver dois níveis
de van Hiele simultaneamente, permitindo que usem vários
níveis de raciocínio, dependendo do conceito ou do contexto
geométrico em causa. Assim, salientam que não deve ser
atribuído um único nível de raciocínio a cada aluno e também,
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tal como é afirmado por Clements, Battista e Sarama (2001),
podem coexistir diferentes níveis e ainda, podem desenvolverse, simultaneamente, mais do que um nível.
Metodologia
O trabalho apresentado faz parte de uma investigação de
carácter mais alargado com vista a abordar as relações entre o
raciocínio geométrico e a definição de conceitos, nomeadamente
do conceito de quadrado, com alunos do 6.º de escolaridade,
antes da abordagem formal da definição da figura geométrica
referida.
Tendo em consideração as questões e o foco do estudo
apresentados, optou-se por um estudo com uma abordagem
qualitativa, com carácter interpretativo e com design de Estudo
de caso (Yin, 2003). A escolha teve por base: a fonte direta dos
dados recolhidos ter sido em ambiente natural (a sala de aula de
Matemática); um dos investigadores ter sido o agente na recolha
desses mesmos dados (observação direta, produções dos alunos
e questionários); e os dados recolhidos serem essencialmente de
carácter descritivo (Bogdan & Biklen, 1994; Cohen, Manion &
Morrison, 2007).
Numa primeira fase do estudo procedeu-se a um diagnóstico dos
alunos relativamente ao seu posicionamento no modelo de van
Hiele. Estabeleceu-se como critério que o número de
participantes, no estudo de caso, seria igual ao número de
diferentes níveis de van Hiele encontrados nesta primeira fase
do estudo (Tarefa I). Como após esta fase a turma apresentava
alunos posicionados em três diferentes níveis, 0, 1 e 2, foi
escolhido um aluno de cada um destes níveis. Foram assim,
realizados três estudos de caso (Tarefa II) relativos a três alunos
(Graça, Glória e Gil), de uma turma de 6.º ano de escolaridade.
Participantes e tarefas realizadas
O estudo decorreu durante o ano letivo de 2011/2012, e os três
alunos (Graça, Glória e Gil), pertenciam a uma turma de 6.º ano
de escolaridade de uma escola pública do ensino básico,
localizada em arredores citadinos, com alunos provenientes de
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meios socioeconómicos médio e médio-baixo. A turma tinha 26
alunos, sendo 12 do sexo masculino e 14 do sexo feminino,
oriundos de três diferentes turmas do 1.º ciclo, do mesmo
agrupamento. Um dos investigadores foi o docente da turma
desde o 5.º ano de escolaridade.
Graça é uma aluna empenhada, gosta da disciplina de
Matemática e o seu desempenho escolar é bom. Tem 11 anos de
idade, sem retenções no seu percurso escolar. Frequentou os
quatro anos do 1.º ciclo sempre com o mesmo professor, e teve
um único professor de Matemática no 2.º ciclo. Revela grande
insegurança em sala de aula, refletindo-se na sua participação
oral que é inexistente por livre vontade.
Gil é um aluno que revela alguma facilidade na compreensão
dos conceitos matemáticos, no entanto não tem hábitos de
estudo. Tem 11 anos e nenhuma retenção, durante o seu
percurso escolar. Teve três professores diferentes durante o 1.º
ciclo. É um aluno que apresenta dificuldades de comunicação
oral (falando muito rápido e de forma atabalhoada) e escrita
(com caligrafia pouco legível e construção frásica confusa).
Glória é uma aluna que não gosta das aulas de Matemática,
também com 11 anos e sem retenções durante o seu percurso
escolar. Contudo, gosta de ser participativa e procura, muitas
vezes, contrariar o professor com outros exemplos ou
contraexemplos, dos conteúdos que eram abordados.
Para a realização deste estudo foram elaboradas duas tarefas
distintas, Tarefa I e Tarefa II, aplicadas em sala de aula em dois
momentos diferentes, janeiro e abril de 2012.
A Tarefa I – “As propriedades de uma figura geométrica”
(Figura 1), foi aplicada em janeiro de 2012, com a duração de 30
minutos, no início do estudo do tópico de ensino “Reflexão,
rotação e translação”, do tema de Geometria do Programa de
Matemática do Ensino Básico (ME, 2007).
Para a realização desta tarefa, distribuiu-se, a cada aluno, uma
folha para registar as suas respostas e uma figura em papel com
a forma de um quadrado. O enunciado foi escrito no quadro pelo
respetivo professor que solicitou, aos alunos, que justificassem
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as suas respostas. Durante a resolução da tarefa o professor teve
a atenção de nunca referir a palavra “quadrado”. A tarefa foi
realizada individualmente por cada um dos alunos, sem a ajuda
do professor ou dos colegas da turma.

Figura 1. Enunciado da Tarefa I “As propriedades de uma figura
geométrica”.

A Tarefa I não foi corrigida formalmente pelo professor da
turma, mas, após a sua realização, estabeleceu-se um momento
de diálogo entre os alunos e entre o professor e os alunos, sobre
as respostas dadas.
Entre a realização das duas tarefas, além da conclusão deste
tópico “Reflexão, Rotação e Translação”, foram lecionados
tópicos dos temas de Números e Operações e Organização e
Tratamento de Dados.
A Tarefa II – “A definição de uma figura geométrica”, composta
por duas questões, foi aplicada em abril de 2012. As duas
questões foram apresentadas em momentos distintos da mesma
aula, sendo o tempo de realização para cada uma das questões
de 10 e 5 minutos, respetivamente. Os alunos realizaram esta
tarefa individualmente e sem auxílio do professor ou dos colegas
da turma.
Para a realização da primeira questão (Figura 2), disponibilizouse aos alunos uma folha para registarem as suas respostas, sendo
o enunciado apresentado no quadro e tendo sido pedido,
novamente aos alunos, que justificassem as suas respostas. De
salientar que o professor disse aos alunos que a figura
apresentada era a mesma que eles tinham utilizado para
responder à Tarefa I. Note-se que os alunos, quando
responderam às questões desta tarefa, não tiveram acesso às suas
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respostas da tarefa anterior. Decorrido o tempo previsto para a
realização da Questão 1, foi solicitado aos alunos que
guardassem a folha de registo e respondessem a uma nova
questão – Questão 2 da Tarefa II (Figura 3). Para a
operacionalização da tarefa, o professor escreveu novamente o
enunciado no quadrado, pedindo aos alunos que respondessem,
justificando, numa nova folha.

Figura 2. Enunciado da Tarefa II – Questão 1.

Figura 3. Enunciado da Tarefa II – Questão 2.

De notar que em todas as tarefas, os alunos completaram sempre
as suas respostas no prazo estabelecido para a sua resolução.
Definição das categorias de análise
Com a aplicação da Tarefa I – “As propriedades de uma figura
geométrica”, procurou-se posicionar os alunos da turma num
nível de raciocínio geométrico de acordo com o modelo de van
Hiele, antes do estudo formal da definição e propriedades dos
quadriláteros, em particular do quadrado.
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Deste modo definiram-se como categorias de análise os níveis
de van Hiele, nível4 0 a 3. De salientar que os níveis 4
(Dedução) e 5 (Rigor), não foram incluídos como categorias de
análise neste estudo, uma vez que, nas respostas dos alunos não
se registaram propriedades do quadrado que o justificassem,
revelando-se assim, os restantes níveis suficientes para esta
investigação. A cada uma das unidades de registo, neste caso, as
propriedades do quadrado identificadas, foi associado um
código com dois algarismos, sendo que o algarismo das dezenas
representa o nível/categoria de van Hiele e o algarismo das
unidades corresponde a uma enumeração das propriedades
(Quadro 2).
Os procedimentos de seleção, categorização e de definição das
unidades de registo estiveram de acordo com as regras
enunciadas por Bardin (2009): regra de exaustividade, regra da
representatividade, regra de homogeneidade e regra da
pertinência.
Nível 0
Prévisualização
01 – É uma
figura
geométrica.
02 –
Comparação/
referência ao
cubo.

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Visualização

Análise

Ordenação

11 – É um
quadrado.

21 – É um
polígono.

12 – Tem 4
lados.

22 – Tem os
lados
congruentes.

13 – Tem 4
vértices.
14 – É um
quadrilátero.

23 – Tem os
ângulos
congruentes.
24 - Tem os 4
ângulos retos.
25 – Os lados
opostos são
paralelos.
26 – Os lados

4

31 – É um
quadrilátero
regular.
32 – É um
retângulo.
33 – É um
losango.
34 – O ponto
de intersecção
das diagonais
é o centro de
uma
circunferência

Aos níveis iniciais de van Hiele de 1 a 5, acrescentou-se o pré-nível 0 (Senk, 1989; Clements &
Battista, 1992).
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adjacentes são
perpendiculares.

circunscrita ao
quadrado.

27 – É uma
figura plana.
28 – O perímetro
determina-se
como o
quádruplo da
medida de
comprimento do
lado.
29 – A área
determina-se
elevando a
medida de
comprimento do
lado ao
quadrado.
2 A – As suas
diagonais
bissetam-se.

Quadro 2. Categorias de análise em cada um dos Níveis de van
Hiele identificados.
Análise dos Resultados
Das transcrições das respostas à Tarefa I dos 26 alunos, efetuouse a codificação das unidades de registos, sendo deste modo,
posicionado cada um dos alunos num dos níveis de van Hiele,
de acordo com a predominância do algarismo das dezenas nos
códigos estabelecidos para as unidades de registo.
O estudo realizado apresenta uma distribuição dos alunos por
três níveis diferentes, ou seja, apesar de estarem no mesmo ano
de escolaridade o seu nível de raciocínio geométrico é
diversificado, tal como é referido nos trabalhos de van Hiele
(1986), Senk (1989), Gutiérrez (1996), Pandiscio e Orton
(1998), Gray e Tall (2002), Tall (2004) e Sarama e Clements
(2009). Deste modo, para se poder compreender, com mais
pormenor, as caraterísticas do raciocínio geométrico destes
alunos, escolheu-se três alunos, Graça, Glória e Gil.
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Entre os alunos a quem foi atribuído, nesta tarefa, nível 0, foi
escolhida uma aluna, Graça, pois é aquela que na sua resposta
apresenta mais informação ou dados de análise do raciocínio
empregue. Do mesmo modo, entre os alunos a que foi atribuído,
nesta tarefa, nível 2, escolheu-se Glória, uma vez que esta
apresentava respostas que continham mais informação ou dados
para análise do raciocínio desenvolvido. No caso dos alunos de
nível 1, foi escolhido um aluno, Gil, por dar uma resposta em
que, além das propriedades mais comuns que a maioria dos seus
colegas apresentou, também desenvolveu algum trabalho com
conexões com outras áreas. Apesar de os alunos estarem
posicionados em diferentes níveis, os desempenhos na disciplina
de Matemática, nesse ano letivo, foram muito semelhantes,
sendo considerados alunos com um desempenho bastante
satisfatório ou com bons resultados.
O caso de Graça
Na Tarefa I, a aluna centrou a sua resolução em conteúdos que
estavam no momento a ser trabalhados – Simetrias,
exemplificando em desenho, as quatro simetrias axiais, uma
rotação do quadrado e a sua exemplificação de que “a figura é
composta por: reflexão, translação, rotação”, também recorrendo
ao desenho, conforme se pode visualizar na Figura 4.
Quando enuncia as propriedades da figura geométrica fornecida,
apresenta várias incongruências, como por exemplo, possuir
ângulos retos, agudos e obtusos, não referindo quais ou quantos.
As descrições matemáticas enunciadas contêm incorreções
matemáticas e só apresenta exemplificações dessas ideias, sem
qualquer justificação ou argumentação.
Na Tarefa II, já apresenta uma afirmação, apesar de incorreta,
com justificação da sua ideia matemática “é um retângulo pois
tem ângulos agudos”. Na segunda parte da tarefa, retoma a
mesma ideia matemática, mas desta vez com uma justificação
correta é “um retângulo pois tem ângulos retos”. Por fim,
conclui que “um quadrado é uma figura geométrica” que não é
nenhuma implicação do que foi afirmado ou generalizado, como
se constata na Figura 5.
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Figura 4. Exemplo apresentado pela Graça.

Graça, na Tarefa I, centra a sua atividade nas duas primeiras
categorias do raciocínio matemático, a descrição e a
exemplificação de ideias matemáticas, relativamente à figura
geométrica do quadrado. No entanto, na Tarefa II, já apresenta,
além da descrição, algumas justificações das suas descrições.
Durante todo o trabalho, não apresentou nenhuma argumentação
ou generalização.

Figura 5. Resolução da Tarefa II – Questão 1 (em cima) e Questão 2
(em baixo) da Graça.
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O caso do Gil
Na Tarefa I, Gil apresenta várias descrições de algumas
propriedades da figura dada como podemos observar na Figura
6.

Figura 6. Excerto da resolução do Gil à Tarefa I.

Realiza afirmações, retomando algumas delas para depois
apresentar exemplos, mas, no entanto, não justifica ou prova
nenhuma dessas afirmações (Figura 7).

Figura 7. Exemplos apresentados pelo Gil

Durante a resolução da Tarefa I, o aluno dispersa-se, não
conseguindo terminar as frases, no entanto, ao finalizar, retoma
algumas afirmações, como por exemplo “O quadrado é metade
de um retângulo ou pode ser se cortarmos ao meio um retângulo
e se cortarmos ao meio em diagonal fazemos um triângulo”.
Mas, neste caso, não apresenta exemplo nem argumentações de
que as ideias matemáticas referidas sejam verdadeiras, casos
particulares ou generalizações.
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Na realização da Tarefa II – Questão 1, o aluno, ao definir a
figura geométrica ou o quadrado, descreve novamente algumas
propriedades, mas surge uma afirmação que não constava na
Tarefa I, “é uma figura que não tem volume”. Facto que
menciona novamente na Tarefa II – Questão 2, mas agora
finaliza a sua definição de quadrado, com um elemento que não
tinha apresentado em mais nenhum momento das suas
resoluções, que foi a conexão com os sólidos geométricos (algo
que foi recorrente nas respostas elaboradas por grande parte dos
alunos da turma).
Durante o seu trabalho, recorreu a descrições e enunciações,
várias vezes complementando com exemplos. Contudo, são
ausentes justificações, argumentações ou generalizações das
suas ideias matemáticas.
O caso da Glória
Na resolução da Tarefa I, enuncia várias ideias matemáticas
relacionadas com a figura geométrica apresentada – o quadrado.
No seu caso, é recorrente o uso de exemplos, para complementar
as suas afirmações, como por exemplo na Figura 8, para ilustrar
a localização dos quatro eixos de simetria ou como se podia
“movimentar” o quadrado através das três isometrias.
Algo que também Graça apresentou, no entanto, a representação
e a linguagem utilizadas por esta última, eram,
matematicamente, mais consistentes. Outro exemplo, que
primeiro enuncia, é a existência de uma medida de perímetro e
uma medida de área da figura geométrica, que depois, num
momento mais avançado do trabalho, acaba por concretizar.
A única justificação que apresenta nos seus registos caracterizase por ser uma afirmação de carácter pessoal, como se observa
na Figura 9, mas que se suporta por ideias ou conteúdos
matemáticos.
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Figura 8. Exemplo da Glória para “movimentar” o quadrado
através das três isometrias.

Figura 9. Uma das afirmações que a Glória apresentou na realização
da Tarefa I.

Outra ideia matemática que Graça descreve sobre a existência de
linhas paralelas e perpendiculares, foi afirmada e exemplificada
por Glória (Figura 10).
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Figura 10. Excerto da resolução da Tarefa I da Glória.

Contudo, também Glória, tal como grande parte dos alunos da
turma, faz referência a conexões com sólidos geométricos,
referindo “se tivesse volume, ele calculava-se…”. Tanto na
Tarefa I, como na Tarefa II (ambas as questões), Glória centra
os seus registos em descrições, recorrendo com bastante
frequência à exemplificação, não apresentando, contudo,
justificações, argumentações ou generalizações.

Considerações Finais
Nos três casos apresentados, podemos observar que o raciocínio
matemático revelado com estas duas tarefas, é suportado
principalmente, pela descrição de ideias matemáticas, muitas
vezes sem a utilização de exemplos ou contraexemplos e,
raramente, recorrendo à justificação ou argumentação. No
entanto, a utilização de exemplos é mais frequente nos casos do
Gil e da Glória, que estavam posicionados em níveis de van
Hiele 1 e 2, respetivamente. Conclui-se que estes alunos eram
capazes de descrever e enunciar propriedades ou definir uma
ideia matemática, como o conceito de quadrado, através de
diferentes e diversificadas propriedades e afirmações, mas que
para eles não havia a necessidade de justificar ou argumentar a
sua veracidade, sendo apenas suficiente a sua exemplificação.
Quanto ao raciocínio geométrico podemos concluir que os três
alunos analisaram a figura em estudo, identificando algumas das
suas propriedades, sem no entanto justificarem, conjeturarem e
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argumentarem as suas ideias. Além disso, também usaram a
abordagem das transformações geométricas (rotações,
translações e reflexões axiais) para analisarem o quadrado. No
entanto parece-nos que o recurso a esta abordagem foi
condicionado pelo facto destes conteúdos estarem a ser
trabalhados nesse momento.
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Resumo
Este artigo enquadra-se numa investigação mais ampla que teve como objetivo
compreender qual o contributo do Ambiente de Geometria Dinâmica (AGD),
GeoGebra, e do material manipulável (geoplano) na identificação das
propriedades e relações entre quadriláteros: trapézio, paralelogramo, retângulo,
losango e quadrado, com alunos do 4.º ano de escolaridade. Atendendo à
problemática em estudo, optou-se por uma metodologia de investigação
predominantemente qualitativa, baseada em três estudos de caso. Esta
comunicação centra-se num dos casos, o par Maria e Luísa e no raciocínio que
desenvolveram à volta da identificação das propriedades de quadriláteros quer no
trabalho com o geoplano quer com o Geogebra. Em termos de resultados,
salienta-se que os alunos identificaram as propriedades com base nas
representações, no entanto focaram-se em casos particulares, de acordo com a
imagem mental que têm da figura, especificamente o protótipo, indiciando a
influência da visualização. Sobressai também a dificuldade que os alunos sentiram
em considerar uma figura como representante de uma classe e em distinguir
atributos essenciais e não essenciais. Tanto o geoplano como o GeoGebra foram
uma mais-valia na concretização da experiência de ensino deste estudo.

Palavras-chave: quadriláteros, propriedades, classificação,
raciocínio geométrico.
Introdução
A utilização de materiais manipuláveis no desenvolvimento do
pensamento geométrico e espacial em crianças mais novas é
sugerida por vários autores (Clements & McMillen, 1996; Ponte
& Serrazina, 2000), na medida em que fornecem o suporte
visual e experimental. Também o Programa de Matemática do
Ensino Básico (ME, 2007) enfatiza a importância da utilização
de materiais manipuláveis (estruturados e não estruturados) na
aprendizagem da geometria e da medida, por permitirem
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estabelecer relações e tirar conclusões, facilitando a
compreensão de conceitos. O mesmo programa dá ênfase à
utilização da tecnologia, nomeadamente dos programas de
Geometria Dinâmica. O NCTM (2007) refere-se à tecnologia
nos seus princípios, mais precisamente, no Princípio para a
Tecnologia pode ler-se que “A tecnologia é essencial no ensino
e na aprendizagem da matemática; influencia a matemática que
é ensinada e melhora a aprendizagem dos alunos” (p. 26).
Esta comunicação é parte de um estudo que procurou
compreender quais os contributos do AGD (GeoGebra) e do
material manipulável (geoplano) na compreensão das
propriedades e relações entre quadriláteros (Pereira, 2012). Para
isso produziu-se, implementou-se e analisou-se um conjunto de
tarefas desenvolvidas num AGD (GeoGebra) e com o geoplano
com alunos do 4.º ano de escolaridade, salientando o papel das
representações e da visualização na identificação das
propriedades dos quadriláteros: trapézio, paralelogramo,
retângulo, quadrado e losango. Esta comunicação centra-se no
par Maria e Luísa e na forma como foram desenvolvendo o seu
raciocínio à medida que iam concretizando as tarefas propostas.
Enquadramento Teórico
Existe uma vasta teoria sobre a representação em geometria, em
especial no que se refere às figuras geométricas. Estas são, por
um lado usadas para retirar ideias que conduzem ao conceito
geométrico, por outro, são entendidas como meios para
representar um conceito geométrico formal, tendo um papel
importante no desenvolvimento do raciocínio dos alunos. A
representação é considerada como uma parte essencial da
atividade matemática e um veículo para a apreensão de
conceitos matemáticos (ver, por exemplo, Stylianou, 2010). Em
geral, pode considerar-se que o termo representação se refere
simultaneamente ao processo e ao produto (NCTM, 2007), já
que, se for entendida como um processo, corresponde ao ato de
captar um conceito matemático numa determinada forma, se
vista como um produto trata-se da forma propriamente dita.
As representações podem ser externas, como entidades
observáveis que são utilizadas para ilustrar ideias ou conceitos
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ou internas que ocorrem na mente dos alunos e que simbolizam
ideias matemáticas (Goldin, 2008) e “só podemos fazer
inferências sobre as representações internas dos alunos através
da produção de representações externas” (Goldin & Shteingold,
2001, p. 6). É através das conexões entre representações internas
e externas que a sua utilização em matemática assume um
contributo significativo no processo de ensino e aprendizagem.
Duval (1998) refere que a aprendizagem da geometria envolve
três tipos de processos cognitivos: visualização, construção e
raciocínio. Este autor argumentou ainda que “esses três tipos de
processo cognitivo estão intimamente ligados e a sua sinergia é
cognitivamente necessária para a proficiência em geometria” (p.
38). Enquanto os alunos desenham, traçam, medem e constroem,
desenvolvem a sua capacidade de visualização estão a aprender
a raciocinar.
Embora o processo de visualização seja, geralmente,
considerado útil, para apoiar a intuição e a formação de
conceitos na aprendizagem da matemática, Dreyfus (1991),
refere que uma figura pode ser, às vezes, enganosa pois os
alunos são muitas vezes influenciados por figuras
paradigmáticas (modelos) podendo a simples visualização
interferir com o processo de dedução. Esta é uma das
dificuldades reconhecidas já que os alunos se fixam, por vezes,
em aspetos concretos de uma figura particular, esquecendo que
esta pretende representar uma situação mais geral, uma classe.
“Os alunos costumam atribuir características de um desenho ao
objeto geométrico que representam” (Clements & Battista, 1992,
p. 448) ou frequentemente conferem atributos e características
irrelevantes dos diagramas aos conceitos geométricos. Na
mesma linha, Fischbein (1994) defende que certos assuntos
podem ligar uma representação particular a um dado conceito o
que provoca um forte impacto nas decisões cognitivas dos
alunos.
A fim de evitar a influência das imagens paradigmáticas
(também designadas por modelos mentais ou desenhos
prototípicos) pode utilizar-se a geometria dinâmica. Uma figura
em geometria dinâmica é também uma representação visual.
Num AGD, o aluno pode arrastar um objeto geométrico como
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um vértice dum quadrado e alterar a figura dinamicamente,
preservando as condições dadas e os invariantes geométricos,
que são consequência dessas condições. Um aluno pode
interagir com uma figura dinâmica, que fornece uma imagem
clara das ideias matemáticas abstratas por meio do arrastamento
do objeto concreto. Assim, e de acordo com Wong, Yin, Yang, e
Cheng (2011), o aluno pode comparar múltiplas perspetivas
fornecidas por diferentes representações e alterar conjeturas e
conceitos incorretos. Neste estudo, são entendidas como
representações as imagens construídas pelos alunos para
representarem conceitos geométricos, mas também para
identificarem propriedades que conduzam ao conceito
geométrico.
Fischbein (1993) propôs uma teoria em que o objeto geométrico
é tratado como tendo duas componentes, uma conceptual e outra
figural. A componente conceptual, através da linguagem escrita
ou falada, expressa propriedades que caracterizam uma certa
classe de objetos. A componente figural corresponde à imagem
mental que associamos ao conceito e, no caso da geometria, essa
imagem pode ser manipulada por transformações geométricas
mantendo invariantes certas relações. A harmonia entre estas
duas componentes determina a noção correta sobre o objeto
geométrico. Na formação da imagem mental, o desenho
associado ao objeto geométrico desempenha um papel
fundamental. Duval (1998) e Matos (1992) vão de encontro a
esta teoria, mostrando que a apreensão percetiva pode constituirse como um obstáculo a uma interpretação geométrica,
sobretudo os desenhos protótipos e as interpretações a eles
associados. O tratamento de objetos geométricos baseado em
desenhos particulares, os ditos desenhos prototípicos, faz com
que os alunos não reconheçam desenhos desses mesmos objetos
quando diferem desses modelos prototípicos. E mais, para os
alunos, a posição relativa do desenho ou o seu traçado
particular, passam a fazer parte das características do objeto,
quer no aspeto conceptual quer no figural, estabelecendo
desequilíbrios na formação do conceito.
Assim, no sentido de minorar esses desequilíbrios, vários
autores, entre os quais Laborde e Laborde (1992) defendem o
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recurso a AGD pois têm a vantagem de permitir a manipulação
do desenho no ecrã do computador, nomeadamente, medir,
deslocar um elemento do desenho observando as modificações e
verificar certas relações geométricas entre os objetos. Na
descoberta das propriedades, as características dinâmicas das
figuras (desenhos em movimento) implicam que as
particularidades da representação física mudem fazendo emergir
os invariantes, ou seja as reais propriedades das figuras.
Considerando a classificação como a organização de um
conjunto de objetos segundo um determinado critério (Loureiro,
2008), Smith (1995) descreve o ato de classificar como um
processo individual de apelo às representações mentais das
várias categorias para decidir em qual incluir determinado
objeto. De facto o pensamento geométrico dos alunos não é
apenas visual (Clements et al., 1999) mas, na verdade, decidem
se um objeto pertence a uma categoria se for suficientemente
similar a outro objeto anteriormente observado (Smith, 1995).
Inclusivamente, Clements e Battista (1992) sugerem que os
alunos diferenciam as formas através da combinação de
protótipos visuais (exemplares de figuras) e algum
conhecimento das suas propriedades. Os protótipos são
importantes na fase inicial da aprendizagem da geometria, pois
proporcionam exemplos que permitem aos alunos associar
nomes a vários tipos de figuras (Edwards & Harper, 2010).
Porém, as formas limitadas de protótipos dos alunos conduzem à
centralização da observação numa característica em especial, em
detrimento de outros atributos (Battista, 2007; Clements &
Sarama, 2000).
Zaslavsky, Chapman e Roza (2003, citados em Loureiro, 2008)
afirmam que a classificação de diferentes objetos matemáticos
de acordo com vários critérios pode salientar a consciência que
temos dos modos como eles se relacionam entre si. Embora não
haja consenso relativamente à classificação, vários
investigadores parecem estar de acordo quanto ao considerarem
o conceito de classificação como um dos conceitos essenciais no
ensino da geometria para os primeiros anos (Albuquerque et al.,
2008; Jones & Mooney, 2003; Loureiro, 2008).
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Vários estudos têm sido realizados acerca da classificação de
formas/quadriláteros, dando conta de algumas conceptualizações
erradas das crianças capazes de influenciar as classificações.
Fujita e Jones (2007) referem dificuldades dos alunos em
classificar quadriláteros, indicando que tais dificuldades estão
relacionadas com a complexidade em aprender a analisar as
características de diferentes quadriláteros e distinguir entre os
aspetos essenciais e não essenciais, aprendizagem que requere
dedução lógica e interações adequadas entre conceitos e
imagens.
Uma quantidade considerável de estudos estabelecem a teoria de
van Hiele como uma descrição geral precisa, do
desenvolvimento do pensamento geométrico dos alunos
(Clements & Battista, 1992) e do raciocínio nele implícito. De
acordo com essa teoria, os alunos progridem através de níveis
sequenciais e hierárquicos de pensamento em geometria. No
final do primeiro nível, os alunos, são capazes de identificar
retângulos, quadrados, losangos e outras figuras. No final do
segundo nível, são capazes de enumerar várias propriedades que
cada uma dessas figuras tem. Somente no terceiro nível
concordam com a usual classificação hierárquica dos
quadriláteros, ou seja, que um quadrado é um tipo especial de
retângulo e que ambos são paralelogramos especiais. A razão
para esta mudança é que, no terceiro nível, os alunos são
capazes de compreender a lógica de conexões entre as
propriedades e, consequentemente, são capazes de aceitar as
consequências lógicas de uma definição (van Hiele, 1984). Mas
para os van Hiele a inclusão de classes pode ocorrer no Nível 2
desde que uma criança possa perceber que um quadrado é um
losango, pois tem todas as suas propriedades, tal como referido
em Villiers e Njisane (1987). Para muitos autores (Craine &
Rubenstein, 1993 citados em Villiers, 2010; Casa & Gavin,
2009) os alunos deveriam desenvolver uma compreensão sólida
de uma classificação hierárquica (inclusiva) de quadriláteros
antes de se envolverem com a definição formal dos
quadriláteros. Esse desenvolvimento pode ser alcançado pelo
uso de softwares interativos de geometria, onde podem
confirmar as propriedades que se mantêm durante a
transformação dinâmica das figuras (Jones, 2000; Leung, 2008),
112

Raciocínio Matemático
podendo facilitar a aceitação de uma classificação hierárquica
dos quadriláteros, mesmo nos níveis inferiores de van Hiele.
Metodologia
O estudo mais geral que suporta esta comunicação segue uma
abordagem qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994)
com ênfase nos processos e significados que não são
examinados ou medidos em termos de quantidade, intensidade
ou frequência. Optou-se pelo estudo de caso múltiplo, pois
focou-se a atenção específica em três díades, no seu ambiente
natural. Procurou-se estudar como viveram as aulas onde se
implementou uma sequência de tarefas com recurso ao
GeoGebra e ao geoplano, no sentido de compreender os
contributos de um e de outro na identificação das propriedades
dos quadriláteros e compreensão das relações entre eles.
Participaram neste estudo os alunos duma turma de 3.º/4.º anos,
constituída por vinte e cinco alunos, (três de 3.º ano, um dos
quais com NEE e vinte e dois de 4.º ano), duma escola do
Concelho de Cascais, sendo a primeira autora deste texto a
investigadora e professora da turma. Foram selecionados seis
alunos com níveis diferentes de aproveitamento, agrupados em
pares, constituindo três estudos de caso. Um destes pares (Luísa
e Maria) é objeto desta comunicação.
Foi delineada uma experiência de ensino, com os seguintes
objetivos: (a) implementar uma sequência de tarefas promotoras
da construção de quadriláteros e identificação das suas
propriedades; (b) estabelecer relações entre os quadriláteros:
trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado e losango; (c)
compreender quais as vantagens e/ou limitações do AGD e do
geoplano na compreensão das propriedades e relações entre os
quadriláteros. Foram elaboradas 18 tarefas, sendo as cinco
primeiras resolvidas no geoplano ou no papel ponteado, as duas
seguintes destinaram-se a explorar o GeoGebra, as 8 a seguir
foram resolvidas no GeoGebra, seguidas de duas que usaram os
dois recursos, sendo a última uma tarefa de papel e lápis. A
recolha de dados foi feita, diariamente, de 10 de janeiro a 13 de
fevereiro de 2012, tendo as aulas duração variável de acordo
com as exigências da tarefa. Em cada aula era realizada uma
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tarefa e apresentados/discutidos os resultados no grupo turma.
Foram utilizadas as seguintes técnicas de recolha de dados:
observação participante, análise documental (produções dos
alunos) e entrevistas a alguns alunos. Estas ocorreram, de modo
informal, no contexto da observação participante,
nomeadamente, no final das tarefas, com o objetivo de
esclarecer situações decorrentes da realização das mesmas,
quando foi impossível fazê-lo no momento da ocorrência, dado
o duplo papel de investigadora e professora. Como
complemento recorreu-se, também, à gravação áudio e vídeo (e
respetivas transcrições) das discussões nos grupos e no coletivo
da turma.
A análise dos dados recolhidos não teve por base um modelo
teórico específico, focando-se antes nas categorias emergentes:
atitude perante as tarefas, representações e identificação de
propriedades e visualização e identificação de propriedades.
Fez-se uma análise, caso a caso, apreciando o seu desempenho e
realçando as competências e dificuldades evidenciadas. Como
referido anteriormente, os dados apresentados neste texto são os
do par Maria e Luísa.
O Caminho para uma Classificação
Maria e Luísa são alunas com facilidade na aprendizagem em
todas as áreas curriculares e têm bom aproveitamento e
comportamento. Trabalharam bem em grupo, tendo Maria,
geralmente, assumido a liderança. Nas discussões coletivas
levantaram questões pertinentes e contribuíram para o
esclarecimento de dúvidas e aprofundamento de conhecimentos.
Representações e identificação das propriedades
A primeira tarefa consistiu em pedir aos alunos para desenharem
no papel ponteado figuras de quatro lados de diferentes formas.
Este par representou diferentes quadriláteros e revelou ter
adquirido a conservação da forma, pois não apresentaram
figuras repetidas (com a mesma forma), tendo apresentado um
número elevado de quadriláteros. A comparação inicial das
figuras foi feita, maioritariamente, de forma visual e, em alguns
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casos, com referência à imagem protótipo, como ficou claro na
comparação das representações feitas. Luísa e Maria
compararam as figuras pela aparência global, dado não terem
referido qualquer propriedade. Parecem ter tido como referência
a imagem mental como se pode observar quando o par
representou um trapézio (não isósceles) (Figura 1), a que se
seguiu o seguinte diálogo:

Figura 1. Representação de quadriláteros diferentes.
Prof. – Mais alguém tem um diferente?
Luísa – Nós temos dois, professora.
[…]
Outro – Já está repetido. É o trapézio.
Maria – Não é o trapézio.
Luísa – Porque tem um lado maior do que o outro.
[Maria comparava os dois trapézios desenhados no geoplano e acompanhava a
explicação apontando para os desenhos]
Maria – Porque este lado aqui é maior do que este [Referia-se aos lados opostos
não paralelos do trapézio escaleno] e este é igual a este. [Referia-se aos lados
opostos não paralelos do trapézio isósceles]

Foi notória a influência da imagem protótipo na representação
da ideia de trapézio construído por estas alunas. Essa
representação influencia também as propriedades a ela
associadas, pois ficou claro que as alunas formaram a ideia de
trapézio como uma figura com os dois lados não paralelos
iguais.
Numa outra tarefa, onde era pedido aos alunos que
representassem no geoplano “quadriláteros com lados iguais
dois a dois” a representação, que estas alunas apresentaram,
revela a influência das imagens prototípicas na imagem mental
que as alunas têm dos quadriláteros (Figura 2), que também
tinha sido notória na primeira tarefa.
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Maria usou as representações das figuras e comparou-as
recorrendo ao aspeto visual e à imagem mental que delas tem,
no entanto o par constatou que essa comparação não era
suficiente e essa necessidade fez emergir as propriedades,
surgindo assim a comparação baseada no visual mas ao mesmo
tempo baseada, também, nas propriedades das figuras. O mesmo
aconteceu quando compararam duas representações diferentes
do papagaio:

Figura 2. Representações, no geoplano, de quadriláteros com lados
iguais dois a dois.
Luísa – É o papagaio só que é mais gordo.
Prof. – E tu achas que têm a mesma forma?
Maria – Não.
Prof. – Porquê?
Maria – Porque não têm as mesmas propriedades.
Prof. – Não? Quais são as propriedades que não tem?
Maria – Aquela do ângulo reto.

Luísa recorreu à aparência global das figuras, considerando o
papagaio com a mesma forma, apenas “mais gordo”, enquanto
Maria fez a comparação recorrendo a propriedades considerando
que não tinha a mesma forma pois não tinha apenas um ângulo
reto como o papagaio representado. Mas, foi nas tarefas
realizadas no AGD (GeoGebra), que pressupõe representações
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de ordem diferente, que a referência às propriedades se
intensificou.
Apesar de seguirem, corretamente, o plano de construção dado
pela professora, as alunas representaram as figuras conforme a
imagem mental que delas tinham. Foi o caso do paralelogramo
(Figura 3), pois quando desenharam o terceiro ponto (C),
colocaram-no de modo a obter uma linha oblíqua, representando
a imagem que têm de paralelogramo (figura sem ângulos retos).

Figura 3. Representação do paralelogramo realizada com o Geogebra,
pelas alunas Maria e Luísa, seguindo o protocolo de construção

O trabalho no GeoGebra possibilitou que as características
visuais das representações, nomeadamente as medidas,
sobressaíssem, o que parece ter facilitado a reflexão das alunas
sobre o reconhecimento das propriedades:
Luísa – Sou eu que vou medir os ângulos. 45, o mesmo, é igual, 135 é igual. São
inteiros os números!
Maria – Vou medir os lados.
Luísa – Nós não queremos o perímetro.
Maria – Já vai, Luísa, já vai!
Luísa – Estou a dizer ao Geogebra.
Maria – Eu sei. Ok. Eu já vou apagar o perímetro.
Luísa – Olha! Tem os ângulos iguais dois a dois.

Para responder à segunda parte da tarefa “Construção de um
paralelogramo no Geogebra” (Figura 3), onde se pretendia que
as alunas identificassem as propriedades dos paralelogramos, o
par fez uma descrição de tudo o que observou (Figura 4),
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mencionando características desnecessárias como é o caso da
soma dos ângulos internos ou os ângulos consecutivos, tal como
se pode verificar no registo feito:

Figura 4. Listagem das características do paralelogramo.

É de salientar que o par teve sempre presente a representação
visual das figuras pretendidas e foi com base nela que
identificou as suas propriedades. Focou a atenção no observado
no ecrã do computador, nomeadamente, as medidas dos lados,
ângulos e diagonais, mas também no que fizeram, por exemplo,
quando referiram “lados opostos são paralelos 2 a 2”, já que era
condição dada no plano de construção do paralelogramo.
O recurso às características dinâmicas do software facilitou a
visualização das propriedades da figura que se mantêm e que se
alteram. Nota-se que as alunas analisaram as representações
dinâmicas fazendo uma comparação rigorosa dos invariantes e
das alterações observadas, levando-as a concluir que as figuras
partilham muitas características, o que aparenta que
compreenderam as regularidades entre as representações (Figura
5).
O par movimentou os pontos da construção feita (paralelogramo
obliquângulo) até obter um losango. Recorreram às ferramentas
do GeoGebra e exibiram o quadriculado na folha de trabalho
para mais facilmente arrastarem o paralelogramo para a forma
de retângulo, quadrado ou losango. O recurso ao quadriculado
para, através do arrastamento, obterem as representações
pretendidas parece indiciar a importância da imagem mental e a
sua interação com o conhecimento de conceitos e propriedades.
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As alunas arrastaram a construção até obterem a representação
mental do retângulo, do quadrado e do losango (Figura 6),
embora associada ao conhecimento das respetivas propriedades,
pois o movimentar os pontos e transformar a construção em
retângulo pressupõe o conhecimento de que este tem os ângulos
retos, ou em relação ao quadrado que este tem os lados
congruentes, ou em relação ao losango, que tem os lados
congruentes mas não os ângulos retos.
A utilização da geometria dinâmica permitiu a experimentação,
exploração e análise dos invariantes, ajudando as alunas a
estabelecer conexões entre as propriedades dos paralelogramos.
Referiram que o quadrado mantém quase todas as características
e quase todas as alterações, como o retângulo.
Como referido acima, Luísa e Maria fizeram uma listagem de
tudo o que observaram na representação do paralelogramo e foi
com base nas propriedades em que se focaram que
estabeleceram a comparação entre as suas propriedades e as do
losango, daí a conclusão registada pelas alunas “Concluímos que
só falta 1 para ter todas as características” (Figura 5).
Consideraram que o losango tinha todas as características do
paralelogramo exceto uma “as diagonais são perpendiculares”.
Esta conclusão parece indicar que as alunas compreendem que
os atributos essenciais do paralelogramo estão incluídos nos
atributos essenciais do losango, aspeto importante na
compreensão de uma classificação inclusiva. É de salientar que
as alunas listaram todas as propriedades observadas no ecrã do
computador e referiram, em todas as representações, o
paralelismo dos lados, condição com que construíram o
paralelogramo.
A interação com a representação dinâmica, nomeadamente a
observação da sua deformação fez emergir as propriedades
comuns e contribuiu para a construção de uma imagem mais
clara das propriedades das figuras, facilitando a compreensão
dessas propriedades e das relações entre as formas (Figura 7).
A imagem mental das figuras fez sobressair as propriedades
comuns tendo facilitado a classificação dos quadriláteros
optando, o par, por uma classificação inclusiva (Figura 8).
119

Graça Pereira, Lurdes Serrazina

Figura 5. Registo de alterações e invariantes entre o retângulo, o
quadrado, o losango e o paralelogramo
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O par acabou por fazer uma classificação inclusiva a nível dos
paralelogramos, porém excluíram estes dos trapézios para o que
parece ter contribuído, além do exigido na tarefa, (fazer grupos
pressupõe, à partida, mais do que um grupo) a representação que
fizeram, onde sobressaem as características com que agruparam:
“dois pares de lados paralelos” e “apenas 1 par de lados
paralelos”. Nesta representação, que se revelou facilitadora da
classificação que as alunas fizeram, foi dado a conhecer o
conceito que Maria tem de paralelismo, mais associado a retas
do que a segmentos de reta. Isto talvez porque a representação
do paralelismo está muito relacionado com retas que não se
cruzam, e como tal prolongaram os segmentos de reta para
justificarem que são paralelos pois, mesmo prolongando-os, não
se cruzam (Figura 8). Também se poderá pensar na influência do
GeoGebra no estudo do paralelismo pois, quando usam a
ferramenta reta paralela, representam retas e não segmentos de
reta. De qualquer modo, parece que as alunas já abstraíram a
propriedade de paralelismo comum a estes quadriláteros e
usaram as representações para tornar esse conceito mais
concreto.

Figura 6. Representação do losango realizada pelas alunas, no
GeoGebra, após arrastarem os pontos do paralelogramo obliquângulo.
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Figura 7. Características comuns ao quadrado, retângulo,
paralelogramo, trapézio e losango.

Figura 8. Representação dos quadriláteros para serem classificados

Também a classificação deste par revela mais do que um
agrupamento baseado no visual, pois além de agruparem
atendendo às propriedades, aparenta a compreensão da inclusão
de classes, já que fizeram uma classificação inclusiva (Figura 9).
De igual modo, numa última tarefa, onde foi apresentada uma
classificação hierárquica, adaptada de Van de Walle (2004), o
par identificou o critério presente em cada um dos grupos,
evidenciando compreender uma classificação hierárquica
(Figura 10).
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Maria e Luísa identificaram corretamente as propriedades dos
quadriláteros e estabeleceram relações entre as figuras revelando
compreensão da inclusão de classes, como evidenciado na
justificação da concordância com a classificação apresentada:
“Sim, concordamos com esta classificação porque faz sentido
pois consegue-se perceber bem os grupos. Ex.: Os quadrados
estão nos grupos: retângulos, losangos, paralelogramos,
trapézios e quadriláteros”.

Figura 9. Classificação dos quadriláteros: trapézio, paralelogramo,
retângulo, losango e quadrado

Figura 10. Registo do critério de classificação usado em cada grupo.

À semelhança do evidenciado na tarefa, “Classificar
quadriláteros” (Figuras 7, 8 e 9) parece que as alunas tiveram
necessidade de prolongar os lados das figuras para identificarem
o paralelismo. Ao contrário do que aconteceu na sua
classificação, que excluía os paralelogramos dos trapézios, aqui
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e da forma como redigiram o critério, “têm 1 par de lados
paralelos”, os paralelogramos estão incluídos nos trapézios.
Considerações Finais
A utilização de representações visuais evidenciou a
compreensão que os alunos têm dos conceitos e facilitou a sua
compreensão, tornando-os concretos e mais claros. Também foi
notória a influência das representações na identificação das
propriedades dos quadriláteros, pois que o par começou por
listar todas as características observadas no ecrã do computador,
com especial incidência nas medidas dos lados, ângulos e
diagonais, facto também verificado por Jones (1998 citado em
Candeias, 2005) no seu trabalho de investigação.
Nas tarefas realizadas com o geoplano, as alunas representaram
as figuras conforme as imagens mentais que possuíam
(protótipos). Nas tarefas realizadas no GeoGebra, esse facto foi
menos evidente, embora também tenha ocorrido, pois arrastaram
o vértice do paralelogramo de modo a representarem o
paralelogramo obliquângulo, indo de encontro ao verificado por
Jones (1998 citado em Candeias, 2005), que realizou um estudo
onde concluiu que “os alunos tendem a modificar a figura até
ficar com a forma pretendida, em vez de fazerem a respetiva
construção” (p. 22) ou (1991) que constatou que a imagem do
paralelogramo, no conceito dos alunos, é uma figura em que
nem todos os ângulos ou lados podem ser iguais.
De registar que, inicialmente, o par tinha tendência para listar
tudo o que observava no ecrã do computador, revelando
dificuldade em considerar uma figura como representante de
uma classe e em distinguir entre atributos essenciais e não
essenciais de uma figura. No entanto e à medida que avançou na
experiência de ensino, passou a desvalorizar medidas e
características desnecessárias, focando-se nos atributos
essenciais da figura e verificando se as propriedades de uma
representação particular se confirmavam para outras
representações do mesmo conceito, avançando no entendimento
da figura como representativa da classe.
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O recurso ao arrastamento dos elementos da figura e o
movimento possibilitaram a constatação das suas propriedades
através da observação dos invariantes geométricos, permitindo
estabelecer relações entre os diferentes quadriláteros, ao mesmo
tempo que levou a uma correta representação mental dos
conceitos geométricos envolvidos e facilitou a compreensão da
inclusão de classes. Pode pois dizer-se que os alunos
progrediram no seu raciocínio relativamente às figuras
geométricas e respetivas propriedades.
O par começou por fazer uma classificação inclusiva, mas não
hierárquica, porém revelou compreendê-la, o que confirma os
resultados de outros estudos (Clements & Battista, 1992) que
referem que embora as crianças mais novas sejam capazes de
compreender inclusões de classes têm dificuldade na sua
aceitação. Esta compreensão está de acordo com resultados
obtidos em outros estudos (Leung 2008; Jones, 2000) que
afirmam que o uso de softwares interativos de geometria pode
facilitar a compreensão de uma classificação hierárquica dos
quadriláteros, mesmo nos níveis inferiores de van Hiele.
Dos resultados do estudo ressalta também que tanto o geoplano
como o GeoGebra foram uma mais-valia na concretização das
tarefas sobre classificação e na evolução do raciocínio dos
alunos. O geoplano permitiu a representação das imagens
mentais das figuras, tendo-se revelado especialmente útil, nas
tarefas iniciais, uma vez que a referência a propriedades era
muito reduzida, estimulando a comparação de figuras através da
aparência global. Puderam comparar visualmente as figuras e
recorrer à sobreposição para confirmar a igualdade ou não entre
figuras, servindo de suporte visual e experimental. Permitiu
trabalhar os atributos irrelevantes das figuras como o tamanho, a
orientação e a invariância da forma com base nestes atributos.
Contribuiu para a representação mental das figuras, o
desenvolvimento do vocabulário geométrico e a identificação de
propriedades comuns aos quadriláteros e estimulou discussões
ricas ao nível das características dos quadriláteros. O GeoGebra
permitiu a representação precisa e variada das figuras
geométricas que, associada às características dinâmicas deste
software, fornecendo diferentes representações através do rodar,
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reduzir, ampliar e arrastar os elementos das figuras, facilitou a
identificação de propriedades dos quadriláteros, possibilitou
estabelecer relações entre eles e contribuiu para a correta
representação mental dos conceitos (Abrantes et al., 1999, Ponte
& Serrazina 2000) ou correção/clarificação de conceitos já
construídos (Wong, Yin, Yang, & Cheng, 2011). De acordo com
Laborde (2008), um AGD, por exemplo, o GeoGebra, incorpora
conhecimento matemático que influencia o modo como os
alunos constroem os conceitos. Foi o caso do conceito de
paralelismo, evidente neste par, associado a retas e não a
segmentos de reta.
Pode, assim, dizer-se que com o auxílio das tarefas de
construção física no geoplano, com o recurso ao AGD,
GeoGebra, nomeadamente a possibilidade de visualizar uma
mesma construção de diversas formas, juntamente com a
reflexão surgida por meio da discussão no grupo turma, as
alunas avançaram no raciocínio geométrico tendo ido além do
nível visual. Desenvolveram uma compreensão mais avançada
de quadriláteros, pois identificaram os seus atributos,
reconheceram relações entre eles e construíram e aperfeiçoaram
conceitos geométricos.
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Resumo
Este artigo relata uma experiência de sala de aula realizada com alunos do ensino
secundário que pretende compreender os processos de raciocínio em geometria
utilizados pelos alunos enquanto resolvem tarefas desafiantes. Apresentam-se
alguns relatos de sala de aula ocorridos numa turma de 11º ano mostrando os
caminhos escolhidos por estes alunos para a realização de uma dessas tarefas, que
envolve a utilização de um ambiente de geometria dinâmica (AGD). Os processos
de raciocínio utilizados, incluindo estratégias de resolução de problemas,
estabelecimento de conjeturas, explicação e prova são realçados e discutidos.

Palavras-chave: Raciocínio em geometria, estratégias de
resolução de problemas, conjetura, prova, ambiente de
geometria dinâmica.
Introdução
Esta apresentação insere-se numa experiência de ensino de
natureza exploratória (Ponte, 2005) visando compreender os
processos de raciocínio utilizados por alunos do ensino
secundário enquanto resolvem tarefas desafiantes, assim como
identificar potencialidades das tarefas que contribuam para o
desenvolvimento do raciocínio. As tarefas envolvem conceitos
geométricos básicos, e pretende-se que o ponto de partida da sua
exploração seja a intuição e a visualização, mas que abram
caminho para a explicação e a prova.
De acordo com o Programa de Matemática do Ensino
Secundário
(ME-DES,
2001)
reconhece-se
que
o
desenvolvimento do raciocínio é essencial para o sucesso dos
alunos na escola e na sua vida futura, e deste modo os processos
de raciocínio usados pelos estudantes na atividade matemática
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são de particular importância para o professor, uma vez que o
seu conhecimento pode proporcionar meios mais eficazes de
organização do ensino. Uma visão da matemática como
raciocínio opõe-se a outra visão da matemática como uma
atividade orientada por regras (Yackel & Hanna, 2003). A
atividade matemática escolar fica assim dependente de qual
destas visões predomina na sala de aula. De acordo com estas
autoras, a ênfase no raciocínio pressupõe um tipo de
compreensão relacional, em oposição a uma compreensão
instrumental. Neste último modelo as explicações e justificações
são redundantes, já que os alunos se limitam a seguir instruções
com regras fixas. Pelo contrário, a primeira exige dos alunos que
descrevam a sua atividade de modo que os colegas possam
reconhecer que é legítima, o que pressupõe explicação e
justificação. Este modelo é mais abrangente porque permite o
desenvolvimento de múltiplos modos de navegar entre tópicos
matemáticos. Assumindo que há espaço e necessidade de
compreensão instrumental da matemática em muitos contextos
de ensino e aprendizagem, defende-se contudo a importância da
mobilização de conhecimentos prévios e do estabelecimento de
relações que permite uma compreensão mais profunda. Um
meio de atingir esse objetivo é apresentar aos alunos questões
para as quais possam desenvolver resoluções pessoais e
significativas sem a orientação direta do professor, procurando
estimular o estabelecimento de conexões e a reflexão. Seguiu-se
assim esta metodologia nas aulas inseridas nesta experiência,
favorecendo o aparecimento de várias resoluções diferentes da
mesma tarefa. O facto de a resolução de cada aluno poder ser
diferente das escolhidas pelos seus colegas induz a necessidade
de procurar uma explicação que convença os seus pares bem
como uma justificação que legitime as suas ações. Neste sentido,
a atividade matemática que será descrita está intimamente
relacionada com o processo de raciocínio matemático. Neste
trabalho, o AGD utilizado pelos alunos – a sua utilização era
opcional mas todos recorreram a ele - surgiu como uma maisvalia. Deve referir-se a sua importância na elaboração e teste de
conjeturas que constituem uma parte fundamental do raciocínio
indutivo (NCTM, 2000).
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Nesta configuração, a principal questão que pretendíamos
explorar era: As tarefas utilizadas são adequadas para estimular
o raciocínio abdutivo, indutivo e dedutivo dos alunos,
designadamente apelando à sua intuição geométrica e à
necessidade de prova?
Apresentam-se relatos de sala de aula e alguns resultados da
realização de uma tarefa.
Tipos de Raciocínio Matemático
Descrevem-se sumariamente os principais tipos de raciocínio
considerados, procurando o estabelecimento de pontes com a
visualização e a intuição.
Raciocínio abdutivo, indutivo e dedutivo
Consideram-se habitualmente dois tipos fundamentais de
raciocínio: raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo (Pimentel &
Vale, 2012). O primeiro parte do particular para o geral, da
observação de dados sobre os quais se formulam hipóteses
exploratórias, e, com base em experiências em vários outros
casos, generaliza para um conjunto mais vasto. O segundo surge
da necessidade de verificar a validade dessa generalização, e
baseia-se em argumentos lógicos do tipo modus ponens. Esta
necessidade de verificação é uma caraterística própria da
matemática enquanto ciência. Pode mesmo afirmar-se que a
matemática se consubstancia nesta necessidade de prova (Davis
& Hersch, 1995).
Contudo, vários autores (e.g. Radford, 2008), com base no
trabalho de Peirce, estabelecem outro tipo de raciocínio: o
raciocínio abdutivo. De acordo com a Stanford Encyclopedia of
Philosophy (2010), Peirce apresenta a abdução como uma fase
criativa, de produção de hipóteses exploratórias, tornando-se
assim evidente como as ideias aparecem inicialmente na mente.
O autor acredita que, embora este seja o modo de inferência
menos seguro, é necessário por uma questão de economia de
tempo da investigação, e o seu sucesso está condicionado pela
intuição e pelo conhecimento prévio. Neste estádio pode
predizer-se uma conclusão de uma forma necessariamente
incompleta, ainda sem dedução, mas, por outro lado, é
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impossível validar dedutivamente um resultado sem uma
conjetura prévia. A formalização só pode constituir o último
passo. Polya (1954) chama raciocínio plausível ao estádio inicial
de criação, defendendo que, antes de atingir a certeza absoluta,
terá de ser feita uma conjetura plausível. Rivera e Becker (2007)
defendem que, enquanto a abdução consiste em escolher uma
hipótese, a indução envolve a sua testagem. A abdução é o
processo de introdução de uma nova ideia, a formulação de uma
conjetura; a indução corresponde ao passo seguinte, o teste da
conjetura em mais dados. Para estes autores, o processo de
generalização ocorre quando há aceitação de uma forma geral
obtida por um processo cíclico de abdução e indução. Só o fim
deste ciclo dá lugar à dedução, que envolve explicação,
argumentação e prova.
Estes estádios estão de igual modo estabelecidos na definição de
raciocínio de Lannin, Ellis e Elliot (2011): “o raciocínio
matemático é um processo evolutivo que inclui conjeturar,
generalizar, investigar porquê, e desenvolver e avaliar
argumentos” (p. 10). Estes autores estabelecem um modelo do
processo de raciocínio matemático que relaciona de forma
interativa a conjetura e generalização, a compreensão do
“porquê” e a justificação ou refutação. Cada um destes aspetos é
dividido em compreensões essenciais que o aluno deve possuir
por forma a poder exercer o raciocínio nas diversas etapas.
Conjeturar inclui o raciocínio sobre relações com vista a
estabelecer afirmações que se procura que sejam verdadeiras
embora não se saiba; generalizar envolve a busca de aspetos
comuns entre casos ou a extensão do raciocínio para lá do
domínio inicial. Na compreensão do porquê o raciocínio leva à
pesquisa de vários fatores que podem explicar porque é que a
generalização é verdadeira ou falsa. A justificação é um
argumento lógico baseado em
ideias
previamente
compreendidas. Uma refutação envolve demonstrar a falsidade
de um caso particular. A justificação e a refutação incluem a
avaliação da validade dos argumentos. Uma justificação válida
de uma afirmação geral não pode basear-se em argumentos de
autoridade, perceção, senso comum ou exemplos. Assim, pode
estabelecer-se um paralelo com os tipos de raciocínio
anteriormente apresentados. A conjetura e generalização
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encaixam no raciocínio abdutivo e indutivo; a justificação ou
refutação relacionam-se com o raciocínio dedutivo; e a
compreensão do porquê é um processo que permeia ambos,
permitindo quer refutar conjeturas e reiniciar o ciclo abdutivo
com nova ideia, quer confirmar a plausibilidade de
generalização feita de modo a poder avançar para o processo
dedutivo de justificação.
O papel da visualização e da intuição e as suas relações com a
prova
Para Zimmerman e Cunningham (1991), a visualização é o
processo de formar imagens (mentalmente, com papel e lápis ou
com apoio da tecnologia) e usar tais imagens eficazmente na
descoberta e compreensão matemática. De acordo com Arcavi
(2003), a visualização é central para aprender e fazer
matemática, não só pelo seu papel ilustrativo mas também como
uma componente-chave da resolução de problemas e do
raciocínio, incluindo neste a prova.
O raciocínio espacial é o processo de formar ideias através de
relações espaciais entre objetos (Jones, 2001). De entre as várias
formas de atividade mental, é esta que torna possível a criação
de imagens espaciais e a sua manipulação no decurso da
resolução de problemas práticos e teóricos. É largamente
reconhecido o importante papel do raciocínio espacial em
matemática, particularmente em geometria, e, deste modo, é
necessário reforçar o ensino e a aprendizagem da matemática
através da via da construção da intuição e perceção espacial dos
alunos (Jones, 2010). O pensamento intuitivo, baseado na
visualização e conduzindo à descoberta, é uma caraterística a
desenvolver nos estudantes por proporcionar o desenvolvimento
de processos de raciocínio abdutivo através da introdução de
novas ideias e formulação de conjeturas. Atyiah (2001) defende
que a intuição é a nossa arma mais poderosa. As tarefas de
índole investigativa ou exploratória, em geometria, por exigirem
o contacto prévio com uma ou mais ideias geométricas que
podem surgir de forma intuitiva mas que os alunos são instados
a aprofundar para poderem prosseguir no sentido da formulação
e verificação de conjeturas, proporcionam aos alunos a
oportunidade de descrever caraterísticas e relações entre objetos
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geométricos, de modo a fazer inferências e assim usar e
desenvolver o raciocínio espacial.
Os alunos não podem resolver problemas geométricos se não
tiverem criado imagens geométricas (Fujita & Jones, 2002). Os
autores usam o termo cunhado por Godfrey (1910), olho
geométrico – o poder de ver propriedades geométricas a
destacar-se de uma figura -, como uma ferramenta poderosa para
a construção da intuição geométrica. Este poder é desenvolvido
com a realização de tarefas práticas tais como desenhar e fazer
medições em figuras geométricas.
No entanto, se é certo o papel crucial da intuição, as interações
entre a atividade matemática formal e intuitiva, fundamentais
para o raciocínio geométrico, são complexas e difíceis de
identificar. Quando é que cada uma começa ou acaba? Fujita e
Jones (2002) defendem que o ensino da geometria pode ser
aperfeiçoado se se estabelecer uma ligação mais direta entre
intuição e teoria. Isto é, a abordagem dedutiva e intuitiva devem
reforçar-se mutuamente durante a resolução de problemas
matemáticos. Na mesma linha, Ball, Hoyles, Jahnke e
Movshovitz-Hadar (2002) argumentam que a prova deveria ser
parte do processo de resolução de problemas, ou seja, os
problemas deveriam incluir como última fase a prova das
conjeturas feitas. Deste modo podem preparar-se os estudantes
para relacionar ideias, esboçar e transformar diagramas,
permutar entre diferentes representações, conduzir experiências
e combinar a experiência com a dedução.
No âmbito da geometria, a visualização tem tido sempre um
papel importante no processo de raciocínio matemático. De
facto, usualmente os problemas geométricos apresentam no
enunciado, ou então requerem, o uso de desenhos ou diagramas
para uma melhor compreensão inicial e posterior
estabelecimento de inferências. No entanto, hoje em dia, o uso
intensivo de computadores permite melhorar a abordagem
clássica com gráficos estáticos, facultando o uso de estruturas
dinâmicas com animação. Esta nova funcionalidade abre um
mundo de possibilidades à abordagem dos problemas
geométricos. A utilização de um AGD fornece às figuras uma
lógica de condicionalidade, como resultado da sua construção
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numa hierarquia de relações (Arzarello, Bartolini Bussi, Leung,
Mariotti & Stevenson, 2012). Este aspeto é evidente no modo
arrastar, com o qual podemos ver se uma solução é válida: se e
só se a figura no visor permanecer estável com o teste de
arrastar. Em ambientes de geometria dinâmica as abduções –
hipóteses exploratórias iniciais – podem ser testadas
rapidamente em muitos dados, percorrendo assim duma forma
eficaz a fase indutiva, deixando o caminho mais livre para o
último passo: a fase dedutiva. Na verdade, embora passar o teste
de arrastar possa ser suficiente para os alunos, é necessário
convencê-los da importância de justificar a solução de modo a
explicar aos outros porque é que ela funciona. Deste modo, a
justificação tem a sua razão de ser como parte duma interação
social.
Metodologia
Adotou-se uma abordagem exploratória de índole qualitativa
através de uma experiência de ensino envolvendo os alunos na
exploração e resolução de tarefas matemáticas desafiantes, das
quais se relata uma. Os participantes eram 25 alunos de uma
turma do 11º ano de uma escola pública. No momento da
experiência, estavam a aprender geometria analítica no plano e
no espaço, lidando com propriedades elementares de figuras
planas e sólidas. Os dados foram analisados de um modo
descritivo e interpretativo, incluindo observação e fotografia do
trabalho dos alunos, notas pela professora acerca da aula e
análise dos relatórios de atividade realizados pelos alunos na
aula. A professora é a primeira autora deste texto.
A tarefa, apresentada na Figura 1, resultou da adaptação e
simplificação para um triângulo de um problema idêntico, mas
aplicado a um pentágono, descrito em Bernardes et al. (2004).
Os alunos trabalharam em pares (e um trio) e tinham um
computador disponível para cada par. Não foi dada orientação
direta para a resolução por parte da professora, que circulou pela
turma observando o trabalho dos alunos e por vezes colocando
questões de modo a compreender ou esclarecer para si própria o
pensamento dos alunos. A tarefa desenrolou-se em duas aulas. A
primeira aula durou 90 minutos, no final da qual os alunos
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elaboraram um relatório escrito do seu trabalho, alguns
utilizando o computador e outros à mão, conforme sua escolha.
Alguns dias depois a aula foi complementada com outra, em que
nos primeiros 30 minutos os alunos tiveram a oportunidade de
melhorar o seu relatório, depois de alguns comentários da
professora acerca da necessidade de explicação e justificação
completa das ações descritas. Depois deste trabalho, houve um
tempo para discussão das resoluções e síntese dos aspetos mais
relevantes, designadamente a escolha das melhores provas
matemáticas e porquê.

Figura 1. Tarefa apresentada aos alunos

Embora o uso do Geogebra fosse opcional, todos os pares
recorreram ao software. A turma já estava familiarizada com
esta aplicação desde o ano anterior. Também já tinha realizado
por diversas vezes tarefas de índole exploratória e relatórios
escritos de atividade.
Resultados e Discussão
Apresentam-se em seguida alguns relatos significativos de sala
de aula que podem iluminar o raciocínio dos alunos enquanto
trabalhavam na tarefa e faziam o relatório escrito. Estes relatos
resultam da observação, complementada com notas da
professora imediatamente a seguir à aula, e dos relatórios
escritos realizados por cada par de alunos.
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Relato 1
O par (J-F) optou por uma estratégia de tentativa e erro.
Utilizaram um processo muito elementar, como se estivessem a
usar material manipulável, o que lhes deu segurança na
abordagem do problema. Este procedimento foi possível tirando
partido das capacidades dinâmicas do Geogebra (Figura 2):

Figura 2. Início e fim do processo

Traçamos uma reta que unia um ponto D ao ponto A, e sabendo essa distância
marcamos um ponto E inserido na reta DA que estava à mesma distância de A que
o ponto D. […] Manobrando o ponto B, fizemos com que este se enquadrasse
como ponto médio da reta EF5.

Então prosseguiram até que o triângulo estivesse inteiramente
construído, mas não justificaram o procedimento. Estes dois
alunos costumam ser extremamente sucintos nas respostas que
dão e relutantes em dar explicações, embora instados a isso,
considerando que não é necessário. No entanto, na aula seguinte,
o par acrescentou um 5º passo ao seu relatório, onde registou:
AB||DF, CB||AE e AC||EB por causa da semelhança dos triângulos EDF e EAB:
têm um ângulo congruente, E, e lados proporcionais. Logo, os lados são paralelos.

Relato 2
O par (A-H) trabalhou ao contrário sem se aperceber, por má
interpretação: marcaram primeiro o triângulo PQR, os pontos
médios dos lados e construíram o triângulo ABC. Tiveram
consciência disso depois, quando se aperceberam que a
construção não passou o teste “arrastar”: assim não podiam
mexer os pontos A, B e C marcados à partida, ou seja, estes não
eram livres.
5

As frases em itálico são citações dos relatórios.
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Numa primeira tentativa desenhamos o triângulo [PQR], e a partir desse mesmo
triângulo descobrimos os pontos médios A, B e C. Mas não era isso o pretendido,
porque fizemos o processo ao contrário. Através do geogebra só conseguimos
mudar de posição o triângulo [PQR] e não os pontos A, B e C.

Contudo, o par (R-S) trabalhou do fim para o princípio sabendo
o que estava a fazer: foi para detetar alguma coisa que lhes
permitisse concluir sobre a relação entre os dois triângulos. E
viram: cada lado do triângulo original poderia obter-se traçando
uma paralela a cada lado do triângulo dos pontos médios
passando pelo vértice oposto. Usaram assim este método de
trabalhar do fim para o princípio como uma estratégia poderosa
de resolução de problemas que lhes permitiu descobrir o
procedimento a adotar para o problema dado. E depois trataram
de justificar o procedimento, explicando porque é que ele
funciona. Para isso usaram conhecimentos sobre triângulos
semelhantes.
Construímos em primeiro lugar o triângulo que queríamos achar, com pontos
genéricos. De seguida, ainda no geogebra, achamos os pontos médios do
triângulo, e com estes três pontos achamos o triângulo de dentro, ou seja,
tentamos resolver o problema por uma possível solução. Ao termos estes
triângulos desenhados reparamos que o triângulo DEF é congruente com mais três
triângulos e estes juntos formavam o triângulo ABC. Por isso preferimos analisar
o triângulo ADE. Este é semelhante ao triângulo ABC porque os dois possuem o
mesmo ângulo em A, e os lados são proporcionais visto que estamos a falar de
pontos médios, e portanto concluímos que a reta DF é paralela a EC. Assim
ficamos a descobrir que o processo de construção estava certo.

Relato 3
No trio P-M-U, P teve a intuição de que era preciso traçar uma
paralela a cada lado pelo vértice oposto, mas sem ter disso
consciência. A Figura 3 e o seguinte diálogo com a professora
são evidência deste ponto:

Figura 3. Intuição de P acerca do traçado de paralelas
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P desenhou no seu caderno o triângulo ABC com um lado
horizontal e afirmou:
P: Traçamos aqui (apontando o 3º vértice) uma reta horizontal.
Professora: Horizontal? E se o triângulo fosse este? (e desenhou outro triângulo
sem lados horizontais).
P traçou uma paralela ao lado pelo 3º vértice sem usar palavras.
Professora: Então como traçaste a reta?
P: Uh ... não sei… ah, paralela, claro!

Este trio, para provar que o seu processo, obtido intuitivamente,
estava correto, mediu as distâncias de cada um dos pontos A, B,
C aos novos pontos encontrados, confirmando que aqueles eram
de facto os pontos médios.
Com isto, construímos o triângulo pretendido, no qual, para verificar a veracidade
da nossa conclusão, medimos a distância dos pontos médios aos pontos extremos
do triângulo, tendo as medidas coincidido.

Os alunos não se aperceberam que este método verifica para o
triângulo desenhado mas não constitui uma prova matemática
porque não prova para todos os triângulos. Esta questão foi-lhes
explicada pela professora na aula seguinte e o grupo produziu
então o seguinte argumento:
O triângulo formado pelos vértices dados A, B e C tem área ¼ do original.
Concluímos então que o triângulo dos pontos médios é uma redução do original,
sendo estes triângulos semelhantes. Este critério aplica-se a qualquer triângulo,
porque envolve semelhança de triângulos, que é uma teoria matemática na matéria
das figuras geométricas.

Relato 4
O par C-L desenhou à partida um triângulo equilátero que
conduziu ao procedimento evidenciado na Figura 4.

Figura 4. Abordagem do par C-L
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No entanto, aperceberam-se que este procedimento não se
adapta a um triângulo qualquer, e expressaram-no no relatório:
É de notar que neste exemplo especifico foi possivel traçar as circunferências
desta maneira. Se os pontos estivessem dispostos de outro modo poderia já não ser
possivel desenhar as circunferências e consequentemente, o triângulo.

A tendência para desenharem triângulos equiláteros mesmo
quando se fala de um triângulo qualquer conduz a uma visão
limitada do problema. Quando os alunos tomaram consciência
desse facto poderiam ter tentado outra abordagem, mas na
realidade tal não aconteceu.
Relato 5
O par D-N encarou o problema doutro modo. Construíram o
triângulo DEF, os pontos médios dos seus lados, e o
transformado por simetria central de cada vértice relativamente
ao ponto médio do lado oposto (Figura 5).

Figura 5. Abordagem do par D-N

Num triângulo, fazendo a reflexão de cada vértice no ponto médio do triângulo
inicial, obtemos um vértice do triângulo ABC; porque a distância que existe (por
exemplo) entre DJ é igual à distância que existe entre JB. […] Para
comprovarmos a nossa teoria, verificamos fazendo a reflexão dos pontos médios
pelo segmento de reta oposto do triângulo formado pelos pontos médios. Os
pontos originados coincidiam com os pontos Q, P e R.

Infelizmente não justificaram completamente este procedimento,
sobretudo por se ter estabelecido alguma confusão com tantos
pontos médios e entre simetria central e axial, e mudaram para o
processo mais comum do traçado de paralelas.
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Relato 6
Este relato é aqui incluído essencialmente para evidenciar o
papel da visualização no ataque ao problema. O par M-I que
expressa no início do relatório a importância de um modo
particular de ver o problema quando se lembraram de unir os
pontos dados:
Ao princípio sentiram-se algumas dificuldades a iniciar uma resolução por não se
saber como começar. Começou-se por esboçar o triângulo original mas sem
sucesso pois não se sabia quais eram as inclinações dos lados do triângulo.
Posteriormente, com os três pontos A,B,C que são dados, desenhou-se um
triângulo [ABC]. Este seria o primeiro passo para a resolução que se elaborou.

Estas alunas prosseguem a sua resolução com base na
semelhança de triângulos.
Síntese
Como estes relatos evidenciam, foram usadas várias estratégias
úteis de resolução de problemas, tais como desenhar uma figura,
usar tentativa e erro ou trabalhar do fim para o princípio.
A visualização permitiu em todas as circunstâncias atacar o
problema. Quase todos os alunos uniram os pontos dados
inicialmente, o que parece óbvio mas de facto não é. Só o par
M-I, descrito no relato 6, se apercebeu da importância de fazer
tal construção, por não lhes ter surgido essa ideia de imediato,
como depois explicaram. Na verdade, a visualização dos
segmentos que constituem os lados do triângulo dos pontos
médios é que permitiu raciocinar sobre as relações espaciais
entre estes e os lados do triângulo inicial e fazer inferências
produtivas no sentido da resolução.
A intuição também teve um papel preponderante no processo.
De facto, a maioria dos grupos, ao desenhar pelo ponto A (e B e
C) um segmento do qual A fosse o ponto médio, ignorando a
direção desse segmento entre uma imensa variedade de
hipóteses, tiveram a intuição de que este segmento deveria ter a
mesma direção que o segmento [BC], e como tal tiraram uma
paralela. Cerca de 40% dos alunos ficaram por aqui. Outros
quiseram confirmar que, com esta construção, tinham obtido três
segmentos dos quais A, B e C eram realmente os pontos médios,
medindo, e confirmando assim que o processo de construção,
141

Teresa Pimentel, Isabel Vale
obtido intuitivamente, estava correto. Outros ainda quiseram ir
mais longe, citando a semelhança de triângulos obtida por efeito
do paralelismo, ou, trabalhando do fim para o princípio,
provando que eram realmente paralelas.
Embora a maioria dos alunos tivesse abordado o problema
através do paralelismo, congruência e semelhança de triângulos,
surgiram outros processos de resolução: um deles consistiu em
desenhar circunferências centradas nos pontos dados, num
procedimento apenas adequado para triângulos equiláteros. Isto
pode ter acontecido devido à tendência para desenhar um
triângulo equilátero mesmo quando é dado um triângulo
qualquer. Outro processo consistiu em determinar o
transformado por simetria central de cada ponto inicial
relativamente ao ponto médio do lado oposto.
A geometria analítica foi usada por vários grupos, ao marcarem
pontos com coordenadas precisas e registar os dados para medir
distâncias, mas isto foi devido ao facto de o Geogebra apresentar
o referencial. A medição é uma ação concreta que dá segurança
aos alunos fazendo-os sentir mais confortáveis na abordagem.
Este facto foi útil para alguns pares se convencerem da correção
da sua construção. Por exemplo, um par refere no relatório: Nós
medimos o perímetro e a área de ambos os triângulos. O maior
tinha o perímetro duplo e a área quádrupla do outro, por isso
são semelhantes.
Ninguém usou vetores, embora já tivessem trabalhado com essa
ferramenta no ano em curso. Aparentemente, quando não têm
orientação da parte do professor, os alunos recorrem mais
frequentemente a ferramentas matemáticas com que estão mais
familiarizados. É o caso, nesta tarefa, da semelhança de
triângulos.
A aula complementar, na qual a professora pediu aos alunos
para melhorar ou completar o seu trabalho, fez com que mais
alguns estudantes sentissem a necessidade de justificar com
argumentos genéricos os seus procedimentos, baseados em
propriedades matemáticas conhecidas, de modo a poderem
constituir uma conclusão válida para qualquer triângulo.
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A Concluir
A tarefa descrita envolvia essencialmente uma abordagem
construtiva, ou seja, os alunos tinham de criar um método de
construção, e não apenas interpretar ou analisar afirmações
dadas e tirar conclusões. Esta caraterística proporcionou uma
maior motivação para o trabalho. Os alunos começaram por
fazer experiências, evoluíram para a análise de exemplos e a
elaboração e teste de conjeturas. Neste percurso a visualização
permitiu o desenvolvimento da intuição geométrica, o acima
citado olho geométrico (Fujita & Jones, 2002). Na verdade, a
experimentação e as tentativas de construção observadas, quer
em papel quer com o AGD, permitiram uma perceção intuitiva
das ideias matemáticas em jogo. Por exemplo, praticamente
todos os alunos tiveram a intuição de que era necessário tirar por
um ponto uma paralela ao segmento formado pelos outros dois
pontos. Quase ao mesmo tempo, incorporaram o uso de
argumentos construídos sobre propriedades geométricas
conhecidas, de modo a explicar e justificar as suas ações e
resultados, ou refutá-los. Foram detetadas caraterísticas do
raciocínio estabelecidas por Lannin et al. (2011)
designadamente no desenvolvimento de construções das quais
os alunos têm a convicção de que são verdadeiras mas podem
não ser, explicando porque é que são verdadeiras ou refutandoas se o teste em mais dados falhar, e construindo uma
justificação válida para uma afirmação geral.
Um importante fio condutor desta experiência diz respeito ao
uso de AGD: este proporcionou uma base concreta para a
abordagem do problema e facilitou o teste de conjeturas em
muitos tipos de triângulos com o modo arrastar. Esta
caraterística permitiu também a refutação de construções e
aumentou a confiança no estabelecimento de conjeturas em
geometria, mas não necessariamente no sentimento da
necessidade de uma prova válida, ou na capacidade para
produzir alguma. De facto, cerca de 40% dos alunos não
forneceram prova formal, embora tenham sido instados a fazêlo.
A tarefa, proporcionando uma abordagem mista experimental e
dedutiva à resolução de problemas (Fujita & Jones, 2002; Ball et
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al., 2002), revelou ter potencial para desenvolver o raciocínio
matemático em todas as suas caraterísticas. De facto, o ataque
inicial do problema apoiou-se na visualização e na intuição, e na
realização de várias experiências, o que permitiu o
estabelecimento de hipóteses iniciais ou conjeturas,
evidenciando o raciocínio abdutivo. As caraterísticas dinâmicas
do AGD permitiram testar a conjetura feita em muitos tipos de
triângulo de modo rápido, aceitando-a ou refutando-a, colocando
em realce o raciocínio indutivo. Finalmente, atingida uma forma
geral plausível, a maioria dos alunos procurou explicar,
justificar e, em vários casos, provar porque funcionava,
utilizando assim o raciocínio dedutivo.
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Resumo
Nesta comunicação pretende-se discutir o trabalho desenvolvido no âmbito de
uma investigação com foco no desenvolvimento do raciocínio geométrico. Para
melhor concretizar o objeto de estudo identificam-se os seguintes objetivos: (i)
analisar o contributo do Geogebra como ferramenta no desenvolvimento da
atividade matemática e na compreensão das propriedades e relações das figuras
geométricas; (ii) identificar e interpretar as ideias construídas pelos alunos; e (iii)
compreender como é que a aprendizagem do tópico matemático contribui para o
desenvolvimento do raciocínio geométrico.
A metodologia adoptada segue uma abordagem qualitativa e interpretativa. A
recolha de dados foi feita em duas turmas-piloto do 7.º ano no ano letivo 2008/09,
no âmbito da experimentação do Programa de Matemática do Ensino Básico,
durante o tópico Triângulos e Quadriláteros.
Os resultados mostraram que a sequência de tarefas e a maneira como foram
desenvolvidas em sala de aula, foram fundamentais para a compreensão dos
conceitos matemáticos envolvidos. Por outro lado, a utilização dos ambientes de
geometria dinâmica possibilitou a interação dos alunos com desenhos dinâmicos.
Este processo contribuiu para o desenvolvimento da capacidade do raciocínio
espacial e, consequentemente do raciocínio geométrico.

Palavras-chave: Geometria; Raciocínio Geométrico; Ambientes
de Geometria Dinâmica; Compreensão.
Introdução
Aprender, saber e compreender é um direito humano e esse
direito não pode ser liquidado pela forma como a Matemática é
vista e ensinada. As finalidades do ensino da Matemática devem
portanto exprimir e privilegiar a importância da compreensão
matemática, de modo a contribuir, entre outros aspetos, para o
desenvolvimento da capacidade de usar a matemática para
formular, analisar e resolver problemas.
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O atual Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB)
(Ministério de Educação, 2007) tem em consideração este aspeto
na suas finalidades quando salienta a necessidade de o aluno
compreender os conceitos matemáticos para que seja capaz de
utilizar esse conhecimento de forma flexível e aplicá-lo
adequadamente na resolução de situações, em contextos
diversificados e, por outro lado, procurando assegurar que o
aluno consiga elaborar conclusões, raciocínios e argumentações,
comunicando-as e explicando-as.
O facto de o PMEB incluir a Geometria em todos os ciclos,
focando como propósito principal de ensino a necessidade de
desenvolvimento do sentido espacial dos alunos e colocando a
enfâse na visualização e no raciocínio geométrico, criou um
quadro fortemente motivador da escolha da Geometria para
desenvolver um estudo que ajudasse a encontrar respostas a um
conjunto de questões abrangentes: O que fazer para
proporcionar aos alunos uma atividade matemática que os ajude
a alcançar os objetivos associados a estas finalidades? Como é
que os alunos desenvolvem essa atividade? Como é que essa
atividade contribui para o desenvolvimento do raciocínio e para
a elaboração de argumentações?
Contexto e Objetivo da Investigação
Com a homologação do PMEB, o Ministério da Educação criou
um conjunto de medidas, de entre as quais se destaca a criação
de turmas-piloto para a experimentação do Programa. O
presente estudo foi realizado em duas destas turmas no ano
letivo 2008/09 e procura analisar e compreender como os alunos
aprendem Geometria e de que forma a atividade realizada em
sala de aula contribui para o desenvolvimento do raciocínio
geométrico.
Tendo em vista este propósito, formulou-se a seguinte questão
como o problema do estudo: de que forma o processo de
aprendizagem dos alunos no tópico Triângulos e Quadriláteros,
apoiado numa sequência organizada de tarefas com recurso ao
Geogebra, contribui para o desenvolvimento do raciocínio
geométrico?
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Para se responder a esta questão, identificaram-se os seguintes
objetivos:
1. Analisar o contributo do Geogebra como ferramenta de
apoio ao desenvolvimento da atividade matemática e à
compreensão das propriedades e relações das figuras
geométricas.
2. Identificar e interpretar as ideias construídas pelos
alunos.
3. Compreender como é que a aprendizagem do tópico
matemático contribui para o desenvolvimento do
raciocínio geométrico.
A Geometria no Currículo de Matemática e os Ambientes de
Geometria Dinâmica na Aprendizagem da Geometria
A geometria no currículo de Matemática
O estudo da Geometria teve, durante décadas, como principal
objetivo ilustrar o caráter axiomático e dedutivo da Matemática.
Nunes (2011) refere que este posicionamento da Geometria no
ensino, de relevância limitada, pode ter sido consequência da
sua perda de importância nas investigações matemáticas ao
longo século XX. Freudenthal (1971, 1991), na sua obra, opõese ao afastamento da Geometria dos currículos escolares,
argumentando que a forma como está contemplada – destinada a
ser utilizada como um veículo para ensinar Lógica – dá uma
visão distorcida deste tema. Em 1971, Freudenthal defende que
a Geometria “tem evoluído como um importante meio de
compreensão e organização do fenómeno espacial” (p. 286). Por
isso, assume que a Geometria deve centrar-se na construção de
modelos concetuais. Salienta, ainda, que as crianças, desde cedo,
devem começar a manipular material concreto em situações
específicas e as estruturas dedutivas devem surgir de acordo
com a maturidade dos alunos, em vez de a Geometria ser
imposta como um sistema preconcebido. Defende, ainda, que o
melhor caminho para aprender Geometria é permitir que o aluno
tome gradualmente consciência da sua compreensão intuitiva do
espaço.
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Os estudos que têm sido desenvolvidos ao longo das últimas
décadas revelam que a Geometria contribui, entre outros
aspetos, para o desenvolvimento da visualização e do
pensamento crítico e, por outro lado, esta capacidade de
visualização, fazendo uso de diagramas e modelos geométricos
para a interpretação e resolução de problemas, promove o
desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas.
A este propósito, Duval (1998) refere que o ensino da Geometria
deve focar-se em desenvolver as capacidades de representação
visual e de raciocínio, com base em experiências que favoreçam
a sinergia entre estes dois processos. Por seu lado, Battista
(2007) considera que a Geometria “é uma complexa rede de
interligações entre conceitos, formas de pensamento e sistemas
de representações que são utilizados para concetualizar e
analisar ambientes espaciais físicos e imaginados” (p. 843).
Também os Princípios e Normas para a Matemática Escolar
(NCTM, 2000/2007), destacam a necessidade e a importância do
ensino da Geometria, por ser um tema em que os alunos podem
aprender as formas e estruturas geométricas e analisar as suas
caraterísticas e relações. Realçam ainda que a Geometria
“constitui um contexto natural para o desenvolvimento das
capacidades de raciocínio e de argumentação dos alunos” (p.
44).
Em suma, é consensual que a aprendizagem da Geometria é
fundamental, devendo ser dada especial relevância ao
desenvolvimento do raciocínio geométrico.
Em termos das atuais orientações curriculares, no PMEB (2007)
o desenvolvimento da visualização e do raciocínio geométrico,
surge como o propósito principal do ensino da Geometria. Nesse
sentido, constata-se que este Programa é convergente com as
várias recomendações recentes que encaram a Geometria como
uma área de excelência para o desenvolvimento do raciocínio
matemático dos alunos.
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Os ambientes de geometria dinâmica na aprendizagem da
Geometria
Os ambientes de geometria dinâmica (AGD) têm atualmente
implicações no processo de ensino e de aprendizagem da
Geometria, tendo em conta a sua utilização pedagógica, como é
evidenciado em diversos documentos, desde há vários anos:
O desenho, a manipulação e a construção no computador de objectos geométricos
permitem a exploração de conjecturas e a investigação de relações que precedem
o uso de raciocínio formal. Actualmente, ferramentas computacionais, designadas
por ambientes de geometria dinâmica (Cabri-Geometre, Geometer’s Sketchpad,...)
são geradoras de uma nova abordagem no ensino e aprendizagem da geometria.
Permitem a construção e a manipulação de objectos geométricos e a descoberta de
novas propriedades desses objectos, através da investigação das relações ou
medidas que se mantêm invariantes. (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 1999, p. 68)
Os alunos devem recorrer a software de Geometria Dinâmica, sobretudo na
realização de tarefas exploratórias e de investigação. (...) Tanto os recursos
computacionais, como os modelos geométricos concretos permitem desenvolver a
intuição geométrica, a capacidade de visualização e uma relação mais afectiva
com a Matemática. (Ministério da Educação, 2007, p. 51)

Gonzaléz e Herbst (2009) destacam como mais-valias da
utilização dos AGD: (1) a organização do pensamento
relativamente às relações entre os objetos geométricos e as
noções teóricas em geometria; (2) o avanço para abstrações e
generalizações; e (3) a aquisição de experiência com objetos
geométricos e o estabelecimento de conexões que possibilita a
justificação de relações entre objetos geométricos e,
eventualmente, a produção de provas.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o AGD é um meio
propiciador para o desenvolvimento da compreensão
matemática, em particular, da compreensão geométrica.
Contudo, muitos investigadores têm manifestado preocupação
com a forma como o AGD é utilizado em sala de aula.
Defendem que não pode ser pensado como uma ferramenta para
fazer mais rápido, melhor ou num grau maior do que já se fazia,
por exemplo, com o papel e lápis, numa abordagem tradicional
do ensino da Geometria (Battista, 2007), ou para melhorar a
atmosfera de sala de aula, aumentar a motivação dos alunos e
para mostrar muitos exemplos rapidamente.
O AGD deve ser utilizado em contextos que permitam explorar
ideias, que conduzam à discussão, reflexão e comunicação das
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descobertas matemáticas. Como tal, é fundamental repensar a
natureza das tarefas a realizar em sala de aula. Estas devem ser
concebidas de modo a encorajar os alunos a trabalhar a
Geometria, utilizando o AGD como ferramenta, cujas
potencialidades permitem explorar, conjeturar, refletir sobre os
conceitos, propriedades e relações geométricas. Por outro lado,
importa criar um ambiente de sala de aula que potencie a
explicação matemática das conclusões que os alunos vão
retirando da sua atividade matemática.
Sobre o raciocínio geométrico
O raciocínio em Matemática
Steen (1999), no Yearbook do NCTM dedicado ao
desenvolvimento do raciocínio matemático, afirma que não é
fácil ensinar a raciocinar matematicamente quando não sabemos
o que realmente é o raciocínio matemático. Uma possível razão
para esta afirmação, pode estar relacionada, como referem
Yackel e Hanna (2003), com o facto de ser complicado escrever
sobre o raciocínio e a compreensão, porque estes termos são
utilizados, tendo sempre subjacente a ideia de que há acordo
universal sobre o seu significado. Na realidade, estes termos são
frequentemente utilizados por
matemáticos e educadores
matemáticos sem que estes os definam.
Para clarificar o que se entende por raciocínio, é importante ter
em consideração dois princípios do pensamento humano que a
ciência cognitiva oferece. Segundo Battista (2007), esses
princípios são:
Princípio 1: A mente humana constrói significados em vez de
os receber;
Princípio 2: O indivíduo constrói novo conhecimento e
compreende-o baseando-se naquilo que já sabe e pensa.
Trazendo estes princípios para a Matemática, pode alegar-se que
para compreender e aprender matemática é necessário que seja o
aluno a construir os significados para as ideias matemáticas e
que essa construção seja baseada no conhecimento do aluno e
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nas suas formas de raciocínio. Ou seja, o raciocínio é um
elemento chave na construção dos significados matemáticos.
Desta perspetiva emerge que o raciocínio não é visto na sua
noção tradicional “como abstrato e etéreo”, mas antes, “como
real, físico e imaginativo” (English, 1997, p. vii). Para English
(1997), o raciocínio matemático implica a existência de
múltiplos raciocínios, os quais envolvem estruturas que
emergem e subsistem a partir das experiências físicas realizadas,
ao interagirmos com o ambiente. Por outro lado, a autora refere
que o raciocínio matemático é imaginativo, no sentido em que
utiliza dispositivos que estruturam estas experiências concretas e
as transforma em modelos para o pensamento abstrato. Estes
“dispositivos de pensamento” incluem as analogias, as
metáforas, as imagens, a metonímia e o imaginário.
Segundo Yackel & Hanna (2003), esta perspetiva está em
consonância com as de outros educadores matemáticos como
Krummheuer (1995), Cobb (1994) e Saxe (1991) que assumem
uma abordagem social, focando-se nos aspectos comuns ao
raciocínio e a outras atividades matemáticas.
(...) o raciocínio matemático é uma atividade comum na qual os alunos participam
e interagem uns com os outros para resolver problemas (Yackel & Hanna, 2003,
p. 228).

Kilpatrick e Swafford (2004) acrescentam que o raciocínio é
visto como a utilização da lógica para explicar e justificar a
solução de um problema ou para ampliar o conhecimento a
partir de qualquer coisa conhecida. Assim, o raciocínio é
também olhado como um processo para obter conclusões com
base em evidências ou suposições prévias.
A partir destas ideias, conclui-se e assume-se que o raciocínio
matemático é um processo de pensamento, que emerge a partir
da experiência do aluno, para explicar, justificar e argumentar,
para si próprio e para os outros, conjecturas, ideias matemáticas
e ideias que ele próprio apresenta, bem como para escolher
certos caminhos ou percursos durante a resolução de problemas.
Assim, as “principais funções do raciocínio são compreender,
explicar e convencer” (Hershkowitz, 1998, p. 29).
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O raciocínio geométrico
A investigação tem mostrado a importância de criar ambientes
de aprendizagem centrados no aluno que o ajudem a sentir a
necessidade de explicar as suas ideias. Esses ambientes tendem
a proporcionar situações em que os alunos têm de debater
diferentes visões e interpretações, escolhendo argumentos que
os ajudem a convencer os seus pares.
Nesta abordagem os alunos passam a ser parceiros na descoberta
de factos geométricos e de relações geométricas, pela
exploração e experimentação e pelo raciocínio indutivo. Por
outro lado, o raciocínio dedutivo passa a ser, nesta perspetiva,
um processo para compreender e explicar as conjecturas
descobertas indutivamente e para, assim, serem validadas.
Este processo colaborativo, sustentado pela experimentação e
indução, que recorre igualmente à dedução, torna-se no
raciocínio geométrico que é a ferramenta para o processo de
elaboração de prova, um processo em que tanto o raciocínio
indutivo como o dedutivo têm um papel central.
Para Duval (1998), o raciocínio em geometria é um processo
que permite conseguir novo conhecimento a partir de
informações dadas. Esse novo conhecimento é utilizado para
provar, explicar e estender o conhecimento existente.
MacCrone e outros (2010) defendem que o raciocínio
geométrico envolve a exploração ativa de meios através dos
quais os alunos consigam investigar características das formas,
as propriedades comuns de uma família de formas ou uma
variedade de caminhos para modelar formas. Por isso, salientam
que há quatro elementos chave no raciocínio, que incluem o
seguinte: (i) formulação de conjeturas sobre os objetos
geométricos; (ii) construção e validação de argumentos
geométricos; (iii) múltiplas abordagens geométricas; e, (iv)
conexões geométricas e modelação.
Na mesma linha de pensamento, Battista (2007) salienta que o
raciocínio geométrico consiste, principalmente, na invenção e
utilização de sistemas concetuais formais para investigar as
formas e o espaço. Assim, inclui a construção e a investigação
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de imagens para responder às questões sobre elas e a
transformação e a realização de operações sobre as imagens e a
preservação das imagens ao serviço de outras operações
mentais.
A partir desta concepção de raciocínio resulta que as imagens
que se constroem mentalmente, os esquemas ou outras
representações, são essenciais no desenvolvimento do
raciocínio. Neste sentido, Battista (2007) refere que uma espécie
de raciocínio fundamental é o raciocínio espacial que “é a
capacidade para ‘ver’, para investigar e para refletir sobre os
objectos espaciais, imagens, relações e transformações” (p. 843).
Muitos investigadores, com o propósito de analisar o raciocínio
espacial, têm identificado componentes que ajudam a
compreender a natureza deste tipo de raciocínio. Bishop (1983,
citado por Clements & Battista, 1992), sugere duas componentes
espaciais. A primeira diz respeito à capacidade de interpretar
informação de figuras que envolve a análise e a compreensão de
representações visuais e de vocabulário. A segunda é a
capacidade para o processamento visual que envolve a
manipulação e transformação de representações visuais e
imagens e a tradução das relações abstratas e da informação
dentro da representação visual.
Estas duas componentes espaciais estão presentes na maioria
dos trabalhos de investigação (Bishop, 1980; Harris, 1981;
MacGee, 1979; Kimura, 1999, citado por Pittalis e Christou,
2010; Sarama e Clements, 2009), tornando-se nas características
fundamentais do raciocínio espacial: orientação espacial e a
visualização espacial.
Em síntese, o raciocínio geométrico requer a reconstituição de
imagens em termos de modelos mentais estruturados, de forma
apropriada para investigar as formas e o espaço. Daí que Duval
(1998), relativamente ao pensamento geométrico, faça notar que
este envolve a visualização, a construção e o processo de
raciocínio.
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Compreender, o que é?
Quando se utiliza a palavra “compreensão” colocam-se sempre
algumas dúvidas, sendo inclusivé muitas vezes afirmado que é
uma palavra muito poderosa.
A palavra compreensão surge no dicionário6 como ato ou efeito
de compreender ou ato ou facto de perceber, aprender alguma
coisa. Pode-se, por isso, referir que a compreensão aparece
como um ato e, como tal, a experiência mental e emocional de
compreender fenómenos depende da situação. Deste modo,
seguindo a posição de Sierpinska (1994), assume-se que a
compreensão pode ser vista como uma experiência ou uma
potencial experiência mental. Por exemplo, “quando se diz que
uma pessoa, que conhece as tabelas da multiplicação,
compreende que 7 vezes 9 é 63, pode-se afirmar que, naquele
momento, considera que 7 vezes 9 e 63 são iguais, ou que é
capaz de o fazer em qualquer altura, por ter reflectido já sobre
isso no passado” (p. 2).
Este exemplo mostra que existem experiências mentais efetivas,
ou seja, atos de compreensão, e algo mais abrangente, “uma
compreensão”, que tem a ver com uma potencial experiência
para o ato de compreensão quando necessário. Mas pode-se
colocar a questão: Quando se refere a compreensão de um dado
conceito que aspetos se estão a salientar?
Carreira (1998) defende que há pelo menos duas perspetivas em
que esta preocupação se enquadra. Uma assume que “um
conceito é um objecto teórico acabado, com uma existência
própria, que pode ser denominado, definido ou descrito de
alguma forma, que está relacionado com outros conceitos e pode
ser interpretado no contexto de várias situações” (p. 107). A
outra perspetiva é admitir que o “conceito está na capacidade de
dar sentido àquilo que está na base do próprio conceito, isto é, o
conceito está compreendido na medida em que ele emergir como
resultado da compreensão de uma dada situação. Desse modo, a
compreensão consistiria, fundamentalmente, em descobrir o que
está na origem do conceito” (p. 107).

6

Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa
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Nesse sentido, é importante a distinção “entre ‘o que se
compreende’ e ‘a base sobre a qual se compreende’” (Carreira,
1998, p. 107), uma vez que tem implicações muito objetivas na
aprendizagem da matemática. No que se refere à compreensão
de relações geométricas, parece muito clara esta distinção.
Compreender a ideia de mediatriz de um segmento é certamente
diferente se essa ideia for baseada na definição formal de
mediatriz ou se for baseada na análise de propriedades desta reta
em situações de manipulação de uma figura num ambiente de
geometria dinâmica. Por exemplo, compreender que a mediatriz
de qualquer corda de uma circunferência passa pelo centro, é um
ato de compreensão com importantes reflexos no “que se
compreende” sobre o conceito de mediatriz e, ao mesmo tempo,
sobre propriedades das cordas de uma circunferência, sobre o
conceito de equidistância entre pontos, sobre relações de
perpendicularidade, etc.
Esta ideia, da base sobre a qual se desenvolve a compreensão,
está portanto em relação muito estreita com o potencial do
AGD. Os atos de compreensão que podem ser realizados com
base no arrastamento de figuras, na construção das mesmas a
partir de primitivas geométricas, na análise de relações
disponíveis pela medição automática, e na observação dos
efeitos obtidos pela manipulação (retorno do software)
constituem parte essencial da compreensão que os alunos
desenvolvem acerca dos conceitos, propriedades dos objetos e
relações geométricas.
Metodologia
Atendendo a que se pretende investigar a forma como o
processo de aprendizagem dos alunos em Geometria, apoiado
numa sequência de tarefas, com recurso ao Geogebra, contribui
para o desenvolvimento do raciocínio geométrico, optou-se por
uma metodologia qualitativa de natureza interpretativa.
Neste artigo apresentamos excertos de dois episódios de dois
pares de alunas de duas turmas-piloto do 7.º ano de escolaridade
do ano letivo 2008/09, de uma escola da região norte do país. As
turmas eram lecionadas por duas professoras que trabalhavam
habitualmente em par pedagógcio (Professora A e Professora B).
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Todo o trabalho de planificação das aulas e a conceção de
tarefas eram feitos em conjunto com os restantes professores das
turmas-piloto da região centro, nas quais esteve presente e
participou a investigadora, em particular nas reuniões de
planificação do tópico em estudo. Após a realização das aulas as
professoras refletiam sobre a atividade matemática dos alunos e
sobre a gestão de aula. Essa reflexão e discussão era partilhada
com a investigadora.
A experiência de ensino focou-se na sequência de tarefas do
tópico Triângulos e Quadriláteros, com recurso ao Geogebra,
baseando-se num ensino exploratório na sala de aula. A
sequência de tarefas continha tarefas exploratórias, problemas e
exercícios.
Os dados foram recolhidos pela investigadora e primeira autora,
que recorreu a diversas estratégias e fontes de dados (Denzin &
Lincoln, 1994), nomeadamente: entrevistas às alunas;
observação e gravação em áudio e vídeo de aulas e acesso a
diversos documentos, entre os quais, as produções escritas dos
alunos, os ficheiros do Geogebra de cada uma das tarefas,
registos escritos das professoras e ainda as reflexões das
professoras sobre as aulas realizadas.
Para analisar os dados foram organizados episódios, divididos
em duas partes. A primeira é relativa à utilização do Geogebra
na atividade matemática dos alunos e a segunda relaciona-se
com a forma como os alunos mobilizam o conhecimento na
resolução de problemas.
O Geogebra e o Raciocínio na Geometria
Apresentamos em seguida excertos de dois episódios,
relacionados com os Critérios de congruência de triângulos (ver
Anexo I).
Tarefa com o Geogebra – Episódio 1
A aula começou com a distribuição da tarefa Critérios de
congruência de triângulos e neste caso a professora A não
apresentou a tarefa oralmente, nem fez uma introdução. Os
alunos leram a tarefa, ligaram os portáteis e abriram o Geogebra.
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Joana e Matilde perceberam que tinham de construir triângulos a
partir das condições dadas e registar numa tabela as medidas dos
triângulos construídos. Joana efetuou a construção de acordo
com as condições dadas, sem dificuldade. Em seguida, fez as
medições e registaram na tabela os valores pedidos. Mesmo
antes da medição, Matilde afirma que os ângulos têm uma
amplitude de 60º, mas não explica a razão.
Matilde: Agora temos de ver quanto é que medem os lados. É óbvio que os
ângulos medem todos 60.
(Depois de medirem os lados.)
Matilde: Burra, ele é equilátero. Tem os lados todos iguais.
Joana: OK. Agora vamos apontar.
(Vão passar para o segundo triângulo da alínea 1.)
Joana: Tem de ser igual, o triângulo.
Joana: Ah, pois não.

Ainda na mesma folha do Geogebra, optaram por construir um
novo triângulo com as mesmas condições da alínea 1 (ver Figura
1).
De modo análogo iniciaram a alínea 2 e efetuaram os
procedimentos necessários para obterem a informação das
restantes medidas e registaram na folha (ver Figura 2).
Quando procuravam construir o segundo triângulo da alínea 2,
verificaram que não conseguiam fazer um triângulo diferente.
Ficaram a olhar para o ecrã, tentando perceber o que tinham
feito. Perante o impasse chamaram, pela primeira vez, a
professora.
Na alínea 3 as alunas começaram por desenhar o segmento de
recta CA com comprimento 10 cm, o ângulo BAC de amplitude
50º e fixaram a semi-reta com a inclinação do ângulo. Marcaram
a circunferência de centro em A e raio 8 cm. Assim que fizeram
este procedimento, pararam e hesitaram. A Joana disse: “Agora
temos de unir estes dois de qualquer maneira” (apontou para os
pontos B e C). A hesitação aconteceu ao perceberem que o
segmento BC não respeitava as condições dadas, concluindo que
estavam a repetir o caso anterior. Decidiram então apagar,
desfazendo o que tinham feito e tentando perceber onde estava o
erro.
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Figura 1. Construção da alínea 1 no Geogebra
Joana: Espera aí. Isto não dá para fazer de outra maneira. Se tens a medida de dois
o outro tem de ser a união.
Matilde: Espera aí, vai ao outro, vai ao outro...
Joana: Vamos voltar a fazer e depois logo vimos.
(Voltaram a fazer o triângulo.)
Matilde: AB é 8.
(...)
Joana: Agora temos de unir os dois de qualquer maneira.
Matilde: Sim, mas podemos mexer.
Joana: Não, não podemos. (a aluna quer dizer que pelo facto de mexerem e
arrastarem o triângulo, as medidas do triângulo não se alteram)
Joana: Fazemos só este e dizemos que não conseguimos fazer mais.

Joana repetiu o procedimento e constatou que continuavam com
dúvidas. Olharam de novo para a tarefa e Joana, com satisfação,
afirmou: “Nós estávamos a fazer mal. Temos de marcar a
circunferência em C”. Efetuaram o procedimento e Matilde,
apontando para a circunferência, afirmou: “Mas, oito podem ser
estes todos”. As alunas olharam para o ecrã e começaram a
tentar marcar o ângulo e conseguiram identificar em que vértice
deviam posicionar a sua origem (ver Figura 3).
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Fiura 2. Construção da alínea 2 no Geogebra

Figura 3. Joana e Matilde a construírem o(s) triângulo(s) da alínea 3

As alunas começaram a discutir como traçar o triângulo, em
particular, o terceiro lado do triângulo.
Matilde: Ah, podemos prolongar aqui (aponta para o ponto A e com o dedo
prolonga até ao ponto que está isolado que marca o ângulo de 50º)
Joana: Ah, já percebi. (Marca o segmento que vai de A até ao ponto isolado).

Contudo, voltaram a ter dúvidas e chamaram a professora.
Entretanto, percebem que têm de encontrar a intersecção entre o
segmento e a circunferência e marcar o ponto de interseção (ver
Figura 4).
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Figura 4. Marcação do ponto de interseção

Professora B: Então, qual é a solução, alguém me consegue
explicar? Contem lá.
Professora B: Então, onde é que está a solução? Qual é o vértice
B?
Joana: É este. (apontando para a intersecção que marcou.)
Professora: É esse. Porquê?
Joana: Porque tem 8 cm de CB e 50º.
Professora B: Sim. É único? Não há mais nenhuma solução?!
Joana: Não.
Professora B: Olha bem para lá.
Joana: Acho que não.
Professora B: Olhem bem para lá.
(A Matilde aponta para a interseção entre o “lado AB” e a circunferência que
ainda não tem o ponto de interseção marcado.)
Professora B: Decidam-se. Não estou a perceber.
Matilde: É aqui. (apontando para o ponto que tinha indicado). Dá para pôr este
aqui.
Joana (com a seta do cursor, aponta para as duas intersecções): Dá aqui e aqui.
Professora B: Força, coloca lá o ponto e explica porquê. Explica lá.

As alunas marcaram o segundo ponto de interseção, os dois
triângulos e recorreram às opções do menu do Geogebra para
medir os lados e as amplitudes dos ângulos dos triângulos (ver
Figura 5). Perante esta explicação, através da construção no
Geogebra, a professora B disse: “Muito bem!”.
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Figura 5. Construção da alínea 3 no Geogebra

Durante a discussão, todos os grupos conseguiram terminar a
tarefa e obter as conclusões pretendidas. A professora A pediu
aos alunos para identificarem em que condições era possível
construir apenas um triângulo. Perante os resultados alcançados
pelos alunos, a professora realçou os conceitos de congruência
de triângulos e os critérios LAL, LLL e ALA de congruência de
triângulos. A maioria dos alunos compreendeu a noção de
congruência e durante o resto da discussão utilizou corretamente
os critérios de congruência, bem como a sua nomenclatura.
Resolução de Problemas – Episódio 2
O episódio seguinte refere-se à tarefa 5 Usando critérios de
congruência de triângulos (Anexo II).
As alunas, após a leitura e interpretação dos problemas,
procuraram identificar condições que lhes permitissem utilizar
os critérios de congruência de triângulos.
Maria: Esta linha fez o meio deste lado.
Professora B: Então, se este fez o meio quem é igual a quem?
Alunas: O segmento CE é igual ao segmento EA.
Professora B: Mais.
Maria: E o EF é igual ao ED.
Professora B: Porquê?
Maria: Porque o E está no meio.
Professora B: Mas isso, vais saber quando eles são congruentes. Mas, antes,
enquanto que tu disseste que o CE é igual ao EA, sabemos porquê. Agora esses
ainda não sabemos.
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Figura 6. A figura dada no problema 1 da tarefa 5.

As alunas continuaram a insistir nos lados e a professora foi
alertando para a sua impossibilidade, acabando por sugerir:
Professora B: Vamos lá aos ângulos.
Marta: Este ângulo é de 90º (aponta para o ângulo ECD) e é igual a este (aponta
para o ângulo EAF).
Professora B: Que mais ângulos são iguais? Está aí mesmo na carinha.
Maria: Este é igual a este (aponta para os ângulos CED e FEA).
Professora B: Então, qual é o caso de congruência de triângulos que vamos usar?
Maria: É o ALA.
Professora B: Depois disso, tudo escrito. Há muita coisa para escrever. Depois
disso tudo, o que é que temos a certeza? Que os dois triângulos são...
Alunas: Congruentes.
Professora B: Então podes pôr um em cima do outro. Então, como consequência
disso é que os segmentos, como podes colocar um em cima do outro… Quem é
que fica igual a quem?
Marta: O AE e o CE, o FE e ED e o FA e o CD.
Professora B: Isso mesmo. Muito bem. Está feito aqui deste lado.

A partir desta discussão, as alunas resolveram o problema,
explicando uma à outra o que estava a ser feito, procurando
assim clarificar as suas próprias ideias. Depois cada uma
escreveu a sua resolução no caderno (ver Figura 7).
Esta foi a estratégia seguida pelas alunas ao longo dos restantes
problemas. Compreender o enunciado, observar as figuras,
identificar um caminho e desenvolver um raciocínio que lhes
permitisse estabelecer uma estratégia que traduzisse os seus
argumentos
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Figura 7. Resposta da Maria ao problema do agrimensor.

Conclusões
Os dois episódios relacionados com o estudo dos critérios de
congruência de triângulos, evidenciam a importância do recurso
ao Geogebra na atividade matemática dos alunos. O Geogebra
provou ser uma ferramenta crucial de apoio à compreensão das
propriedades e relações de figuras geométricas. O feedback
visual que os alunos obtiveram enquanto interagiam com o
programa foi fundamental para que conseguissem chegar às
construções pretendidas, fazendo e refazendo os desenhos. À
medida que foram utilizando esta ferramenta, os alunos
conseguiram obter construções mais resistentes e utilizar, de
uma forma mais adequada, as propriedades geométricas para
efetuarem essas construções. Por outro lado, a combinação do
arrastar e do medir, permitido por esta ferramenta, foi muito
importante para que os alunos conseguissem explorar as
propriedades das figuras geométricas. Esta constatação vai ao
encontro do que referem Gonzaléz e Herbst (2009). Estas
características, em conjunto, dão a possibilidade de os alunos
utilizarem os valores numéricos e reunirem esses dados, à
medida que vão arrastando, aspetos que os ajudam a estabelecer
as relações dos objetos geométricos. Acrescenta-se que as
observações realizadas pelos alunos sobre os polígonos, através
do arrastamento com as medidas, permitiu-lhes aprofundar a sua
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investigação, ao conseguirem demonstrar as respetivas
conclusões e conjeturas. Não ficaram, assim, apenas pela
percepção visual das mesmas.
O conhecimento matemático que emerge do AGD é diferente
daquele que emerge do ambiente de papel e lápis (MorenoArmella e Hegdus, 2009). A dinâmica das representações
geométricas no AGD e a diversidade de representações para o
mesmo objeto geométrico, influenciam o modo como os alunos
desenvolvem a compreensão dos conceitos matemáticos e, por
isso, transformam a sua interação com a Matemática. Os alunos
usam as representações que melhor se adequam, na sua
perspectiva, para a demonstração ou justificação das suas
conjeturas ou conclusões. Esta evidência também se verificou
nos estudos desenvolvidos por Nunes (2011) e Canário, Amado
e Carreira (2011), em tópicos de Geometria e de Álgebra,
respctivamente. Por outras palavras, as funcionalidades do
software conferem ao aluno a liberdade de optar por abordagens
mais “geométricas”, mais “numéricas” ou mais “algébricas”,
conforme se detém em aspectos da construção (relações e
condições dos elementos da figura) ou em aspetos dos valores
de medições ou em aspetos da representação algébrica por meio
de equações cartesianas.
A interação dos alunos com as diferentes representações do
mesmo objecto no Geogebra, bem como o dinamismo dos
desenhos, ajudou-os na compreensão e na resolução de
problemas, como mostram os episódios apresentados. Este
processo contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio
espacial e, consequentemente, para o desenvolvimento do
raciocínio geométrico.
Para terminar, deste estudo emerge uma ideia, também
defendida por Hershkowitz (1998) e Jones (2000), que
consideram o raciocínio geométrico como o alicerce para a
aprendizagem da Geometria. Foi a partir do raciocínio
geométrico que os alunos conseguiram desenvolver um processo
de organização e de execução de ações mediante o qual os
elementos de um contexto (desenhos no Geogebra, elementos de
um problema) foram transformados em propriedades e relações
geométricas.
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Por outro lado, o raciocínio geométrico, sendo um processo que
envolve a construção e a manipulação de representações mentais
de objectos e relações para resolver as situações, torna
necessária a comunicação dessa informação, contribuindo assim
para a aprendizagem e para o desenvolvimento de uma
linguagem matemática adequada. A explicitação dos raciocínios
requer a comunicação matemática, oral ou escrita, para
representar externamente as imagens mentais elaboradas, os
resultados, os processos e as ideias que compõem esses
raciocínios. Este longo processo, envolve a utilização da
linguagem matemática apropriada, nomeadamente notação,
simbologia e vocabulários próprios da Geometria. Deste modo,
os alunos estão a desenvolver o raciocínio geométrico e,
simultaneamente, estão a aprender conceitos geométricos,
linguagem específica da Geometria, assim como propriedades e
relações das figuras geométricas.
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Resumo
O presente texto relata parte de uma investigação orientada para compreender o
significado de argumentação atribuído pelo professor e descobrir quais os
processos argumentativos privilegiados aquando da conceção ou seleção de
tarefas dirigidas ao desenvolvimento da capacidade de argumentação matemática
de alunos do 11.º ano de Matemática A, desenvolvidas num contexto colaborativo
de trabalho. Seguindo uma metodologia de natureza interpretativa, a recolha de
dados foi realizada através de observação de reuniões e de aulas, de entrevistas às
professoras participantes e de recolha documental. Nesta comunicação, cingirnos-emos, apenas, a um dos casos estudados: a professora Rita. Os resultados
obtidos evidenciam que, para Rita, a argumentação é entendida como uma
capacidade, a desenvolver ao longo do ano e envolvendo qualquer tópico
matemático, e, além disso, configura-se como a expressão de um raciocínio
possível, uma tentativa de justificar enunciados, a partir do que se acredita como
verdadeiro. Relativamente ao processo privilegiado, aquando da selecção ou
conceção das tarefas, os resultados indiciam que Rita valoriza, por excelência, a
justificação, percecionada, no entanto, como prova intelectual.

Palavras-chave: Argumentação matemática, raciocínio matemático,
processos argumentativos, ensino secundário.

Introdução
No contexto do ensino e aprendizagem da Matemática, os
trabalhos do National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM, 1991, 1994, 2007), com o desenvolvimento de
princípios e normas para a educação matemática, refletem bem a
importância da argumentação e do raciocínio na matemática
escolar, especialmente interessantes, devido, tanto à sua
relevância internacional, como à influência que tiveram nos
desenhos curriculares de muitos países, nomeadamente o
português. Por exemplo, no programa de Matemática A, em
vigor, é dado relevo ao desenvolvimento da capacidade de
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argumentação dos alunos, enquanto componente do saber
matemático:
O hábito de pensar corretamente, que é o que afinal está em causa, deve ser
acompanhado do hábito de argumentar oralmente ou por escrito e, sempre que
possível, os estudantes devem realizar exercícios metodológicos de descoberta de
justificações (que não são mais do que novos problemas, por vezes dentro de
outros problemas cuja resolução carece de ser comprovada). (DES, 2001, p. 21)

A atenção dedicada, atualmente, às atividades de argumentação
na aula de Matemática pode ser justificada pela procura de
caminhos facilitadores da aprendizagem da prova (Duval, 1999).
A título de exemplo, salientamos os trabalhos de Balacheff
(1991); Ponte, Matos e Abrantes (1998) e de Brocardo (2001)
onde se encontram bem evidenciadas as dificuldades reveladas
pelos alunos no desenvolvimento de tal capacidade. Importa
acrescentar, ainda, que, nos últimos anos, a ênfase dada à
argumentação matemática tem vindo a ser legitimada nas provas
de avaliação externa de Matemática A (testes intermédios e
exames).
Com este trabalho procuramos compreender como perspetivam
os professores, em contexto colaborativo, a argumentação
matemática. Em particular, procuramos responder à seguinte
questão orientadora: Quais os processos argumentativos
(explicação, justificação, formulação e teste de conjeturas) que
privilegiam na elaboração de tarefas que concebem para
promover o desenvolvimento desta capacidade nos alunos?
Enquadramento Teórico
Argumentação: Da antiga à nova retórica, um longo percurso
Com o propósito de fazer uma breve exposição sobre o estado
da arte no que diz respeito à teorização da argumentação,
procurámos descobrir qual o quadro da emergência
contemporânea enquanto campo de estudos e constatámos que
A argumentação tem uma história teórica sinuosa. Plenamente reconhecida como
objeto de pesquisa, desde o início da civilização greco-romana, atravessou um
longo período de latência, entrecortada por alguns sobressaltos, para conhecer um
renascimento na época contemporânea. (Breton & Gauthier, 2001, p. 3)

No século XX, com a consolidação dos ideais democráticos e
com a crise das ciências, a argumentação ou a retórica
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(conceitos não unívocos, nalgumas perspetivas entendidos
mesmo como sinónimos) surge associada a uma nova conceção
de racionalidade e de verdade (verdade agora entendida como
possibilidade e plurívoca), como resposta à necessidade de
enquadramento dum pensar e dum agir críticos, libertos das
tiranias das soluções únicas.
Segundo Grácio (2008), a teorização contemporânea da
argumentação surge por reação ao que se pode designar “como a
imagem matematizada do pensamento” (p. 1). De facto, para
este autor, “é a partir do questionamento do ideal matemático do
pensar, preconizado por Descartes e refinado, nos séculos XIX e
XX, com matematização da lógica (nomeadamente através da
obra de Frege) que tanto a obra de Perelman, como a de
Toulmin se desenvolverão” (p. 1). Podemos considerar dois
períodos distintos na teorização contemporânea da
argumentação: o primeiro, caracterizado pela delimitação do
campo da argumentação, com as obras publicadas em 1958 –
The uses of argument de Toulmin e Traité de l’ argumentation:
La nouvelle rhétorique de Perelman e Olbrechts-Tyteca; e o
segundo período, “que se caracteriza pela emergência de
múltiplas abordagens teóricas da argumentação, cada uma com
um objeto de estudo diferente e recorrendo a pressupostos
metodológicos diferentes e por vezes inconciliáveis” (Grácio,
2008, p. 1).
Argumentação em matemática: À procura de um significado
Centrando-nos no significado para argumentação nas aulas de
Matemática, deparamo-nos com diferentes perspetivas.
Efetivamente, para Pedemonte (2002)
a argumentação em Matemática é a expressão de um raciocínio possível, uma
tentativa de justificar um enunciado ou conjunto de enunciados a partir daquilo
que se crê como verdadeiro, um processo em que as inferências se apoiam
principalmente sobre os conteúdos embora, na sua perspetiva, se possa mostrar
que também nas demonstrações, contrariamente ao que defende Duval, as
proposições não se afastam do conteúdo. (Pedemonte, 2002, citada por Boavida,
2005, p. 57)

Por sua vez, Krummheuer (1995, p. 231) afirma que
Empiricamente, o conceito de argumentação diz respeito às interações observadas,
ao nível da sala de aula, que dizem respeito às explicações intencionais de
raciocínio relativas a uma solução enquanto ou depois de ela se desenvolver.
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Já Duval (1993) aborda os conceitos argumentação, explicação
e justificação explorando e analisando as relações entre eles. A
principal relação entre argumentação e justificação é a sua
finalidade. Para o autor, a argumentação é produzida com o
objetivo de justificar uma afirmação ou tese. Assim, o autor
distingue, no processo justificativo, duas partes essenciais: a
produção de argumentos e o exame de aceitabilidade dos
argumentos produzidos. Consequentemente, será necessário
começar por caraterizar essas duas partes para poder definir a
argumentação e a relação com a justificação. Duval defende que
a produção de argumentos emerge da procura de resposta a
perguntas do tipo Porque afirmas que...? ou Porque respondes
que....?, enquanto as respostas às questões do tipo Porque
ocorre......? requerem, apenas, uma explicação.
Ora, neste estudo, e a fim de podermos proceder à análise das
produções dos alunos, seria, pois, necessário clarificar o
significado de mais alguns termos, nomeadamente, distinguir
explicação de justificação. Assim, optámos pela perspetiva de
Balacheff (1988), assumindo que enquanto a explicação é um
discurso, cujo objetivo é tornar inteligível o caráter de verdade,
adquirido pelo locutor, duma proposição ou dum resultado,
fazendo, frequentemente, apelo à intuição, a justificação é a
exposição das
comportamento

razões que legitimam
ou
acontecimento.

determinada

atuação,

Parece especialmente
relevante, em termos de argumentação, o processo seguinte: (1)
formular conjeturas; (2) procurar validá-las ou, pelo contrário,
refutá-las, produzindo razões ou argumentos; (3) estabelecer
relações entre razões e argumentos; e (4) examinar a sua
aceitabilidade em relação ao modelo teórico de referência.
Também os termos prova e demonstração foram objeto da nossa
pesquisa. Assim, constatámos que Balacheff (1988), ao
pretender clarificar estes conceitos, distingue-os, defendendo
que a demonstração, uma vez realizada, é aceite por toda a
comunidade perante a qual é apresentada e a prova pode ser
aceite por uma determinada comunidade e, no entanto,
rejeitada por outra. No âmbito da Matemática escolar,
Balacheff hierarquiza, entre as provas pragmáticas e as
intelectuais, quatro níveis principais que ocupam um lugar
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privilegiado na génese cognitiva da demonstração: empirismo
naïf; experiência crucial; exemplo genérico e experiência
mental. Os dois primeiros níveis provêm de uma mesma
racionalidade empírica (extraídos da experiência) e,
consequentemente, não permitem estabelecer a veracidade de
uma asserção. São, no entanto, fundamentais na validação ou
refutação de conjeturas. Para formular uma conjetura basta, por
vezes, observar alguns casos particulares e notar uma
característica que se mantém invariante, baseando-se os
argumentos nesses casos particulares. Existe, de facto, uma
rutura fundamental entre os dois primeiros níveis e os seguintes,
mas é o recurso à experiência mental que marca a passagem das
provas pragmáticas às intelectuais, uma vez que já não se trata
de ações efetivas, mas sim de ações interiorizadas (termo
utilizado no sentido piagetiano). São estas últimas ações que
serão necessárias para a elaboração de provas de um nível mais
elevado.
Assim, de acordo com o autor, a principal diferença entre
prova e demonstração reside na sua finalidade; enquanto que
na demonstração é validar, a prova pretende justificar no
interior de um determinado domínio teórico.
Tal como afirma Cuoco (2003), o raciocínio matemático
envolve mais do que a compreensão de ideias matemáticas e a
aplicação de métodos e procedimentos eficientes, é mais
exigente, pois encontra-se associado a diversas formas de
pensamento: (1) prever resultados, essencial para a formulação
de conjeturas; (2) criticar soluções, mesmo as corretas; (3)
procurar padrões ou generalidades; (4) analisar; e (5) sintetizar.
Esta perspetiva é consistente com a de Boavida (2008)
em Matemática, não raciocinamos apenas quando provamos algo. Também
raciocinamos ao apresentar razões que justificam afirmações ou posicionamentos,
ao tentar convencermo-nos a nós, ou a outros, da razoabilidade destas
justificações ou ao procurar explicar a coerência entre o que se aceita como válido
e as suas consequências. (p. 1)

Este significado, para raciocínio matemático, foi o que se
acabou por adotar neste estudo. Por outras palavras,
considerámo-lo como uma capacidade fundamental, que envolve
a argumentação matemática, isto é, processos como a explicação
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e a justificação de ideias, a formulação e o teste de conjeturas e,
numa fase mais avançada, a demonstração. Partilhamos,
contudo, da opinião de Pedemonte (2002) ao perspetivar a
demonstração, no contexto educativo, como um caso particular
da argumentação em Matemática.
Metodologia
Seguimos, no estudo, o paradigma interpretativo, uma vez que,
não considerando possíveis as representações absolutas,
subscrevemos uma perspetiva relativista da realidade. Optámos
pelo design de estudo de caso, tendo presente o objetivo do
estudo e também, porque, de acordo com Patton (1990, p. 54),
“os estudos de caso são particularmente úteis quando se
pretende compreender determinados indivíduos, determinado
problema ou uma situação particular, em grande profundidade”.
A nossa opção recaiu sobre dois casos: Laura e Rita (nomes
fictícios), duas das três professoras que se encontravam a
lecionar, durante o ano letivo 2009-2010, Matemática A no 11.º
ano de escolaridade numa mesma escola. Todavia, nesta
comunicação, apresentaremos, apenas, o que diz respeito ao
caso de Rita.
A opção por professores de Matemática A, do 11.º ano de
escolaridade, prendeu-se com o facto de ser no 11.º ano de
escolaridade que os alunos estudam o discurso argumentativo,
quer na disciplina de Português, quer na de Filosofia. A escolha
da escola foi orientada por um critério de conveniência, dada a
fácil acessibilidade e a recetividade facultada à investigadora.
Essa escola, com cerca de 1600 alunos, está situada nos
arredores do Porto.
O estudo foi desenvolvido num contexto de trabalho
colaborativo que pressupõe que “os diversos intervenientes
trabalham conjuntamente, não numa relação hierárquica, mas
numa base de igualdade de modo a haver ajuda mútua e a
atingirem objetivos que a todos beneficiem” (Boavida & Ponte,
2002, p. 46). Em contexto colaborativo foram concebidas sete
tarefas - aplicadas ao longo do ano, envolvendo diferentes
tópicos matemáticos - dirigidas ao desenvolvimento, nos alunos,
da capacidade de argumentação matemática. Tal conceção foi,
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obviamente, iniciada com a definição dos objetivos e dos
critérios de sucesso. No entanto, nesta situação particular, a
investigadora optou por não expressar as suas opiniões ou,
quando tal não podia ser evitado, fazia-o com parcimónia, uma
vez que pretendia recolher dados para responder às questões
inicialmente formuladas. Consequentemente, precisava, antes de
mais, de ouvir a voz das participantes no estudo, pelo que foram
realizadas reuniões, com uma periocidade média quinzenal, ao
longo do ano letivo 2009-2010. Além disso, nessas reuniões,
foram analisadas e discutidas as produções dos alunos relativas a
cada uma das tarefas. O processo de recolha de dados teve início
em setembro de 2009, tendo sido antecedido por um pedido de
autorização da investigadora dirigido ao Diretor da escola. Para
instrumentos de recolha de dados foram usadas a observação (23
reuniões de trabalho conjunto - RTC - e 11 aulas para cada
professora - A), a entrevista semiestruturada (uma primeira
realizada no início do estudo, - E1 -, e a segunda no final de
junho de 2010 - E2) e a recolha documental de diversos
documentos curriculares.
A intenção de seguir o modelo interativo de análise de dados de
Huberman e Miles (1994) não se configurou como uma
realidade. De facto, durante todo o trabalho de campo, a recolha
de dados foi dominante. Após a primeira fase da recolha de
dados, a análise ganhou profundidade. Elaborámos, para cada
uma das reuniões, um relatório pormenorizado que pretendia
articular as informações obtidas nas primeiras leituras das
transcrições das gravações áudio com as notas de campo
resultantes da observação das reuniões. Simultaneamente, fomos
analisando esses relatos e procedemos a uma análise mais fina
dos registos, focando a atenção nos processos matemáticos
valorizados por cada uma das participantes na conceção das
tarefas. À análise das transcrições das gravações áudio das
reuniões seguiu-se, com procedimento semelhante, a análise dos
registos de observação das aulas, das transcrições relativas às
entrevistas e da análise dos documentos. Neste artigo definimos
como categorias de análise o entendimento atribuído a Rita
sobre argumentação matemática no início e ao longo do
desenvolvimento do estudo.
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A argumentação matemática: Perspetiva de Rita
Rita, apesar de aparentar menos idade, tem cerca de 40 anos, é
casada e tem dois filhos ainda pequenos. Tem um ar gaiato, é
muito simpática, mas revela saber bem o que quer. Revela um
forte sentido de responsabilidade profissional, denotando,
também, um espírito muito crítico. Viveu sempre no distrito do
Porto, onde realizou todos os seus estudos (licenciatura em
Matemática (ramo educacional), estágio e mestrado em
Matemática). Teve, desde sempre, uma boa relação com a
Matemática, apesar de não a destacar de entre outras disciplinas:
Fiz o ensino básico e secundário todo, sem interrupções…e com boas notas
(risos). Sempre gostei de Matemática, mas também gostava de outras disciplinas...
Eu gostava de estudar! (E1, 3)

Ao longo do seu percurso profissional, Rita tem exercido
diversas funções, como por exemplo, delegada de grupo,
supervisora da Classificação dos Exames Nacionais do Ensino
Secundário de Matemática A e professora acompanhante dos
Planos da Matemática I e II. Como explica: “as oportunidades
não se devem perder, pois, por cada uma que se abraça, surge
uma nova” (E1, 3).
Rita é professora de Matemática, por opção, há vinte anos. Na
sua opinião, esta escolha foi influenciada não só pelo gosto que
desenvolveu, ao logo do percurso académico, pela Matemática,
mas, sobretudo, pela relação que estabeleceu com uma sua
professora: “a professora de Matemática do 9.º e 11.º anos
marcou-me muito! A professora foi decisiva para a escolha da
Matemática, de facto!” (E1, 4). A relação com os alunos é, na
sua opinião, o aspeto mais gratificante desta profissão. Gosta de
ensinar e está na profissão, sentindo uma grande satisfação
pessoal.
Argumentação matemática no início do estudo
Rita, na primeira entrevista, considera que argumentar, em
Matemática, deveria ser “explicar como é que se chega a
determinada conclusão ou resultado, explicar por que é que é
assim” (E1, 8). Na segunda reunião, comenta que para
desenvolver, nos alunos, a capacidade de argumentar, o
professor deverá criar oportunidades para que os alunos
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justifiquem, expliquem e formulem e validem ou refutem
conjeturas, como está evidenciado no comentário seguinte:
Acho que a formulação de conjeturas deve ser privilegiada... se queremos
desenvolver a argumentação. Não é só formular, pois não? Depois tem que se
validar... convencer os outros de que está correto ... o que afirmaram. E aí,
obviamente, entra a justificação! Estão interligadas, não se podem separar. Mas,
devemos começar por aí, por formular conjeturas. (RTC, 7out, 2)

Acrescenta, ainda, que tem vindo a procurar realizar, com os
seus alunos, tarefas onde eles possam “argumentar ou convencer
os outros de uma determinada propriedade” (RTC, 7out, 12),
embora, como refere, nem sempre com sucesso.
Rita parece entender que, na argumentação, seria também de
privilegiar o rigor na explicitação dos raciocínios:
Eu penso... para os ensinar... para que eles [os alunos] aprendam a argumentar,
temos de os deixar defender os seus pontos de vista, o que deverá ser feito com os
seus conhecimentos matemáticos… recorrendo às propriedades que conhecem,
tem que haver rigor nas afirmações, nas justificações que fazem quando estão a
expor o raciocínio. (RCT, 7out, 11)

Para Rita, ensinar os alunos a argumentar, em Matemática,
prende-se com a necessidade de os ouvir, de os deixar explicitar
os raciocínios desenvolvidos, usando, essencialmente, três
processos argumentativos: formulação de conjeturas, explicação
e justificação.
Argumentação matemática ao longo do estudo
O trabalho de conceção das tarefas originou, frequentemente,
bastante discussão.
Na reunião realizada a 14 de outubro de 2009, destinada à
elaboração da primeira tarefa a propor aos alunos, no âmbito do
estudo, foi selecionada uma de entre as duas tarefas
apresentadas. Esta decisão foi consensual, tendo Rita referido
que, das duas, esta tarefa era a mais adequada aos objetivos
previamente definidos. Acrescentou, ainda, que se deveria optar
por esta, uma vez que permitiria que os alunos desenvolvessem
a construção de argumentos válidos:
É que... assim podem arranjar argumentos..., o que é que eles têm de ver? Sim,
têm de... a definição de radiano, mas depois também têm de relacionar com o
comprimento do lado do triângulo. Acho que... o que importa é que procurem
articular isto tudo para serem capazes de argumentar... de justificar ... de
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conseguirem convencer. Sim, também penso que vai ao encontro dos nossos
objetivos... (RTC, 14out, 6)

Nas palavras de Rita, parece estar subjacente a ideia de que,
nesta tarefa, o raciocínio é a primeira fonte de legitimidade de
asserções e que os alunos se sentiriam confortáveis não só para
explicarem ideias emergentes, mas também para as justificarem.
Já aquando da elaboração da segunda tarefa, Rita pretende
incluir a formulação de conjeturas, como é evidente no
extrato do diálogo seguinte:
Rita – E acrescentávamos mais uma questão para eles validarem a conjetura que
tivessem formulado na primeira questão... se tivessem feito alguma coisa...
(...)
Rita – Eu acho que as tarefas têm que ter alguma abertura para que eles possam
desenvolver um certo raciocínio matemático... e, por isso, acho que devemos
colocar uma questão que os leve a formular conjeturas. Considero que... para eles
aprenderem a argumentar ... a formulação e a validação de conjeturas é quase tão
importante como a justificação. Tu não achas? (RTC, 25nov, 1 e 2)

Ao longo do diálogo, Rita insiste para se incluir a formulação e
validação de conjeturas, alegando que, quer estes processos,
quer a justificação, são importantes no desenvolvimento das
práticas argumentativas dos alunos.
Na pesquisa realizada para a conceção da terceira tarefa, Rita, ao
analisar algumas das tarefas apresentadas e discutindo a
definição dos objetivos, privilegia a justificação:
Eu penso que... interpretar enunciados, selecionar os dados e identificar a
conclusão são objetivos que teremos, obviamente, de ter, de considerar... mas, se
queremos trabalhar a argumentação... temos de ter... de incluir as justificações,
usando argumentos válidos e de tentar que eles [os alunos] consigam fazer a
passagem dos dados para a conclusão. Quer dizer, eu achava que eles deveriam
também ser capazes... de conseguir formular conjeturas, mas, na outra [tarefa 2]
eles reagiram tão mal... Se calhar temos de ir mais devagar... (RTC, 6jan, 1)

Na aula de 25 de janeiro, pudemos observar o episódio
vivenciado entre Rita e uma aluna, a respeito dos comentários
registados nas suas produções da primeira fase da tarefa 3:
1. Rita – Era suposto teres mostrado que as coordenadas eram aquelas, não era?
[apontando para o enunciado]
2. Maria – Sim e eu fui aplicar o teorema de Pitágoras e deu-me…
3. Rita – O que era pedido?
4. Maria – Mostra que D tem como coordenadas (8,
5. Rita – Será que chegaste a mostrar?
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6. Maria – Eu pensava que sim… tinha calculado! Consegui descobrir o 8 e o

4 3
7. Rita – Apesar de teres trocado a abcissa com a ordenada, só te limitaste a fazer
cálculos, não foi?
8. Maria – Só calculei, não expliquei? É isso!... Como está escrito no comentário
da stora.
9. Rita – Sim, é isso. Para mostrar não basta apresentar cálculos! Temos de
explicar o caminho usado para lá chegar. E agora já sabes o que deves escrever?
Ajudei-te na tua reflexão? (A, 25jan,3)

Neste episódio, quer Rita, quer a aluna, falam em explicação
parecendo atribuir este significado à justificação.
Ao elaborarem a tarefa 4, Laura e Rita optaram por conceber um
conjunto de questões cujas respostas lhes permitisse diagnosticar
dificuldades, ou ausência de conhecimentos, dos alunos acerca
de funções e respetivas propriedades, privilegiando, contudo, a
justificação. Efetivamente, como Rita argumenta,
Precisamos de saber quais são as conceções que eles têm... e as que não estão
corretas, isto é, se não há confusões... Podemos pedir-lhes que justifiquem
algumas afirmações que até podem ser erradas. Parece-me que poderá ser um bom
meio de diagnosticar as dificuldades deles. (RTC, 10fev, 2)

No entanto, Rita coloca a questão da eventual falta de
conhecimento necessário para os alunos procederem à
justificação de determinadas afirmações, dado serem pouco
formais, na sua perspetiva, os conhecimentos que os alunos
trazem do ano letivo transato:
(...) não nos podemos esquecer que eles não têm grandes conhecimentos sobre
funções... no 10.º ano era tudo intuitivo... não demos definições, nem nada disso...
deu-se tudo de uma forma intuitiva... e eles assim não vão ter as ferramentas que
precisam para justificar... (RTC, 10fev, 2 e 3)

Deste extrato, parece ainda possível inferir que Rita, nesta tarefa
diagnóstica, privilegia a justificação considerando-a apenas
possível quando sustentada por argumentos apoiados por
conhecimentos matemáticos formais. Assim, Rita parece revelar
uma conceção de justificação próxima do que Balacheff (1988)
designa por prova intelectual (baseada na formulação de
propriedades e das relações entre elas).
No diálogo que a seguir se apresenta, ocorrido durante uma aula
observada, parece emergir, uma vez mais, a justificação como
processo argumentativo privilegiado:
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Rita – Estamos todos convencidos de que as retas verticais não podem representar
funções? Se quisermos convencer alguém, temos de encontrar uma justificação,
não é? A justificação pode servir para nós termos a certeza absoluta que, de facto,
as retas verticais não podem representar funções
João – É preciso ser rigoroso!
Rita – Sim, tinham de construir um texto onde apoiassem as vossas justificações...
teriam de dar sentido ao que estavam a afirmar. (A, 25fev,4)

A tarefa 6 foi elaborada com a intenção de ser implementada
aquando da abordagem do tópico matemático operações com
funções. Atendendo a que, da experiência das professoras, era
do seu conhecimento que os alunos, de um modo geral,
revelavam dificuldades sobretudo na compreensão do conceito
de função inversa, decidiram conceber uma tarefa que
proporcionasse a possibilidade de averiguar se os alunos,
efetivamente, confundiam, ou não, função inversa com o cálculo
do inverso de um número. Para Rita, no que diz respeito à
argumentação matemática, a tarefa deveria propiciar,
preferencialmente, não só o estabelecimento da passagem dos
dados para a conclusão (objetivo de aprendizagem já por si
destacado na tarefa 3), mas, também, a elaboração de
justificações, usando argumentos válidos (fala 5):
1. Rita – Acho boa ideia! Vamos então ver o que escrevemos... Pode ser, como de
costume... uma história do género, a professora do António pediu aos alunos para
explicarem por que é que se f(3) é 2, então a imagem de 2, pela inversa de f, é 3.
2. Laura – Mas eles assim não têm que justificar! Limitam-se a explicar... Fica
muito mais simples! Eu acho que para além de eles explicarem têm de
fundamentar, dizer os porquês. Não pode ser só mostrar que é assim...
3. Rita – Sim, mas a minha ideia não era essa. Não queria que eles se limitassem a
explicar... às vezes acontece isso, pensamos... uma coisa e sai outra. Eu também
quero que eles justifiquem!
4. Laura – Está claro, então eles vão ter de justificar! Agora só falta encontrar a
afirmação. O que é que vão justificar? O que é que vamos escrever?
5. Rita – Temos de encontrar uma afirmação que eles possam justificar, partindo
do que já sabem... quer dizer, os argumentos que vão arranjar têm de ser válidos,
mas têm de vir dos conhecimentos... do que acabaram de estudar. Isto é o que eu
penso, entendem? (RTC, 17mar, 5 e 6)

Ora, neste diálogo, Rita provocou, novamente, o questionamento
sobre o significado dos termos explicação e justificação (falas 1
e 3) e revelou, uma vez mais, o modo como entende a
justificação (fala 5) - baseada na formulação de propriedades e
das relações entre elas. Assim, parece que podemos concluir
que, também nesta tarefa, o processo argumentativo privilegiado
por Rita é a justificação.
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Na conceção da tarefa 7, as professoras decidem incluir a
demonstração. Esta ideia poderá ter sido induzida pelo facto de
os alunos se encontrarem a estudar o tópico sucessões e de o
programa de Matemática nele contemplar a demonstração de
alguns teoremas. Rita propõe, ainda, a apresentação de
diferentes técnicas de demonstração, conforme parece estar
evidenciado na fala seguinte: "Eu também gostava de ver com
eles a demonstração. Eles já estudaram, quando forem fazer a
tarefa [tarefa 7], a indução matemática e gostava que eles vissem
outros processos de demonstração... (OR12maio,4).
Ainda a respeito do teor das questões para a tarefa 7, Rita faz o
seguinte comentário:
Nós [a equipa de trabalho envolvida neste estudo] não temos valorizado a
formulação de conjeturas, temos insistido na validação, quer dizer nas
justificações... eles [os alunos] têm, sobretudo, feito justificações. Eu não sei...
mas, mesmo depois disto, será que conseguem fazer demonstrações? Eu não sei...
acho que eles precisam de perceber... que uma demonstração não é mais do que
um raciocínio... um raciocínio que vai tentar justificar... uma conclusão e que...
deverá ser suficientemente rigoroso. Agora, nesta última tarefa, era necessário que
eles vissem... que compreendessem... (RTC, 12maio, 4)

Deste comentário, podemos concluir, uma vez mais, que, para
Rita, a justificação é um processo a privilegiar nas tarefas
dirigidas ao desenvolvimento da capacidade de argumentação
matemática dos seus alunos e que terá de estar presente,
também, nas questões relativas à demonstração. É pertinente
referir a importância do rigor, que continua a estar subjacente à
noção de justificação conforme está patente na expressão
“suficientemente rigoroso”. Rita, na elaboração das sete tarefas,
valoriza, por excelência, a justificação, percecionada, no
entanto, como prova intelectual.
Rita, no final do estudo, refere a importância da seleção das
tarefas no desenvolvimento da capacidade de argumentação
matemática dos alunos, mas acrescenta que
a escolha de tarefas foi importante, mas não terá sido, por si só, suficiente para
garantir o sucesso da nossa finalidade: desenvolver a capacidade de argumentação
matemática dos alunos (risos)... Eu penso que as oportunidades que lhes criámos,
aquando da aplicação das sete tarefas, permitiram desenvolver uma cultura de
argumentação na sala de aula, mas nós tivemos de estar muito atentas para poder
aproveitar as explicações e justificações dadas pelos alunos, procurando sempre
rentabilizá-las. Obviamente, foi um grande desafio... para eles e para nós! (E2, 5)
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Conclusões
A análise do conjunto dos objetivos, definidos, em contexto
colaborativo, para cada uma das sete tarefas implementadas
pelas participantes, permite revelar que se poderão encontrar
dois focos de ação: um, mais dirigido aos tópicos matemáticos
abordados no momento em que a tarefa iria ser aplicada, está
centrado na compreensão de tópicos matemáticos incluídos no
currículo prescrito para o 11.º ano e um outro foco mais
diretamente relacionado com processos argumentativos a serem
usados pelos alunos: formulação de conjeturas, refutação ou
validação, explicação e justificação. Ao longo do estudo, parece
emergir uma evolução no significado que Rita atribui a
argumentação matemática. No final do estudo, Rita entende que
a argumentação deve ser perspetivada como a expressão de um
raciocínio possível, uma tentativa de justificar enunciados, a
partir do que se acredita como verdadeiro e considera que tarefas
desafiadoras, dirigidas à argumentação, deverão incluir
experiências de prova, privilegiando a justificação. Estas
experiências, segundo Balacheff (1988), poderiam ser
enquadradas nas provas intelectuais, isto é, a justificação deve
ser baseada na formulação de propriedades e das relações entre
elas. Ao longo do estudo notou-se, ainda, que Rita privilegiou o
desenvolvimento, nos alunos, da capacidade de raciocinar
matematicamente (DGIDC, 2007).
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Resumo
A argumentação contribui para o desenvolvimento da compreensão matemática.
Neste âmbito desenvolveu-se um estudo que analisou a qualidade da
argumentação matemática de alunos do 5.º ano de escolaridade quando envolvidos
na resolução de tarefas de perímetro e área. Para o concretizar utilizou-se uma
abordagem de natureza qualitativa, com desenho de estudo de caso. Nesta
comunicação apresenta-se parte do estudo realizado.
A investigadora assumiu o papel de observadora participante. Foi acompanhado
um caso, constituído por um par de alunos. A recolha de dados realizou-se em
ambiente natural de sala de aula e recorreu a tarefas, à observação, a registos
áudio e vídeo e a entrevistas.
As conclusões permitem dizer que os argumentos apresentados foram algumas
vezes completos, rigorosos e gerais, mas possuíam fragilidades que necessitaram
do apoio da professora ou da investigadora para o par refletir sobre os argumentos
usados e os reformular, se considerasse necessário. Na maioria das tarefas foi
necessária a entrevista para que a argumentação se tornasse mais explícita e
completa; as principais dificuldades prenderam-se com falta de diálogo entre o par
na partilha do raciocínio, em ouvir-se e tentar compreender o modo como o outro
pensa, em raciocinar sobre o pensamento do colega, em refletir e construir a
contra argumentação. Estas dificuldades foram potenciadas por não ter havido
trabalho prévio de desenvolvimento da argumentação, não estando o par
habituado a esta dinâmica de trabalho. Assim, é essencial propor tarefas
envolvendo a argumentação e esta opção deve ser prolongada no tempo, para que
os efeitos se possam notar.

Palavras-chave:
Raciocínio,
argumentação,
colaborativa, argumentação coletiva.

argumentação

Introdução
Para o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos,
tal como preconizado pelo Programa de Matemática do Ensino
Básico (ME, 2007), a capacidade de argumentar assume papel
central a que importa atender. Pretende-se que os alunos
justifiquem, argumentem e discutam argumentações de outros,
formulem e testem conjeturas e exprimam e discutam ideias
185

Joana Silva, Lina Fonseca
matemáticas. No que concerne à argumentação matemática o
NCTM-APM (2007) refere que os vários programas de ensino
não superior devem habilitar todos os alunos a desenvolver e
avaliar argumentos e, por isso estes devem “discutir o seu
raciocínio com o professor e os colegas, explicando em que se
basearam para formular as suas conjeturas e a lógica das suas
afirmações matemáticas” (p. 310). Deste modo os alunos tornarse-ão “mais competentes na utilização adequada do raciocínio
indutivo e dedutivo” (p. 31). Este estudo pretendeu analisar a
qualidade da argumentação matemática de alunos do 5.º ano de
escolaridade quando envolvidos na resolução de tarefas
envolvendo perímetro e área. Para o orientar foram delineadas
as questões seguintes: Como se caracteriza a argumentação
matemática de alunos do 5.º ano de escolaridade? Como se
caracterizam as dificuldades manifestadas por alunos do 5.º ano
de escolaridade? Como é possível ultrapassar algumas das
dificuldades?
Enquadramento Teórico
Argumentação
Alguns autores (e.g., Aberdein, 2008; Douek & Pichat, 2003;
Fonseca, 2004; Mercer, 2000) entendem argumentos como
sendo meios a que se recorre para apresentar raciocínios e são
usados para convencer os interlocutores da credibilidade do que
estamos a defender. Os argumentos tanto podem ser utilizados
para apoiar como para refutar uma ideia.
O dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea (Academia
das Ciências de Lisboa, 2001) apresenta argumento como sendo:
“Raciocínio, razão ou prova destinados a demonstrar a lógica, a
verdade ou a falsidade de uma afirmação, uma doutrina…; dito
ou escrito que contenha esse raciocínio. 2. Discussão, alteração,
pugna verbal” (pp. 334-335). Argumentar é “1. procurar
convencer ou demonstrar com argumentos; expor razões,
fundamentos para provar, defender, atacar uma opinião, uma
tese, …: apresentar argumentos contra ou a favor, fazer uma
argumentação (…) 5. discutir um assunto; trocar razões ou
argumentos que estão na base de opiniões”. (p. 334) e
argumentação é “1. Ação, resultado ou sistema de argumentar,
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de expor um conjunto de razões, fundamentos ou argumentos
para provar uma tese, defender uma opinião, fundamentar uma
crítica (…) 2. Conjunto de argumentos, de razões e provas
ligadas entre si, para se chegar a uma conclusão ou para a
justificar, coerente, convincente; fraca, forte”. (p. 334).
Relativamente ao objetivo primordial da argumentação Fonseca
(2004) suportando-se em Balacheff, refere que é o de “obter a
concordância do interlocutor” (p. 65) e convencê-lo, e não “o de
estabelecer a verdade da afirmação” (p. 65). Deste modo os
resultados da argumentação, as resoluções dos problemas podem
não ter caráter definitivo. Quando os alunos têm pontos de vista
diferentes têm de contra argumentar relativamente aos
argumentos dos outros, discutir, defender uma opinião com o
objetivo de chegar a uma conclusão. Por seu lado, Komatsu
(2009) refere que com a argumentação o pretendido é “que os
estudantes cheguem a um consenso através de argumentos
matemáticos, conciliando diferentes abordagens” (p. 394).
Neste estudo entende-se que argumentar é apresentar
argumentos contra ou a favor, expor razões; defender e/ou atacar
uma opinião, procurar convencer, com base em argumentos que
demonstrem uma lógica, sobre a verdade ou a falsidade de uma
afirmação.
As argumentações produzidas no dia-a-dia suportam-se em
aspetos social e historicamente aceites. Uma criança começa a
utilizar a argumentação em casa, junto dos amigos e em outras
interações, sempre que pretende convencer alguém de alguma
das suas ideias (Fonseca, 2004, referindo Duval). A forma e o
tipo de argumentos que são apresentados variam consoante
quem querem convencer. Pode convencer-se sem utilizar
argumentos válidos ou gerais. Por vezes, os alunos verificam
que um exemplo funciona numa determinada situação e
aceitam-no como válido para todas as outras. Os argumentos
que se apresentam têm como principal objetivo ser convincentes
mesmo para aqueles que não tenham a mesma ideia. Estes
argumentos podem prevalecer algum tempo ainda que sejam
inadequados, sendo por isso necessário que passem por
sucessivas etapas de contra-argumentação. Os que as
conseguirem ultrapassar ficam com uma resistência reforçada. A
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resistência de um argumento é importante pois “fazer
matemática é trabalhar com objetos resistentes” (Fonseca, 2004,
p. 66). Numa argumentação, se os argumentos apresentados não
resistirem devem ser reavaliados, readequados, reformulados, de
modo a torná-los resistentes ou em última análise abandonados
(Fonseca, 2004).
Para que argumentos convincentes resistam devem ser
completos de modo a que o encadeamento dos raciocínios não
apresente falhas. Se forem gerais elimina-se grande parte da
possibilidade de ocorrerem falhas quando se pretende a
generalização. Os argumentos que apresentem estas
características podem não ser rigorosos, mas a comunidade onde
foram produzidos e apresentados pode aceitá-los como tal.
Fonseca (2004) considera que para constituírem uma
justificação matemática os argumentos devem ser convincentes,
completos, rigorosos, gerais e resistentes.
Os argumentos utilizados pelos alunos devem ter o poder de
conseguir mudar as certezas dos seus colegas ou suscitar-lhes a
necessidade de apresentação de novos argumentos que
consolidem ou refutem os argumentos anteriores que
inicialmente pareciam resistentes.
Argumentação coletiva e argumentação colaborativa
O processo de ensino-aprendizagem é um evento social e,
devido ao contexto de sala de aula, a maioria dos formatos de
argumentação são iniciados pelo professor, sendo ele que
estabelece a negociação entre os vários participantes
(Krummheuer, 1998). O investigador designa este processo de
argumentação como interativo que contribui para “iniciar,
orientar e avaliar a aprendizagem” (p. 224) de um aluno.
Hunter (2007) e Krummheuer (1995, 1998) defendem que a
argumentação entre vários elementos pertencentes à turma, se
designa por argumentação coletiva. Hunter (2007) considera que
para que a argumentação coletiva se faça com sucesso, os alunos
têm de ter conhecimento da importância de convencer os
colegas e de estarem esclarecidos quanto às noções de discutir e
de discordância. No momento em que a questão central é aceite
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por todos é porque a negociação dos argumentos foi efetuada
com sucesso.
Na argumentação coletiva podem surgir aspetos negativos e o
mais relevante parece ser o facto de os alunos poderem não
concordar com as argumentações apresentadas mas, pelo
contexto de sala de aula, não se sentirem à vontade para em
grande grupo se exprimirem, acomodarem-se e não
apresentarem o seu raciocínio. Assim, Krummheuer (1995)
refere que, por vezes, a argumentação coletiva nas aulas de
Matemática acontece com um acordo apenas sobre um núcleo da
argumentação construída.
Krummheuer (1998) analisou, num pequeno grupo, a produção
coletiva de argumentos por alunos do segundo ano de
escolaridade. Os alunos produziam-nos não só com o objetivo
de conduzirem a um resultado, mas também com o intuito de
explicitarem as suas razões. Neste estudo o investigador
concluiu que quando as crianças estão envolvidas ativamente na
criação de argumentos, “podem ser apresentadas afirmações que
não conduzem a um resultado ou a um consenso entre os
intervenientes” (p. 227).
Na sala de aula os alunos devem trabalhar à imagem dos
cientistas, baseando a discussão em argumentos, e não numa
discussão agressiva (Andriessen, 2006). Para o autor na
argumentação colaborativa os alunos trabalhem em pequenos
grupos para resolver problemas e esperam chegar a um acordo
no final, apresentando argumentos contra ou a favor e
justificando. O autor defende que os alunos desenvolvem
compreensão quando argumentam colaborativamente. No
entanto, muitos alunos sentem que a argumentação é um
desperdício de tempo, preferindo que os professores lhes deem
as respostas. Se a argumentação se desligar da competição, de
situações em que os alunos podem perder a face e se focar na
compreensão, na explicação, no raciocínio e no sucesso
interpessoal contribui-se para que os alunos não queiram apenas
as respostas, mas pretendam argumentar em defesa das suas,
pois a argumentação é um meio de experienciarem a autonomia
e o poder da aprendizagem.
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Hunter (2007) estudou diferentes formas de interação na sala de
aula e como é que essas formas foram utilizadas para alterar o
discurso dos alunos de modo a que todos participassem na
argumentação colaborativa. Notou que quando os alunos
trabalham em pequenos grupos estão envolvidos em
participação colaborativa no diálogo matemático, quer como
ouvintes quer como falantes e tentam prever as questões que os
colegas colocarão para contra-argumentar. A investigadora
recorria várias vezes ao “revoicing” para colocar os alunos, que
tinham argumentado, a refletir sobre o que disseram e lançar
novamente a necessidade de argumentarem. Nos momentos de
discussão em grande grupo o professor passa a ser o
organizador, orquestrando as participações dos alunos, para que
as diferentes ideias sejam apresentadas e analisadas. A
orquestração da discussão pelo professor permite que os alunos
atribuam novos significados aos conteúdos e às estruturas de
participação social na sala de aula (Forman & Ansell, 2002).
Professores e alunos podem utilizar “revoicing” para modificar a
forma como reivindicações argumentativas são propostas,
justificadas e contestadas.
Para Cobb e Bauersfeld (1995), aquando da resolução de
problemas em pequenos grupos, os alunos têm de ser
participantes persistentes “para resolver problemas desafiadores,
para explicar individualmente as suas soluções pessoais aos
parceiros, ouvir e tentar compreender as explicações do
companheiro na tentativa de chegar a um consenso sobre uma
resposta, e, idealmente, um processo de resolução” (p. 27).
Vantagens da utilização da argumentação coletiva e
colaborativa
Vários autores e organizações (e.g. Douek & Pichat, 2003;
Godino, Batanero & Font, 2004, Gould, 2003; Hunter, 2007;
NCTM-APM, 2007) referem benefícios da estimulação da
argumentação e da apresentação do raciocínio do aluno à turma.
A discussão em sala de aula foi considerada importante para a
aprendizagem da matemática visto que é “importante para que
os alunos conheçam os processos do pensamento matemático”
(Gould, 2003, p. 165) e a argumentação matemática “contribui
para o desenvolvimento partilhado da compreensão da
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matemática.” (p. 166). Os alunos devem ser capazes de
comunicar, organizar e criticar as suas ideias, interpretar as
ideias dos outros, argumentar e contra-argumentar, havendo
enriquecimento da sua perspicácia quando apresentam os seus
argumentos e “os seus métodos de resolver problemas, quando
justificam o seu raciocínio à turma e ao professor” (NCTMAPM, 2007, p. 67); “ouvir a explicação dos outros permite que
os alunos desenvolvam a sua própria compreensão matemática”
(p. 66) e os alunos tornar-se-ão “mais competentes na utilização
adequada do raciocínio indutivo e dedutivo” (p. 310). Defendem
que os principais benefícios da argumentação para os alunos
são: (1) melhorar a capacidade de discussão ou de comunicação
de informação matemática e de resolução de problemas
matemáticos; (2) evoluir na capacidade de interpretar e avaliar
criticamente a informação matemática; (3) consciencializar-se
das suas dúvidas e se o que escrevem faz sentido; (4)
desenvolver a sensibilidade para a importância do rigor no uso
da linguagem; e (5) conhecer processos de pensamento
matemático.
Andriessen (2006), Cobb e Bauersfeld (1995), Forman e Ansell
(2002), e Smith e colaboradores (2009) apresentam benefícios
para a utilização da argumentação colaborativa na sala de aula:
(1) contribuir para uma melhor compreensão dos conceitos
através de atividades que envolvam elaboração, raciocínio e
reflexão; (2) ajudar os alunos a aprender sobre as estruturas
argumentativas; (3) desenvolver a consciência social e a
capacidade de colaboração em pequeno e grande grupo; (4)
participar efetivamente em grupos de trabalho em contexto
social, onde é exigido argumentar com competência; (5)
preparar os alunos para saber viver em contexto social; (6)
contribuir para desenvolver a capacidade de raciocínio; (7) dar
oportunidade ao aluno de ouvir e/ou refletir sobre um
enunciado; e (8) ajudar os alunos a transmitir as suas ideias
clarificando-as para outros.
Metodologia
Para concretizar o estudo utilizou-se uma abordagem qualitativa
e optou-se por um design de estudo de caso, pelo interesse em
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compreender o que os alunos dizem e como realmente pensam
(Bogdan & Biklen, 1994; Vale, 2004).
O grau de envolvimento da investigadora com os alunos foi
variável, assumindo diferentes papéis de atuação na sala de aula.
Durante a resolução das tarefas, devido ao tipo de interação
estabelecida com os participantes no estudo, a investigadora foi
observadora participante, mas não docente da turma. No
momento da apresentação e discussão coletiva das tarefas era a
professora titular que geria a aula, intervindo a investigadora
apenas pontualmente. A turma do 5º ano de escolaridade era
constituída por 22 alunos que tinham idades compreendidas
entre os 9 e 14 anos. Para promover o debate de ideias os alunos
trabalharam sempre em pares.
Nesta comunicação apresenta-se o trabalho de um caso, o par
constituído pelo Eduardo e o Diogo. Estes alunos tinham uma
autoestima bastante elevada relativamente às suas capacidades
matemáticas, consideravam-se bons alunos, eram assim
considerados pelos colegas e tinham bons resultados nas
avaliações de matemática. Ao escolher este par pretendeu-se
observar como é que cada um aluno convencia o colega, porque
ambos consideravam ter razão.
Os dados foram recolhidos, durante dois meses, através de
vários instrumentos, tais como tarefas (treze), observação direta,
registos de observações, entrevistas, resoluções produzidas pelos
alunos e gravações vídeo e áudio, de modo a permitir uma
descrição minuciosa e a triangulação dos dados (Vale, 2004).
Apesar do contacto direto em sala de aula permitir a observação,
nem sempre foi possível compreender os raciocínios que
levaram os alunos a determinada argumentação. Nesses casos,
as entrevistas permitiram colmatar esta limitação. Na exploração
de cada tarefa foi seguido o mesmo procedimento: distribuída a
tarefa e o material, lido o enunciado, a tarefa era resolvida pelos
pares. Após a resolução promovia-se a apresentação e discussão
em grande grupo, orientada pela professora da turma, para que
os alunos pudessem analisar, argumentar e apresentar diferentes
estratégias, com a finalidade de construírem uma argumentação
coletiva. Durante a resolução os pares, que tivessem dúvidas,
solicitavam esclarecimentos às duas professoras presentes. As
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entrevistas foram efetuadas pouco tempo após a realização das
tarefas para que os alunos tivessem presente o seu trabalho.
Revelaram-se necessárias para obter informações que não
puderam ser obtidas pela observação, nem o contexto de sala de
aula permitiu que fossem exploradas.
De acordo com os dados recolhidos, o quadro teórico (Fonseca,
2004; Hunter, 2007; Andriessen, 2009; Krummheuer, 1995,
1998) e as questões de investigação foram estabelecidas
categorias de análise para apreciar a qualidade da argumentação.
Definiram-se três níveis para a qualidade da argumentação:
bom, médio e fraco. Considerou-se a correção dos conceitos
matemáticos usados e do raciocínio construído, a qualidade da
generalização, da linguagem matemática e dos registos
efetuados e as caraterísticas dos argumentos.
Apresentação e Discussão de Resultados
Apresenta-se a resolução do par relativamente a uma tarefa, a
tarefa 7.
TAREFA 7
Na figura estão representados quatro triângulos equiláteros.



Desenhem os dois triângulos seguintes.



Considerando como unidade de medida de
comprimento a base do triângulo da Fig.1, completem
a seguinte tabela.
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Triângulo

1

2

N.º de pontos na
base

2

3

Perímetro dos
triângulos

3

6

3

4

5

6

Observem os números que representam o número de pontos da
base. Que números são?
Qual a relação entre o número do triângulo e o número de
pontos da base? Expliquem como pensaram.


Observem os números que representam o perímetro do
triângulo. Que números são?



Identificam alguma relação entre o número do
triângulo e o seu perímetro? Expliquem o raciocínio.



Considerando como unidade de área a área do triângulo
da Fig.1 completem a seguinte tabela.

Triângulo

1

Área do
triângulo
geral

1

2

3

4

5

6

Observem os números que representam a área. Que números
são?


Qual a área do triângulo 8? Como descobriram?



Qual a área do triângulo 30? Expliquem como
pensaram.



O modo como pensaram convence os vossos colegas?
Porque dizem isso?

Os alunos leram a tarefa e começaram por contar o número de
pontos da base de cada um dos triângulos apresentados.
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Verificaram que existia regularidade entre eles, permitindo-lhes
desenhar os dois próximos triângulos. O Diogo disse que “o
número de pontos da base é mais um que o número”.
Observaram corretamente as alterações entre as figuras e
desenharam os triângulos seguintes, corretamente e sem
dificuldade.

Figura 1. Resposta do par à alínea a)

Depois do desenho passaram à alínea b). A primeira reação do
Diogo após a leitura do enunciado foi a de contar o número de
pontos e a medida do perímetro, para preencherem a tabela.

Figura 2. Preenchimento da tabela relativa à alínea b)

O Diogo repetiu o que já tinha dito que “o número de pontos da
base é mais um que o número” e o Eduardo acrescentou, com
linguagem mais correta, que “o número de pontos de cada lado
do triângulo é mais um do que o número do triângulo”.
Identificaram a relação pedida em b) como sendo “os números
seguidos”.
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Figura 3. Resposta do par à primeira parte da alínea b)

Tiveram dificuldade em interpretar a segunda parte de b) e
pediram a ajuda da investigadora. Através da observação da
tabela concluíram corretamente, mas sem justificarem

Figura 4. Resposta do par à segunda parte da alínea b)

Para responder a c) identificaram os valores encontrados para o
perímetro como sendo da tabuada do três, tendo respondido
“São números múltiplos de 3”. Para responder a d) indicaram
“perímetro do triângulo… número da figura vezes três”. Só na
entrevista é que o Diogo justificou que o perímetro é “o número
da figura vezes 3” e o Eduardo acrescentou “porque tem três
lados!”. Questionados sobre o perímetro de um triângulo de lado
100, o Diogo respondeu “se for o 100 é 3x100”. A investigadora
desafiou o par:
Inv - “Agora qual vai ser o perímetro de um triângulo de ordem qualquer, por
exemplo n?”
Edu – Mas eu não sei quanto tem de lado!
Inv. – É n!
Diogo – Já sei! Contamos os da base…
Edu – É!? E quanto tem a base?
Diogo – n!
(…)
Inv. – n vai ser uma ordem qualquer de um triângulo. Como calculo o perímetro
para essa figura?
Edu – É um triângulo?
Inv. – É.
Edu – Lado mais lado mais lado.
Inv. – Mas nós dissemos que era n.
Diogo – Perímetro….
Inv. – Explica Diogo.
Diogo – O triângulo n é que em vez de ter o três vai ter o n.
Edu – Ah, já sei!
Inv. – Então como fica o triângulo n?
Diogo – l+l+l.
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Inv. – Mas é n de lado!
Edu – n+n+n.
Inv. – Ou?
Diogo e Edu [em coro] – 3xn

Com incentivo e apoio conseguiram generalizar e escrever a
expressão algébrica do perímetro de qualquer triângulo da
sequência.
Quando leram a alínea e) a primeira reação do Diogo foi “como
se calcula a área do triângulo?”, mas logo concluiu que “ah, já
sei! Pegamos na área deste triângulo [Triângulo 1] e vemos em
cada um quantos tem”. O Eduardo ficou com algumas reservas
e, para esclarecer, achou necessário perguntar à professora.

Figura 5. Divisão dos triângulos para obtenção da área

De seguida contaram o número de triângulos unitários contidos
em cada triângulo e preencheram a tabela.
Começaram por assinalar a relação aditiva entre um termo da
sequência e o termo seguinte. O Diogo observou que o número
obtido para a área de cada triângulo era o resultado de
multiplicações especiais, dizendo “1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6,
7x7…”. Assinalaram na parte de cima da tabela (Fig. 6) o
número pelo qual era necessário multiplicar cada número do
triângulo, para obter a sua área. O Eduardo disse-lhe “é a
tabuada!”. O Diogo parecia que não sabia como transmitir o que
eram aquelas multiplicações e pediu ao colega que escrevesse.
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Figura 6. Preenchimento da tabela relativa à alínea e)

Figura 7. Resposta do par à alínea e) eram aquelas multiplicações e
pediu ao colega que escrevesse.

A resposta revelou dificuldades no uso da linguagem
matemática e, como tal, tiveram dificuldade em explicar o
raciocínio. Na entrevista foi pedido esclarecimento.
Inv. – Escreveram: “São múltiplos da tabuada do respetivo triângulo”. Não
percebi o que querem dizer com isto.
Diogo – Aqui?
Inv. – Sim.
Edu – 1x1 dá 1.
Diogo – 2x2 dá 4…
Inv. – Não me podem dizer isso de outra forma?
Diogo – Multiplicando o respetivo número pelo mesmo.
Edu – Nós reparámos que o número da figura 1 dava um certo resultado e
testamos nas outras figuras e dava certo!
Inv. – Não percebi?!
Diogo – 8x8 é 8.
Inv. – Como?
Diogo – 64.
Edu – 62. Ai não, 64!
Diogo e Edu – 2x2 4; 3x3 9; 4x4 16…

Para a área do 8º triângulo justificaram
Apesar de não ter sido pedida a área do 7º triângulo o par
indicou-a, procedendo por recorrência a partir da área do 6º
triângulo. No entanto, enganaram-se no número que
adicionaram, o doze, em vez do 13. Parece que o Diogo quis
manifestar que a resposta apresentada era convincente por ter
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dito e escrito “não se preocupem porque testámos com todos os
outros triângulos e dava certo”. No entanto, não apresentaram
exemplos do que se estavam a referir ao dizer “testámos com
todos os outros”. Ao serem interpelados para esclarecer o que
queriam dizer, o Diogo e o Eduardo acharam que já estava tudo
bem explicado.

Figura 8. Resposta do par à alínea f)

Para a área do 30º triângulo justificaram do seguinte modo:
Diogo – [Lê a questão e escreve a área do triângulo 30]
Diogo e Edu – 30x30.
(…)
Diogo – 30x30 é 900. Ah ya, agora nem precisámos de escrever muito. Pensámos
da mesma maneira que na alínea anterior.

Os argumentos apresentados pelo Diogo, aparentemente, foram
convincentes porque conseguiu transmitir à turma o seu
raciocínio de forma clara e simples e não houve qualquer
questão ou pedido de esclarecimento.
Na alínea h) disseram que o seu raciocínio convencia os colegas,
pois fizeram a sua verificação nos outros triângulos, ficando
assim esclarecidos,

Figura 9. Resposta do par à alínea h)

O par apresentou argumentos gerais para o perímetro pois
indicaram-no para qualquer triângulo da sequência, recorrendo
mesmo à linguagem algébrica. Para a área, como ainda não
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conheciam os quadrados perfeitos, conseguiram verificar que
aqueles números eram especiais, mas tiveram dificuldades em
generalizar algebricamente, apesar de terem indicado
corretamente a área do 30º triângulo. Durante a resolução da
questão o par conversava e solicitava a ajuda da professora para
esclarecer o que era pedido. No final mostraram-se em
concordância, satisfeitos com a resposta e convencidos de que
escreveram o esperado e corretamente. Quando questionados na
aula explicaram prontamente como tinham pensado. No entanto,
poderiam ter-se explorado mais as suas participações para que
explicassem melhor, de forma mais completa e rigorosa, mas a
gestão do tempo de aula não foi nesse sentido.
O nível da argumentação colaborativa do par foi média porque,
apesar de se verificarem algumas situações menos corretas,
souberam trabalhar em conjunto partilhando conhecimentos
matemáticos, raciocinando sobre o que o outro dizia, mas ainda
refletindo pouco. Numa das situações, quando discordaram, para
desfazer a divergência, em vez de contra-argumentarem um com
o outro, chamaram a professora. Verificou-se que nem sempre
conseguiam ouvir o colega porque cada um falava do seu
raciocínio e, por vezes, em simultâneo. Na entrevista
reconheceram que “devíamos ser mais organizados a falar”.
Durante o trabalho escrito surgiram, pontualmente, momentos
de argumentação agressiva em que não se souberam ouvir e
nada ou pouco refletiram “Tu és maluco!” (Diogo) ou “Está
calado.” (Eduardo).
As dificuldades que surgiram prenderam-se com a compreensão
de questões da tarefa; a forma como partilhavam o raciocínio
um com o outro; a apresentação de argumentos para justificar a
sua discordância; a necessidade extrema do aval da professora
para confirmar qual dos dois estava certo e/ou ajudar a chegar à
resposta correta. Apesar de não considerarem a professora como
a única transmissora do conhecimento, nos momentos de
insegurança e dúvida recorreram à pessoa que consideravam
como detentora da verdade. Consideraram as descobertas
fascinantes, pois se entendiam as estratégias de resolução
escolhidas de “alto nível” (Diogo) reagiam satisfatoriamente e o
Diogo até mesmo com euforia.
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Conclusões
O tipo de tarefas que lhes foi apresentado e a dinâmica de
trabalho de sala de aula foi diferente do que os alunos estavam
habituados, pelo que, inicialmente, os argumentos que
apresentavam possuíam muitas fragilidades. Este aspeto pode
dever-se ao facto de os alunos não terem conhecimento que para
argumentarem matematicamente necessitavam de recorrer a
justificações para apoiarem as suas “reivindicações, convencer
os seus colegas e professor” (Gould, 2003, p. 166) e que o que
era desejado era que chegassem “a um consenso através de
argumentos matemáticos, conciliando diferentes abordagens.”
(Komatsu, 2009, p. 394). Assim, os alunos necessitaram de
apoio em todas as tarefas para que conseguissem explicar a
forma como pensaram e apresentassem os seus argumentos
matemáticos. Por vezes não viam grande interesse em explicar o
modo como pensaram e preferiam esperar pelo diálogo em
grande grupo, a fim de obterem uma resposta, do que tentar
construir a sua resposta, situação concordante com Andriessen
(2006), de que, atualmente, muitos alunos sentem que a
argumentação é um desperdício de tempo, preferindo
simplesmente que os professores lhes deem as respostas.
O par conseguiu apresentar algumas vezes argumentos
completos, rigorosos e convincentes. Pontualmente conseguiram
apresentar argumentos gerais e resistentes, como, na tarefa 7 no
caso do perímetro. No entanto, apenas pontualmente o
conseguiram realizar de forma autónoma, pois na maioria das
situações necessitaram de orientação, quer na aula quer na
entrevista. Algumas das situações aconteceram na entrevista e,
por isso, foi difícil testar a resistência dos argumentos
apresentados e verificar se seriam convincentes na turma. A
gestão do tempo em sala de aula nem sempre permitiu que o par
sustentasse as suas opções. Na maior parte das situações,
falharam ao nível da generalização ou do rigor, por vezes pela
dificuldade em utilizar linguagem matemática adequada.
Nas discussões na turma houve momentos em que se conseguiu
a interação entre vários alunos para alcançar uma argumentação
coletiva, parecendo os alunos ter, mesmo que de momento, a
noção da importância de argumentar para convencer os colegas
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e as noções de discutir e de discordância, tal como referido por
Hunter (2007) e Krummheuer (1995, 1998).
As principais dificuldades dos alunos manifestaram-se na falta
de diálogo no par; na partilha do raciocínio; em ouvir-se e tentar
compreender a forma como o outro pensa; em raciocinar sobre o
pensamento do colega; em refletir e construir a sua contra
argumentação. Estas dificuldades podem dever-se à falta de
contacto com esta dinâmica de trabalho que exige a participação
ativa e reflexiva dos alunos.
A discussão em grande grupo tentando construir uma
argumentação coletiva foi importante. Se não se procedesse à
discussão coletiva e à apresentação de argumentos muitos dos
raciocínios, formas de resolução e argumentos não teriam
surgido. Importa implementar de modo continuado esta
dinâmica em sala de aula, para que a capacidade de argumentar
se desenvolva nos alunos.
Na maioria das vezes a professora foi a orientadora da tarefa,
mas algumas vezes não se certificou “se as ideias matemáticas
foram aprendidas” (Smith et al. 2009, p. 550). Este obstáculo
surgiu pela dificuldade em gerir o tempo de aula, fazendo com
que se apressassem os alunos para a obtenção da resposta certa e
não se permitisse que todos, os que queriam participar,
expusessem de forma calma o seu raciocínio, contribuindo deste
modo para baixar o nível cognitivo da tarefa. Ao permitir ao
aluno apresentar os seus argumentos, repetir, reformular a sua
argumentação, refletir sobre os argumentos dos colegas e todas
as restantes interações envolvidas nesta didática de sala de aula
contribuiu-se para que os alunos expressassem progressivamente
melhor as suas ideias.
Pela experiência vivida e pelos resultados obtidos concluiu-se
que a argumentação deve ser implementada ao longo do tempo,
nos vários conteúdos, com todos os alunos para permitir que
evoluam e melhorem a sua capacidade de argumentar. O tempo
é um grande obstáculo para a implementação desta dinâmica
mas, como foi possível verificar neste estudo, os alunos
evoluíram, num curto intervalo de tempo, melhorando a
qualidade da sua argumentação.
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Resumo
Com base em referenciais teóricos e empíricos, aborda-se globalmente a questão
do raciocínio em matemática e a importância que as tarefas de padrões têm na
aula de matemática ao permitir formas diversificadas de raciocínio, em particular
na formulação de conjeturas e na expressão da generalização, recorrendo
sobretudo a um tipo específico de raciocínio, o indutivo. Dentro das tarefas com
padrões valorizamos de modo muito especial os padrões figurativos, por
permitirem a ligação de vários modos de representação, e por haver evidência de
que a necessidade de consistência entre essas representações permite uma melhor
compreensão da estrutura matemática subjacente, conduzindo, de modo mais
eficaz, à conjetura e generalização, à explicação e argumentação, e, em última
análise, à prova.

Palavras-chave: Padrões figurativos; raciocínio visual; raciocínio
indutivo.

Introdução
Este texto não é resultado de qualquer estudo empírico mas
antes constitui uma reflexão fundamentada em referenciais
teóricos e empíricos, em particular em trabalhos por nós
desenvolvidos no âmbito da temática dos padrões. Neste âmbito
pretendia-se, entre outros aspetos, evidenciar de que modo uma
aula de matemática desenvolvida através de tarefas desafiadoras
que envolvam a exploração de padrões pode potenciar
capacidades transversais nos estudantes, designadamente o
raciocínio. Ao privilegiar os contextos figurativos pretende-se
realçar, por um lado, a importância da visualização, não só como
componente fundamental para a compreensão de propriedades
geométricas mas também numéricas, e por outro a necessária
flexibilidade na compreensão de factos e relações numéricas
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e/ou geométricas. Desta exploração de padrões emerge a
formulação de conjeturas e a generalização.
Conjeturar, generalizar e provar permitem o desenvolvimento do
raciocínio e, portanto, as tarefas que envolvam estes processos
devem fazer parte das aulas de matemática em qualquer nível de
escolaridade. Neste sentido, vários educadores referem que o
raciocínio e a prova não são tarefas reservadas para ocasiões ou
para tópicos especiais do currículo devendo ser encaradas
naturalmente pois são fundamentais tanto para fazer como para
aprender matemática (e.g. Harel & Sowder, 2007; NCTM,
2000). No entanto, os professores ainda manifestam alguma
resistência em propor ambientes de aprendizagem que
encorajem os alunos a procurar estratégias alternativas e
diferentes modos de pensar, e os apoiem a fazer conjeturas,
explicar e argumentar, elevando deste modo o nível de
raciocínio e desempenho na resolução de problemas (Stein &
Lane, 1996). Este aspeto pode em parte ser devido às
inseguranças que os professores têm em relação à prova e à falta
de tarefas disponíveis para abordarem estes processo de forma
envolvente e simples. Outra razão, de acordo com Mariotti
(2010), prende-se com as dificuldades que sabem que os seus
alunos encontram quando têm de elaborar justificações e provas.
Esta dificuldade pode residir na falta de conhecimento sobre os
conceitos essenciais, falta de conhecimento de estratégias para
provar ou do modo de iniciar o processo, no facto de que não se
adquire de um momento para o outro as capacidades de
raciocínio necessárias para desempenhar qualquer tipo dessas
tarefas, e também por não reconhecerem a necessidade de uma
prova.
As tarefas com padrões figurativos podem constituir um bom
exemplo de abordagem a estes processos complexos,
principalmente conjeturar e generalizar, por permitirem uma
interação amigável quer para professores quer para alunos. Há
estudos que mostram que os alunos de vários níveis são capazes
de observar, formular conjeturas e explicar se começarem a
trabalhar a partir de casos particulares, ações que fazem parte do
processo de raciocínio indutivo (e.g. Barbosa, 2011; Cañadas &
Castro, 2005; Pimentel, 2011, Vale & Pimentel, 2010). O
206

Raciocínio Matemático
trabalho de Stylianides e Silver (2010) também contribuiu
fortemente para a reflexão sobre os processos de raciocínio em
jogo no trabalho com padrões, pois levanta a questão, já por nós
colocada (Pimentel & Vale, 2012), de saber se o que se
desenvolve com apoio da argumentação visual constitui uma
prova. Com base nestes estudos procurar-se-á refletir sobre se o
trabalho com padrões é apenas raciocínio indutivo, com
formulação de conjeturas e generalização, ou se a estrutura
matemática conferida pela representação visual permite explicar
e justificar a generalização feita, ou seja, se é raciocínio
dedutivo.
Os Contextos Visuais e os Padrões
Num passado recente, a maioria das tarefas de matemática
apresentadas sobretudo no ensino básico eram exclusivamente
baseadas em palavras e números. As perspetivas atuais, tanto ao
nível do currículo como da avaliação, direcionam-se para formas
de representação mais visuais. Consequentemente, são
necessários modos de interpretar as diferentes formas de
apresentação visuais e espaciais. No entanto, como é referido
por vários autores (e.g. Lowrie, 2012), o ato de serem capazes
de ver imagens não garante que possam criar imagens, nem a
visualização de um gráfico prepara melhor um aluno para
representar dados de maneira adequada.
Neste ponto é necessário clarificar o significado de alguns
termos utilizados. O raciocínio visual é considerado como o
raciocínio que envolve compreender um problema ou um
conceito baseado num diagrama ou imagem (e.g. Dreyfus, 1991;
Jones, 2001). De acordo com Arcavi (2003), a visualização
envolve o produto e o processo de criação, interpretação e
reflexão sobre imagens. Para Zimmerman e Cunningham
(1991), a visualização é o processo de formar imagens
(mentalmente, com papel e lápis ou com apoio da tecnologia) e
usar tais imagens eficazmente na descoberta e compreensão
matemática. Gutiérrez (1996) caracteriza a visualização como o
tipo de atividade que tem por base o recurso a elementos visuais
ou espaciais, sejam mentais ou físicos, utilizados na resolução
de problemas ou na demonstração de propriedades. A
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visualização, para Eisenberg e Dreyfus (1989) está associada a
representações visuais, isto é, à construção de modelos visuais
que refletem a estrutura matemática subjacente, considerando
que qualquer conceito matemático pode ser traduzido por um
gráfico ou um diagrama.
Deste modo, dado que na literatura há uma grande pluralidade
de interpretações do significado de termos em jogo, e por se
identificarem muitos pontos de semelhança entre os conceitos
raciocínio visual e visualização, usam-se neste texto
indiscriminadamente ambos os termos.
Do ponto de vista educacional, a visualização tem vindo a
tornar-se uma componente importante a contemplar no ensino
da matemática. Neste âmbito, defendemos o uso dos padrões
pelas suas potencialidades educativas. Apresentamos como
definição de padrão ou regularidade “uma relação discernível,
apreendida de modo pessoal, num arranjo de qualquer natureza,
através de um processo mental que pode ser partilhado, e que
corresponde a uma estrutura traduzível por uma lei matemática”
(Pimentel & Vale, 2012, p. 33).
Dentro dos padrões valorizamos de modo muito especial os
padrões figurativos, por permitirem a ligação de vários modos
de representação, e por haver evidência de que a necessidade de
consistência
entre
essas
representações
permite
o
enriquecimento da compreensão da estrutura matemática
subjacente, conduzindo, de modo mais eficaz, à conjetura e
generalização, à explicação e argumentação. Ver um padrão é
necessariamente um primeiro passo na exploração de padrões
(Freiman & Lee, 2006), mas os estudantes devem ter agilidade
percetual para ver o padrão de várias formas, o que lhes
permitirá abandonar aquelas que não lhes são úteis.
Consideramos de particular importância, sobretudo para a
exploração com alunos de níveis mais elementares, a utilização
de padrões figurativos, em que o modo de ver o arranjo pode
ajudar a estabelecer relações e consequentemente a produzir a
generalização (Vale & Pimentel, 2010).
No fulcro da ideia de padrão está uma regra de consistência
extremamente útil no aprofundamento da compreensão das
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relações entre os objetos do arranjo que manifesta uma estrutura.
Com este apoio, o aluno que explora o padrão terá mais
facilidade na produção de uma lei de formação que traduza
matematicamente a estrutura subjacente ao padrão. Digamos que
a visualização explica dum modo muito mais claro a
generalização feita, que de outro modo, ou não poderia
simplesmente ser efetuada por falta de ferramentas matemáticas,
ou, efetuada apenas numericamente, converter-se-ia num mero
exercício de tentativa e erro e de manipulação simbólica com
pouco significado. Esta nossa posição vai de encontro ao que é
referido recentemente por Dreyfus, Nardi e Leiken (2012). Para
estes autores a importância da contribuição das representações
visuais na prova em matemática tem vindo a crescer.
Contudo, tem sido questão central em debate é se uma
representação visual pode ser considerada como um adjunto
para a prova, como parte integrante da prova ou como prova.
Esta questão tem, ao nível da educação, muito a ver com as
conceções/perspetivas do professor sobre o papel que a
visualização pode desempenhar no raciocínio matemático. Na
verdade, os puristas não consideram prova matemática algo que
assente completamente na visualização, mas, ainda que não
possa ser considerada prova, não deixa de fornecer uma
explicação clara da veracidade de uma afirmação, estimulando o
pensamento matemático, e ajudando a ver por onde começar
para fazer uma prova formal.
Raciocinar e Provar
Falar de raciocínio e de prova não é tarefa fácil pois os termos
tendem por vezes a confundir-se. Começamos por analisar o
significado de raciocínio matemático. Lithner (2008) refere que
se fala muito na literatura em raciocínio matemático
implicitamente (sem o definir), identificando-o tacitamente com
o raciocínio lógico-dedutivo. Para Thompson (1996), raciocínio
é “inferência intencional, dedução, indução e associação nas
áreas da quantidade e da estrutura” (p. 267). Neste sentido fica
claro, por um lado, que nem todo o pensamento é raciocínio,
uma vez que pensar nem sempre envolve estes processos
209

Isabel Vale, Teresa Pimentel
mentais. Por outro lado, esta definição garante também que o
raciocínio não se restringe ao processo dedutivo.
No entanto, há vários termos usados referindo-se a raciocínio: o
pensamento crítico, o pensamento racional, o raciocínio lógico.
Do mesmo modo há vários tipos de raciocínio específico de
acordo com a área da matemática: raciocínio numérico,
algébrico, funcional, proporcional, analítico, geométrico,
probabilístico, estatístico... Apesar de diferentes áreas utilizarem
termos diferentes, existem no entanto pontos em comum que
fazem parte dos tipos de raciocínio mais geral e
tradicionalmente considerados: raciocínio indutivo e raciocínio
dedutivo. O primeiro parte do particular para o geral; parte da
observação de dados, sobre os quais formula hipóteses
explicativas, e, com base na experimentação em vários outros
casos, generaliza a conclusão a um conjunto mais vasto. O
segundo surge da necessidade de verificar a validade dessa
generalização, e baseia-se em argumentos lógicos do tipo modus
ponens: Se A implica B e A é verdadeiro então B é verdadeiro.
De acordo com Lowrie (2012), a pessoa, ao raciocinar, tende a
identificar padrões em situações quer do mundo real quer do
mundo simbólico, questionando-se se esses padrões são
acidentais ou se ocorrem por algum motivo, permitindo-lhe
conjeturar e provar. Para isso usam processos tais como
classificação, comparação, sequenciação, análise de partes e do
todo, identificação de padrões e relações, indução, dedução e
visualização espacial.
Resnick (1987) defende que o raciocínio matemático é uma
capacidade crítica que permite que um aluno faça uso de todas
as outras capacidades matemáticas. Os alunos que raciocinam
matematicamente são capazes de refletir sobre as soluções
obtidas para os problemas e utilizar essa reflexão
sistematicamente para decidir se as soluções fazem ou não
sentido.
No Programa de Matemática do Ensino Básico (ME, 2007), o
raciocínio é apresentado como uma capacidade transversal que
envolve a formulação e teste de conjeturas e a sua justificação; a
compreensão do que é uma generalização, um caso particular e
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um contraexemplo; a distinção entre raciocínio indutivo e
dedutivo; o conhecimento de métodos de demonstração; e a
construção de cadeias argumentativas. Também, de acordo com
Lannin, Ellis e Elliot (2011), “Raciocinar em matemática é um
processo evolutivo que envolve conjeturar, generalizar,
investigar porquê e desenvolver e avaliar argumentos” (p.10).
Estes autores estabelecem um modelo do processo de raciocínio
matemático que relaciona de forma interativa a conjetura e
generalização, a compreensão do “porquê” e a justificação ou
refutação. Os autores dividem cada um destes aspetos em
compreensões essenciais que o aluno deve possuir por forma a
poder exercer o raciocínio nas diversas etapas. No primeiro
aspeto, que abrange a conjetura e a generalização: (a) conjeturar
inclui o raciocínio sobre relações com vista a estabelecer
afirmações que se procura que sejam verdadeiras embora não se
saiba; (b) generalizar envolve a busca de aspetos comuns entre
casos ou a extensão do raciocínio para lá do domínio inicial; (c)
generalizar envolve reconhecer o domínio relevante; e (d)
conjeturar e generalizar incluem usar e clarificar o significado
de termos, símbolos e representações. No segundo aspeto o
raciocínio leva à pesquisa de vários fatores que podem explicar
porque é que a generalização é verdadeira ou falsa. No terceiro,
envolvendo a justificação ou refutação: (a) a justificação é um
argumento lógico baseado em
ideias
previamente
compreendidas; (b) uma refutação envolve demonstrar a
falsidade de um caso particular; (c) a justificação e a refutação
incluem a avaliação da validade dos argumentos; e (d) uma
justificação válida de uma afirmação geral não pode basear-se
em argumentos de autoridade, perceção, senso comum ou
exemplos (Pimentel & Vale, 2012).
Numa visão um pouco diferente, para Lowrie (2012) raciocinar
matematicamente refere-se à capacidade para analisar situações
matemáticas e construir argumentos lógicos. O NCTM (2000)
utiliza o termo prova matemática com o significado de conjunto
de argumentos que consistem em deduções logicamente
rigorosas a partir de hipóteses. Numa perspetiva mais alargada, e
de acordo com Thompson (1996), para Lithner (2008) o
raciocínio é uma linha de pensamento, um modo de pensar,
adotado para produzir afirmações e chegar a conclusões, não
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necessariamente baseado num processo formal lógico-dedutivo.
E não está necessariamente restrito à prova; inclui o pensamento
dos alunos (de todos os níveis de ensino) nas suas tarefas
matemáticas normais. Argumentação é a fundamentação, a parte
do raciocínio que visa convencer-se a si mesmo ou a outra
pessoa de que o raciocínio é apropriado.
Stylianides (2007) tem procurado desenvolver uma visão mais
abrangente da prova para os diferentes níveis de escolaridade.
Considera prova como um argumento matemático que
compreende afirmações, raciocínio e formas de expressão que
estejam ao alcance dos alunos em cada aula de matemática. E de
facto, grande parte das vezes é o raciocínio indutivo que ajuda
os alunos a construir os seus argumentos dedutivos, ou seja, a
prova. Cañadas e Castro (2005) estão na mesma linha quando
referem que muitos estudos sobre a prova matemática usam o
rigor como critério para classificar diferentes tipos de provas. As
provas em que o raciocínio indutivo é predominante devem estar
num nível mais baixo do que as provas que envolvem raciocínio
dedutivo. Neste sentido, uma prova em que estão envolvidos
desenhos ou números concretos e onde o raciocínio indutivo é
predominante, será considerada uma prova informal. Por outro
lado, se tanto o raciocínio dedutivo como a linguagem algébrica
estiverem envolvidos numa prova, esta será considerada mais
formal. Jones e Herbst (2012) consideram que o maior ou menor
grau de formalização relaciona-se com o nível de ensino em que
os alunos se encontram. Por exemplo, nos primeiros anos do
ensino básico, a prova é geralmente trabalhada em termos de
raciocínio informal. Já nos anos seguintes, vão continuando a
explorar a prova como argumentação, mas dum modo mais
formal.
Do mesmo modo, de acordo com Harel e Sowder (1998) grande
parte do trabalho do matemático é despendido a explorar e a
conjeturar, e não a procurar provas. Estes autores definem
conjetura como “uma ‘observação’ feita por uma pessoa que não
tem qualquer dúvida sobre a sua veracidade; essa observação
deixa de ser uma conjetura e torna-se num facto, do ponto de
vista dessa pessoa, a partir do momento que esteja certa de sua
veracidade” (p. 241). A conjetura é o resultado de uma
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observação constante através da qual se deteta uma regularidade
ou padrão. Pólya (1954) mostrou como uma conjetura
matemática pode ser gerada após a observação de um ou de
vários exemplos para os quais a conjetura é verdadeira.
Dreyfus et al. (2012) consideram que provar inclui uma
variedade de aspetos que influenciam o aparecimento da prova e
a maneira como esta pode ser concebida por alunos e
professores. Estes aspetos abrangem: diferentes representações,
incluindo a visual, a verbal e a dinâmica, que podem ser
utilizadas no decurso da produção de prova; diferentes formas
de argumentar matematicamente, tais como argumentos
indutivos baseados em exemplos, argumentos genéricos, bem
como argumentos produzidos individualmente versus
socialmente; diferentes graus de rigor e de detalhe; provas
múltiplas, ou seja, provas diferentes para o mesmo enunciado
matemático, que podem ser usadas em paralelo ou
sequencialmente, por uma única pessoa ou um grupo.
Verifica-se com esta revisão que, embora a prova esteja incluída
no raciocínio, nem todo o raciocínio é prova. No entanto não é
consensual a definição de prova, havendo autores que têm uma
visão mais abrangente que engloba aspetos tradicionalmente
associados ao raciocínio indutivo.
Os Padrões e o Raciocínio
Para além dos dois tipos clássicos de raciocínio, há vários
autores (e.g. Radford, 2008; Rivera, 2008) que consideram um
outro tipo: o raciocínio abdutivo. A abdução é uma inferência
não necessária, uma hipótese explicativa prévia. Apesar de este
ser o modo de inferência menos seguro, pois o seu sucesso
depende da intuição e do conhecimento prévio, é um tipo de
raciocínio com forte referência à descoberta de padrões, pois ele
é a porta de entrada no raciocínio indutivo, correspondendo à
fase de procura da hipótese preliminar sobre o que têm em
comum os dados analisados, assumindo assim uma importância
fulcral no avanço duma exploração matemática. De facto, as
hipóteses formuladas são apenas plausíveis uma vez que não é
utilizado o raciocínio dedutivo, mas é nesta fase abdutiva que
intervém fortemente a criatividade na elaboração de novas ideias
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(Rivera, 2008). Pólya (1954) chama a esta fase inicial da criação
matemática raciocínio plausível, defendendo que, antes de se
atingir a certeza absoluta, há que passar por uma conjetura
plausível, precisando-se do provisório antes de atingir o
definitivo, tal como precisamos de andaimes para construir um
edifício. Enquanto que a abdução consiste na escolha da
hipótese, a indução já envolve a sua testagem. A abdução é o
processo que introduz uma nova ideia, a formulação de uma
conjetura; a indução corresponde à etapa seguinte, a de testar a
conjetura em mais dados. Este processo pode ser cíclico até ser
construída uma generalização.
De acordo com Rivera e Becker (2007) o processo de
generalização ocorre quando há aceitação de uma forma geral
obtida por um processo cíclico de abdução e indução. A indução
necessita inicialmente da afirmação abdutiva que é depois
sujeita ao teste repetido de confirmação para verificar a sua
resistência. Em sintonia com estes autores, Yu (2006) resume de
forma clara e concisa as ideias principais destes três tipos de
raciocínio, afirmando que a abdução cria, a indução verifica e a
dedução explica.
Ora as tarefas com padrões dão oportunidades aos estudantes de
desenvolver o pensamento algébrico, processo no qual
generalizam diferentes ideias matemáticas pela observação de
um conjunto de evidências. O NCTM (2000) recomenda que os
alunos devem usar o raciocínio indutivo para procurar relações
matemáticas, através do estudo de padrões. Vários
investigadores preconizam o estudo de padrões figurativos de
crescimento (e.g. Barbosa, 2011; Orton, Orton & Roper, 1999;
Vale & Pimentel, 2010; Pimentel, 2011) como uma das
possíveis abordagens para ajudar os estudantes a generalizar e a
representar relações. De facto, e de acordo com Lannin et al.
(2011) a generalização envolve identificar aspetos comuns entre
os casos ou ampliar o raciocínio para além do domínio no qual
foi originado, fazendo assim a ponte entre a saída de um mundo
de objetos particulares e o tipo de raciocínio que designamos por
abdutivo.
As tarefas com padrões de crescimento em contextos figurativos
têm recentemente sido utilizadas nas aulas de matemática mas
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nem sempre exploradas de modo a desenvolver um raciocínio
adequado, em particular o raciocínio funcional. O nosso objetivo
fundamental é que a generalização possa ser feita partindo da
análise das figuras, envolvendo raciocínio visual que analisa as
características espaciais do padrão. A partir desta constatação
desenvolve-se um conjunto de relações numéricas que permitem
efetuar uma generalização através do raciocínio funcional. Este
processo de generalização, embora possa aplicar-se a toda a
produção de conhecimento matemático, está em forte ligação
com as tarefas de exploração de padrões usadas como veículo
para o pensamento algébrico. Radford (2010) sugere como
definição para a generalização algébrica de um padrão a
capacidade de compreender aspetos comuns detetados em
alguns elementos de uma sequência S, tendo consciência de que
estes aspetos comuns se aplicam a todos os termos de S, e sendo
capaz de os usar para fornecer uma expressão direta de qualquer
termo de S.
Mas será que este processo pode garantir, por si só, a veracidade
da conclusão? Chegamos neste momento a um ponto fulcral:
haverá circunstâncias em que o processo de generalização de
padrões ultrapassa as fases de raciocínio abdutivo e indutivo,
tocando o raciocínio dedutivo? Para tentarmos responder a esta
questão vamos analisar com algum pormenor um trabalho de
Stylianides e Silver (2010). Estes autores desenvolvem um
quadro teórico sobre raciocínio e prova no ensino e
aprendizagem da matemática que engloba a atividade
matemática associada a identificar padrões, elaborar conjeturas,
apresentar provas e apresentar argumentos que não provam. As
duas primeiras incluídas no conceito de fazer generalizações
matemáticas e as duas últimas incluídas na noção de suporte a
afirmações matemáticas. Neste quadro, os autores definem
padrão como “uma relação matemática geral que se adapta a um
dado conjunto de dados” (p.239). O quadro teórico distingue
entre dois tipos de padrões – definidos e plausíveis – atendendo
ao facto de estarem ou não univocamente determinados. No
primeiro caso, o aluno, através da informação dada na tarefa,
pode ter a certeza da evidência do padrão que seleciona; no
segundo caso, não é matematicamente possível para o aluno
uma evidência conclusiva da seleção de um único padrão através
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da informação dada na tarefa. Os autores consideram importante
modificar a tarefa de modo a tornar o padrão definido, porque o
aluno deve, não só, descobrir o padrão, mas explicar porque é
que determinada generalização funciona. E se nos padrões
definidos é possível apresentar evidência conclusiva, tal já não é
possível nos plausíveis, porque a escolha de um padrão
específico em vez de outros possíveis já não obedece a critérios
matemáticos. O que não quer dizer que os alunos não possam
envolver-se em justificações produtivas de uma generalização
feita nos padrões plausíveis, assumindo uma estrutura particular
que transforma um padrão plausível num definido e
apresentando evidência conclusiva para esse padrão. Como
exemplo apresentam sequências numéricas em que são dados os
três primeiros termos, que não são obviamente padrões
definidos, assumindo o aluno implicitamente que se trata de um
padrão linear. A sequência 0, 3, 6, … está incluída neste caso.
O ponto de partida do artigo de Stylianides e Silver (2010)
baseia-se na afirmação de uma professora de que é difícil para
ela trabalhar os padrões com os alunos porque estes não
acreditam neles próprios, nem no padrão, nem na matemática
envolvida. Mesmo que descubram uma fórmula que parece
funcionar, só acreditarão que têm a resposta se construírem
efetivamente 50 ou 100 termos do padrão. A propósito
apresentam um problema de padrão em que eram dados alguns
termos de uma sequência constituída por comboios de
hexágonos regulares (Figura 1) em que se pretendia saber o
perímetro das sucessivas figuras. Informava-se ainda que, para
cada comboio, o comboio seguinte era obtido dele
acrescentando um novo hexágono.

Figura 1. Comboios de hexágonos (Stylianides & Silver, 2010)

O trabalho foi feito com um grupo de professores em formação
contínua e a primeira apresentação revelou que as professoras
convertiam imediatamente a sequência numa sequência
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numérica e procuravam, através de métodos algorítmicos não
justificados e de tentativa e erro, encontrar uma lei que
correspondesse aos valores numéricos.
A sequência numérica dos perímetros é 6, 10, 14, 18, … e as
professoras descobriram que se passava de um termo para o
seguinte adicionando 4 e, como tal, a fórmula devia ser do tipo
4n. Depois, procederam por tentativa e erro para descobrir a
correção que faltava, o “+2”.
O formador perguntou como é que o padrão encontrado poderia
ser visto na figura e não só pelos valores numéricos, mas as
professoras não souberam responder.
Foram depois explorados vários modos de ver utilizando a
figura. Os autores concluem que a tarefa proporcionou aos
professores a oportunidade de descobrir a estrutura matemática
subjacente a um padrão definido e utilizar essa estrutura para
derivar uma regra que pode ser usada para calcular,
conclusivamente, o perímetro de qualquer comboio. Esta
estrutura matemática, que tornava o padrão definido, era
garantida pela informação de que qualquer comboio se obtinha
do anterior à custa de um hexágono adicional. No entanto, os
professores, na sua abordagem apenas numérica, empírica,
trataram o padrão como se fosse apenas plausível, limitando-se a
analisar isoladamente valores numéricos, sem os relacionar com
a estrutura matemática garantida pela figura e pelo enunciado.
Os autores argumentam que a estrutura definida do padrão não
era transparente para estes professores, e daí terem algumas
dúvidas sobre se a fórmula estava ou não correta. De facto, isto
acontece porque os dados numéricos, por si sós, não constituem
um padrão definido, podendo haver outras possibilidades. Por
exemplo, a lei n3 – 6n2 + 15n – 4 adapta-se aos três primeiros
termos.
O método algorítmico usado por alguns professores, de que se
há uma diferença constante de 4 então o fator de escala é 4, por
um lado não ajuda os alunos a atribuir significado ao que estão a
fazer, e por outro não funciona para padrões não lineares. Os
autores defendem ainda que a compreensão, por parte dos
professores, da distinção entre padrões definidos e plausíveis, é
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importante, entre outros aspetos, por ajudar os alunos na área do
raciocínio e prova: (1) auxiliando os alunos no reconhecimento
dos limites da evidência empírica (às vezes os padrões não
generalizam em formas sugeridas pelos primeiros termos), e (2)
desenvolvendo a apreciação pelos alunos de modos dedutivos de
pensar (por vezes podemos justificar a seleção de um padrão
sem a necessidade de examinar mais casos).
Também no nosso trabalho com padrões encontramos exemplos
da tendência da maioria dos professores – e consequentemente
dos seus alunos – para fazerem uma abordagem numérica aos
padrões figurativos, como são evidência os exemplos da Figura
2:

Figura 2. Transferência do padrão figurativo para uma representação
exclusivamente numérica

Esta foi uma das razões fundamentais da necessidade por nós
sentida de criação de uma proposta didática (Vale & Pimentel,
2010) que levasse alunos e professores a raciocinar visualmente.
A representação numérica é importante, até porque constitui a
ponte para a representação algébrica, mas apenas se mostrar
aquilo que se vê. Neste caso foi apenas feita uma generalização
aritmética (por recorrência) e a expressão do termo geral foi
encontrada por tentativa e erro. Radford (2010) afirma mesmo
que quando se chega a uma fórmula por tentativa e erro, não há
generalização mas apenas indução naïve. Consideramos que isso
acontece quando os alunos não veem, aproveitando a
representação figurativa da sequência, mas estão mais
preocupados com a descoberta de relações numéricas.
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Depois de trabalhada a proposta didática já surgem resoluções
como as seguintes, em que a visualização é utilizada como
auxiliar precioso para a generalização e sua justificação.
Relativamente ao exemplo 2, no primeiro caso, na Figura 3, na
tabela surgem, mais do que números, expressões numéricas com
um significado decorrente da visualização. Esta exprime um
modo de ver, entre vários outros possíveis. No segundo caso, há
uma explicação em linguagem corrente que legitima a
generalização, e que também decorre de um modo particular de
ver o padrão.

Figura 3. Expressões decorrentes da visualização

Stylianides e Silver (2010) defendem, como se depreende, que a
estrutura fornecida pela representação figurativa da sequência,
desde que o modo como ela é construída esteja univocamente
determinado, pode garantir e justificar a lei descoberta. Ou seja,
a estrutura matemática do padrão fornecida pela figura e pelo
enunciado, que torna o padrão definido, dispensa a testagem da
conjetura em mais dados que constitui o raciocínio indutivo. E
nestes casos podemos confiar no padrão descoberto sem a
necessidade de analisar casos particulares.
Este artigo constituiu motivo de reflexão sobre o nosso trabalho
com padrões, pois levanta a questão, já por nós colocada, de
saber se o que se desenvolve com apoio da argumentação visual
constitui uma prova, isto é, se é raciocínio dedutivo. A tarefa de
descoberta de padrões em números poligonais ou figurados
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realizada por uma turma de alunos de um curso de formação de
professores de educação básica e por nós descrita (Pimentel &
Vale, 2012) levanta essa mesma questão. Depois de trabalharem
a sequência figurativa dos números triangulares e não terem
conseguido produzir uma generalização algébrica (para qualquer
termo da sequência) os alunos foram confrontados com a
sequência figurativa dos números retangulares e conseguiram
concluir que cada número triangular é metade do número
retangular correspondente. Afirma-se a propósito: “Esta
generalização foi verificada para alguns casos particulares, de
modo a confirmar que “funcionava”, embora já tivesse sido
produzida uma justificação visual” (p. 45). E ainda: “Pensamos
que esta inferência é totalmente explicada pela visualização,
podendo considerar-se, numa perspetiva não restritiva, tal como
foi referido anteriormente, que constitui uma prova” (p. 46).
A Concluir
O trabalho que temos vindo a realizar no âmbito da resolução de
tarefas de padrões permite afirmar que é um dos possíveis
caminhos para o desenvolvimento do raciocínio indutivo,
incluindo a formulação de conjeturas, a generalização e a
explicação. Com este artigo procuramos encontrar evidência de
que em determinadas circunstâncias, quando se utilizam padrões
figurativos definidos (Stylianides & Silver, 2010), a estrutura
matemática conferida pelo arranjo explica e justifica a
generalização feita, podendo constituir aquilo que alguns autores
(Cañadas & Castro, 2005; Jones & Herbst, 2012) designam por
prova informal. Deste modo, o trabalho com padrões pode ser
um contexto atrativo para que professores e alunos iniciem a
abordagem da prova.
O raciocínio é um tema que, apesar de não ser novo em
educação matemática, ainda necessita de reflexão sobre os
modos como é abordado. Uma possível forma de abordagem
consiste na identificação de tarefas adequadas ao nível dos
alunos para o desenvolvimento dos diferentes tipos de
raciocínio.
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Resumo
Retomamos uma pesquisa (Costa, 2005) que estabeleceu uma relação entre níveis
de van Hiele (VH) e modos de pensamento visual-espacial. Examinaremos
produções de um aluno na resolução de tarefas antes e depois do ambiente de
ensino e cujas atividades refletiam a sequência das fases de aprendizagem de VH.
Analisaremos estas produções problematizando os paradoxos identificados por
Papademetri (2012).

Palavras-chave: pensamento visual-espacial, nível visual,
nível/descritivo analítico, paradoxos de van Hiele.
As componentes do pensamento matemático, incida ou não
sobre geometria, envolvem por vezes um pensar que em
simultâneo é visual e espacial. O estudo sobre o pensamento
visual-espacial (Costa, 2005) teve em conta pesquisa sobre
processos cognitivos, matemática corpórea, perspetiva sóciocultural da aprendizagem e mediação semiótica, e perspetivas
teóricas sobre o ensino e aprendizagem de conceitos
geométricos. A metodologia foi qualitativa integrando registos
vídeo de respostas individuais e tarefas geométricas executadas
em aula. Foram determinados os níveis de van Hiele para
movimentos geométricos (Johnson-Gentile, 1990) de alunos do
4º ano do ensino básico, antes e depois da experimentação do
ambiente de ensino.
Os dados recolhidos evidenciaram concordância entre os níveis
de van Hiele para movimentos e os modos de pensamento do
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e
Tecnologia no âmbito do Projeto Promover o Sucesso em Matemática (contrato PTDC/CPECED/121774/2010).
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modelo teórico de pensamento visual-espacial: modo resultante
da perceção (PVP), modo resultante da manipulação mental de
imagens (PVMM), modo resultante da construção mental de
relações entre imagens (PVR) e modo resultante da
exteriorização do pensamento (PVE). O nível 1 - visual de van
Hiele parece envolver dois modos de pensamento, o modo PVP
e o modo PVMM. O modo PVE parece ir ao encontro da
linguagem expressa no raciocínio geométrico dos dois primeiros
níveis de van Hiele; para o nível 1, uma descrição factual da
dinâmica mental podendo estar associada com imagens
cinestésicas e metáforas; e para o nível 2 uma descrição analítica
da dinâmica mental, incluindo metáforas.
Neste poster tentamos obter mais informação sobre a
identificação das várias formas de raciocinar em geometria quer
durante a aquisição de um nível de van Hiele (Matos, 1999) quer
questionando se a compreensão geométrica é hierárquica.
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Resumo
Apresenta-se um estudo em curso, que numa das suas vertentes procura investigar
o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos do 2.º ciclo do ensino
básico, na utilização de Fichas de Avaliação Partilhadas (FAP) como um recurso
educativo na disciplina de Matemática. Propõe-se investigar como a utilização
deste recurso pode dar ao professor um feedback das estratégias e do raciocínio
matemático que os alunos desenvolvem durante a sua utilização.

Palavras-chave: avaliação; fichas de avaliação partilhadas;
raciocínio matemático.
Enquadramento Teórico
Black e Wiliam (1998) referem a avaliação como o conjunto de
todas as atividades desenvolvidas pelos professores e pelos seus
alunos, nas quais se fornece informação a ser utilizada para
modificar o ensino e as atividades de aprendizagem em que
estejam envolvidos. Essas informações podem ser obtidas
recorrendo a diferentes instrumentos ou materiais.
Estudos referem que o instrumento mais frequentemente
associado à avaliação é a prova escrita, individual de tempo
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limitado, geralmente após a lecionação dos conteúdos, no
mesmo momento para todos os alunos e normalmente mais com
questões de resposta curta e mais associadas a aprendizagens de
memorização e compreensão simples (APM, 1998; van den
Heuzel-Panhuizen, 2003; Ferreira, 2007). Este tipo de prova
pode não providenciar informação suficiente acerca do processo
de aprendizagem dos alunos, nomeadamente das estratégias ou
raciocínios que os alunos utilizam e como é que os erros ou
respostas erradas surgem (van den Heuzel-Panhuizen, 2003). No
entanto, com uma mudança da sua estrutura e composição,
podem proporcionar mais informação acerca das estratégias
usadas pelos alunos nas respostas e sobre aprendizagens mais
complexas (NCTM, 2000; Santos, 2002). Aquilo que Ferreira
(2007, p.129) considera ser a conciliação de “estratégias de
avaliação formal, tradicionalmente associadas à utilização de
testes/exames escritos ou orais, com registos informais
estruturados dos processos de aprendizagem dos alunos”.
Âmbito da Investigação
Assim, um dos objetivos do estudo é conhecer como a utilização
das FAP, associadas a registos informais, podem fornecer
informação sobre as estratégias, raciocínios ou passos que
levaram à sua resposta e se há erros que poderão ser detetados.
Sendo isso possível, pretende-se caracterizar e compreender
como se desenvolve a comunicação e o raciocínio matemático
dos alunos ao longo do tempo com a utilização das FAP.
Metodologia
O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, com carácter
interpretativo e com design de estudo de caso, realizado ao
longo do ano letivo de 2012/2013, com a aplicação de seis FAP,
em duas turmas do 5.º ano de escolaridade (22 e 26 alunos
cada). As FAP são testes escritos, com questões mais abertas ou
de maior complexidade, realizados a pares e com recurso a
“registos informais” (Ferreira, 2007) produzidos durante a sua
realização num documento distinto, o meio de comunicação
permitido entre o par - Registo de Comunicação Escrita (RCE).
Como instrumentos de recolha de dados são utilizadas as
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resoluções das FAP de cada aluno, os RCE de cada par e
entrevistas após a realização das FAP.
Análise de Alguns Resultados
Da análise às resoluções das FAP e dos RCE de um dos pares do
estudo, pode verificar-se uma evolução na comunicação das
estratégias e raciocínios que os alunos realizaram ao longo do
estudo, sendo possível ao professor obter informações
importantes sobre o raciocínio dos alunos (figuras 2 e 6) e sobre
alguns erros surgidos (figura 4), como exemplificado, através de
excertos de uma discussão escrita entre os alunos de um par até
chegar à resposta a uma questão, em três momentos distintos do
estudo.

Figura 1. FAP 1 – Questão 1.

Figura 2. RCE da FAP 1 – Par Tiago e Teresa – Discussão relativa à
questão 1.
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Figura 3. FAP 3 – Questão 1.

Figura 4. RCE da FAP 3 – Par Tiago e Teresa – Discussão relativa à
questão 1.
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Figura 5. FAP 4 – Questão 1.

Figura 6. RCE da FAP 4 – Par Tiago e Teresa – Discussão relativa à
questão 1.
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RACIOCÍNIO EM NÚMEROS E ÁLGEBRA
Manuel Joaquim Saraiva, Maria Cecília Costa

No âmbito deste grupo de discussão existem sete
comunicações orais e duas comunicações murais. Nestas nove
comunicações, o tema do raciocínio matemático em Números e
Álgebra é discutido i) em termos teóricos, ii) em termos da
aprendizagem e (iii) em termos do ensino, focando a prática
profissional do professor de Matemática e o desenvolvimento
curricular. As experiências de ensino e aprendizagem nelas
referidas englobam alunos desde o pré-escolar ao ensino
secundário e, ainda, alunos futuros professores de Matemática.
Em termos teóricos são levantadas questões quanto às
inteligências (raciocínios?) múltiplas postas em movimento na
sala de aula, quer pelos alunos quer pelos professores,
identificando-se e justificando-se a presença de algumas delas e
a ausência, ou pelo menos a sua não identificação, de outras
(Soutinho e Mamede)). É levantada a questão do significado dos
termos raciocínio matemático e pensamento matemático,
assumindo-se este como um processo de exposição do raciocínio
dos alunos (Pimenta e Saraiva). Discute-se o processo de
generalização, sendo identificadas três etapas da experiência de
ensino que contribuem para ela (Mestre e Oliveira), bem como a
sua relação com as representações e os processos de significação
(Pereira e Ponte; Quaresma e Ponte). Faz-se também uma
discussão sobre o processo de abstração e a sua relação com a
generalização matemática, problematizando-se a passagem da
aprendizagem da Aritmética para a Álgebra (Pimenta e Saraiva).
É feita uma discussão em torno da ligação entre comunicação e
raciocínio, levando à assunção da importância, numa aula de
Matemática, do momento de discussão final (Velez e Ponte).
Discute-se, ainda, a coordenação do conceito de fração com o
raciocínio multiplicativo (Pinto e Ribeiro) e o desenvolvimento
do raciocínio do professor de Matemática e o designado
Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) a partir da
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discussão, interpretação e atribuição de significado a produções
de alunos (Ribeiro, Jakobsen e Mellone).
A metodologia de investigação utilizada é
essencialmente qualitativa/interpretativa, havendo um caso em
que se recorre a uma metodologia mista, quantitativa e
qualitativa (Soutinho e Mamede).
Em termos da aprendizagem, conclui-se que alunos
do pré-escolar conseguem resolver problemas de raciocínio
multiplicativo, com evidência de que os problemas de raciocínio
multiplicativo inverso são mais difíceis do que os de raciocínio
direto (Soutinho e Mamede).
Afirma-se que a aprendizagem dos parâmetros numa
família de funções, em alunos do 11º ano de escolaridade, está
relacionada com a possibilidade de os alunos atribuírem novos
significados e estruturarem o seu raciocínio no nível de
aprendizagem adequado ao seu caso, permitindo a passagem ao
nível de aprendizagem seguinte (Pereira e Saraiva).
Na comunicação de Mestre e Oliveira é reforçada a
importância das tarefas a propor aos alunos (4º ano de
escolaridade) e conclui-se que estes, no estudo realizado,
manifestaram evolução na sua capacidade de expressar e de
representar generalizações.
Os resultados do estudo apresentado na comunicação de
Pimenta e Saraiva indicam que mediante determinado contexto
(tarefas, papel do professor na sua implementação,
envolvimento dos alunos, uso de ferramentas auxiliares) os
alunos dos 4º e 5º anos conseguem fazer uso de uma simbologia
própria e desenvolver linguagem algébrica que lhes permite
estabelecer regularidades, fazer generalizações e resolver
problemas.
No estudo realizado com alunos do 9º ano de
escolaridade (Pereira e Ponte), os resultados mostram que, na
formulação de generalizações, em grande parte das situações os
alunos seguem um raciocínio de natureza indutiva, verificandose também generalizações de cunho mais dedutivo. Os
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resultados mostram, ainda, que os processos de raciocínio se
encontram estreitamente relacionados com a significação.
No estudo realizado com alunos do 6º ano de
escolaridade (Quaresma e Ponte) afirma-se que a representação
decimal é a mais usada para representar um número racional.
Conclui-se que os alunos tendem a considerar que justificar
matematicamente o que fazem se reduz a apresentar os cálculos
realizados na resolução da tarefa, conseguindo, porém, fazer
justificações com base em conhecimentos matemáticos
anteriores e em contraexemplos que refutem uma afirmação.
Em termos do ensino, na comunicação de Velez e Ponte
é realçada a necessidade de promover oportunidades de reflexão
sobre o papel dos diferentes tipos de representação no ensino da
Matemática.
Trabalhando na formação inicial de professores, e com
futuros professores de Matemática, Pinto e Ribeiro afirmam que,
de um modo geral, à saída da Educação Básica esses futuros
professores de Matemática continuam a apresentar dificuldades
em coordenar o conceito de fração com o raciocínio
multiplicativo. Na comunicação mural de Ribeiro, Jakobsen e
Mellen, os autores afirmam que os resultados do seu estudo com
futuros professores de Matemática indiciam um papel muito
particular do conhecimento comum e especializado do conteúdo
nos seus raciocínios e interpretações das resoluções de outros
(alunos) – fundamentalmente, mas não exclusivamente, quando
esses raciocínios e resoluções são distantes das suas próprias.
Algumas questões orientadoras dos trabalhos do Grupo
de Discussão 2 – Raciocínio em Números e Álgebra:
1. Raciocínio matemático é o mesmo que pensamento
matemático? Se sim, porquê? Se não, o que os
diferencia?
2. Que relação existe entre os objetos matemáticos e as
suas representações?
3. O que se entende por:
i)
ii)

Raciocínio multiplicativo
Raciocínio funcional
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iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

Pensamento relacional
Pensamento algébrico
Raciocínio matemático criativo
Raciocínio imitativo
Raciocínio dedutivo
Raciocínio indutivo
Raciocínio abdutivo
Raciocínio algébrico

4. A generalização matemática:
i)
ii)
iii)

Que etapas se podem encontrar no processo
de generalização?
Que relação existe entre generalização e
conjetura?
Como validar a generalização?

5. Que relação existe entre a justificação que os alunos
dão e os tipos de representação que eles usam na sua
atividade matemática?
6. Para a compreensão do raciocínio matemático do
aluno, como relacionar a teoria AiC e as representações
que os alunos usam para comunicar o seu raciocínio?
7. Qual é a compreensão dos alunos sobre o papel do
contraexemplo na refutação de uma afirmação?
8. Qual é o papel para as tarefas, nomeadamente as de
natureza exploratória e investigativa, as ferramentas
didáticas, incluindo as TIC, e para o professor
relativamente ao envolvimento dos alunos na
promoção do raciocínio algébrico?
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Resumo
Nesta comunicação apresentamos uma investigação que procura estudar os
processos de raciocínio de alunos do 9.º ano na resolução de tarefas envolvendo
números reais e inequações, em especial no que respeita à generalização, enquanto
processo-chave do raciocínio matemático, bem como com a sua relação com as
representações e os processos de significação. A metodologia é qualitativa e
interpretativa, na modalidade de observação participante. Analisamos os
processos de raciocínio de cinco alunos com base na observação de sala de aula
(com videogravação) e na análise documental. Os resultados mostram que, na
formulação de generalizações, em grande parte das situações, os alunos seguem
um raciocínio de natureza indutiva, mas também se verificam situações que
envolvem raciocínios abdutivos ou generalizações de cunho mais dedutivo. Os
resultados mostram ainda que os processos de raciocínio se encontram
estreitamente relacionados com a significação e que o uso de diversas
representações não parece limitar os processos de raciocínio dos alunos.

Palavras-chave: Raciocínio, Generalização, Representações,
Significação, Números reais, Inequações.
Introdução
Um dos principais objetivos do ensino da Matemática é
desenvolver a capacidade dos alunos raciocinarem
matematicamente. A aprendizagem de conceitos, algoritmos e
procedimentos rotineiros, baseada na memorização, é
insuficiente para levar os alunos a desenvolver a capacidade de
raciocinar e a ver a Matemática como uma disciplina lógica e
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e
Tecnologia no âmbito do Projeto Práticas Profissionais dos Professores de Matemática
(contrato PTDC/CPE-CED/098931/2008).
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coerente (ME, 2007). O próprio desenvolvimento do raciocínio
matemático é necessário para que os alunos alcancem uma
compreensão efetiva dos procedimentos, sendo capazes de os
usar com segurança, de interpretar corretamente os seus
resultados e de compreender porque funcionam (NCTM, 2007,
2009).
O raciocínio matemático ocorre em todos os temas, desta
disciplina. Neste artigo focamos o tema da Álgebra, mais
especificamente o trabalho com números reais e inequações.
Assim, o nosso objetivo é analisar os processos de raciocínio de
alunos do 9.º ano na resolução de tarefas e problemas algébricos
envolvendo estes tópicos e compreender de que modo os
processos de raciocínio se relacionam com as representações
utilizadas e com os significados que os alunos dão aos conceitos
envolvidos. Esperamos que os resultados obtidos possam ajudar
os professores no seu trabalho na sala de aula, tendo em vista
promover o raciocínio dos alunos.
Raciocínio matemático
Raciocinar é fazer inferências, ou seja, usar a informação
existente para chegar a novas conclusões. É o que diz Oliveira
(2008), que descreve o raciocínio matemático como “um
conjunto de processos mentais complexos através dos quais se
obtêm novas proposições (conhecimento novo) a partir de
proposições conhecidas ou assumidas (conhecimento prévio)”
(p. 3). Situando-se numa perspetiva dedutiva, Aliseda (2003),
identifica o raciocínio matemático com a inferência lógica, em
que existe uma relação necessária e irrefutável entre premissas e
conclusão. Outros autores, como Rivera e Becker (2009),
alargam o raciocínio matemático ao campo indutivo, em que se
formulam generalizações a partir da identificação de
características comuns a diversos casos, bem como ao campo
abdutivo, em que se formulam generalizações estabelecendo
relações entre diversos aspetos de certa situação. Também
Lannin, Ellis e Elliot (2011) consideram que o raciocínio
matemático é “um processo dinâmico de conjeturar, generalizar,
investigar porquê e desenvolver e avaliar argumentos” (p. 10).
Dependendo da ênfase dada a este ou aquele aspeto, o que um
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autor entende como fundamental do raciocínio, pode não o ser
por outro. Deste modo, raciocinar matematicamente pode dizer
respeito tanto a aspetos lógicos como a processos intuitivos,
incluindo a formulação de novas ideias e a validação de novas
conclusões.
O raciocínio matemático surge enquanto capacidade transversal
no atual programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007),
incluindo uma variedade de processos, nomeadamente a
formulação de questões, a formulação e teste de conjeturas e a
realização de justificações. Ao estabelecer conjeturas, os alunos
identificam pontos comuns entre vários casos, expressando
ideias que os levam a usar e clarificar o significado de conceitos,
símbolos e representações. A generalização, enquanto conjetura
com características particulares, tem um papel essencial na
compreensão da Matemática pois este processo de raciocínio é
uma das bases da construção desta ciência. Formular uma
generalização matemática envolve fazer uma afirmação sobre
uma propriedade, conceito ou procedimento que se pretende
válido para um conjunto alargado de objetos ou condições
matemáticas. Em Matemática, uma generalização é considerada
válida apenas se for demonstrada. No entanto, no âmbito da
Educação Matemática, uma generalização deve ser considerada
válida de acordo com as capacidades e conhecimentos dos
alunos em cada momento da sua aprendizagem (Carraher,
Martinez, & Schliemann, 2008).
Becker e Rivera (2005) defendem que em situações do dia-a-dia,
os alunos estão naturalmente predispostos a realizar
generalizações. Contudo, é amplamente reconhecido que, para
muitos alunos, generalizar é uma tarefa desafiante (Zazkis,
Liljedahl, & Chernoff, 2008). Particularmente, Becker e Rivera
(2005) num estudo com alunos do 9.º ano na realização de
tarefas envolvendo sequências lineares, salientam que, por
vezes, estes não conseguem realizar generalizações por não
mostrarem flexibilidade no uso de conexões entre várias formas
de representação e estratégias. Isto sugere que, mesmo que os
alunos tenham apetência para a formulação de generalizações, o
trabalho continuado neste tipo de processos é necessário para
que desenvolvam estratégias que levem à formulação de
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generalizações válidas e adequadas à situação em questão.
Carraher et al. (2008) consideram que, no ensino básico, para
que os alunos formulem generalizações, é importante que as
tarefas estejam associadas a situações exploratórias que
envolvam ou suscitem a criação de casos particulares com
características passíveis de generalizar a um conjunto mais
alargado de dados.
Ao longo do percurso escolar dos alunos, é necessário que seja
promovida e compreendida a transição entre as generalizações
baseadas maioritariamente em observações empíricas e casos
particulares e as generalizações baseadas essencialmente na
coerência lógica (Carraher et al., 2008). No que respeita a
generalizações baseadas em observações empíricas ou casos
particulares, Radford (2003) distingue entre generalizações
factuais e contextuais. A generalização factual surge quando a
observação empírica ou casos particulares são diretamente
aplicados a novos casos particulares, sem que se altere o
conjunto de objetos matemáticos em causa. A generalização
contextual, igualmente baseada em observação empírica ou
casos particulares, pressupõe um alargamento a um novo
conjunto de objetos matemáticos. O autor identifica ainda a
generalização simbólica, não necessariamente associada a
observações empíricas e que envolve na sua formulação a
compreensão e utilização da linguagem algébrica. Assim, e
particularmente em Álgebra, os alunos devem primeiro aprender
a formular generalizações em tarefas nas quais têm a
possibilidade de observar padrões e relações. Numa segunda
fase, devem formular generalizações utilizando a notação
algébrica para, posteriormente, numa última fase, poderem obter
novas informações ao refletirem sobre as expressões algébricas
produzidas pelos próprios ou por outros (Carraher et al., 2008).
Kieran (2007) defende que é importante promover a formulação
de generalizações nestas diversas fases pois grande parte da
compreensão dos conceitos, propriedades e procedimentos
algébricos advém das atividades de generalização em Álgebra.
Na formulação de generalizações, Galbraith (1995) distingue
entre os alunos que seguem uma abordagem empírica, testando
alguns casos, e os que seguem uma abordagem dedutiva. Nos
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primeiros, distingue ainda os que fazem testes ao acaso, de
modo arbitrário, e aqueles em que a escolha dos casos a testar é
guiada pela sua compreensão do domínio da conjetura em causa.
Por seu lado, os alunos que seguem abordagens dedutivas
enfrentam três etapas: (i) “reconhecer a relevância de um certo
princípio externo”; (ii) “reconhecer o modo em que o princípio é
útil”; e (iii) “aplicar o princípio apropriadamente” (Galbraith,
1995, pp. 415-6). Pelo seu lado, Lithner (2008), em diversas
investigações sobre os processos de raciocínio dos alunos, indica
que estes, na resolução de tarefas, tendem a focar-se sobretudo
no que lhes é familiar e no que recordam a um nível superficial,
dando pouca atenção às propriedades matemáticas dos conceitos
envolvidos, mesmo quando estas poderiam proporcionar grandes
progressos. Refere que, nos poucos casos em que as estratégias
dos alunos se apoiam em conceitos matemáticos relevantes, o
raciocínio tende a ser dominado por imagens guardadas na
memória e por rotinas familiares.
Pelo seu lado, as representações matemáticas assumem um papel
incontornável em toda a aprendizagem. O programa de
Matemática do ensino básico destaca a necessidade dos alunos
compreenderem e saberem usar diferentes representações,
referindo que “o trabalho com os conceitos matemáticos mais
importantes deve envolver, sempre que possível, mais do que
uma forma de representação” (ME, 2007, p. 9). Com a
aprendizagem das representações matemáticas os alunos podem
aceder às ideias que estas expressam, adquirindo um conjunto de
ferramentas indispensável para pensar matematicamente
(NCTM, 2007). Além disso, para compreender o raciocínio dos
alunos e a sua interpretação das tarefas é necessário observar as
suas representações (NCTM, 2007).
Podemos dizer que uma representação é uma configuração que
pode substituir, sugerir ou simbolizar um objeto que está a ser
representado (Goldin, 2008). Duval (2006) sublinha que os
objetos matemáticos nunca devem ser confundidos com a sua
representação, indicando que este é um dos maiores problemas
na compreensão dos alunos pois só é possível aceder a um
objeto matemático através das suas representações. Tal como
refere Goldin (2008), é importante distinguir representações
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externas e internas. Este autor salienta que as representações
internas de cada indivíduo não podem ser diretamente
observadas por terceiros. Indica ainda que as representações
internas constituem sistemas interrelacionados que nos
permitem produzir um vasto leque de representações externas.
Pelo seu lado, Duval (2004, 2006) distingue duas
transformações de representações externas, os tratamentos e as
conversões. Define tratamentos como transformações dentro de
um mesmo registo de representação (como resolver uma
inequação) e conversões como transformações entre registos de
representação, mudando a representação de um objeto, situação
ou informação de um certo registo para outro registo de
representação (como representar graficamente uma função dada
em representação algébrica ou escrever em linguagem algébrica
uma relação dada em linguagem natural). Esta mudança de
registo de representação é muitas vezes fundamental para uma
compreensão adequada do objeto em questão ou para prosseguir
a sua análise fazendo conversões na nova representação. Deste
modo, como refere Duval (2004), o desenvolvimento do
raciocínio passa por diversificar e coordenar os diferentes
registos de representação.
Finalmente, os processos de significação têm também um papel
importante no raciocínio matemático, estabelecendo conexões
essenciais para formular, testar e justificar conjeturas. Como
refere o NCTM (2009), a significação é o processo pelo qual o
indivíduo estabelece relações entre aspetos do seu conhecimento
para desenvolver a compreensão de uma situação, contexto ou
conceito. Segundo este documento, a significação, como aspeto
do raciocínio, leva a identificar elementos comuns em certas
observações e a perceber como tais elementos envolvem
conexões com situações anteriores. Para o NCTM (2009) a
significação permite interligar processos informais e formais,
constituindo assim uma base fundamental para o
desenvolvimento dos conhecimentos e capacidades dos alunos.
Deste modo, relacionar o raciocínio com as representações e a
significação é essencial não só para desenvolver o raciocínio dos
alunos mas também para os levar a compreender a Matemática.
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Metodologia de investigação
Os dados apresentados nesta comunicação fazem parte de uma
investigação mais alargada (Mata-Pereira, 2012) que tem em
vista analisar processos de raciocínio dos alunos e compreender
o seu contributo na construção do seu conhecimento
matemático, seguindo uma metodologia de investigação
qualitativa e interpretativa. O estudo tem por base a observação
participante, apropriada para estudos de cunho naturalístico,
quando os significados que os próprios atores dão às situações
que vivem são centrais na investigação a realizar (Jorgensen,
1989).
As observações foram feitas numa turma do 9.º ano de uma
professora que segue este ano pela primeira vez o atual
programa de Matemática do ensino básico (ME, 2007). A
responsabilidade da condução do trabalho na sala de aula recai
essencialmente na professora, mas o acompanhamento da
realização das tarefas ocorre em codocência com a primeira
autora (daqui em diante designada investigadora), de modo a
explorar mais aprofundadamente os processos de raciocínio dos
alunos. Deste modo, ainda que o papel da investigadora em sala
de aula seja o de “segunda professora da turma”, nos momentos
introdutórios e de discussão em grande grupo a sua participação
foi muito reduzida. As tarefas da unidade de ensino “Números
reais e Inequações”, na qual é realizada a investigação, foram
elaboradas em conjunto, tendo por base propostas apresentadas
pela investigadora, tendo em vista criar situações suscetíveis de
evidenciar aspetos do raciocínio dos alunos.
A turma é composta por 17 alunos. De acordo com a professora,
7 destes alunos têm um baixo desempenho em Matemática, 3
têm muito bom desempenho e os restantes um desempenho
mediano. A turma tem um ambiente de trabalho produtivo e as
atividades são principalmente realizadas em pequenos grupos. A
recolha de dados é realizada pela investigadora e tem como local
preferencial a sala de aula, usando processos característicos da
observação participante, nomeadamente, observação direta (com
gravação em vídeo) e recolha documental.
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Na análise de dados, procuramos identificar os processos de
raciocínio utilizados, o que influencia estes processos, as
representações utilizadas pelos alunos e os processos de
significação envolvidos. Esta análise tem por base o quadro
conceptual apresentado na Figura 1, onde se caracteriza a
generalização sobretudo pela formulação de conjeturas gerais a
partir de casos específicos, como aspeto do raciocínio indutivo e
abdutivo. Neste quadro, o raciocínio corresponde à zona central
e é identificado pelos seus processos, que não são
necessariamente sequenciais ou obrigatórios. Por exemplo, os
alunos podem testar casos específicos formulando uma conjetura
apenas posteriormente ou formular conjeturas específicas ou
gerais sem formularem explicitamente questões. Note-se que o
raciocínio apoia-se nas representações e articula-se com os
processos de significação.

Figura 1 - Processos de raciocínio e sua relação com representar e
significar (adaptado de Mata-Pereira & Ponte, 2011).

Deste modo, nesta comunicação, a organização e interpretação
dos dados conduz a uma descrição de processos de
generalização de alguns alunos da turma (cujos nomes são
fictícios). Analisamos diversas questões de duas tarefas da
unidade de ensino “Números reais e inequações” identificando
em cada caso as representações utilizadas e os processos de
significação evidenciados.
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Generalização com números reais
De uma tarefa referente às propriedades dos números reais,
apresentamos algumas questões (questões 3 a 6) que solicitam
implicitamente generalizações (Figura 2). Assim, a questão 4
solicita uma generalização de uma propriedade da multiplicação
de raízes quadradas e a questão 6 apresenta uma generalização
que deve ser identificada pelos alunos como não sendo válida.

Figura 2 – Questões 3 a 6 da Tarefa sobre Números reais.

Gustavo, após realizar a questão 3, tem facilidade em encontrar
um processo alternativo para a sua resolução, sem intervenção
da investigadora ou da professora (Figura 3). Apesar de estar
claramente a responder à questão 3, utiliza já uma generalização
em linguagem natural para o processo utilizado dado que não
refere o caso particular das raízes quadradas de quatro e de
dezasseis, indicando apenas raízes quadradas em geral ao
escrever “Calcula-se as raízes quadradas separadamente”. Notese que esta frase não se refere especificamente à questão 3.1.
pois o aluno não sente necessidade de a repetir para cada uma
das questões seguintes, ainda que aplique para cada uma a
generalização que formula em 3.1.
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Figura 3 – Resolução de Gustavo da questão 3.

Na questão 4, Gustavo tem facilidade em converter a
generalização que obteve na questão 3 em linguagem natural
escrita para linguagem simbólica com variáveis (Figura 4),
referindo ainda a utilização da questão 3 para a generalização
apresentada na questão 4:
Investigadora: Posso saber como é que chegaste a esta conclusão?
Gustavo: Separei a raiz quadrada. Aqui estava raiz quadrada de a vezes b e eu
apenas separei, raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b.
Investigadora: E porque é que fizeste isso? Achaste que sim, que funcionava, e
como é que sabes que isso funciona?
Gustavo: Verifiquei.
Investigadora: Verificaste como?
Gustavo: Calculadora (refere-se à obtenção dos resultados apresentados na
questão 3).

Figura 4 – Resolução de Gustavo da questão 4.

Deste modo, na questão 3, Gustavo mostra facilidade nos
tratamentos em linguagem simbólica sem variáveis e realiza
também com facilidade, por iniciativa própria, a conversão entre
linguagem natural escrita e linguagem simbólica sem variáveis.
Na passagem da questão 3 para a 4, mostra facilidade na
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conversão de linguagem simbólica sem variáveis para
linguagem simbólica com variáveis. O aluno formula a
generalização pretendida recorrendo aos casos particulares
utilizados na questão anterior. Evidencia uma compreensão
através das conexões estabelecidas entre os casos particulares
apresentados na questão 3, a expressão algébrica apresentada na
questão 4 e o conceito de regra matemática.
Outro aluno, Afonso, na questão 6, utilizando a igualdade dada e
um caso particular adicional, formula uma generalização sobre
quais as situações em que a expressão dada é válida (Figura 5),
não se limitando a refutar a generalização da expressão algébrica
apresentada para quaisquer valores reais a e b.

Figura 5 – Resolução de Afonso da questão 6.

Nesta questão, Afonso utiliza essencialmente a linguagem
simbólica sem variáveis, mostrando facilidade nos tratamentos.
Mostra facilidade na conversão de linguagem simbólica com
variáveis para linguagem simbólica sem variáveis ao
particularizar para os seus exemplos a expressão algébrica
apresentada no enunciado. A generalização que apresenta na
situação descrita é baseada em casos particulares,
nomeadamente casos escolhidos a título de exemplo pelo aluno.
Assim, formula uma generalização que não era pedida, mas que
advém de casos particulares que utilizou para verificar a
validade da generalização pretendida. Nesta questão, estabelece
conexões que lhe permitem uma compreensão da situação,
nomeadamente, entre a igualdade numérica e a expressão
algébrica apresentadas no enunciado, algumas propriedades dos
números reais e alguns casos particulares que constrói partindo
da expressão algébrica dada no enunciado.
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Também na questão 6, Iris responde impulsivamente baseandose na propriedade da multiplicação de raízes quadradas que
obteve na questão 4, sendo posteriormente guiada a rever a sua
resposta:
Iris: Sim! É sim.
Investigadora: Experimenta lá.
Iris: É, porque foi o que nós fizemos aqui (refere-se à questão 4)
Investigadora: É a mesma coisa? Experimenta.
Iris: Cá para mim é só com vezes. (Escreve o exemplo que experimenta enquanto
fala.) Raiz de dezasseis mais raiz de quatro dá seis. Agora, vinte… Pois, não vai
dar, era suposto dar raiz de trinta e seis. (Apaga o exemplo.) Então, não, porque a
regra só resulta com a multiplicação e a divisão (Figura 6).

Figura 6 – Resolução de Iris da questão 6.

Ainda que a utilização de casos particulares seja o processo mais
utilizado para formular generalizações nesta tarefa, em algumas
situações os alunos mobilizam propriedades matemáticas já
conhecidas, como na resolução da questão 6 por Iris. A aluna
começa por usar apenas a linguagem natural oral,
complementando-a depois com a linguagem simbólica sem
variáveis, realizando assim conversões entre estas duas
representações. Na utilização conjunta destas representações,
realiza ainda tratamentos em cada uma das linguagens. Apesar
de, numa primeira fase, validar erradamente a generalização,
utiliza propriedades matemáticas conhecidas da questão 4 para o
fazer. Com alguma intervenção da investigadora, a aluna
consegue detetar o seu erro, recupera a mesma propriedade e
formula uma generalização que inclui implicitamente
propriedades das quatro operações no conjunto dos números
reais. Para testar a sua conjetura, utiliza um caso particular,
confirmando a generalização implícita em “Cá para mim é só
com vezes”. Esta generalização é alargada à divisão por a
propriedade da divisão já ter sido explorada em situações
anteriores. Quanto à subtração de raízes quadradas, a aluna não
sente necessidade de testar a propriedade, possivelmente por
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considerar a subtração enquanto caso particular da adição. Nesta
questão, ao formular uma generalização para uma propriedade
da raiz quadrada nas várias operações, estabelece conexões entre
o caso particular que utiliza, as propriedades obtidas nas
questões anteriores e a subtração enquanto caso particular da
adição. Deste modo, demonstra uma boa compreensão da
situação que deriva dos processos de significação que utiliza.
Generalização em inequações
Da tarefa de introdução às inequações, apresentamos a questão 1
(Figura 7) que, por envolver um primeiro contacto com
inequações, é aquela onde surgem processos de raciocínio que
envolvem generalização.

Figura 7 – Questão 1 da Tarefa sobre inequações.

Nesta questão, Nádia, Débora e Ana têm alguma dificuldade na
interpretação do enunciado, não compreendendo o que é
pretendido e solicitam a minha ajuda para a resolução. Por este
motivo, a investigadora procura esclarecer o que se pretende
com a questão e faz um acompanhamento durante a primeira
subquestão:
Investigadora: É para dizer quanto é que pode valer o x. Então vamos lá. Por
exemplo aqui, eu tenho: cinco mais x é menor que dez, ou seja, que valores é que
o x pode ter?
Nádia: Pode ter um, dois, três, quatro (…) Até ao quatro vírgula nove, nove, nove,
nove.

Apesar de encontrarem facilmente valores para o x, as alunas
apresentam alguma dificuldade inicial referente ao conceito de
extremo no intervalo de números reais:
Investigadora: Qual é o número limite?
Ana: Quatro vírgula nove.
Investigadora: (…) Qual é o número limite? Que não me interessa, mas que é o
limite.
Nádia: É o cinco.
Investigadora: Portanto é do cinco...
Débora: Para trás.
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Após encontrarem o extremo superior, Ana identifica com
alguma facilidade os valores que x pode tomar, começando por
reforçar uma ideia já expressa anteriormente por Débora:
Ana: Do cinco para trás.
Investigadora: É do cinco para trás, então começamos pelo cinco? (dirigindo-se a
Nádia pela sua resposta (Figura 8))

Figura 8 – Primeira resolução de Nádia da questão 1.1.

Nádia: Não, começamos pelo um...
Investigadora: E não dá abaixo do um?
Ana: Dá, não é menos infinito?
Nádia: Então é de menos infinito… (Figura 9)
Ana: Menos infinito até cinco, chaveta aberta.
Ana: E este aqui é y menos um é maior que menos quatro.
Débora: Então é...
Nádia: É menos três. Menos três, menos um.
(…)
Investigadora: Se o menos três é o meu limite, agora têm só de pensar se o que
interessa são os números que estão para trás desse ou os números que estão para a
frente.
Débora: Estão para trás, é menos infinito com o menos três.
Investigadora: Então experimenta lá menos dois.
Débora: O menos dois...
Nádia: Não, o menos três é o limite. Então é de menos três para lá (gesticula),
para dar mais, porque tem cá o sinal de maior.
Ana: Chaveta aberta, menos infinito, menos quatro.
Nádia: Mais infinito. Menos três!
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Figura 9 – Resolução de Nádia da questão 1.1.

Na questão 1.2., as alunas necessitam ainda de alguma
intervenção para obterem o intervalo pretendido:
Já na questão 1.3., Ana, Débora e Nádia conseguem utilizar
parcialmente as ideias envolvidas nas questões anteriores e
aplicá-las a uma nova situação:
Débora: O sete é menor que x mais um.
Nádia: Portanto o limite é o seis.
(…)
Nádia: O cinco mais um vai dar seis.
Investigadora: E sete é menor do que seis?
Débora: Não.
(…)
Nádia: São do seis para a frente. O sete mais um vai dar oito, é maior que sete.
Ana: Fica mais infinito.
Nádia: E é aberto.
Ana: Fica seis para mais infinito (escreve ]6, +∞[ ).

Durante a resolução da questão 1., Ana, Débora e Nádia
realizam as conversões entre a linguagem simbólica com
variáveis e a linguagem natural oral, presentes na interpretação
do enunciado de cada subquestão. Utilizam também, e
essencialmente, a linguagem natural oral, realizando a conversão
para a linguagem simbólica sem variáveis para a resposta a cada
subquestão. Na resolução da questão 1., parecem não ter
dificuldades em qualquer das conversões.
Para a resolução das questões 1.2. e 1.3., Ana, Débora e Nádia
utilizam facilmente a ideia de número limite que surge na
questão 1.1., encontrando rapidamente um dos extremos do
intervalo. Contudo, mostram dificuldades em concluir se se trata
do extremo superior ou inferior do intervalo de números reais ao
qual x pertence. Sendo o seu primeiro contacto com inequações,
a identificação imediata dos extremos menos três na questão 1.2.
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e seis na questão 1.3. pressupõe, implicitamente, a generalização
relativa à utilização da igualdade entre os membros. Esta
generalização baseia-se no caso particular utilizado na questão
1.1., para o qual as alunas apenas conseguiram utilizar o
conceito de extremo de um intervalo com alguma intervenção da
parte da investigadora. Na questão 1.2., Nádia formula uma
outra generalização ao indicar que é “para lá, para dar mais,
porque tem cá o sinal de maior”. Ainda que esta generalização
seja bastante informal, permite identificar de imediato se o caso
da igualdade dos membros corresponde ao extremo inferior ou
superior. Contudo, as alunas não parecem aplicar esta
generalização na inequação da questão 1.3.
Assim, na questão 1, Ana, Débora e Nádia estabelecem
conexões entre a inequação e a igualdade entre os membros. No
entanto, após estabelecerem esta conexão, mostram dificuldade
na conexão entre a inequação e os possíveis valores de x, o que
inviabiliza a construção do intervalo de números reais ao qual x
pertence. Assim, aplicam a generalização obtida implicitamente
para encontrar um dos extremos do intervalo, mas não
conseguem aplicar a generalização enunciada por Nádia, que
lhes permite compreender de imediato se se trata do extremo
superior ou inferior. A falha na aplicação desta generalização
leva à necessidade de teste de casos particulares para identificar
se o limite obtido é o extremo inferior ou superior do intervalo a
construir.
Conclusão
Nas aulas observadas, grande parte dos alunos formula
generalizações seguindo uma abordagem indutiva. Generalizam
as relações observadas em casos particulares para uma classe de
objetos mais ampla. Em muitas destas situações, utilizam apenas
um caso particular para formularem a generalização. Além das
situações em que utilizam uma abordagem empírica para
formular generalizações, surgem também, embora com menor
frequência, generalizações de cunho dedutivo, baseadas em
propriedades matemáticas conhecidas dos alunos (é o caso de
Iris na questão 6 da tarefa sobre números reais). Deste modo, ao
longo das aulas, é possível distinguir entre situações em que a
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generalização é formulada com base em casos particulares e
com base em propriedades conhecidas, à semelhança do que
indica Galbraith (1995). Contudo, a distinção entre a utilização
de um ou mais casos particulares é também evidente durante as
aulas, sendo possível subdividir as abordagens empíricas nestas
duas situações distintas.
Nas diferentes tarefas, os alunos utilizam a linguagem natural
oral e escrita e a linguagem simbólica sem e com variáveis, não
apresentando dificuldades significativas nas transformações em
registos de representações, sejam tratamentos ou conversões.
Mesmo em situações em que surgem dificuldades, ultrapassamnas sem necessidade de grande intervenção. Na grande maior
parte dos casos, os alunos utilizam mais de um registo de
representações durante a realização de uma questão, o que é
consistente com a perspetiva de Duval (2004) segundo a qual o
raciocínio precisa de coordenar uma variedade de registos de
representação. Assim, e considerando a facilidade com que os
alunos realizam transformações entre representações, a
utilização de diferentes representações não parece limitar o
desenvolvimento do seu raciocínio matemático.
No que respeita aos processos de significação, na maior parte
das situações os alunos estabelecem conexões entre os aspetos
da questão e propriedades ou conceitos matemáticos,
manifestando compreensão da situação. Os seus processos de
significação parecem depender da sua capacidade de estabelecer
conexões apropriadas, sendo a compreensão tanto mais efetiva
quanto mais complexas são as conexões que estabelecem. Os
processos de significação surgem fortemente ligados à
generalização na medida em que, quando os alunos têm
dificuldades nas conexões entre os conceitos e propriedades
necessários à consecução da tarefa, têm igualmente dificuldade
na generalização.
Nas situações em que os alunos utilizam apenas um caso
particular para formularem uma generalização, as conexões que
estabelecem são geralmente mais superficiais, mostrando uma
compreensão pouco aprofundada da situação. Assim, os
processos de raciocínio que envolvem generalizações
formuladas partindo de um só caso particular estão estreitamente
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relacionados com um uso pouco consistente de processos de
significação. Tal como aponta Lithner (2008), isto remete para a
não utilização ou para uma utilização superficial das
propriedades matemáticas dos conceitos envolvidos, embora
estas fossem essenciais para a formulação consistente de uma
generalização. Noutras situações, quando os alunos utilizam
mais de um caso particular para formular a sua generalização,
parecem utilizar processos de significação mais complexos.
Além disso, os processos de significação envolvidos nestas
generalizações indiciam também conexões com propriedades e
conceitos conhecidos, não podendo ser reduzidas a uma relação
direta entre casos particulares e um caso geral. Estes processos,
por considerarem uma diversidade de características da situação,
sugerem que os alunos usam raciocínio abdutivo. Já as
generalizações baseadas mais em propriedades do que em casos
particulares, revelam uma maior capacidade de raciocínio dos
alunos, estabelecendo conexões de maior complexidade.
Nas relações estabelecidas entre raciocínio, representações e
significação, o modelo de análise utilizado revelou-se um
instrumento muito útil, evidenciando como alguns alunos são
capazes de realizar certas generalizações usando raciocínio
indutivo, abdutivo e dedutivo e como articulam os seus
processos de raciocínio com os processos de significação e as
representações utilizadas. Ao longo da unidade de ensino, as
tarefas permitiram aos alunos formular generalizações numa
variedade de situações. Deste modo, reiterando que se aprende a
raciocinar raciocinando (Ponte & Sousa, 2010), estas tarefas
parecem ser propícias ao desenvolvimento do raciocínio
matemático dos alunos, nomeadamente no que respeita à
formulação de generalizações.
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Resumo
Esta comunicação centra-se na evolução do processo de generalização dos alunos
de uma turma de 4.º ano do ensino básico, no decurso de uma experiência de
ensino desenvolvida durante um ano letivo, focada no desenvolvimento do
pensamento algébrico. A análise de dados foca-se em quatro tarefas matemáticas
realizadas em diferentes etapas da experiência de ensino, a partir das resoluções
escritas dos alunos e em alguns momentos da discussão coletiva considerados
significativos. Este estudo evidencia a existência de três etapas da experiência de
ensino com contributos específicos para o desenvolvimento do processo de
generalização.
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Introdução
O raciocínio matemático é considerado uma das três
capacidades transversais no Programa de Matemática do Ensino
Básico (PMEB) (ME, 2007). No que concerne ao 1.º Ciclo do
Ensino Básico, o programa salienta que “o desenvolvimento do
raciocínio é promovido suscitando a explicação de ideias e
processos, a justificação de resultados e a formulação e teste de
conjeturas simples por parte dos alunos” (ME, 2007, p. 29).
Lannin, Ellis e Elliot (2011) consideram o raciocínio
matemático como essência da atividade matemática,
9

Trabalho realizado no âmbito do Projeto P3M - Práticas Profissionais dos
Professores de Matemática, apoiado pela FCT - Fundação para a Ciência e
Tecnologia (contrato PTDC/CPE-CED/098931/2008).
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entendendo-o como o desenvolvimento, a justificação e a
utilização da generalização. Nesta perspetiva, esta comunicação
centra-se no desenvolvimento da generalização matemática de
alunos do 4.º ano de escolaridade.
A comunicação que se apresenta enquadra-se em um estudo
mais amplo de implementação de uma experiência de ensino ao
longo de um ano letivo, com o objetivo de promover o
desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos do 4.º ano
de uma turma, centrado no processo de generalização e na
mobilização dos pensamentos relacional e funcional. A
conceção de pensamento algébrico adotada neste estudo é
apresentada por Blanton e Kaput (2005) onde este é entendido
como “um processo em que os alunos generalizam ideias
matemáticas a partir de um conjunto de exemplos particulares,
estabelecem essa generalização através do discurso da
argumentação, e expressam-na gradualmente de uma forma
simbólica apropriada à sua idade” (p. 413). Desta forma, a
generalização é assumida como processo central para o
desenvolvimento do pensamento algébrico.
Em particular, esta comunicação tem como objetivo descrever
como o processo de generalização foi evoluindo no decurso da
experiência de ensino, tendo em conta a identificação de três
etapas, a saber: 1) A exploração de relações aritméticas; 2) A
exploração da noção de variação e, 3) A exploração de relações
funcionais. Em cada uma destas etapas foram identificados
aspetos particulares do pensamento algébrico que contribuíram
para a evolução do processo de generalização dos alunos da
turma.
O desenvolvimento do pensamento algébrico
O PMEB (ME, 2007) reconhece a importância da introdução do
pensamento algébrico nos primeiros anos de escolaridade, em
consonância com os resultados da investigação internacional,
dos quais se destaca o movimento Early Algebra. Este
movimento, iniciado na década de 1980, promoveu uma nova
visão da relação Aritmética-Álgebra, revelando o caráter
algébrico da Aritmética e questionando a prática corrente de
ensinar primeiro Aritmética e depois Álgebra. São vários os
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estudos (e.g. Carpenter, Franke & Levi, 2003; Fujii & Stephens,
2008; Warren & Cooper, 2005) que demostram como os alunos
dos primeiros anos de escolaridade são capazes de pensar
algebricamente.
Tendo em conta a definição de pensamento algébrico já
apresentada, e entendendo a generalização como processo
central, Blanton (2008) considera as duas vertentes seguintes
como portas de entrada para o seu desenvolvimento: a
aritmética generalizada e o pensamento funcional. De uma
forma geral, podemos dizer que enquanto a primeira se prende
com a utilização da aritmética para desenvolver e expressar
generalizações, a segunda consiste na identificação de padrões
numéricos e pictóricos para descrever relações funcionais.
A aritmética generalizada baseia-se no carácter potencialmente
algébrico da aritmética e considera a importância da noção de
equivalência associada ao sinal de igual (=) e a potencialidade
da construção da generalização a partir das relações numéricas,
das operações aritméticas e das suas propriedades. Carpenter,
Franke e Levi (2003) identificam essas ideias como o
Pensamento Relacional e caraterizam-no como a capacidade de
olhar para expressões ou equações na sua conceção mais ampla,
revelando as relações existentes. Desta forma, o pensamento
relacional diz respeito à forma como os alunos podem trabalhar
os números e as operações atendendo às relações existentes, em
vez de se focarem exclusivamente nos procedimentos de
cálculo. Nesta perspetiva, a conceção do sinal de igual enquanto
indicador de uma relação de equivalência ao invés de um
comando para o cálculo, reveste-se de particular importância.
No âmbito do pensamento relacional, a noção de quase-variável
(Fujii, 2003) tem particular importância no estudo que se
apresenta. A expressão quase-variável significa um número ou
conjunto de números numa expressão que revelam a relação
matemática subjacente e que se manterá verdadeira
independentemente dos números que sejam usados (Fujii, 2003).
Ou seja, expressões quase-variáveis são expressões numéricas
particulares passíveis de serem generalizadas, como, por
exemplo, a expressão particular “78 - 49 + 49 = 78” pode ser
usada para centrar a atenção dos alunos na sua estrutura
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subjacente, que é do tipo “a-b+b=a”. O pensamento quasevariável pode constituir-se como uma importante ponte entre a
Aritmética e a Álgebra e, também, uma introdução ao conceito
de variável (Fujii & Stephens, 2008).
No que respeita ao pensamento funcional, este baseia-se num
conjunto de capacidades para além daquelas que estão
associadas à aritmética generalizada. Requer que os alunos
atendam à mudança e ao crescimento, o que envolve, por
exemplo, estar atento à forma como as quantidades variam em
relação umas às outras (Blanton, 2008). Na perspetiva de
Warren e Cooper (2005), o pensamento funcional pode ser
entendido como o pensamento relacional que se foca nas
relações entre duas ou mais quantidades que variam
simultaneamente. Desta forma, os alunos precisam reconhecer
as variáveis envolvidas na relação e a forma como as mesmas
variam em dependência uma da outra, ou seja, precisam
reconhecer a relação de covariação. Neste sentido, o National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) defende que
a noção de variação deverá ser trabalhada desde muito cedo na
escolaridade, sendo essencial para a construção da noção de
função.
A exploração de diferentes níveis de compreensão da
generalização tem particular relevância neste estudo. Britt e
Irwin (2011) salientam a necessidade de os alunos mais novos
trabalharem em diferentes níveis de compreensão da
generalização que envolvam a expressão dessa generalização em
palavras, imagens e gráficos, assim como com símbolos
numéricos que atuem como quase-variáveis. Para tal, sugerem o
seguinte percurso: primeiramente, os alunos devem ser
encorajados a trabalhar com números como quase-variáveis;
depois a expressar a generalização em linguagem natural e, em
seguida, usando os símbolos algébricos. O estudo que se
apresenta nesta comunicação está de acordo com esta linha de
pensamento.
Relativamente à introdução da simbolização em alunos destes
anos de escolaridade, o presente estudo orienta-se pela
perspetiva de Russell, Schiffer e Bastable (2011) ao defenderem
que a introdução da notação algébrica não só providencia uma
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expressão concisa das ideias dos alunos como oferece novas
formas de percecionar as relações matemáticas. Tendo em conta
a perspetiva de Kaput (2008), de que o pensamento algébrico “é
composto por processos complexos de simbolização que servem
o propósito da generalização e do raciocínio com
generalizações” (p. 9), a generalização e a simbolização são
processos estritamente relacionados. A simbolização ao serviço
da generalização permite uma expressão unificadora e concisa
das relações matemáticas, surgindo como uma forma de
expressão eficaz da generalização.
Metodologia do estudo
Este estudo enquadra-se no design de “experiência de ensino em
sala de aula” (Gravemeijer e Cobb, 2006). Decorreu durante o
ano letivo 2010/11, tendo sido desenvolvidas quarenta e duas
tarefas, organizadas em cinco sequências de acordo com os
temas e tópicos matemáticos da planificação anual definida pela
professora titular de turma, respeitando a perspetiva de conceber
o pensamento algébrico como um fio condutor curricular
(NCTM, 2000), numa lógica de integração curricular. As tarefas
foram introduzidas na experiência de ensino com uma média de
duas tarefas por semana e com a duração de cerca de duas horas
cada. As aulas onde se aplicaram as tarefas foram lecionadas
pela investigadora (primeira autora) e a professora titular de
turma desempenhou o papel de coadjuvante.
A turma onde decorreu a experiência de ensino era constituída
por 19 alunos, 7 raparigas e 12 rapazes, com uma média de nove
anos de idade. Embora a turma estivesse a trabalhar de acordo
com o PMEB (ME, 2007) desde o 3.º ano de escolaridade, no
início da experiência de ensino os alunos revelavam algumas
dificuldades na exploração de questões que envolviam o sentido
de número, privilegiando quase exclusivamente a utilização dos
algoritmos na sua resolução.
As tarefas exploradas na experiência de ensino pretendiam
promover o desenvolvimento da generalização em contextos que
envolviam, inicialmente, o pensamento relacional e,
posteriormente, o pensamento funcional. A expressão da
generalização desenvolveu-se de acordo com um percurso
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gradual de utilização da linguagem natural e progressiva
apropriação da linguagem simbólica. O quadro 1 sistematiza as
cinco sequências de tarefas realizadas ao longo da experiência
de ensino, identificando os aspetos do pensamento algébrico
tratados em cada uma e os temas, tópicos e subtópicos do
programa onde se enquadram.

. Quadro 1 - Sistematização da experiência de ensino, de acordo com o
PMEB

Esta comunicação centra-se em três etapas da experiência de
ensino e na sua relação com o desenvolvimento da expressão de
generalização pelos alunos. Para cada uma das etapas apresentase uma ou duas (esta última no caso da segunda etapa, por se
relacionarem entre si) tarefas que evidenciam uma evolução na
expressão de generalização por parte dos alunos.
Os dados foram recolhidos a partir dos registos escritos dos
alunos ao resolverem as tarefas matemáticas de modo autónomo
em grupos de 2 ou 3, e de alguns momentos considerados
significativos das discussões que ocorreram em grande grupo
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nas aulas. A análise dos dados foca-se na identificação dos
aspetos de desenvolvimento dos pensamentos relacional e
funcional que foram explorados em cada uma das etapas, e
consequentemente, na sua contribuição para o processo de
generalização.
Apresentação dos resultados
Nesta secção são apresentadas, resumidamente, as quatro tarefas
das diferentes fases da experiência de ensino. Na primeira etapa
relativa à exploração de relações aritméticas apresentamos uma
tarefa - “Calcular usando o dobro” - que revela a forma como os
alunos usaram expressões particulares para identificar a
estrutura aritmética de uma estratégia de cálculo e como
expressaram a sua generalização. A segunda etapa relativa à
exploração da noção de variação apresenta duas tarefas
interligadas - “Os cromos da Ana e do Bruno” e “Descobre A e
B” - que exploram uma igualdade com duas quantidades
desconhecidas interrelacionadas. Na última etapa apresentamos
uma tarefa que explora relações funcionais através de uma
sequência pictórica - “Cubos com autocolantes”.
A exploração de relações aritméticas
Tarefa “Calcular usando o dobro”
A tarefa “Calcular usando o dobro”, 13.ª tarefa da experiência de
ensino, enquadrada na segunda sequência, explora uma
estratégia de cálculo utilizando as relações numéricas de dobro e
metade através de três exemplos numéricos. Pretendia-se que os
alunos explicassem a estratégia e que a generalizassem para
outros casos para além dos enunciados.
Na explicação da estratégia, os diferentes pares de alunos
conseguiram identificar as relações de dobro e metade,
reconhecendo os produtos da tabuada do oito como o dobro dos
produtos da tabuada do quatro. Dos oito pares, cinco explicaram
verbalmente a estratégia de cálculo aplicada a um ou mais
exemplos do enunciado. Um dos três pares restantes explicou a
estratégia reconstruindo a igualdade apresentada no enunciado
da tarefa e tornando mais explícita a relação de dobro envolvida
na estratégia de cálculo, pela identificação dos produtos da
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tabuada do oito como o dobro dos produtos da tabuada do
quatro, para cada um dos exemplos apresentados na tarefa.

Figura 1- Enunciado da tarefa “Calcular usando o dobro”.

Na resposta do par seguinte, os alunos explicam a estratégia
recorrendo a outros exemplos para além dos apresentados no
enunciado da tarefa. Mostram o procedimento que efetuam para
obter os produtos da tabuada do oito usando o dobro dos
produtos da tabuada do quatro, embora não o registando
corretamente. Desta forma, estes alunos conseguem estender
essa estratégia para além dos exemplos apresentados no
enunciado da tarefa.
A figura seguinte ilustra que os alunos apreenderam a estrutura
da estratégia de cálculo para além dos exemplos particulares
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apresentados e que conseguem enunciá-la de uma forma mais
geral. Quando referem que para saber o resultado da
multiplicação de um fator por 8, “multiplicaram 2 vezes a
metade de 8 pelo fator”, não se referem a nenhum fator
específico, ampliando a estratégia para um qualquer fator
possível, embora ainda no contexto específico das tabuadas do 4
e do 8.

Figura 2 - Resposta do par António e Carolina.

Figura 3 - Resposta do par Joana e Gonçalo.

Na exploração coletiva desta tarefa, após diferentes pares
apresentarem as suas resoluções, a investigadora solicitou aos
alunos que expressassem a estratégia de cálculo de uma forma
mais geral para “dar para todos os casos da tabuada do oito e do
quatro”. Em coletivo, e através da sugestão de diferentes alunos,
a expressão da generalização em linguagem natural foi registada
do seguinte modo “Para descobrirmos a tabuada do 8 fazemos o
dobro (2X) da tabuada do 4”. Nesse momento, a investigadora
conduziu os alunos à expressão dessa generalização em
linguagem matemática:
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Figura 4 - Resposta do par Matilde e André.
Investigadora – (...) agora quero que pensem nesta frase que o João escreveu e que
a escrevam na linguagem matemática. Como é que eu posso usar a linguagem
matemática?
Vários alunos – Com contas.
Investigadora – Então como é que eu posso escrever isto? Mas atenção que eu não
quero para casos particulares como o 6x8, o 12x8 ou o 25x8, eu quero para todos
os números da tabuada do 8 e do 4.
Rita – Podemos fazer para 7x8.
Investigadora – Isso é um caso particular. Eu quero que dê para todos os casos.
Rita – Como assim?
Investigadora – Para todos os casos da tabuada do 8. O que é que acontece na
tabuada do 8?
Aluno – É sempre mais oito.
Investigadora - Vamos acrescentar sempre mais oito. Ou seja, se usarmos a
multiplicação estamos a fazer o quê?
Alunos – Sempre a multiplicar por oito.
Investigadora – Como é que eu posso escrever isso?
Rita – Usamos um ponto de interrogação.
Fábio – Vezes oito.

Ao referir-se ao “ponto de interrogação”, Rita utiliza o símbolo
que tinha sido introduzido pela investigadora em uma tarefa
anterior. Assim, a aluna consegue escrever no quadro a seguinte
expressão: ?x8=2x(?x4)=?10. A expressão foi discutida com a
turma e a investigadora propõe a substituição do “ponto de
interrogação” por um número qualquer. Após esse processo, os
alunos constatam que a expressão não pode ser verdadeira.
Sugerem, então, que a seguir ao sinal de igual não deverá estar o
“ponto de interrogação”. Desta forma, acordam que a expressão
10

O símbolo não numérico “?” tinha sido introduzido pela investigadora
numa tarefa em expressões como “?x5=100”, representando “qual o
número?”.
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que traduzirá o que escreveram em linguagem natural será a
seguinte: ?x8=2x(?x4).
A exploração da noção de variação
Tarefa “Os cromos da Ana e do Bruno”
A tarefa “Os cromos da Ana e do Bruno”, 21ª da experiência de
ensino, integra a terceira sequência, tendo sido adaptada do
estudo de Stephens e Wang (2008). Esta tarefa, focada também
no desenvolvimento do pensamento relacional, introduz a
exploração de uma igualdade numérica envolvendo duas
quantidades desconhecidas em uma situação de compensação
aritmética com as operações adição e subtração. A tarefa é
introduzida a partir de um contexto realista com significado para
os alunos, com o intuito de a interpretar a situação e a igualdade
apresentada.
Para responder à primeira questão da tarefa os alunos atribuíram
valores às caixas A e B. Nessa resposta, três dos oito pares
reconheceram a comutatividade da adição e usaram apenas os
números presentes no enunciado: 18+20=20+18. Os restantes
pares usaram outros números.
A alínea c) teve respostas diferentes por parte dos oito pares.
Um par expressou essa relação com pouca clareza na linguagem
e dois pares não identificaram corretamente a relação, embora na
alínea anterior tivessem respondido corretamente. Os outros
cinco pares conseguiram mostrar de forma muito clara a relação
entre os números das caixas A e B. O exemplo seguinte, do par
Henrique e Rita, evidencia como estes alunos reconheceram a
relação numérica empregue na igualdade e como esta estava
dependente da relação entre os valores iniciais 20 e 18: “A
relação que existe entre os números que usei para as caixas A e
B é que na caixa A há sempre mais 2 cromos do que na caixa B.
Porque o 20 é mais dois cromos do que o 18 por isso é sempre
mais dois cromos”.
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Figura 5 - Enunciado da tarefa “Os cromos da Ana e do Bruno”.

Na discussão coletiva referente à alínea c), Gonçalo escreve no
quadro: “A relação que existe entre os números que usei para as
caixas A e B é que a B tem sempre menos dois cromos do que a
A”. Neste momento, e sem que lhe tenha sido solicitado, Fábio
acrescentou que a relação entre os números relativos às caixas A
e B poderia ser escrita em linguagem matemática. Quando lhe é
pedido para escrever no quadro aquilo a que se referia, o aluno
apresenta a seguinte expressão: B-2=A. Sem se referir à
correção da expressão apresentada, a investigadora propõe a
construção de uma tabela no quadro, com possíveis pares de
valores para A e B. Em seguida, retomou-se o que Fábio tinha
referido relativamente à representação do valor de A e Rita
sugeriu que a forma correta deveria ser A=B+2. Essa
representação foi escrita no quadro e foram experimentados
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alguns valores da tabela, confirmando que estava correta. Nesse
momento, a investigadora incitou os alunos a explorarem outras
representações, como o diagrama de setas e o modelo da
balança.

Figura 6 - Enunciado da tarefa “Descobre A e B”, primeira parte.

Tarefa “Descobre A e B”
Em continuidade com a tarefa anterior, a 22ª tarefa da
experiência de ensino, “Descobre A e B”, foi igualmente
adaptada de Stephens e Wang (2008) e apresentava também uma
situação de compensação aritmética, mas envolvendo as
operações multiplicação e divisão. Pretendia-se que, numa
primeira alínea, os alunos atribuíssem valores a A e B mantendo
a igualdade e, na segunda alínea, identificassem a relação entre
esses valores.
A partir das resoluções dos alunos verificou-se que oito dos
nove pares conseguiram expressar a relação entre os números
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das caixas A e B de forma bastante clara, como mostra o
exemplo seguinte:

Figura 7 - Resolução da alínea b) feita pelo par João e Lawry.
O exemplo seguinte mostra a resolução de um par que consegue
representar simbolicamente, através de duas expressões
diferentes, a relação entre os valores de A e B (como dobro e
como metade). Os alunos apresentam ainda uma tabela
evidenciando a emergência do reconhecimento de A e B como
variáveis. No entanto, possivelmente sugestionados pela
natureza aditiva da compensação presente na tarefa anterior,
concretizam erradamente o terceiro par de valores, assumindo
que “a diferença é de 2”.
No momento de discussão coletiva, foram exploradas as
representações já trabalhadas na tarefa anterior, como o
diagrama de setas e o modelo da balança. Nesse momento,
surgem afirmações dos alunos que mostram que, para além de
apreenderem a relação numérica entre os valores desconhecidos,
conseguiram chegar a uma generalização dos valores que
satisfazem a igualdade e identificar o conceito de variável. Os
excertos seguintes são exemplo disso:
João: A caixa A vai ser sempre o dobro da caixa B. Os números da caixa A vão
ser sempre o dobro do que está na caixa B.
Matilde: A caixa A pode ser um número qualquer, mas tem de ser sempre o dobro
da caixa B.
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Figura 8 - Resolução da alínea b) feita pelo par António e Fábio.

Tendo em conta o trabalho realizado com as expressões
simbólicas na tarefa anterior, a investigadora solicita ainda uma
forma de escrever a relação usando A e B. Matilde vai ao quadro
e escreve corretamente: A=2xB e B=A:2. Por último, os alunos
resolvem a segunda parte da tarefa que envolve também as
operações multiplicação e divisão, mas que apresenta as relações
mais complexas de triplo e terça parte.
Perante esta questão, todos os pares conseguiram expressar a
relação entre os valores de A e B de forma mais ou menos
explícita, usando, pelo menos, uma representação correta.
Nenhum dos pares usou apenas uma forma de representação,
completando a explicitação da relação em linguagem natural
com outra forma de representação, como a tabela ou o diagrama
de setas. Por exemplo, a resolução seguinte mostra a utilização,
por um par de alunos, de diferentes formas de representação
para expressar a relação entre os números das caixas A e B. O
diagrama com setas tem explícito o tipo de relações entre os
valores A e B e também a relação de dependência com o 15 e o
5. Recorre ainda à representação da balança para ilustrar um
exemplo daquela igualdade.
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Figura 9 - Enunciado da tarefa “Descobre A e B”, segunda parte

Figura 10 - Resolução da alínea c) feita pelo par Gonçalo e Joana.

No momento da discussão coletiva verifica-se que a maioria dos
alunos não só compreendeu as relações numéricas, como
consegue expressá-las em linguagem simbólica através de uma
expressão matemática. Essa compreensão é manifesta quando os
alunos reagem a uma resolução apresentada pelo par Fábio e
António. António vai ao quadro e expressa corretamente as
relações numéricas presentes através da linguagem natural: “O
B é o triplo de A. O A é a terça parte de B”. No entanto, quando,
em seguida, António representa simbolicamente os valores de A
e B, escreve incorretamente B=A:5 e A=Bx5. Os colegas
reagem, de imediato, e o par de alunos admite que se tinha
enganado e substitui o cinco pelo três: B=A:3 e A= Bx3. Mas,
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os colegas mantêm-se atentos e uma das alunas consegue
identificar o erro dos colegas, corrigindo-o:
Rita: Aqui, como eles estão a dizer (apontando para o que os colegas escreveram
em linguagem natural)... O B é o triplo... Aqui era o vezes (apontando para a
expressão B = A : 3, escrita pelo António) do A. (...) Porque eles disseram que o B
é a terça parte do A.

Esta aluna representa corretamente as duas expressões: B=3xA e
A=B:3. Quando a investigadora questiona os alunos sobre o
porquê de isso acontecer, Rita refere que “cinco vezes três é
quinze e quinze a dividir por três é cinco”. Matilde acrescenta
ainda que “B podia ser um número qualquer, mas tinha que ser o
triplo do A”, expressando a generalização da relação trabalhada.
A exploração de relações funcionais
Tarefa “Cubos com autocolantes”
A tarefa “Cubos com autocolantes” enquadra-se na quinta
sequência e foi a penúltima tarefa da experiência de ensino.
Pretendia-se explorar o desenvolvimento do pensamento
funcional através da identificação das variáveis envolvidas na
situação, da forma como as mesmas se relacionavam e do
reconhecimento do que se mantém constante na sequência. A
situação foi modelada com recurso a materiais concretos
(construções com dois e com três cubos), tendo em conta que
esta foi a primeira vez que os alunos trabalharam com padrões
envolvendo objetos tridimensionais.
Nesta tarefa, os sete grupos expressaram corretamente uma regra
que permitia saber o número de autocolantes para qualquer
número de cubos. Utilizando palavras e/ou símbolos e até outras
representações como tabelas e desenhos, todos os alunos foram
capazes de expressar a generalização da relação, identificando as
variáveis envolvidas e o que se mantinha constante ao longo da
sequência. Ao depararem-se com a tarefa, os alunos perceberam
de imediato que lhes era solicitado a descoberta da “regra geral”
que permitisse descobrir o número de autocolantes para
“qualquer” número de cubos e procuraram, de imediato, a
relação entre as duas variáveis e não a relação recursiva entre os
termos consecutivos. De facto, todos os grupos foram capazes
de explicar a relação direta entre o termo geral e a respetiva
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ordem.

Figura 11 – Enunciado da tarefa “Cubos com autocolantes”.

A forma como expressaram a generalização foi diferente nos
grupos. Apenas dois grupos expressaram a relação em
linguagem natural, recorrendo também a uma representação
visual da construção de cubos para auxiliar a sua explicação.
Dois grupos expressaram a generalização da relação recorrendo
à linguagem natural e apresentando em simultâneo a
representação simbólica da relação, embora com algumas
imprecisões. A figura seguinte mostra a resolução de um desses
pares que apresenta ainda uma tabela onde expressa as
diferentes formas de visualizar a variação. Na tabela representa a
relação entre as duas variáveis envolvidas na sequência e aplica
a regra para determinar o número de autocolantes de cada
construção. Ainda assim, estes alunos sentiram também a
necessidade de identificar a relação entre os elementos da
segunda coluna, explicitando a relação entre os termos
consecutivos da sequência.
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Figura 12 - Resolução do par Henrique e João P.

Três grupos expressaram a relação utilizando apenas a
linguagem simbólica. A figura seguinte mostra uma das
resoluções onde os alunos identificam cada uma das variáveis
envolvidas na relação e, para além disso, apresentam um
exemplo numérico de aplicação da regra para um número de
cubos específico.

Figura 13 - Resolução do par Carolina e Daniel

272

Raciocínio Matemático

Figura 14 - Resolução do trio Gonçalo, André e Joana
Considerações finais e conclusões
Nesta experiência de ensino foi desenhado um percurso assente
em três grandes etapas: 1) exploração de relações aritméticas; 2)
exploração da noção de variação; 3) exploração de relações
funcionais. Na primeira etapa foi potencializado o caráter
algébrico da aritmética com a exploração de situações
envolvendo o pensamento relacional e a utilização de quasevariáveis, permitindo a apreensão da estrutura matemática da
relação numérica e a expressão da sua generalização no contexto
da situação particular trabalhada; na segunda etapa foi explorada
a variação de quantidades relacionadas entre si, também através
da utilização de quase-variáveis, facilitando a emergência da
noção de variável, a exploração de diferentes representações e a
expressão da generalização em linguagem simbólica; na terceira
e última etapa, a exploração de sequências pictóricas permitiu a
identificação das variáveis e da invariância (o que se mantém
constante) e a expressão de uma regra geral sobre a relação
matemática.
Tendo como ponto de partida as dificuldades manifestadas pelos
alunos no início do ano relativamente ao sentido de número,
nomeadamente o facto de evidenciarem uma visão enclausurada
da aritmética, entendida como um conjunto de procedimentos e
técnicas, a experiência de ensino procurou promover os aspetos
relacionais da aritmética. Partindo de tarefas que exploravam
relações numéricas como as empregues nas estratégias de
cálculo e em igualdades numéricas, os alunos começaram a
identificar as estruturas aritméticas subjacentes em vez de se
focarem apenas nos procedimentos de cálculo.
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Assim, na primeira tarefa apresentada, e através da utilização de
casos numéricos particulares, os alunos percecionaram a
estrutura matemática subjacente à estratégia de cálculo,
conseguindo estender essa estratégia para além dos casos
particulares enunciados na tarefa. Um dos pares expressou de
forma mais geral a estrutura da estratégia de cálculo, embora
ainda no contexto específico das tabuadas envolvidas. Desta
forma, os alunos exploraram a noção de quase-variável,
identificada por Fujii (2003), usando expressões numéricas
particulares para compreender a relação matemática subjacente,
estendendo essa relação a outros casos da tabuada do 4 e do 8 e
expressando a generalização, embora no contexto restrito dessas
tabuadas. Nesta tarefa foi ainda promovida a expressão da
generalização em linguagem matemática.
As duas tarefas seguintes exploravam o conceito de variação de
quantidades, também utilizando quase-variáveis (Fujii, 2003),
mas desta vez numa igualdade com valores desconhecidos
interrelacionados. Salienta-se a importância da exploração de
representações como o diagrama de setas e o modelo da balança
para a compreensão da relação de equivalência e a exploração da
tabela para a emergência da noção de variável. A emergência da
linguagem simbólica suscitada pela intervenção espontânea de
um aluno revelou ainda como se estava a iniciar, na turma, o
processo de atribuição de sentido a esta forma de representação.
A última tarefa apresentada relativa à exploração de relações
funcionais denota uma evolução nas formas de expressão e
representação da generalização. De facto, é evidente a forma
como os alunos conseguem generalizar explicitamente a relação
entre as variáveis da sequência, reconhecendo a estrutura da
mesma. Assim, os alunos reconheceram o que é constante e o
que varia e expressaram a estrutura da sequência através de uma
regra geral. Para além disso, é também evidente a utilização com
sentido da linguagem simbólica matemática.
Procurando sistematizar os aspetos que permitiram a evolução
da expressão da generalização pelos alunos ao longo da
experiência de ensino, segundo as três etapas referidas, importa
relevar o seguinte:
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Na primeira etapa: A utilização de quase-variáveis para
combater uma perspetiva enclausurada da aritmética e incitar
os alunos a focarem-se numa aritmética mais relacional e
generalizável através da exploração de relações numéricas.
Desta forma, os alunos puderam olhar para as expressões
numéricas, descentrando-se dos valores particulares e da
finalidade única do cálculo para as relações numéricas gerais
aplicáveis a um contexto numérico mais amplo;
Na segunda etapa: A exploração de quantidades desconhecidas
e a variação dessas quantidades através de expressões
numéricas particulares (quase-variáveis) expressas numa
igualdade proporcionou a utilização de diferentes
representações promovendo a aceção da igualdade enquanto
relação de equivalência e ainda a emergência do conceito de
variável;
Na terceira etapa: A exploração de uma sequência pictórica
permitiu a identificação das variáveis, do que se mantém
constante e a expressão explícita da generalização da relação,
com crescente apropriação e significação da linguagem
simbólica.
Neste percurso os alunos desenvolveram, numa fase inicial, o
seu pensamento relacional e numa fase posterior exploraram
aspetos centrais do pensamento funcional. Este percurso foi
sendo construído tendo em conta os progressos e as dificuldades
que os alunos foram evidenciando, tendo as tarefas propostas
sido criteriosamente pensadas de forma a contemplar os aspetos
acima descritos. Referira-se, a título de exemplo, a exploração
da relação de equivalência com o intuito de colmatar a conceção
do sinal de igual enquanto comando para o cálculo que se
manifesta ao longo da experiência de ensino, em alguns alunos.
Importa realçar o importante papel da professora investigadora
na forma como as tarefas foram exploradas em sala de aula, em
especial nos momentos de discussão coletiva (Mestre &
Oliveira, 2012), conduzindo os alunos à apropriação de outras
formas de pensar que promovem o desenvolvimento do
pensamento algébrico.
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Resumo
O objetivo desta comunicação é estudar as representações e o raciocínio dos
alunos do 6.º ano na resolução de tarefas com números racionais. Damos especial
atenção às representações que os alunos usam preferencialmente e ao modo como
estabelecem generalizações e justificações. A investigação segue uma abordagem
qualitativa e interpretativa, com observação participante. Analisamos o trabalho
dos alunos de uma turma em três tarefas de comparação e equivalência de frações
e uso da fração como operador realizadas em três aulas que foram integralmente
videogravadas e transcritas. A representação mais usada pelos alunos ao longo de
todas as aulas é a decimal, que se verifica ser aquela onde se sentem mais à
vontade. Os alunos mostram dificuldade na produção de generalizações e
justificações e tendem a considerar que justificar se reduz a apresentar os cálculos
realizados na resolução da tarefa. Contudo, durante as discussões coletivas,
conseguem fazer justificações baseadas em conhecimentos anteriores, em
propriedades ou conceitos matemáticos e contraexemplos que refutem uma
afirmação.

Palavras-chave: Raciocínio, Generalização,
Representações, Números racionais.

Justificação,

Introdução
As representações matemáticas têm uma estreita ligação com o
raciocínio e desempenham um papel fundamental em
Matemática. De facto, dada a natureza abstrata dos objetos
matemáticos, só é possível trabalhar com esses objetos usando
11
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representações. Além disso, na resolução de um problema ou na
realização de uma investigação que requer raciocínio, a escolha
da representação a usar é muitas vezes decisiva para se
conseguir alcançar o objetivo.
Os números racionais constituem um tema importante no ensino
básico, a partir do 1.º ciclo. Trata-se de um tema
reconhecidamente difícil para os alunos (Monteiro & Pinto,
2005), onde predominam as abordagens baseadas no cálculo,
com destaque para as regras das operações e a equivalência de
frações. No entanto, recentemente, tem-se vindo a valorizar uma
abordagem algébrica aos números racionais, enfatizando o lado
relacional da Matemática (Empson, Levi & Carpenter, 2010),
que sugere uma atenção acrescida ao raciocínio matemático,
com destaque para dois aspetos fundamentais – a generalização
e a justificação.
Assim, nesta comunicação analisamos o trabalho dos alunos em
três tarefas sobre comparação e equivalência de frações e uso da
fração como operador. O nosso objetivo é perceber que
representações usam os alunos para resolver tarefas com
números racionais, em que medida conseguem fazer
generalizações e justificações e que justificações usam na
resolução de problemas com números racionais.
Representações e raciocínio
Representar um número significa atribuir-lhe uma designação e
os alunos precisam de compreender que um número pode ter
várias designações. É necessário distinguir entre representações
internas, na mente do indivíduo, e representações externas, que
existem nos mais variados suportes (Goldin, 2008). Bruner
(1999) indica três grandes tipos de representações: ativas
(objetos, movimento do corpo), icónicas (imagens, diagramas) e
simbólicas. Também Duval (2004) se refere à diversidade de
representações indicando que “os números, as funções, as retas,
etc… são objetos matemáticos, e as escritas decimal ou
fracionária, os símbolos, os gráficos, etc.., são algumas das suas
representações” (p. 14). Na sua perspetiva, “há uma pluralidade
de registos de representação de um mesmo objeto, e a
articulação desses registos é a condição para a compreensão em
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Matemática (Duval, 2003, p. 31). Webb, Boswinkel e Dekker
(2008) distinguem entre representações informais, pré-formais e
formais, indicando que todas elas têm um papel importante na
aprendizagem da Matemática.
Percentagem, numeral decimal, fração, imagens e linguagem
natural são diferentes representações dos números racionais e
que os alunos devem compreender. Ou seja, os alunos devem
saber que , 25%, e 0,25 são apenas designações diferentes do
mesmo número. As diferentes representações têm um papel
importante, na medida em que “ao estudarem frações, decimais
e percentagens em simultâneo, os alunos podem aprender a
alternar entre formas equivalentes, escolhendo e usando uma
forma adequada e conveniente para resolver problemas e
expressar quantidades” (NCTM, 2007, p. 175). É de notar que
só é possível compreender o modo de pensar e de raciocinar dos
alunos observando as suas representações (NCTM, 2007).
Pelo seu lado, racionar significa fazer inferências baseadas em
razões, ou seja, inferências fundamentadas. Para Lithner (2008),
raciocínio matemático é uma competência (skill) básica,
distinguindo entre raciocínio matemático criativo e raciocínio
imitativo, baseado na memorização e na realização de
algoritmos.
A Matemática é habitualmente associada a raciocínio dedutivo
(Davis & Hersh, 1995) mas diversos autores sublinham
igualmente o importante papel que nesta ciência desempenham
os raciocínios indutivo (Pólya, 1990) e abdutivo (Rivera &
Becker, 2009). Mata-Pereira e Ponte (2012) apresentam um
quadro para o estudo do raciocínio matemático dos alunos, que
relaciona a generalização e a justificação com a formulação de
questões e conjeturas:
O raciocínio matemático (…) apoia-se nas representações e articula-se com os
processos de representação e significação (sense making). Atendendo à
impossibilidade de aceder diretamente ao raciocínio dos alunos, as representações
que estes usam para comunicar esse raciocínio são fundamentais. Por outro lado,
os processos de significação em articulação com o raciocínio matemático são
essenciais para uma compreensão efetiva da Matemática (…). Os raciocínios
indutivo e abdutivo ocorrem sobretudo durante a formulação de conjeturas,
enquanto o raciocínio dedutivo tem lugar em especial durante o teste e a
justificação. (p. 84).
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Para Mata-Pereira e Ponte (2012), os alunos devem ser capazes
de raciocinar matematicamente usando os conceitos,
representações e procedimentos matemáticos. Além disso,
devem aprender a justificar as suas afirmações desde o início da
escolaridade recorrendo a exemplos específicos. À medida que
progridem nos diversos ciclos de ensino as suas justificações
devem ser mais gerais, distinguindo entre exemplos e
argumentos matemáticos gerais para toda uma classe de objetos.
Também Lannin, Ellis e Elliott (2011) consideram que o
raciocínio matemático envolve essencialmente a produção de
generalizações e justificações matemáticas. Para os autores a
“grande ideia” sobre o raciocínio matemático é que este é um
processo dinâmico de conjeturar, generalizar, investigar porquê
e desenvolver e avaliar argumentos. Segundo estes autores, é
importante que os alunos (i) façam justificações através de
argumentos lógicos baseados em ideias já compreendidas
anteriormente, (ii) justifiquem refutações partindo do facto de
uma determinada afirmação ser falsa, (iii) avaliem a validade
dos argumentos utilizados, (iv) tenham presente que uma
justificação matemática não é um argumento baseado na
autoridade, perceção, senso comum ou exemplos particulares, e
(v) procurem justificar o porquê de uma generalização ser
verdadeira ou falsa investigando quais os fatores que podem
influenciar essa generalização. Segundo Galbraith (1995), os
alunos mostram muitas vezes dificuldade em aceitar que um só
caso seja suficiente para refutar uma afirmação. O autor
acrescenta ainda que os alunos também manifestam dificuldade
em compreender que um contraexemplo de uma afirmação
matemática deve satisfazer as condições dadas e violar as suas
conclusões. No que se refere à formulação de generalizações,
este autor distingue entre abordagens empíricas, onde os alunos
testam alguns casos, e uma abordagem dedutiva. Nas
abordagens empíricas, distingue ainda entre os que fazem testes
ao acaso e aqueles que escolhem os casos tendo por base a sua
compreensão do domínio da conjetura que está a ser testada.
Pelo seu lado, na abordagem dedutiva os alunos têm que
reconhecer a relevância de um certo princípio externo,
reconhecer o modo este princípio é útil e aplicá-lo
apropriadamente.
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Tal como indica o NCTM (2007), “[a] compreensão e a
capacidade de raciocínio dos alunos ir-se-ão desenvolvendo à
medida que eles forem representando frações decimais através
de objetos e na reta numérica, e à medida que forem aprendendo
a produzir representações equivalentes de frações e [numerais]
decimais” (p. 35). Segundo este documento, as representações
são importantes, não só para ajudar os alunos a desenvolver a
compreensão dos tópicos matemáticos, mas também são o
suporte do raciocínio, permitindo obter resultados e tirar
conclusões. Ao aprenderem a usar diferentes representações
matemáticas, conhecendo o seu significado, os alunos ficam na
posse de importantes ferramentas que ampliam a sua capacidade
de pensar matematicamente. A sala de aula que valoriza e
promove o raciocínio é essencial para alcançar estes objetivos.
Desenvolver a capacidade de raciocínio é essencial para ajudar
os alunos a irem além da mera memorização de factos, regras e
procedimentos. O foco no raciocínio pode ajudar os alunos a
verem que a Matemática tem uma estrutura lógica e eles podem
compreender e usar para pensar, justificar e avaliar.
Metodologia de investigação
Uma vez que se pretende estudar as representações e o
raciocínio dos alunos, optámos por uma abordagem qualitativa e
interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994). Usámos observação
participante (Jorgensen, 1989) dado que esta metodologia
permite uma relação muito próxima do investigador com o
objeto de estudo, no seu contexto natural. Debruçamo-nos em
especial sobre as discussões coletivas das tarefas realizadas
numa turma cuja professora de Matemática é a primeira autora
desta comunicação.
Para além da professora, os participantes do estudo são os
alunos de uma turma do 6.º ano de uma escola básica do ensino
público numa zona rural a 50 km de Lisboa que constitui um
território educativo de intervenção prioritário (TEIP). A classe
socioeconómica das famílias é, no geral, baixa ou média-baixa e
os encarregados de educação, na sua maioria, têm como
habilitações académicas o 2.º ou 3.º ciclo e, menos
frequentemente, o ensino secundário. A turma é composta por
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19 alunos, 14 rapazes e 5 raparigas com idades compreendidas
entre os 11 e os 17 anos de idade (a maioria com 11 anos), sendo
que 4 alunos já reprovaram em anos anteriores. É uma turma
que revela falta de empenho e de hábitos de trabalho, tanto
individualmente como em pares. Além disso, os alunos
apresentam muitos problemas de autonomia e de concentração,
mostrando geralmente pouca iniciativa e muita dificuldade em
iniciar novas tarefas, especialmente as de caráter mais aberto,
pois, à primeira dúvida abandonam o trabalho e começam a
brincar.
O estudo envolve cinco aulas de 90 minutos cada, onde foram
realizadas as tarefas constantes em três fichas de trabalho. A
primeira ficha é um diagnóstico sobre comparação, ordenação,
adição e subtração de números racionais. A segunda tem como
objetivo introduzir a multiplicação de um número inteiro por
uma fração e a multiplicação de duas frações. Por fim, a terceira
pretende desenvolver o sentido de operador no contexto da
resolução de problemas. Os alunos trabalharam a pares durante
uma parte da aula e na outra parte realizou-se uma discussão
coletiva das tarefas.
As aulas foram registadas em vídeo e áudio, incidindo primeiro
no trabalho de um par de alunos e depois nas discussões
coletivas que foram integralmente transcritas. Foram também
recolhidos e analisados os trabalhos escritos realizados na aula
pelos alunos nas diversas tarefas. A análise dos dados começou
por identificar os principais segmentos na resolução das tarefas,
notando eventos marcantes no que respeita às representações e
às generalizações e justificações realizadas pelos alunos.
Finalmente, selecionámos diversos episódios que considerámos
particularmente relevantes relativamente às representações,
generalizações e justificações efetuadas, e que analisamos nesta
comunicação.
Momentos de trabalho na sala de aula
Apresentamos de seguida três episódios da sala de aula,
analisando as representações usadas pelos alunos e o seu
raciocínio matemático no que respeita especificamente aos
processos de generalização e de justificação.
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Tarefa 1 – Desigualdade verdadeira?
é maior do que , é maior do que . Será que podemos fazer a
seguinte afirmação: “Se quisermos comparar duas frações e
verificarmos que uma delas tem o numerador e o denominador
maiores do que a outra, podemos logo concluir que essa é a
fração maior”? Justifica a tua resposta.
Nesta tarefa é pedido aos alunos que avaliem a validade de uma
afirmação onde se comparam duas frações. Os dados são
apresentados e pedidos em forma de fração e o contexto é
puramente matemático.
Os alunos apresentam dificuldade em compreender a tarefa, pelo
que a professora teve necessidade de fazer um breve momento
de paragem para interpretação coletiva do enunciado e para
negociação de significados e de procedimentos. Os alunos
conseguem perceber que
e que
mas não percebem o
que fazer para saber se outras afirmações são corretas ou não:
Professora:

Os dois casos são verdadeiros. E, a seguir o que eles, o que está
aí é… OK, isto e isto [
e
] é verdade. Eu posso dizer
que sempre que o numerador e o denominador de uma fração
forem maiores que o numerador e o denominador de outra
fração, então esta (4/5), que tem o numerador e o denominador
maiores, é sempre maior que a segunda [fração]? Isto acontece
sempre?

Aluno:

Não…

Professora:

Como é que vocês podem tentar perceber se acontece sempre ou
não?

Daniel:

Fazendo mais frações…

Professora:

Encontrando outros exemplos, não é… Pode ser uma… Uma
boa sugestão do Daniel, não sei (…).

Depois desta discussão os alunos tentam encontrar outros casos
que respeitem a condição do problema para verificarem se a
afirmação se verifica sempre ou não.
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No que diz respeito às representações, verifica-se que, quase a
totalidade dos alunos transforma as frações em numerais
decimais e é nesta representação que resolve a tarefa (Figura 1).

Figura 1. Resposta de Mara e Ângelo.

Apenas um grupo de alunos usa a representação em fração e
outro grupo usa percentagens (Figura 2).

Figura 2. Resposta de Edgar e Juliana.

Alguns alunos conseguem responder corretamente usando
apenas um contraexemplo. É o caso de Edgar que escreveu
e que explicou a sua resolução à turma da seguinte forma:
Professora:

… Vá lá… Então? Edgar, o que é que isso significa?

Edgar:

São os dois (as duas frações) 1.

Professora:

Tu encontraste, fizeste mais ou menos a mesma coisa que o
Guilherme, foi isso?

Edgar:

Foi mais ou menos isso. O numerador e o denominador (5/5)
são maiores do que aquele (3/3).

Professora:

Explica lá Edgar, então como é que chegaste a essa conclusão?
Que informação é que tens dos exemplos que foram dados?
OK. Os exemplos que foram dados diziam… Sempre que o
numerador e o denominador são maiores, então essa fração é
maior que a outra e tu descobriste o quê? Que é verdade ou que
não é verdade?
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Edgar:

Não é verdade.

Professora:

Porquê?

Edgar:

Porque… O resultado desta é maior e o numerador e o
denominador são maiores… Ai. Sim!

Professora:

O resultado não é maior, o resultado é igual. Apesar de ter…

Edgar:

Ah, entre estas duas…

Professora:

Entre essas duas, apesar de [serem] maiores os termos na
primeira fração do que na segunda, o resultado é…

Edgar:

Igual.

Apesar de no enunciado surgir uma fração maior do que a outra
e ser esta a condição apresentada, Juliana e Edgar apresentam
um contraexemplo onde as frações são iguais, o que é
surpreendente. Apesar das dificuldades que evidenciam na
interpretação do enunciado, não mostram dificuldade em
compreender que um contraexemplo de uma afirmação
matemática deve satisfazer as condições dadas e violar as suas
conclusões. Tal como todos os alunos que responderam
corretamente, as suas justificações baseiam-se, exclusivamente,
em cálculos.
A generalidade dos alunos mostra dificuldade em compreender
o enunciado da tarefa 1. Esta dificuldade só é ultrapassada com
uma negociação de significados que deixa os alunos mais
confiantes e envolvidos na realização da tarefa. As justificações
apresentadas são, essencialmente, os cálculos realizados para
chegar à resposta do problema – mas mostram capacidade para
justificar com um contraexemplo, aceitando que um só
contraexemplo é suficiente para refutar uma afirmação, o que é
notável dadas as dificuldades indicadas na literatura (Galbraith,
1995). Nesta tarefa não se registam generalizações por parte dos
alunos.
Tarefa 2 – Equivalência de frações
a) Será que
?
b) Dá uma (ou mais) justificações para a tua resposta à pergunta
anterior.
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Esta tarefa pede aos alunos que julguem a existência ou não de
igualdade entre duas frações e que justifiquem a sua resposta.
Também aqui todos os alunos convertem as frações em
numerais decimais e comparam os números racionais nesta
representação. Alguns conseguem fazer generalizações simples
de caráter indutivo com base na observação de um reduzido
número de casos particulares como podemos ver na resposta de
Juliana e de Edgar (Figura 3):

Figura 3. Resposta de Juliana e Edgar (T2).

Para justificar a sua resposta, Juliana e Edgar baseiam-se nos
cálculos efetuados para converter a fração em numeral decimal,
porque ambas “dão 0,5”. Após a análise de um pequeno número
de casos, os alunos fazem a seguinte generalização: “Um
número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5”. E na aula
seguinte usam essa propriedade numa discussão sobre frações
equivalentes a :
Professor:

É 4/8… Exatamente, 4/8 seria, seria também uma resposta
porquê? Porque 2/4 é igual a ½, 2/4 é igual a ½… Porque é que
2/4 é igual a ½…

Guilherme:

Porque é 0,50.

Professor:

2/4, se eu tiver 2/4… ¼ e mais ¼, eu tenho ½… ou não?

Guilherme:

Sim!

Professor:

Então… ¼ + ¼, eu posso dizer ¼ + ¼ é igual a 2/4 e é igual a
½…

Edgar:

Oh professor eu sei outra…8 a dividir por 16 dá!
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Professor:

Também dá, ora… Está… Está a melhorar… 8/16 também dá…
Sim senhor… Mais algum que também dá? (…)

Juliana:

Um número a dividir pelo seu dobro vai dar sempre a metade.

Professora:

Um número a dividir pelo seu dobro vai dar sempre…

Guilherme:

Vai dar sempre 1/2.

Professora:

Vai dar sempre a metade…

Professor:

Sim senhora… Não, mas isto assim está bem encaminhado…
2/4 = ½ que é igual a 8/16… E já agora quero mais uma!

Rui:

Então e agora 16 a dividir por 32…

Apenas Juliana e Edgar verbalizam esta generalização, mas os
restantes alunos aceitam-na sem questionar e usam-na para
sugerir novas frações equivalentes a .
Os alunos usam, essencialmente, a representação decimal para
comparar e somar frações. Isto mostra que a relação entre
frações e numerais decimais, muito trabalhada nesta turma no
ano anterior, ficou bastante marcada na compreensão dos
alunos, possivelmente por envolver a representação decimal que
os alunos já conheciam do 1.º ciclo. Contudo, também levanta
algumas dúvidas sobre a compreensão que os alunos têm da
fração, dado que ainda não são críticos na escolha da
representação que mais se adequa ao contexto do problema.
Repare-se que os alunos verbalizam uma generalização simples
de caráter indutivo sobre frações equivalentes a onde testam
apenas alguns casos particulares que escolhem com base na sua
compreensão dos números racionais.
Tarefa 3 – Rebuçados da Rita
Para a sua festa de aniversário a Rita comprou 250 rebuçados
para dar aos seus amigos. Decidiu dar aos colegas da natação,
aos colegas da escola e guardou
para dar aos convidados da
sua festa de aniversário.
a) Quantos rebuçados deu a Rita aos colegas da natação? E aos
colegas da escola? Justifica a tua resposta.
b) Quantos rebuçados guardou a Rita para os convidados da sua
festa de aniversário? Justifica a tua resposta.
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Esta tarefa pede aos alunos que usem as frações como
operadores multiplicativos para determinar partes de um todo. É
uma situação contextualizada onde a informação é dada em
fração e em números inteiros e o resultado é pedido sob a forma
de número inteiro.
Devido às dificuldades manifestadas pelos alunos na
apresentação de justificações, a professora decidiu fazer uma
breve discussão com os alunos sobre como eles podem justificar
as suas respostas:
Professora:

Então, vocês têm escrito o seguinte nas várias perguntas
“Justifica a tua resposta”, esta justificação, pode ser feita, de
diversas maneiras pode ser feita de diversas maneiras, pode ser
feita usando…

Daniel:

Desenhos…

Professora:

Esquemas, desenhos…

Aluno:

Contas

Professora:

Cálculos, palavras…

Rui:

Gráficos…

Professora:

Gráficos… Se assim o conseguirem fazer… Desde que, desde
que essa justificação, essa resposta seja muito clara, mostre
exatamente aquilo que vocês, a forma como vocês pensaram…
Tem é de ser muito claro. Tem que seguir exatamente aquilo
que vocês estavam a pensar.

Devido a esta discussão inicial ou talvez pelas sugestões que a
professora lhes foi fazendo ao longo das últimas aulas, ou por se
adequar bastante a este contexto, a representação pictórica surge
agora muito mais e de forma, totalmente, espontânea. Como
foram discutidas as regras para multiplicar frações nas aulas
anteriores, os alunos passam também a usar mais esta
representação.
Nesta tarefa apenas Ana e Adriana usam a representação
decimal e apenas um número reduzido de alunos usa só a fração.
A maior parte dos alunos usa, simultaneamente, a representação
em fração e a representação pictórica, como é o caso de Juliana
e Edgar (Figura 4).
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Figura 4. Resposta de Juliana e Edgar (T3).

A discussão coletiva desta tarefa proporciona um momento
interessante de interação e comunicação entre os alunos. A
professora começa por pedir, propositadamente a Daniel, cuja
resposta está errada, que apresente a sua resolução à turma
(Figura 5):

Figura 5. Resposta de Daniel e Marco.

De seguida, Daniel explica assim a sua resolução:
Professora:

Daniel, vais explicando?

Daniel:

Já está tudo explicado.

Professora:

Não está aí explicado Daniel… Eu não percebo, eu olho para
aí… E preciso da tua ajuda. Portanto, precisamos da tua ajuda…

Daniel:

Na natação 250 é o número dos rebuçados a dividir por 5 que é
o denominador, para ver quanto é que valia a, ao todo…

Professora:

Então põe lá por baixo de natação, põe lá a fração, se faz favor,
só para nós percebermos o que é que tu estás a dizer… Por
baixo da palavra natação, mete a fração dos rebuçados que ela
deu aos meninos da natação, qual foi a fração?

Daniel:

1/5.

Professora:

Isso, OK, só para nós percebermos do que é que tu estás a
falar… Então quando tu dizes que dividiste por 5 é porque é o
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denominador dessa fração [1/5]… Continua…
Daniel:

E deu 50.

Professora:

E o que é que representa esse 50?

Daniel:

Esse 50 significa quanto é que vale este 5…
E fiz 50 a dividir por 5 outra vez por causa do denominador
para ver quanto é que valia este 1. Deu 10… Então deu… Fiz…
10 vezes o numerador e deu 10, acho que deu 10 rebuçados…

Alunos:

Eu acho que não…

Daniel começa por mostrar dificuldade em explicar a sua
resolução e revelando a ideia que tem sobre as explicações e as
justificações ao dizer que os cálculos apresentados explicam
aquilo que ele fez. O aluno comete um erro ao dividir duas vezes
por cinco para encontrar de 250. Rapidamente, outros alunos
começam a dizer que não concordam. Então, a professora pede a
Jaime para apresentar a sua resolução (Figura 6):

Figura 6. Resposta de Jaime.

Professora:

Vamos, vamos então, vamos explicar como é que fez o Jaime.
Queres ir lá ao quadro? Põe lá a tua explicação…

Jaime:

Aqui fiz… O resultado de 1/5.

Professora:

O resultado de 1/5? O que é isso? O resultado de 1/5?

Jaime:

O valor, o valor em décimas de 1/5.

Professora:

Em número decimal… De 1/5… Ai!

Jaime:

Dá 0,2 e fiz… 0,2 vezes o número de rebuçados, deu 50.

Professora:

Porquê?

Jaime:

Porque fiz a conta.

Professora:

Está bem, está bem, e porque é que fizeste a conta? Fizeste esta
e não outra…?

Jaime:

Fiz esta porque lembrei-me daquele exercício que a gente fez no
outro dia…

Professora:

Lembraste-te do exercício…
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Jaime:

Do parlamento ou o que era…

Jaime copia a sua resolução para o quadro mas mostra
dificuldade em explicá-la, argumentando com um procedimento
que recorda de memória “lembrei-me daquele exercício que a
gente fez no outro dia” para justificar a sua resposta. Manifesta
assim ainda não compreender que a aplicação de um
procedimento carece, ela própria, de justificação.
Por fim, Vasco apresenta também a sua resolução, que usa uma
representação pictórica (Figura 7):

Figura 7. Resposta de Vasco.

Professora:

Oh Vasco, não tenhas vergonha… Conseguiste explicar tudo…

Vasco:

Pois é diferente…

Professora:

O Vasco estava com alguma dificuldade em explicar o que é
que era a fração… O que é que era aquela fração e depois…
Decidiu fazer este esquema… Oh Vasco, então diz lá o que é
que representa esse retângulo completo.

Vasco:

Os 250 rebuçados.

Professora:

Pronto… O retângulo grande representa os 250 rebuçados, e
cada uma dessas fatias representa…

Vasco:

1/5.

Professora:

1/5… E em fração esse retângulo todo como é que se pode
representar? Alguém consegue ajudar?

Alunos:

São 5, 5/5 ou uma unidade.

Professora:

Ou 1 unidade! É tudo, não é… Os rebuçados todos. OK, até
aqui conseguiste chegar, agora o que é que fazes no passo
seguinte?

Vasco:

Fiz os 250 a dividir por 5.

Professora:

Para quê?
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Vasco:

Para saber o resultado disto (cada uma das 5 partes do
retângulo).

Professora:

Para saber quanto valia cada fatia… Então vá, faz lá.

Vasco:

Já está.

Professora:

Pronto e que a conclusão chegaste?

Vasco:

Deu 50 rebuçados a cada amigo.

Professora:

Não foi a cada amigo…

Vasco:

Não, foi a todos (os da natação).

Vasco, usa a representação pictórica para resolver a tarefa, faz
um esforço para explicar aos colegas, mas, tal como os colegas,
apresenta grande dificuldade de comunicação. Com as diferentes
resoluções no quadro, a professora pede aos alunos para
decidirem qual a que está correta e para justificarem a sua
escolha. Os alunos mostram uma grande facilidade em aceitar as
duas resoluções corretas, a de Jaime e a de Vasco e até
conseguem identificar o erro da resolução de Daniel, dizendo
que o colega não devia ter dividido a segunda vez por 5, já que
ele procura de 250, isso é, a quinta parte e portanto, basta
dividir uma vez por 5.
Depois disto, a professora procurou relacionar as resoluções de
Vasco e Jaime. Os alunos percebem que
é igual a
, e dizem que estão usar a operação inversa e que
. Após esta discussão, Rui faz a seguinte generalização:
Rui:

Sempre que quisermos fazer uma conta dessas (

Professora:

Sim.

Rui:

É só dividir o denominador pela coisa que estiver antes (…) que
neste caso são os rebuçados.

Professora:

Como é que é, explica lá… Dá lá mais exemplos…

Rui:

Por exemplo ¼, se for, outro exemplo, quantos rebuçados? 150
por exemplo…
Sempre que há contas dessas, eu posso fazer o 4 ou o
denominador a dividir pelo número. E vai dar o resultado.

)…

Perante esta generalização com uma linguagem pouco cuidada
do aluno, a professora considerou que era importante esclarecer
a situação e levá-lo a ajustar a sua linguagem a uma
generalização mais correta. Desta forma perguntou-lhe se o que
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encontrou também é válido para
. Rui ficou bastante
atrapalhado e comete alguns erros, mas, no final, Guilherme
conseguiu perceber a diferença entre determinar ou de algo:
Guilherme:

Eu acho que… Pode-se fazer da mesma maneira só que tem
que se acrescentar uma coisa…

Professora:

Temos de acompanhar… Oh Rui, aquela é a tua… Ele está a
dizer que é mentira, tu tens que a defender… Olha Guilherme,
continua lá a explicar então.

Guilherme:

Pode-se fazer 150 a dividir por 4… Podemos fazer da mesma
maneira porque podemos fazer… 4 a dividir por 150 dá 37,50.

Professora:

Vá 150 a dividir por 4, vá tomem lá atenção…

Guilherme:

150 a dividir por 4, depois fazemos o resultado vezes o
denominador.

Professora:

O de cima ou o de baixo?

Guilherme:

O de cima…

Professora:

Ah, o numerador.

Guilherme:

Numerador…

Professora:

OK, vamos então, vamos ver, vamos avançar… Então
faríamos… O que é que significa fazer… Quanto é que dá 150
a dividir por 4. Primeiro eu tenho que saber o que é que
significa 150 a dividir por 4… O que é que é este 37,5.

Guilherme:

É ¼ de 150.

Professora:

Então... Eu aqui quero… Quantos quartos?

Guilherme:

2 Quartos! Por isso é que vamos fazer vezes 2.

Assim, Guilherme reformula a generalização feita por Rui, que
havia dito que sempre que queríamos fazer cálculos como
, bastava fazer
. Guilherme acrescenta que isto
também é verdade para frações não unitárias, mas é preciso
acrescentar um cálculo, a multiplicação pelo numerador,
mostrando compreender o significado dessa operação. Desta
forma, em grande grupo, pela análise de casos particulares, os
alunos formulam uma nova generalização também de carácter
indutivo.
Nesta tarefa verifica-se um certo afastamento dos alunos em
relação à representação decimal, usando mais a fração e a
representação pictórica. Contudo, ainda não aceitam a
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representação pictórica como método de resolução ou de
justificação e, a par desta, usam sempre cálculos com números
inteiros e com frações. Além disso, para determinar de 250, os
alunos usam a divisão
revelando ainda a conceção que
têm das frações como operadores partitivos adquirida no 1.º
ciclo.
Finalmente, os alunos conseguiram detetar e corrigir o erro
cometido por um colega, manifestando assim que já se sentem
com “poder” para intervir e avaliar o trabalho dos colegas, sem
que esse papel seja apenas atribuído à professora. Um aluno fez
uma generalização que, apesar de errada, proporcionou um
interessante momento de discussão onde foi possível estabelecer
relações entre como determinar
e
.
Conclusão
A representação mais usada pelos alunos ao longo de todas as
aulas é a de numeral decimal, em que manifestamente se sentem
mais à vontade. A principal estratégia que utilizam na
comparação, ordenação e adição de frações é a conversão das
frações em numerais decimais. Ainda assim, utilizam a
representação pictórica em estreita ligação com as frações,
mostrando que este tipo de representação pode ainda nesta fase
ser útil para os alunos (Quaresma & Ponte, 2012; Webb,
Boswinkel, & Dekker, 2008). Verifica-se ainda que os alunos
usam mais a representação em fração na resolução de problemas
envolvendo a multiplicação, possivelmente porque a regra para
multiplicar frações é muito mais fácil do que a regra para
adicionar frações, especialmente no caso de frações com
denominadores diferentes.
No que se refere ao raciocínio, os alunos, nestas tarefas, não
produzem muitas generalizações. Generalizam para uma classe
de objetos mais amplo (na tarefa 2) as relações verificadas para
um número reduzido de casos. As poucas generalizações que
fazem são de natureza indutiva com base em casos relevantes. A
justificação não é uma atividade natural para os alunos, que
assumem que justificar é apenas apresentar os cálculos
realizados na resolução de um problema – o que Lithner (2008)
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designa por raciocínio imitativo. Contudo, durante as discussões
coletivas, perante o questionamento da professora e a
necessidade de explicar aos colegas, conseguem fazer
justificações baseadas em conhecimentos anteriores, em
propriedades ou conceitos matemáticos e em contraexemplos
que refutam uma afirmação – tal como assinalado por MataPereira e Ponte (2012) em alunos de níveis mais avançados. É
de salientar que consideram com facilidade que um
contraexemplo é suficiente para refutar uma afirmação
contrariando o que refere Galbraight (1995). Note-se que, em
termos globais, os alunos evidenciam bastante dificuldade de
comunicação, o que cria problemas à sua atividade de justificar
e torna mais difícil perceber o seu raciocínio. No entanto, apesar
destas dificuldades, registaram-se na turma momentos muito
interessantes de generalização e justificação, mostrando que é
possível usar este tipo de tarefas para promover o raciocínio
matemático dos alunos.
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Resumo
Nesta comunicação apresentamos um modelo de ensino-aprendizagem de
parâmetros em funções, que construímos e implementámos com o intuito de
ajudar o professor a criar e gerir contextos que promovam a eficiência da
aprendizagem do conceito de parâmetro em funções no ensino secundário,
impulsionando a estruturação do raciocínio matemático dos alunos. Neste modelo,
os significados dos alunos são analisados sob critérios de relevância, coesão e
coerência algébrica (significados de grau 0, 1, 2, e 3), num contexto de ensinoaprendizagem organizado em três níveis – 1.ºNível: Operacional de Referência,
2.ºNível: Operacional Informal, 3.ºNível: Estrutural. Os significados vão-se
estruturando sob os 4 graus definidos, em cada um dos níveis e em todos os
níveis. Os níveis são considerados como contextos que promovem a criação de
conjuntos de significados, em que o terceiro contém o primeiro e o segundo e, por
sua vez, o segundo contém o primeiro. A metodologia usada no estudo é
qualitativa interpretativa e os resultados indicam que quando o professor enquadra
os significados dos alunos num nível adequado, pode promover nos alunos a
estruturação do raciocínio, através da atribuição de novos significados, permitindo
a passagem ao nível de aprendizagem seguinte.

Palavras-chave: Funções; parâmetros; graus de significados;
níveis de ensino-aprendizagem; raciocínio matemático.
Introdução
Os alunos apresentam, em geral, dificuldades na aprendizagem
de parâmetros, quer quando estudam a sua variação numa
família de funções, quer quando resolvem problemas e
investigações que envolvem parâmetros e funções. A
interpretação que os alunos fazem dos símbolos que representam
parâmetros em funções é, muitas vezes, desprovida de
significado algébrico, e muitos alunos manifestam dificuldades
em estabelecer conexões entre os raciocínios que constroem.
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De acordo com D’Amore (2006), um objeto matemático é tudo
o que se denota e se atribui significado quando se trabalha em
Matemática. Segundo Kaput (1999), o pensamento algébrico
pode ser entendido como a capacidade de interpretar e de usar
com criatividade os objetos matemáticos na descrição,
interpretação e resolução de problemas algébricos, quer através
da escolha dos símbolos adequados a cada situação, quer na sua
manipulação e conversão. Este autor definiu componentes das
quais diz depender o pensamento algébrico: capacidade de
cálculo, trabalho com estruturas matemáticas e uso de símbolos
algébricos na resolução de problemas.
A transição que os alunos fazem da Aritmética para a Álgebra
tem preocupado muitos educadores matemáticos (Sfard, 1992;
Kieran, 1992; Rojano, 2002; Arcavi, 2006). Para muitos deles,
tal como para os autores desta comunicação, parte da estrutura e
do simbolismo algébrico podem ser construídos a partir da
experiência dos alunos com contextos operacionais aritméticos,
realçando os aspetos estratégicos e intuitivos (NCTM, 2007;
Guzmán, 1996), e conduzindo o aluno à construção de
expressões algébricas mais genéricas e estruturadas.
No estudo em que se baseia esta comunicação é defendida a
ideia de que a resolução de problemas estimula o
desenvolvimento do raciocínio matemático e desenvolve a
criatividade. Por sua vez, é assumido que, a resolução de tarefas
de exploração e de investigação matemática “permite a
formulação de conjeturas, a avaliação da sua plausibilidade, a
escolha dos testes adequados para a sua validação ou rejeição,
promovendo a procura de argumentos que demonstrem as
conjeturas (...) e levantando novas questões para investigar”
(Silva et al., p.71). Assume-se, ainda, que inserir na aula tarefas
de exploração e de investigação, devidamente selecionadas,
conjuntamente com tarefas de outro tipo, tais como os
problemas e os exercícios, pode facilitar o desenvolvimento de
raciocínios e a aprendizagem de processos matemáticos,
nomeadamente os algébricos (Pereira e Saraiva, 2008).
Contudo, há questões pertinentes, como as que se seguem,
inerentes ao pensamento algébrico, e às quais se procurará dar
resposta nesta comunicação:
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Como é que o professor gere e enquadra os significados dos
alunos de modo a impulsionar a criação de novos significados
e a estruturação do raciocínio matemático durante a
aprendizagem de parâmetros em funções?
Que representações matemáticas os alunos usam, e como as
usam, para comunicar o seu raciocínio, quando aprendem o
conceito de parâmetro em funções?
Nesta comunicação começamos por definir o modo de
construção do pensamento algébrico dos alunos que nos norteou
na construção do modelo em causa. Posteriormente,
descrevemos sucintamente o uso da metodologia do estudo,
ainda em curso. Em seguida, apresentamos alguns resultados do
estudo e, por fim, algumas conclusões.
A construção de um modelo de ensino-aprendizagem de
parâmetros em funções
D’Amore (2006) definiu objeto matemático como sendo tudo o
que se denota e tudo a que se atribui significado, quando
construímos, comunicamos e aprendemos matemática, tal como:
a linguagem (termos, expressões, notações, registos orais,
gestuais e escritos), um conceito, uma ação (algoritmo,
procedimento, operação), um argumento (dedução, indução,
validação), entre outros.
Uma função pode ser representada por uma tabela, por um
gráfico ou por um problema em linguagem natural, pode ser
interpretada pela variação dada por expressões analíticas, por
tabelas e gráficos, e pode ser manipulada, através de tratamentos
algébricos como a factorização, a substituição, a determinação
de valores, como os zeros, os máximos/mínimos, entre outros
valores (Ursini e Trigueros, 2004).
Consideramos parâmetro como um objeto matemático que,
quando substituído por valores numéricos, identifica cada um
dos elementos de uma determinada função ou família de
funções. Numa função, um parâmetro é representado por um
símbolo (uma letra, por exemplo) que assume diferentes
significados, dependendo do contexto algébrico em que se insere
(Arcavi, 2006; Pereira e Saraiva, 2008).
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A semiótica é uma área do saber em que se estuda o modo de
dar significado a tudo o que nos rodeia, quando pensamos e
damos significado a algo – o que designamos de representação
de um significado. De acordo com Duval (2006) as
representações permitem: representar – num registo de
representação simbólica, num registo de representação em
linguagem natural, num registo de representação gráfica, num
registo de representação esquemática, entre outros; tratar –
através da manipulação de significados dentro do mesmo registo
de representação, como por exemplo, a simplificação algébrica
de uma expressão, entre outros modos de tratamento; e
converter significados entre dois ou mais registos de
representação, como, por exemplo, converter uma expressão
algébrica na sua representação gráfica. Para Duval há dois tipos
de representações: as semióticas e as não semióticas. As não
semióticas são representações de significados mentais,
caracterizadas por ideias ou crenças que uma pessoa tem acerca
de um objeto ou de uma situação; são representações
inconscientes, caracterizadas pela execução automática de uma
tarefa, pelos significados que se atribuem sem pensamento, ou
sem consciência. As representações semióticas representam
significados mentais, são caracterizadas pela atribuição de
significados ao objeto que se tem em mente e no qual se está a
pensar, atribuindo significados que se entrelaçam a outros já
construídos. Contudo, para Duval, a atividade matemática só
começa quando se inicia o confronto de significados entre, pelo
menos, dois registos de representação sobre o mesmo objeto
matemático.
Referindo-se à Álgebra, Usiskin (1988) apresenta-a sob
diferentes perspetivas: como aritmética generalizada; como o
estudo de procedimentos para resolver certos tipos de
problemas; como o estudo de relações entre quantidades; e
como o estudo de estruturas. Recorrendo ao conceito de
representação semiótica definido por Duval (2006), podemos
dar as seguintes interpretações às perspetivas da Álgebra
apresentadas por Usiskin: i) álgebra como aritmética
generalizada por que, por exemplo, se atribui significado ao
converter simbolicamente propriedades entre registos de
representação semiótica – tal como a propriedade comutativa da
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adição representada num registo de representação aritmético por
ser
representada
algebricamente
por
3553
a  b  b  a ; ii) álgebra como o estudo de procedimentos
para resolver certos tipos de problemas por que, por exemplo,
se atribui significado ao converter um problema representado
num registo de representação em linguagem natural para um
registo de representação em linguagem algébrica – tal como
“quando adicionamos 3 ao produto de 5 por um número e
obtemos 40, de que número se trata?” ser representado
algebricamente pela seguinte equação 3  5 x  40 ; iii) álgebra
como o estudo de relações entre quantidades por que, por
exemplo, na relação entre a área de um retângulo (representada
num registo de representação simbólica por A ) e o seu
comprimento e a sua largura (representadas num registo de
representação simbólica respetivamente por C e por L ) ser
representada algebricamente por A  C  L ; iv) álgebra como o
estudo de estruturas pelas representações associadas ao estudo
de grupos, espaços vetoriais, entre outras estruturas algébricas.
Gravemeijer (2005) definiu três níveis da atividade matemática
dos alunos – de referência, genérica e formal. Na primeira o
aluno atribui significados a situações concretas, atua na situação
específica do problema que lhe é proposto e cria um modelo
para aplicar e resolver o problema com que é confrontado, ao
que Gravemeijer designa por modelo/de. Na atividade genérica o
aluno trabalha com as relações matemáticas que estão
envolvidas no problema, cria um modelo para resolver esse
problema, mas aplica-o (ou consegue aplicá-lo) a outros
problemas análogos, ao que o autor designa por modelo/para.
Na atividade formal a atividade matemática do aluno torna-se
independente da criação de um modelo que requeira aplicação; o
aluno não necessita de recorrer a modelos, ou a problemas
análogos que já resolveu.
Sfard (1992) definiu conceção operacional e conceção
estrutural como estádios da aprendizagem. Na conceção
operacional um conceito matemático, tal como o conceito de
função (por exemplo), é considerado como um procedimento,
como um resultado ou como um processo. No caso da
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aprendizagem do conceito de função, Sfard caracterizou a
primeira fase da conceção operacional, que designou de fase de
interiorização, pelas manipulações algébricas efetuadas que são
acompanhadas por representações mentais; e a segunda fase da
conceção operacional, que esta autora designou de fase da
condensação, como sendo caracterizada pela investigação que o
aluno faz entre relações algébricas e gráficas (por exemplo)
dessa dada função. Na conceção estrutural, um conceito (como o
de função, por exemplo), é considerado como um conceito
válido por si só, sem necessidade de aplicação para se tornar
válido, o conceito tem a sua própria validade e existência. A
conceção estrutural é, para Sfard, a terceira fase da
aprendizagem, a que esta autora chama de fase da reificação,
em que o aluno compreende as múltiplas representações que
podem estar associadas a uma função (por exemplo) e
compreende uma função como um objeto matemático com
validade e existência própria.
Radford (2006), no âmbito da Teoria da Objetivação, considera
que, na mediação de significados intervêm os gestos, os
movimentos, a perceção, a linguagem, a interação sujeito-sujeito
e sujeito-objeto, bem como a natureza e as formas de conhecer
os objetos matemáticos. Nesta perspetiva, podemos associar os
significados matemáticos à dialética razão-intuição. Para
Malcolm (2007), a intuição e a razão trabalham em conjunto
numa constante ação combinada. A intuição é a responsável pela
produção de uma ideia e a razão esforça-se para a testar ou
desenvolver. Deste modo, as palavras, tal como são escritas ou
faladas, só desempenham um papel pertinente no mecanismo do
nosso pensamento depois de terem sido trabalhadas e depois de
se tornarem claras na nossa mente. Na perspetiva de Malcolm,
que também é a perspetiva assumida pelos autores desta
comunicação, a construção de significados conscientes pode ser
considerada como um processo que conduz a outros significados
relevantes e coerentes [significados pertinentes e que se
organizam numa relação lógica], que dão origem a uma
estrutura de significados relevante, coesa e coerente.
Sob esta dialética, Malcolm afirma que, quando tentamos
colocar uma ideia em linguagem temos de nos colocar num
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outro plano intelectual, passando um vasto período de tempo a
encontrar as palavras e as frases apropriadas. De facto, quando
falamos de qualquer objeto do saber cada um de nós relaciona-o
com uma representação mental do mesmo, podendo cada um de
nós construir representações mentais diferentes face a esse
mesmo objeto. Nesta perspetiva, uma representação mental
refere-se a esquemas internos que uma pessoa usa para interagir
consigo próprio e com o mundo exterior, ao que Radford (2006)
define como interações sujeito-sujeito e sujeito-objeto. Acresce
também que, neste processo, ao nível do pensamento interno, há
sinais pessoais próprios de cada indivíduo que marcam a sua
forma de pensar e são estes os responsáveis pela construção de
um conhecimento pessoal com sentido. É importante referir que,
a visualização assume uma função importante, pois a visão, ao
produzir modelos mentais, leva a que o suporte visual
apropriado tenha efeitos positivos na compreensão dos alunos e
na resolução de situações problemáticas (Dreyfus, 1991).
Nesta conjuntura, assumimos que os significados associados à
dialética razão-intuição são os que promovem a capacidade que
o aluno tem de dar significado a intuições e à gestão dessas
intuições, de modo a construir significados relevantes e coesos,
bem como de os direcionar para os objetivos definidos num
determinado contexto algébrico, levando a que a intuição e a
razão funcionem numa ação coerente.
No caso do modelo que construímos, modelo de ensinoaprendizagem de parâmetros em funções, consideramos que,
tais significados associados à dialética razão-intuição, podem ser
organizados em três níveis [1.ºNível: Operacional de Referência;
2.ºNível: Operacional Informal; 3.ºNível: Estrutural]. Em cada
um dos três níveis e em todos os níveis, o aluno constrói um
conjunto de significados que se organizam sob um contínuo
processo gradual de estrutura. Consideramos que o primeiro
nível está contido no segundo e, por sua vez, o terceiro contém o
primeiro e o segundo. Esquematicamente, podemos sintetizar da
forma que se segue os níveis do modelo que construímos:
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Intuição

Razão
Esquema 1: Representação esquemática da dialética razão-intuição.

Em linguística, a coerência e a coesão são dois conceitos
importantes para a compreensão e escrita de um texto. A coesão
de uma frase, ou de um texto por exemplo, é determinante para a
articulação gramatical existente entre as palavras, as orações e
frases, por forma a garantir uma boa sequenciação de ideias
dessa frase, ou texto. A coerência, por sua vez, aborda a relação
lógica entre as ideias, as situações ou os acontecimentos, dando
ao leitor o sentido do conteúdo dessa frase ou texto.
Complementarmente, a relevância das palavras é a qualidade
que determina a pertinência, a importância, dessas palavras
nessa frase, ou nesse texto, e que promovem a compreensão do
conteúdo. Neste modelo que construímos, assumimos que, um
significado relevante é caracterizado pela sua pertinência
algébrica, ou seja, pela significação do que deve ser mais
valorizado num contexto que envolve parâmetros em funções,
ou seja, pela significação do que é fundamental, importante,
principal, central e de significação indispensável. Assumimos
ainda que, um significado coerente é caracterizado pela
conformidade algébrica, ou seja, pelo modo como se articula, se
harmoniza e não se contradiz com os outros significados
algébricos já construídos, pelo modo lógico e equilibrado de se
relacionar e complementar com os restantes significados. E
assumimos também que um significado coeso é caracterizado
pela manifestação algébrica explícita da relevância e da
coerência, ou seja, um significado coeso constrói-se através da
conexão sequencial de significados algébricos. Contudo, os
significados coerentes e coesos são significados distintos,
porque pode ocorrer uma sequência de significados coesos
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isolados que, se não forem combinados entre si, não têm
condições para formar um novo significado algébrico coerente.
Mas, se tais significados coesos forem entrelaçados entre si,
formam um novo significado algébrico coerente – originando
uma estrutura de significados e promovendo o desenvolvimento
do pensamento algébrico dos alunos. Entendemos pensamento
algébrico como a capacidade de dar significado e usar os
objetos matemáticos num continuum e progressivo processo de
relevância, coesão e coerência algébrica, procurando ligação e
harmonia entre tais objetos matemáticos. Consideramos que, o
desenvolvimento do pensamento algébrico depende deste
continuum – quer na descrição, interpretação e resolução de
situações, problemas, explorações e investigações, quer na
justificação, demonstração e comunicação de resultados.
Por exemplo, no estudo com parâmetros em funções podemos
dar significado algébrico à representação simbólica de uma dada
família de funções para um determinado intervalo de valores do
parâmetro; paralelamente, podemos dar significado algébrico às
representações gráficas que se obtêm da família de funções com
a variação desse parâmetro nesse mesmo intervalo de valores.
Podemos considerar que ambos os significados assumem
relevância no estudo dessa família de funções. E que ambos os
significados apresentam, interna e isoladamente, coesão e
coerência. Porém, se pretendermos converter essas
representações simbólicas nas respetivas representações
gráficas, precisamos de criar novos significados relevantes, bem
como nova coerência e nova coesão desses significados,
aquando da conversão dessas representaçõe
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Primeiro Nível: Operacional de
Referência
Segundo Nível: Operacional
Informal
Terceiro Nível:
Estrutural

Esquema 2: Níveis do modelo de ensino-aprendizagem de parâmetros
em funções
Tabela 1: Caracterização dos três níveis do modelo de ensinoaprendizagem de parâmetros em funções

1.ºNível:
Operacional
Referência

2.ºNível:
de Operacional
Informal

O
aluno
dá
significado
a
situações concretas e
atua num contexto
específico.
Cria
estratégias concretas
que lhe permitem
resolver
uma
situação específica.

O aluno trabalha
com significados
que já construiu
no 1.º nível de
ensinoaprendizagem e
cria
novas
estratégias que se
podem aplicar a
O aluno reconhece as novas situações.
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3.ºNível: Estrutural

O trabalho do aluno
torna-se
independente
das
situações específicas
com que trabalhou
nos 1.º e 2.ºníveis.
O aluno constrói,
deduz e relaciona,
quer os significados
que já construiu,

Raciocínio Matemático
correspondências
relacionadas entre as
variáveis
(dependente
e
independente),
identificando
e
concretizando o(s)
parâmetro(s) e as
variáveis. O aluno
usa, transforma e
converte
representações
de
parâmetros
numa
função, em contextos
algébricos concretos.

O
aluno
reconhece
a
variação comum
das variáveis e
do(s)
parâmetro(s)
envolvidos na(s)
função(ões), para
determinados
valores
que
concretizam o(s)
parâmetro(s)
e
valores genéricos
das
variáveis
(dependente
e
independente). O
aluno
usa,
transforma
e
converte
representações de
parâmetros
em
contextos
algébricos mais
genéricos
que
no(s) contexto(s)
algébrico(s) do
1.ºNível.

O saber é considerado pelo aluno como o produto de
um processo que ele aplica e utiliza aquando da
resolução de uma dada situação.

quer
novos
significados.
O
aluno
usa,
transforma
e
converte
representações de
parâmetros
em
contextos algébricos
genéricos,
onde
atribui significados
[ao(s) parâmetros e
às
variáveis
dependente(s)
e
independente(s) das
funções].

O saber é considerado
como uma estrutura
de saberes.

O processo de aprendizagem é baseado na perceção humana, na ação e reflexão de
significados em que as representações que o aluno faz (linguagem natural,
gestos, emoções, ações, figuras, sistemas de notação, representações gráficas)
bem como a conversão entre tais representações sustentam tal aprendizagem.

No nosso modelo de ensino-aprendizagem de parâmetros em
funções, defendemos que, para a construção de uma estrutura de
significados é necessário e suficiente a construção de
significados construídos pelo aluno em cada um dos três níveis,
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num continuum e progressivo processo de relevância, coesão e
coerência, que a seguir sintetizamos em graus de significados:
Tabela 2: Graus de significados definidos no modelo de ensinoaprendizagem de parâmetros em funções
Significados de
Grau 0

Significados de
Grau 1

Significados de
Grau 2

Significados de
Grau 3

Significados
construídos
pelo aluno num
registo de
representações
não semiótico.
Significados
sem
contextualizaçã
o do parâmetro
numa relação
funcional.
Significados
resultantes de
uma crença ou
perceção
automática e
sem relevância,
sem coesão e
sem conexão
nem coerência
com outros
significados já
construídos.

Significados
construídos pelo
aluno num
registo de
representações
semiótico.
Significados
atribuídos ao
parâmetro numa
relação
funcional,
construídos pelo
aluno com
consciência,
num ou entre
vários registos
de representação
semiótica, mas
sem construção
de uma relação
lógica e coerente
entre eles e sem
formação de
uma estrutura
coesa que
traduza
sequenciação,
conexão e
harmonia de
significados
algébricos.

Significados
relevantes
construídos
pelo aluno num
registo de
representações
semiótico, com
algum grau de
coerência e de
coesão.
Significados
atribuídos ao
parâmetro
numa relação
funcional,
representados
com alguma
harmonia e
conexão entre
outros
significados já
construídos,
num ou entre
vários registos
de
representação
semiótica.

Significados
estruturados.
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Significados
atribuídos ao
parâmetro numa
relação funcional,
conectados com
outros significados
já construídos, num
ou entre vários
registos de
representação
semiótica.
Significados com
contextualização do
parâmetro numa
relação funcional,
evidenciada na(s)
representação(ões),
que podem traduzir
perceções
automáticas devido
à elevada
relevância, coesão e
coerência de
significados
construídos.
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Significados
sem relevância,
sem coesão
nem coerência
algébrica.

Significados
com alguma
relevância,
coesão e
coerência
interna, mas sem
relevância,
coerência e
coesão que os
interligue,
sequencie e
harmonize
algebricamente.

Significados
com relevância,
coesão e
coerência
interna, e com
alguma
relevância,
coerência e
coesão que os
interliga,
sequencia e
harmoniza
algebricamente.

Significados com
relevância, coesão e
coerência interna,
que se traduzem em
interligação,
sequenciação,
harmonização
algébrica, formando
uma estrutura de
significados.

Metodologia
A metodologia de investigação assumida no estudo que serviu
de base a esta comunicação é qualitativa e interpretativa
(estudos de caso). A professora que implementou o modelo de
ensino-aprendizagem de parâmetros numa relação funcional é
em simultâneo a investigadora (a primeira autora da
comunicação). O modelo foi implementado em sala de aula
numa turma de alunos do ensino secundário, 11.ºano, ao longo
de um trimestre letivo, aquando do estudo do tema Funções.
Foram constituídos, dentro da turma, dois grupos com dois
alunos cada grupo, tratando-se de uma investigação com dois
estudos de caso (cada grupo de alunos constituiu um caso de
estudo). A escolha dos alunos e a formação dos grupos foi feita
tendo em conta diferentes desempenhos e diferentes níveis de
empatia pela disciplina. Cada par de alunos que constituiu cada
estudo de caso continha um aluno de alto desempenho e outro de
desempenho médio; e analogamente em relação à empatia pela
disciplina. A recolha de dados foi feita com base em: 5 tarefas
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de investigação [construídas para a proposta pedagógica do
estudo e implementadas em aulas de 90 minutos para a
resolução e mais 90 minutos para a discussão heurística na
turma; 3 grupos de questões adaptadas para testes de avaliação
escritos; diálogos entre os alunos (com registos e reflexões da
professora-investigadora, durante e após as aulas); entrevistas
semiestruturadas aos dois grupos de alunos do estudo de caso,
antes (pré-entrevista) e após a implementação da proposta
pedagógica.
Quer as tarefas de investigação construídas, quer as tarefas
adaptadas para os testes de avaliação e para as entrevistas, foram
construídas no estudo, de modo concordante com os três níveis
definidos no modelo de ensino-aprendizagem em causa. Em
todas as tarefas da proposta pedagógica, o enunciado das
questões é genérico, descreve e contextualiza a situação. Não há
valores concretos no enunciado. O enunciado é frequentemente
acompanhado de um esquema que tem o intuito de produzir uma
imagem mental que contextualize a situação. Na(s) primeira(s)
questão(ões) propõe(m)-se ao aluno que concretize
numericamente o(s) valor(es), usualmente o(s) valor(es) do(s)
parâmetro(s). Em seguida, as questões são formuladas de modo
a propor ao aluno que represente, transforme e converta as
representações que ele próprio vai construindo na resolução da
tarefa, mas recorrendo a valores genéricos para representar a
variável dependente e a independente. Na(s) última(s)
questão(ões) das tarefas, propõe-se ao aluno que trabalhe na
situação com valores genéricos das variáveis dependente e
independente e do(s) parâmetro(s).
Para trabalharmos os dados recolhidos no estudo, criámos
categorias de significados para a análise das representações. Tais
categorias obtêm-se do cruzamento dos três níveis de
aprendizagem com os quatro graus de significados, do seguinte
modo (ver tabela 4):
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Tabela 3: Categorias de análise das representações dos significados
construídos pelos alunos
Significados
semióticos
relevantes,
coesos
e
coerentes
associados à
dialética
intuiçãorazão.

Grau 3

N1G3

N2G3

N3G3

Grau 2

N1G2

N2G2

N3G2

Grau 1

N1G1

N2G1

N3G1

N1G0

N2G0

N3G0

Primeiro
Nível:
Operaci
onal de
Referên
cia

Segundo
Nível:
Operac
ional
Inform
al

Terceiro Nível:
Estrutural

Significados não
Grau 0
semióticos

Resultados
Usualmente, em todas as tarefas da proposta pedagógica, o
primeiro grupo de questões das tarefas foi construído sob o
primeiro nível do modelo, Nível Operacional de Referência. O
grupo seguinte de questões das tarefas da proposta pedagógica
foi construído sob o segundo nível do modelo, Nível
Operacional Informal. O último grupo de questões das tarefas da
proposta pedagógica foi construído sob o terceiro nível do
modelo, Nível Estrutural. Apresentamos a seguir como exemplo
a Tarefa 4, A caixa de volume máximo (ver figura 4), onde a
questão 1.1, que é a que foi construída sob o Nível 1
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Figura 1: Enunciado da Tarefa 4, A caixa de volume máximo
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Nesta questão pede-se ao aluno que dê significado à situação e
que atue num contexto específico, atribuindo um valor concreto
ao parâmetro. Os dois grupos de alunos (dos dois estudos de
caso) começaram por atribuir um valor concreto ao lado do
cartão, [12 cm (N1G1) e x cm ao lado do quadrado cortado,
N2G1] – esta significação algébrica foi fundamental, pois
permitiu-lhes relacionar a representação esquemática (que
consta do enunciado) com o significado que atribuíram a esse
mesmo enunciado representado em linguagem natural. Contudo,
foi comum entre os vários grupos de alunos da turma ouvir-se,
nesta fase inicial da resolução da tarefa, o seguinte comentário
“… Ah! Já estou a perceber o que é que se quer! Se o cartão
tiver 12 cm de lado, por exemplo, podemos cortar-lhe os cantos
com vários tamanhos…”. Esta significação (N2G2) foi
indispensável para a construção da representação que os alunos
fizeram ao confrontarem os dois tipos de representação do
enunciado (esquemática e linguagem natural) com o novo
significado que construíram e representaram num registo de
representação geométrica, como mostra a figura 2
(representação de significados N2G3):

Figura 2: Representação de significados N1G1 e N2G3

Habitualmente, a segunda questão (ou o segundo grupo de
questões, de todas as tarefas da proposta pedagógica) é feito sob
o segundo nível de ensino-aprendizagem do modelo, Nível
Operacional Informal – no caso da Tarefa 4, as questões 1.2 e
313

Magda Pereira, Manuel Joaquim Saraiva
1.3 são as que foram construídas sob este nível. Nesta questão,
os alunos dos dois estudos de caso trataram as representações
que construíram (simplificando a expressão algébrica), após
terem dado significado à expressão que representa o volume da
caixa (N2G3), como mostra a figura 3.

Figura 3: Representação, tratamento e conversão de significados do
tipo N2G3

A representação destes significados permitiu-lhes explorar na
calculadora gráfica novos significados relevantes, como os que
resultaram
da
exploração
gráfica
da
função
V ( x)  4 x 3  48 x 2  144 x (N2G3) – tal como o significado

dado ao valor do lado do quadrado cortado que maximiza o
volume da caixa, e respetivo volume máximo, bem como a sua
associação ao maximizante e ao máximo da função V (x) , no
contexto algébrico em causa. O enquadramento da visualização
do gráfico na calculadora também gerou significados (N2G1,
N2G2 e N2G3) representados em linguagem natural (quer nas
discussões orais, quer nas justificações que os alunos
apresentaram por escrito). Tais significados foram relevantes
para a criação de novos significados, que enquadram de modo
coerente e coeso os significados dados ao parâmetro p, no nível
de ensino-aprendizagem seguinte – questão 2.
O procedimento habitual na construção da última questão das
tarefas (ou do último grupo de questões) é feito sob o terceiro
nível do modelo, Nível Estrutural, que neste caso é a questão 2.
Esta questão foi construída com o intuito de levar o aluno a
atribuir significados que se enlacem no contexto da situação de
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maximização do volume da caixa, mas sem os fazer depender
totalmente da significação feita nas questões anteriores.
Aqui, os alunos dão significado ao parâmetro e à sua variação,
independentemente do valor concreto atribuído inicialmente, e
trabalham com os valores genéricos das variáveis dependente e
independente. Na resolução desta questão, alguns alunos da
turma, bem como os alunos de um dos dois grupos dos estudos
de caso, continuaram a apresentar representações, tratamento e
conversão entre, e em vários, registos de representação – facto
que traduz a construção de significados N3G3 do seu
pensamento algébrico, tal como mostra a discussão em torno do
comprimento do lado da caixa em função de p e de p/2 (ver
figura 4).

Figura 4: Representação, conversão e tratamento de significados do
tipo N3G3

Conclusões
Os significados que os alunos dão no seu raciocínio algébrico,
ao longo dos três níveis do modelo de ensino-aprendizagem, são
o resultado da relevância, coesão e coerência de significados que
vão fazendo ao longo resolução de situações, problemas,
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explorações, investigações e justificações – o que resulta na
estruturação gradual do seu pensamento algébrico.
A implementação deste modelo ajuda o professor a atuar em
situações em que os alunos precisam de ganhar consciência nos
significados que constroem e na dialética que estabelecem entre
a intuição e a razão, sobre o que pensam e o que representam, e
sobre o que vão fazer. Por outro lado, quando o professor
enquadra os significados dos alunos num nível de aprendizagem
(como os que definimos no modelo que construímos) pode com
maior facilidade ajudar os alunos a criarem o seu próprio
sistema de significados relevantes, coesos e coerentes (levandoos, por exemplo, a regredirem ao nível de aprendizagem anterior
para que reforcem a estruturação de significados). Assim, os
alunos atribuem novos significados e estruturam o seu raciocínio
(sob signos de grau 3), na passagem ao nível de aprendizagem
seguinte.
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Resumo
A presente comunicação, que tem por base uma investigação ainda em curso com
alunos dos 4.º e 5.º anos de uma escola básica portuguesa onde se procura estudar
o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, descreve e reflete a
organização do raciocínio de um grupo desses alunos durante o processo de
abstração e de generalização, promovido pela resolução de tarefas exploratórias
que visavam estimular o desenvolvimento do pensamento algébrico. Pretende
ainda identificar as dificuldades evidenciadas por esses alunos na transição da
Aritmética para a Álgebra, bem como identificar aspetos que se tenham revelado
propulsores do pensamento algébrico.
Usou-se uma metodologia qualitativa de cunho descritivo e interpretativo.
Os resultados indicam que mediante determinado contexto, subjacente às tarefas
elaboradas, ao papel do professor na sua implementação, ao envolvimento dos
alunos e à utilização de instrumentos auxiliares, estes alunos mais jovens
conseguem fazer uso de simbologia própria e desenvolver linguagem algébrica
que lhes permite estabelecer regularidades, fazer generalizações e,
consequentemente, resolver problemas.

Palavras-chave: Tarefa exploratória; Pensamento algébrico;
Abstração em contexto.
Introdução
Carraher e Schliemann (2007) consideram que a separação,
tradicional, existente entre a Aritmética e a Álgebra, nos
primeiros anos de escolaridade, não potencia o olhar sobre a
Matemática e pode tornar mais difícil a futura aprendizagem da
Álgebra. Por sua vez, Usiskin (1988) refere a existência de
alunos com bom desempenho durante a aprendizagem dos
números e respetivas operações, mas com resultados pouco
significativos aquando da aprendizagem da Álgebra. Estas
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afirmações, também reconhecidas pelos autores da presente
comunicação, levam-nos a considerar vantajosa a aplicação da
proposta pedagógica Early Álgebra – que defende a
familiarização dos alunos mais jovens (com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos) com conceitos
algébricos que, ao serem apresentados em contextos
significativos, facilitam a apreensão futura de outros mais
profundos e complexos.
Neste sentido, e de acordo com a referida proposta, durante a
nossa investigação valorizámos a aprendizagem contextualizada,
realçando
a
importância
das
tarefas
exploratórias
implementadas, do ambiente de trabalho e da dinâmica existente
entre professor e alunos.
Visando descrever como se organizou o raciocínio de um grupo
de alunos do ensino básico, durante o processo de abstração e de
generalização requerido na resolução das tarefas exploratórias,
em contexto sala de aula, implementámos o modelo AiC,
recorrendo-se à análise das três ações epistémicas Recognizing,
Building-with e Constructing, com ênfase na consolidação.
Nesta comunicação descreve-se e reflete-se a organização do
raciocínio de um grupo de alunos dos 4.º e 5.º anos de
escolaridade durante o processo de abstração e de generalização,
promovido pela resolução de tarefas exploratórias que visavam
estimular o desenvolvimento do pensamento algébrico.
Identificaram-se ainda dificuldades na transição da Aritmética
para a Álgebra, bem como aspetos que se consideraram ser
propulsores do pensamento algébrico.
As dificuldades dos alunos e o Early Álgebra
A Aritmética e a Álgebra são, atualmente, consideradas
duas temáticas de relevo nos currículos de Matemática, ainda
que a Álgebra seja valorizada, pela maioria dos países, apenas
nos últimos anos do ensino básico, ou somente no ensino
secundário. Tradicionalmente, a Aritmética antecede a Álgebra,
por se considerar ser necessário um conhecimento prévio e
consistente dos conceitos numéricos que permitam adquirir
competências essenciais à aprendizagem de conceitos
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algébricos. Contrariamente a esta perspetiva, investigações
recentes dão a indicação de que alguns erros e dificuldades
manifestadas durante a aprendizagem da Álgebra podem ter sido
promovidos, ou agravados, pela separação que comumente é
efetuada entre as duas referidas áreas (Carraher e Schliemann,
2007). Surge assim a ideia de que havendo falta de ligação entre
estas duas áreas da Matemática, nomeadamente no ensino
ministrado, em que os alunos mais jovens não são estimulados a
estabelecer relações entre conceitos e propriedades numéricas e
algébricas, ou seja, não é potenciado o seu pensamento
algébrico, enfrentarão esses alunos maiores dificuldades durante
a aprendizagem da Álgebra.
A perspetiva Early Álgebra surge como proposta
curricular na qual se propõe introduzir a Álgebra desde os
primeiros anos do ensino básico, transversalmente, durante o
ensino e aprendizagem das diferentes temáticas. Esta ideia
resulta da análise e reflexão dos resultados de investigações
(Bastable & Schifter, 2007; Carraher & Schliemann, 2007;
Kaput, 1998, 2000), promovidas na última década, onde se
conclui ser necessário incorporar atividades de observação de
regularidades, relações e propriedades matemáticas para que os
alunos possam desenvolver competências algébricas.
Acrescenta-se que a metodologia considerada adequada ao
desenvolvimento das capacidades algébricas está relacionada
com os ambientes de exploração e de modelação, onde os alunos
deverão prever, discutir, argumentar e comprovar as suas ideias,
não se prendendo unicamente com o treino de procedimentos.
Segundo esta perspetiva, os alunos deverão desenvolver o
pensamento algébrico, para além do numérico, desde o primeiro
ciclo, estando a aprendizagem de conceitos associada à
compreensão e não somente à memorização de procedimentos
treinados. Em traços gerais, o Early Álgebra está associado ao
estudo e à generalização de padrões e de relações numéricas, de
relações funcionais, manipulação de símbolos e modelação.
Kaput (1998, 2000) e Schliemann, et al. (2003) consideram ser
necessário desenvolver junto de alunos, com idades
compreendidas entre os seis e os doze anos, o raciocínio e as
relações algébricas, comprovando através dos seus estudos que
alunos dessas idades revelaram capacidade para resolver
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problemas algébricos, mesmo antes de conhecerem e fazerem
uso de notação algébrica. Os autores desta comunicação também
concordam com esta perspetiva.
Em Portugal, o Programa do Ensino Básico (ME, 2007)
também valoriza esta perspetiva, ao dar indicações para se
estimular o desenvolvimento do pensamento algébrico dos
alunos que frequentam os primeiro e segundo ciclos, mediante a
generalização de processos e representação em diferentes
contextos. O interesse em introduzir esta corrente em Portugal
tem surgido através da divulgação de alguns resultados de
investigações recentes. Canavarro (2009), por exemplo,
argumenta que a valorização do pensamento algébrico nos
primeiros anos de ensino apresenta um carácter preparatório
para a Álgebra dos anos posteriores e contribui para o
aprofundamento da compreensão da Matemática e do poder
desta área do saber (p. 13).
A compreensão do pensamento algébrico dos alunos – o
modelo AiC
Relativamente ao raciocínio dos alunos, Dreyfus (2012) valoriza
a construção do conhecimento matemático abstrato. Afirma
também que o conhecimento científico não é um simples ato de
ampliar a experiência do dia-a-dia, mas antes ele é um fruto de
conexões internas de ideias que o fazem emergir, exigindo uma
realidade enriquecida em vez de uma realidade empobrecida.
Refere, ainda, o método de ascensão do concreto – a abstração
inicia-se a partir de uma forma simples, vaga e pouco
desenvolvida, muitas vezes com falta de consistência; o
desenvolvimento da abstração tem origem numa análise, na fase
inicial da abstração, e finaliza numa síntese, numa forma mais
consistente e elaborada, não havendo, assim, uma passagem
direta do concreto para o abstrato, mas antes a transição de uma
forma pouco desenvolvida para outra mais desenvolvida. No
sentido de aferir esse conhecimento Dreyfus (2012) refere-se ao
referencial teórico e metodológico Abstraction in Context (AiC),
através do qual também se valorizam o contexto social,
curricular e os ambientes de aprendizagem no desenvolvimento
do raciocínio e na construção do conhecimento. Segundo
321

Corália Pimenta, Manuel Joaquim Saraiva
Dreyfus (2012), o processo de abstração decorre mediante três
fases: need - a necessidade que o aluno sente em construir um
novo conhecimento; emergence - o aparecimento de uma nova
construção; e consolidation - a consolidação da nova construção.
O processo de abstração corresponde, assim, a uma atividade de
reorganização vertical dos constructos matemáticos já
adquiridos pelo aluno, que são usados, pelo próprio, para
adquirir uma nova construção matemática (Hershkowitz,
Schwarz e Dreyfus, 2001).
O processo de abstração observado em contexto sala de aula
estará obviamente dependente das tarefas elaboradas, da forma
como essas são apresentadas aos alunos, das ferramentas e do
ensino ministrado, estando também relacionado com fatores de
ordem social e psicológica. Esse processo de abstração implicará
ações mentais através das quais é usado ou construído o
conhecimento (ações epistémicas), que são de difícil observação
e avaliação. Nesse sentido, torna-se indispensável adotar um
referencial teórico que torne o processo de abstração observável.
Segundo Dreyfus (2012), as construções dos alunos podem ser
descritas e analisadas mediante três ações epistémicas:
Recognizing (R) – refere-se à perceção que o aluno deverá ter
quanto à necessidade de adquirir conhecimentos prévios que lhe
facultem a resolução de novas situações problemáticas;
Building-with (B) – retrata a necessidade do aluno atingir
determinado objetivo, selecionando estratégias e justificando
e/ou apresentando soluções para o problema, sendo esta uma
etapa crucial para o processo de abstração matemática; e
Constructing (C) – fase em que o aluno utiliza as construções
prévias para produzir novas construções, podendo até não estar
consciente da aprendizagem que está a ser concebida.
O processo Consolidation surge como consequência das três
ações epistémicas supramencionadas, decorrendo da aplicação
de procedimentos sucessivos para construção de conhecimentos,
sendo por isso interminável. É nesta fase que os alunos se
tornam mais conscientes das suas construções, tornando-se
perspicazes, flexíveis e mais confiantes.
Entenda-se que durante a aplicação do modelo AiC,
nomeadamente durante a elaboração e condução das tarefas
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propostas, os alunos constroem o novo conceito abstrato por
recurso e reorganização de construções já adquiridas por si. A
este processo Freudenthal (1973) chamou Matematização
Vertical.
Face à estreita ligação existente entre os termos raciocínio
matemático e pensamento matemático, este último deverá ser
interpretado, nesta comunicação, como sendo um processo de
exposição do raciocínio dos alunos. Pretende-se assumir a
posição de Harel (2006), o qual considera que o raciocínio pode
ser observado mediante diferentes formas de pensamento: i)
previsão de resultados, muitas vezes essenciais para a
formulação de conjeturas; ii) questionamento das soluções,
mesmo as corretas; iii) identificação de padrões; iv) recurso a
representações alternativas; v) análise dos resultados; e vi) na
síntese das conclusões. Privilegiam-se também as indicações
dadas pelo Programa de Matemática do Ensino Básico (2007),
coincidentes, em alguns aspetos, com as referidas por Harel: i)
formulação e teste de conjeturas, demonstração e construção de
cadeias argumentativas; ii) compreensão do significado de
generalização - caso particular e contraexemplo; e iii) distinção
entre raciocínio indutivo e dedutivo, bem como os diferentes
métodos de demonstração.
Metodologia
Foi efetuada uma abordagem qualitativa, inserida no paradigma
interpretativo, implementada por recurso a estudos de caso
(Bogdan & Biklen, 1994). O processo de observação incidiu
sobre alguns grupos de trabalho de três turmas do ensino básico,
uma do quarto ano e duas do quinto ano. A investigadora,
professora das turmas de quinto ano e primeira autora desta
comunicação, assumiu as duas funções nas três turmas,
registando-se uma observação colaborativa, durante a aplicação
da tarefa, por parte de duas professoras estagiárias, nas turmas
de quinto ano, e pela professora titular na turma de quarto ano.
A recolha de dados concretizou-se através da observação e do
diálogo mantido com os alunos no seu ambiente natural
(observação participante), tendo-se procurado registar no diário
de bordo da investigadora/professora (RP) e recolher através do
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registo vídeo (RV) todos os aspetos relacionados com o
comportamento, postura e desempenho dos alunos durante a
execução das tarefas. A primeira recolha de dados coincidiu
com a apresentação e implementação da tarefa Luzes de Natal,
prolongando-se
durante
noventa
minutos
tendo-se,
posteriormente, recolhido os registos escritos dos alunos (RA).
A segunda recolha de dados aconteceu uma semana depois,
aquando da exposição de alguns resultados apresentados pelos
alunos, previamente analisados pela professora. Nesta fase, com
uma duração aproximada de quarenta e cinco minutos,
promoveu-se a reflexão e discussão das respostas divulgadas,
em contexto turma, intencionando-se a exposição e validação de
raciocínios, para além do registo de conclusões.
A análise de dados incidiu sobre a informação recolhida e
considerada pertinente, tendo em consideração o quadro teórico
adotado - AiC. Os dados recolhidos foram organizados e
analisados segundo as categorias Recognizing, Buildingwith,
Construction, Consolidation e Matematização Vertical.
As tarefas elaboradas pela investigadora e a sua posterior
aplicação visaram fomentar, para além do desenvolvimento do
pensamento algébrico, um processo de aprendizagem
estruturado e progressivo estimulado pelo espírito investigativo
decorrido em contexto sala de aula. Durante a sua construção
atenderam-se às especificidades do contexto de aprendizagem,
nomeadamente ao histórico dos alunos (perfil, dificuldades e
idade cronológica) e ao ambiente de aprendizagem (tecnológico
e curricular). Relativamente ao primeiro ciclo, a colaboração da
professora da turma revelou-se essencial para ajustar a
abordagem dos problemas às características dos alunos.
A aplicação das tarefas verificou-se em três momentos distintos:
apresentação, realização em pequeno grupo e análise e discussão
em contexto turma. O processo iniciou-se com a apresentação
oral da tarefa à turma, por parte da professora/investigadora, por
recurso a instrumentos audiovisuais (projeções/animações) que
objetivaram conferir o reforço visual essencial à compreensão e
ao incentivo à realização. Nesta fase, foi dada liberdade para o
esclarecimento de dúvidas de interpretação e destaque ao papel
que deveria ser assumido pelos alunos - envolvimento,
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capacidade de esforço, colaboração e comunicação com colegas
e professora. O contacto com o enunciado foi reforçado através
da distribuição da folha de enunciado, local onde os alunos
expuseram o seu raciocínio. Durante o período que se seguiu, a
professora/investigadora procurou recolher informações capazes
de darem resposta às questões de investigação surgidas,
procedendo, quando necessário, ao esclarecimento de dúvidas
essenciais à progressão e à aquisição de novas construções.
Descrição do contexto e caracterização dos grupos turma
Os três grupos de turma onde incidiu este estudo são
globalmente heterogéneos, tanto no que respeita aos
conhecimentos matemáticos necessários à aprendizagem de
novos conceitos, como também ao desenvolvimento de
raciocínios e aplicação de estratégias necessárias à resolução de
problemas. Nestas turmas destacam-se alunos com ritmos de
compreensão e de execução distintos e outros com dificuldades
específicas de aprendizagem. Contudo, a postura adequada do
conjunto de alunos permite manter um ambiente de trabalho
favorável à aprendizagem. A tarefa divulgada nesta
comunicação, embora tenha sido dirigida a todos os alunos de
cada uma das turmas, intencionou apenas uma análise detalhada
dos resultados registados por determinados grupos de trabalho,
definidos previamente, de acordo com as suas características.
Algumas dessas resoluções serão divulgadas no capítulo dos
resultados.
Ainda em relação à seleção e distribuição prévia dos alunos
pelos diferentes grupos de trabalho, interessa referir que se
procurava aferir de que forma os fatores contextuais poderiam
influenciar o raciocínio algébrico dos alunos e a consequente
construção do novo conhecimento. Por essa razão,
características como conhecimento matemático do aluno,
empatia com os colegas, ritmo de trabalho, motivação, postura,
entre outras, foram tidas em consideração no momento de
formação dos grupos de trabalho. Uma vez que as tarefas
planificadas
apresentam
cariz
exploratório,
a
professora/investigadora assumiu, durante a sua implementação,
comportamentos diferenciados, procurando que cada etapa fosse
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percorrida pelos alunos de forma responsável, até que esses
construíssem o seu próprio conhecimento. Nesta comunicação
analisaremos apenas os dados recolhidos relativamente à
primeira tarefa – Luzes de Natal.
A tarefa Luzes de Natal
Com a aplicação desta tarefa, nas três turmas supracitadas,
pretendeu-se observar de que forma os alunos constroem o
conceito de mínimo múltiplo comum. Delinearam-se os
objetivos: (1) Antecipar o contacto dos alunos com conceitos
algébricos, promovendo a realização de tarefas com potencial
algébrico, visando identificar dificuldades e reconhecer
vantagens – Early Álgebra; (2) Estimular o desenvolvimento da
compreensão significativa do conceito de Mínimo Múltiplo
Comum; (3) Incentivar os alunos à resolução de problemas; (4)
Expor o raciocínio, oralmente e por escrito, de forma
compreensível; (5) Desenvolver a comunicação matemática, que
se quer progressivamente mais formal; (6) Observar o processo
de abstração dos alunos, segundo o modelo AiC.
Espectava-se observar os alunos a determinarem o
mínimo múltiplo comum por recurso à representação dos
respetivos múltiplos, a identificarem a regularidade numérica
apresentada, bem como a concluir que o Mínimo Múltiplo
Comum de dois ou mais números é o menor dos múltiplos
comuns desses números, diferente de zero.
A tarefa foi apresentada sob a forma de Problema,
iniciando-se com a questão: Será que, para além do instante
inicial (zero segundos), as lâmpadas voltaram a piscar em
simultâneo?
O problema foi estruturado de acordo com o que se
entendeu ser um contexto significativo para os alunos em
observação, tendo-se também procurado uma abordagem
apelativa (powerpoint) e descritiva, por recurso a imagens que
foram igualmente expostas nos enunciados entregues aos alunos.
Procurou-se recriar uma situação aproximada da realidade,
tendo o suporte informático contribuído para o efeito, para além
de motivar os alunos à realização da tarefa.
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A presença das personagens TitoMat, RitaMat e EduMat,
reforçada através de imagens de crianças que aparentam ter
idades aproximadas às dos alunos a quem se propôs a tarefa,
procura também dar efeito do real ao problema colocado, para
além de ter a intenção de facilitar a compreensão e estimular à
resolução da tarefa. A resolução desta situação, de cariz
exploratório, deverá ser entendida como um veículo de
construção de novos conhecimentos, partindo de outros já
consolidados pelos alunos. Foi implementada como se de um
desafio se tratasse, procurando-se deixar presente a ideia de
descoberta, instigando os alunos a generalizar, depois de
seguirem determinado percurso onde aplicam conhecimentos
prévios e dão resposta a questões intermédias. Nesta primeira
tarefa, em que o formato é novo e os alunos ainda poderão,
dadas as suas idades, ter pouca autonomia na seleção das
estratégias mais adequadas à resolução do problema, optou-se
por incentivar à utilização de tabelas, para organizar os dados
divulgados e ajudar a reconhecer relações numéricas.
As três questões que se seguem procuram estimular os alunos a
observar e identificar regularidades presentes nas tabelas por si
preenchidas, para que compreendam o sentido dessas
semelhanças e tirem as suas próprias conclusões.
Depois de identificada a regularidade presente nas tabelas foram
colocadas questões diretas para o cálculo do mínimo múltiplo
comum, procurando-se perceber se os alunos conseguiriam fazer
uso do conhecimento já adquirido para generalizar a
regularidade identificada.
Após generalização da regularidade observada, espera-se, ao
colocar a questão que se segue, que os alunos generalizem
outras regularidades numéricas.
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Fig. 1 – Tarefa Luzes de Natal

Entende-se que através da resolução desta tarefa, os conceitos
são adquiridos pelos próprios alunos quando, depois de
explorarem situações aritméticas, reconhecem regularidades e
generalizam relações funcionais (pensamento funcional) e
padrões numéricos, formalizados por expressões algébricas
(aritmética generalizada). A tarefa assume potencial algébrico
quando os alunos conseguirem concluir que o (1) mínimo
múltiplo comum de dois ou mais números é o menor dos
múltiplos comuns (pensamento funcional) e (2) generalizar o
número de piscas observados durante o primeiro minuto, a
qualquer intervalo de tempo (aritmética generalizada). Reforcese o facto de ter havido uma antecipação dos conceitos no quarto
ano e uma abordagem diferenciada dos mesmos no quinto ano,
uma vez que é solicitado o processo de generalização. Nesta
atividade, a promoção do pensamento algébrico está associada
às questões colocadas, em que se conduz o aluno a (1)
identificar regularidades numéricas; levando-o a (2)
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compreender e estabelecer relações numéricas e a (3) generalizar
propriedades, incentivando à transição para a aritmética
generalizada, por exposição do seu raciocínio e utilização de
linguagem abstrata simbólica.

Fig. 2 – Luzes de Natal (apresentação da tarefa)

Fig. 3 – Organização de dados - Tabelas
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Fig. 4 – Identificação de regularidades - Tabelas

Fig. 5 – Mínimo múltiplo comum

Realização da tarefa na sala de aula
A introdução da tarefa
A primeira abordagem foi dinamizada com recurso à projeção,
onde constavam o problema de investigação e as diferentes
etapas a serem desenvolvidas. A professora explorou com os
alunos, em grupo turma, os enunciados do problema,
esclarecendo dúvidas, mas também clarificando que postura
esperava que estes assumissem durante a realização da tarefa.
Na perspetiva do aluno parece ter havido entendimento global,
entusiasmo e ansiedade para que lhes fosse distribuída a tarefa
em suporte papel. A investigadora classificou esta etapa de
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fundamental, face à motivação gerada no grupo de turma e ao
entendimento do problema e da finalidade da tarefa.

Fig. 6 – Regularidade numérica - generalização

Após distribuição dos enunciados pelos diferentes grupos de
trabalho, os alunos seguiram, na sua globalidade, a leitura em
voz alta do problema geral e das questões secundárias,
discutindo em grupo o que estava a ser pedido. Nessa ação, a
maioria dos alunos optou por selecionar um aluno para efetuar a
leitura e outro para registar, por escrito, as respostas acordadas
pelo grupo. Ainda assim, outros optaram pela partilha da leitura
e escrita. Um grupo do quarto ano aproximou, ainda mais, a
tarefa a um contexto funcional, recriando um modelo teatral da
situação exposta.
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Fig. 7 – Introdução da tarefa

A realização
Os alunos iniciaram a sua investigação individualmente, em
pares ou em grupo. A professora/investigadora circulou pela sala
no sentido de perceber como se estava a desenrolar o trabalho,
nesta fase inicial, não tendo sentido necessidade de os incentivar
ou de esclarecer dúvidas. Justifica-se tal envolvimento pela
forma como as questões foram apresentadas e sequencializadas.

Fig. 8 – Leitura e interpretação do problema

Nesta fase, de interpretação dos dados constantes no problema e
de reorganização dessa informação nas tabelas, o processo de
abstração surge de forma simples e subdesenvolvida,
progredindo para uma linguagem mais formal. Vejamos como
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estes e outros processos de construção do do raciocínio
estiveram presentes na realização da tarefa apresentada.

Fig. 9 – Organização de dados - Preenchimento de tabelas

Recognizing
A ação epistémica Recognizing parece estar presente no
preenchimento das tabelas, bem como na tentativa de resposta às
primeiras questões. Vejamos os diálogos mantidos entre alguns
alunos.
Grupo A [alunos do 4.º ano]
Marta: As lâmpadas do Tito piscam de seis em seis…
Bárbara: É a tabuada dos seis… escreve!
Marta: As lâmpadas da Rita piscam de nove em nove…
Bárbara e Rui: É a tabuada dos nove… [em uníssono]

Podemos observar através das respostas dadas pela Bárbara e
pelo Rui, que os alunos reconheceram a mesma regularidade
presente nas tabuadas, compreensão que tornou possível o
preenchimento imediato das tabelas.
Grupo B [alunos do 5.º ano]
Beatriz: As lâmpadas piscam de seis em seis, de nove em nove e de dezoito…
Nuno [interrompendo]: Já demos isso, são os múltiplos.

Neste caso podemos observar que o reconhecimento de uma
estrutura familiar (múltiplos de um número), adaptada pelos
alunos à nova situação, permitiram o preenchimento da tabela:
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Fig. 10 – Preenchimento de tabelas – Grupo B

A ação Recognizing parece também estar presente na resposta às
questões:

Fig. 11 – Questões colocadas aos alunos

Todos os alunos reconheceram que a informação constante nas
tabelas já preenchidas serviria de base à resposta a estas
questões.

Fig. 12 – Identificação de regularidades – resolução
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Grupo B
Paula leu a primeira questão e em poucos segundos:
Beatriz: Vamos ver às tabelas.
Nuno: Pois, vê quando se repetiram… prende assim a folha para ser mais fácil…
Paula: No 18, 36 e 54…
Nuno: Mas diz de quanto em quanto tempo, logo é 18.

Este grupo de alunos reconheceu a importância da informação
constante nas tabelas, útil para darem resposta às questões
colocadas. Foi assim possível a sua progressão para outro
nível/questão. Entende-se não ter havido da parte dos alunos
uma construção, mas sim a reorganização dos dados
preenchidos, através de estruturas que lhes são familiares.
Em traços gerais podemos concluir que o processo Recognizing
surge e está associado à perceção dos alunos para selecionarem
dados pertinentes que lhes permitam dar resposta às questões
colocadas.
Building-with
A ação Building-with parece também estar presente no
preenchimento das tabelas. A necessidade de atingir
determinado objetivo conduz os alunos à seleção de estratégias –
destacar, rodeando ou sublinhando, semelhanças. A aplicação de
diferentes estratégias parece ter facilitado o processo de
raciocínio dos alunos.
Depois de confrontados quanto ao raciocínio desenvolvido, os
alunos referiram:
Grupo C
João: Nós pensámos assim: sublinhámos todas as repetições comuns, ocorridas no
primeiro minuto. Depois rodeámos as restantes repetições…
Pedro: Mas isso foi porque nos enganámos e continuámos as tabelas da RitaMat e
do EduMat depois do primeiro minuto. Aí só se repetiam dois números.
João: Mas nós percebemos que as três se repetiam de dezoito em dezoito
segundos.

A ação Building-with parece também evidenciar-se aquando da
resposta dada pelo grupo D. Neste caso os alunos construíram
uma nova tabela, onde dispuseram a informação que
consideraram ser necessária para justificar o seu raciocínio e dar
resposta à questão colocada.
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Fig. 13 – Preenchimento de tabelas – Grupo C

Fig. 14 – Identificação de regularidades - Grupo D (4.º ano)

Para além destas estratégias, os alunos evidenciaram outras
formas de expor o seu raciocínio perante o grupo, fazendo uso
de linguagem corporal, neste caso gesticulando durante a
exposição do seu raciocínio. Parecem estar presente as ideias de
Dooley (2007), constatando-se que este tipo de comunicação
pode facilitar e promover a colaboração coletiva durante a
exposição de raciocínios e construção de novos conhecimentos.
Destaca-se o facto de os alunos, apesar de terem identificado
relações numéricas com alguma facilidade, terem evidenciado
dificuldades em estabelecer uma correspondência entre a sua
resposta e os dados do enunciado, premeditando a existência de
alguma propriedade generalizável. Tiveram, sobretudo,
dificuldade em evidenciar, por escrito, que o mínimo múltiplo
comum de dois ou mais números é o menor dos múltiplos
comuns e que se esses forem, eles próprios múltiplos entre si, o
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respetivo mínimo múltiplo comum será o maior deles. O
processo Building-with encontra-se, nesta situação, associado ao
reconhecimento da construção da tabela como meio eficaz para
apresentar uma solução e justificar o problema colocado.
Constructing
Através do exemplo que se segue podemos observar de
que forma poderá estar presente o processo de construção.
Grupo D
Rui [a respeito do cálculo mínimo múltiplo comum entre 6 e 18]: é 18… vê na
tabela, é o primeiro a repetir-se.
Ana: e os outros também são fáceis… também são 18. E aqui (apontado para o
cálculo do mínimo múltiplo comum entre 5, 10 e 20)?
Rui: faz as tabuadas…
[Ana vai construindo a tabuada sob olhar e participação dos colegas até que todos
concluem, ainda durante a construção dessas tabuadas, que o respetivo mínimo
múltiplo comum será 20].

Fig. 15 – Mínimo Múltiplo Comum (generalização)

Entretanto chamam a professora para esclarecerem as suas
dúvidas face à questão: qual é o mínimo múltiplo comum entre
um número e o seu dobro?
Rui: …mas um número qualquer?
João [interrompendo]: pode ser o 4 e o 8, por exemplo?
Professora: … mas esses não representam um número qualquer, são o 4 e o 8!
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João: podemos arranjar mais…
Professora: A situação será a mesma. Experimentem e vejam se chegam a alguma
conclusão.

Analisemos a resposta dos alunos:

Fig. 16 – Mínimo Múltiplo Comum (concretização)

Podemos constatar que os alunos utilizaram construções prévias,
nomeadamente a informação adquirida durante a investigação da
regularidade do número de piscas de cada uma das lâmpadas,
para adquirirem novo conhecimento. Como tal, nesta questão,
associaram de imediato o mínimo múltiplo comum a essa
regularidade observada, o que os levou a concluir e generalizar
que o mínimo múltiplo comum entre os dois ou três números
(incluindo os desconhecidos) seria o menor dos múltiplos
comuns. Considera-se que as construções já adquiridas pelos
alunos e o contexto foram essenciais para que esses adquirissem
novas construções, mesmo que estas ainda não apresentem um
caracter definitivo. O processo de matematização vertical é
evidenciado na aquisição do novo constructo.
Matematização vertical
Percebemos que os alunos, não tendo presente o conceito de
mínimo múltiplo comum, construíram novos conhecimentos por
reorganização de outros já adquiridos. Observamos essa situação
na transição do conhecimento prévio existente em relação à
construção de tabuadas e à identificação dos múltiplos de um
número, para o preenchimento das tabelas, para dar resposta à
questão No primeiro minuto, de quanto em quanto tempo, as
lâmpadas piscaram em simultâneo?, bem como para
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generalização da propriedade a qualquer número. Em traços
gerais, este processo foi observado através da reorganização de
construções prévias, através da qual os alunos construíram um
novo conceito abstrato, dando maior profundidade aos
conhecimentos já adquiridos.

Fig. 17 – Regularidade numérica – generalização (Grupo C)

Consolidation
Considere-se o desempenho dos alunos na construção da
tabela referente à questão número dois.
Relativamente à generalização numérica, os alunos não
revelaram dificuldades, contudo observou-se um breve impasse
ao procurarem generalizar a regularidade observada a m
minutos. Através do diálogo mantido com os alunos deste grupo,
os quais interrogaram a professora quanto ao significado da letra
m, percebeu-se que a generalização conseguida na questão 1.4 e)
permitiu que esses se tornassem mais perspicazes e alcançassem
a resposta desejada. Contudo, observámos dificuldades
relacionadas com o significado dado às letras, tendo havido a
necessidade de os alunos substituírem a letra m por n, para que
esta adquirisse, para eles, o significado de número qualquer. Em
traços gerais considera-se que os alunos tornam-se mais
perspicazes, flexíveis e confiantes e, como tal, mais conscientes
das suas novas construções. Considera-se que a consolidação
das novas construções teve forte influência nos processos
descritos anteriormente, estando muito dependente da
sequencialização das questões colocadas e do contexto
apresentado.
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Conclusão
Foi possível descrever como se organizou o raciocínio dos
alunos durante o processo de abstração e de generalização, bem
como identificar algumas dificuldades evidenciadas no
reconhecimento de regularidades, na generalização de relações
funcionais - pensamento funcional - e de relações numéricas.
Foi também possível constatar que, dependendo das tarefas
aplicadas e do contexto de aprendizagem, os alunos mais jovens
compreendem e utilizam notação algébrica, revelando
capacidade para generalizar propriedades e relações numéricas.
Como tal, entende-se ser vantajoso incluir, no currículo do
ensino básico (1.º e 2.º ciclos), o desenvolvimento do
pensamento algébrico, por estímulo das ideias naturais
algébricas dos alunos e consequente reorganização dos seus
conhecimentos. É nesse sentido que se valoriza a proposta
curricular Early Álgebra e a dinamização de tarefas
exploratórias em contexto sala de aula, onde os alunos possam
expor o seu raciocínio, prevendo, discutindo, argumentando e
comprovando as suas ideias. Consideramos, como tal, que o
papel do professor, na planificação e dinamização destas tarefas,
é preponderante, não só por poder minimizar futuras
dificuldades durante a aprendizagem da Álgebra, como também
por este adquirir informação que lhe possa ser útil para corrigir
outro tipo de erros e, eventualmente, selecionar outras formas de
atuação em contexto sala de aula.
A aplicação do modelo teórico AiC revelou a influência do
contexto no processo de abstração e construção do
conhecimento, permitindo observar as ações dos alunos durante
esse processo. Uma vez que este processo é observável, poderá
ser um bom modelo teórico para aferir em que fases ocorrem
dúvidas e, em tempo oportuno, identificar e corrigir eventuais
dúvidas.
REFERÊNCIAS
Bastable, V., & Schifter, D. (2007). Classroom stories: examples of elementary
students engaged in early algebra. In J. Kaput, D. W. Carraher, & M. Blanton
(Eds.), Algebra in the early grades (pp. 165–184). Mahwah: Erlbaum

340

Raciocínio Matemático
Bogdan, R. C., Biklen, S. K., Alvarez, M. J., Vasco, A. B., dos Santos, S. B., &
Baptista, T. V. M. (1994). Investigação qualitativa em educação: uma
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora.
Canavarro, A. P. (2009). O pensamento algébrico na aprendizagem da Matemática
nos primeiros anos. Quadrante, 16(2), 81-118
Carraher, D. W., & Schliemann, A. (2007). Early algebra and algebraic reasoning. In
F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and
learning (pp. 669-705). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Dooley, T. (2007). Construction of knowledge by primary pupils: The role of wholeclass interaction. In D. Pitta-Pantazi & G. Philippou (Eds.), Fifth congress of the
European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1658 - 1667).
Larnaca, Cyprus: CERME.
Dreyfus, T. (2012). Constructing Abstract Mathematical Knowledge in Context.
Regular Lecture, 12th International Congress on Mathematical Education
(ICME 12), Seul.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: Reidel.
Harel, G. (2006). Mathematics Education Research, Its Natures, and Its Purpose: A
Discussion of Lester’s Paper. ZDM, 38 (1), 58-62.
Hershkowitz, R., Schwartz, B., & Dreyfus, T. (2001). Abstraction in context:
Epistemic actions. Journal for Research in Mathematics Education, 32(2), 195 222.
Kaput, J. (1998). Transforming algebra from an engine of inequity to an engine of
mathematical power by “algebrafying” the K–12 curriculum. In S. Fennell (Ed.),
The nature and role of algebra in the K–14 curriculum: Proceedings of a
national symposium (pp. 25–26). Washington, DC: National Research Council,
National Academy Press.
Kaput, J. J. (2000). Teaching and learning a new algebra with understanding.
National Center for Improving Student learning & Achievement in Mathematics
& Science.
Ministério da Educação (2007). Programa de Matemática para o Ensino Básico.
Lisboa: ME/ DGIDC.
Schliemann, A. D., Carraher, D. W., Brizuela, B. M., Earnest, D., Goodrow, A., LaraRoth, S., et al. (2003). Algebra in elementary school. In N. Pateman, B.
Dougherty, & J. Zilliox (Eds.), International conference for the psychology of
mathematics education (Vol. 4, pp. 127–134). Honolulu: University of Hawaii.
Usiskin, Z. (1988). Conceptions of school algebra and uses of variables. In A. F.
Coxford, & A. P. Schulte (Eds.), The ideas of algebra, K-12 (pp. 8-19). Reston,
VA: National Council of Teachers of Mathematics.

341

O RACIOCÍNIO MULTIPLICATIVO EM
CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR
Florbela Soutinho
CIEC – Universidade do Minho
florbelasoutinho@gmail.com
Ema Mamede
CIEC – Universidade do Minho
emamede@ie.uminho.pt
Resumo
Este estudo procura perceber que conhecimento sobre as estruturas de raciocínio
multiplicativo possuem as crianças dos 4 aos 6 anos, a frequentar a educação préescolar em Portugal. Três questões foram levantadas: (1) como é que as crianças
resolvem problemas de raciocínio multiplicativo de tipo direto, inverso e diretos
com representação em tabela? (2) Com que facilidade resolvem cada tipo de
problema? (3) Que tipo de argumentos apresentam na resolução dos problemas?
Procurando encontrar respostas para estas questões, desenvolveu-se um estudo
que combina métodos de investigação quantitativos e qualitativos.
A análise quantitativa das resoluções das crianças sugerem que as crianças desta
idade conseguem resolver problemas de raciocínio multiplicativo, mesmo as de 4
anos. As crianças de todos os grupos etários conseguem apresentar resoluções
corretas dos problemas de raciocínio multiplicativo propostos, mas as crianças de
6 anos apresentam níveis de desempenho significativamente superiores às crianças
de 4 anos. Esta análise mostra ainda que os problemas de raciocínio multiplicativo
inverso são mais difíceis para as crianças do que os problemas diretos.
A análise qualitativa do nível de facilidade de resolução dos problemas e dos tipos
de argumentos apresentados pelas crianças na resolução dos problemas sugerem
que as crianças efectuaram as resoluções dos problemas compreendendo o que
estavam a fazer, produzindo soluções e apresentado justificações que eliminam a
possibilidade de terem atingido o sucesso à sorte.

Palavras-chave: Estruturas de raciocínio
resolução de problemas, pré-escolar.

multiplicativo,

Introdução
Durante os anos 80 emergiram, entre a comunidade científica,
muitos trabalhos de investigação sobre o conhecimento
matemático das crianças (Vergnaud, 1982, 1984; Carpenter &
Moser, 1982). Ao longo da vasta literatura acerca deste tema,
podem-se encontrar estudos sobre o conhecimento informal das
crianças (Nunes et al, 2005, Nunes, Bryant & Watson, 2009),
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estudos sobre a adição e subtração (Carpenter et al, 1999;
Bryant, 1997; Vergnaud, 1983), e sobre a multiplicação e
divisão (Nunes, Bryant & Watson, 2009; Carpenter et al 1999;
Nunes & Bryant, 1997; Greer, 2012; Kouba, 1989; Frydman &
Bryant, 1988; Vergnaud, 1983). A perspetiva destes autores
assenta na ideia de que as crianças, antes de entrarem para a
escola, têm muitas experiências de manipulação e comparação
de quantidades, e conseguem resolver com êxito problemas
simples de adição e subtração, bem como alguns problemas de
multiplicação e divisão que envolvem situações de partilha.
Mais recentemente, a investigação (ver Nunes et al, 2005;
Nunes, Bryant & Watson, 2009) tem procurado saber mais sobre
o desenvolvimento do raciocínio das crianças na resolução de
problemas de estrutura aditiva e multiplicativa.
Os problemas de raciocínio aditivo referem-se a situações que
envolvem conjuntos de objetos em que se juntam ou separam os
seus elementos (Nunes & Bryant, 1997). Os problemas de
raciocínio multiplicativo são definidos pelo facto de envolverem
duas ou mais medidas ligadas por uma relação fixa (Carpenter et
al, 1999; Vergnaud, 1983).
Sobre o raciocínio multiplicativo
Antes das crianças aprenderem a multiplicação e divisão na
escola, elas já dominam esquemas de ação que usam para
resolver problemas de raciocínio multiplicativo. Estes esquemas
envolvem colocar em correspondência duas variáveis, ao
contrário da ideia da adição repetida. As situações que dão
origem ao raciocínio multiplicativo não envolvem as ações de
juntar e separar, como acontece com o raciocínio aditivo. Os
problemas de raciocínio multiplicativo são definidos pelo facto
de envolverem duas ou mais medidas ligadas por uma relação
fixa. Problemas como: “O João tem 5 balões. Cada balão custou
3 cêntimos. Quanto é que ele gastou?” ou “O João tem alguns
balões; cada balão custou 3 cêntimos. Ele gastou 15 cêntimos.
Quantos balões comprou o João?” são exemplo de problemas
que envolvem o raciocínio multiplicativo. O primeiro pode ser
resolvido por uma multiplicação para encontrar o valor do custo
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total; o segundo por uma divisão para determinar a quantidade
desconhecida, o número de balões (Nunes & Bryant, 2009).
A investigação tem sugerido que crianças pequenas conseguem
resolver alguns problemas de multiplicação e divisão antes de
lhes ser ensinada formalmente a multiplicação e a divisão na
escola, revelando assim possuir algum conhecimento informal
sobre multiplicação e divisão.
Frydman e Bryant (1988) demonstraram que as crianças de 4-5
anos conseguem partilhar uma quantidade equitativamente
através da distribuição, ou seja, usando a estratégia “um para A,
um para B, um para A…”, o que indicia que elas conseguem
perceber claramente e de forma flexível a base da distribuição
um-para-um, e sabem porque o fazem, revelando um
conhecimento básico das situações subentendidas nos
problemas, e que serve de fundamento para a aprendizagem das
operações aritméticas.
Becker (1993) realizou estudos com crianças americanas de 4 e
5 anos, cujo objetivo era a resolução de problemas de
correspondência 2:1, 3:1, tendo observado que as crianças
obtiveram maior índice de sucesso na correspondência 2:1 do
que na correspondência 3:1, de notar que as crianças de 5 anos
conseguiram 81% de respostas certas. Também Carpenter e seus
colaboradores (Carpenter et al, 1993) realizaram um estudo
semelhante com crianças da educação pré-escolar,
acrescentando a correspondência de 4:1, tendo observado uma
percentagem de sucesso de 71% na resolução das tarefas
propostas.
Nunes e colegas (2005) estudaram crianças brasileiras do ensino
primário enquanto resolviam problemas de raciocínio
multiplicativo. A cada criança foi mostrada uma imagem com 4
casas e foi perguntado: “Em cada casa moram 3 cachorros.
Quantos cachorros moram ao todo nas 4 casas?”. Os resultados
registaram 60% de sucesso no grupo das crianças do 1.º ano e de
mais de 80% para os restantes níveis de escolaridade. Quando
foi pedido às crianças que resolvessem um problema de divisão
do tipo: ”Há 27 caramelos para distribuir por 3 crianças. As
crianças querem todas ter a mesma quantidade de caramelos.
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Quantos caramelos vai ter cada um?”, os níveis de sucesso na
resolução do problema foram de 80% para o grupo de alunos do
1º ano e mais de 80% para os restantes níveis de escolaridade
(2.º ao 4.º anos). Os autores estudaram ainda o desempenho das
crianças na resolução do problema direto apresentado com
recurso a uma tabela de duas colunas, uma em que se registaram
o número de coelhos outra o número de casas; as duas primeiras
linhas da tabela apresentam os respetivos números de coelhos e
de casas, sendo que na terceira linha faltava descobrir o número
de coelhos quando era dado o número de casas. Em seguida foi
apresentado o problema: ”Cada 1 destas casinhas foi feita para 2
coelhos. Se tiveres 4 coelhos vais precisar de 2 casinhas.
Quantos coelhos podem morar em 3 casinhas?”. Nunes e
colegas registaram cerca de 49% de respostas corretas no grupo
de crianças de 5 anos e cerca de 73% no grupo de 6 anos.
Também Kornilaki e Nunes (2005) analisaram o desempenho de
crianças dos 5 aos 8 anos durante a resolução de problema de
raciocínio multiplicativo que lhes foram apresentados apenas
com apoio de imagens. Apresentaram às crianças problemas de
multiplicação e divisão de dois tipos, directos e inversos. Num
problema directo a criança pode chegar à solução recorrendo
diretamente à correspondência e à distribuição para resolver os
problemas de multiplicação e divisão, respetivamente. Nos
problemas inversos isto não pode ser conseguido directamente.
Num problema inverso de multiplicação como:” O Carlos faz
anos. A cada amigo que vem para a sua festa ele vai dar 3
balões. Ele comprou 18 balões para dar. Quantos amigos vão à
festa?”, as autoras registaram níveis de sucesso de 30% no grupo
dos 5 anos e de 50% no grupo dos 6 anos. Num problema
inverso de divisão, como: “No aniversário da Ana ela vai
distribuir biscoitos pelos seus amigos. Ela preparou pequenos
sacos e em cada saco tem 3 biscoitos. Ela usou 18 biscoitos para
preparar estes sacos. Quantos sacos fez a Ana?”, 40% das
crianças de 5 anos e 68% das de 6 anos resolveram o problema
corretamente.
Estes resultados evidenciam que problemas de raciocínio
multiplicativo diretos e inversos podem ser resolvidos com
sucesso por crianças pequenas, recorrendo apenas ao seu
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conhecimento informal. Estes resultados mostram também que a
apresentação do problema em tabela pode tornar um problema
direto mais difícil, mas ainda assim compreensível por crianças
pequenas.
Em Portugal não se realizaram, ainda, estudos suficientes no
sentido de perceber a realidade das crianças em idade préescolar no que concerne ao seu desempenho em problemas de
raciocínio multiplicativo. Assim, foi objetivo deste estudo
perceber que estruturas de raciocínio multiplicativo possuem as
crianças do pré-escolar e como se caracterizam, ou seja, como
raciocinam as crianças da educação pré-escolar perante
problemas de estruturas multiplicativas. Pretendeu-se analisar os
desempenhos das crianças quando lhes são propostos diferentes
tipos de problemas de raciocínio multiplicativo. Como resolvem
problemas diretos e inversos? Como resolvem problemas diretos
apresentados em tabela? Com que facilidade o fazem? Que
argumentos apresentam?
Metodologia
Participantes
Os participantes desta investigação foram 45 crianças dos 4 aos
6 anos, distribuídas equitativamente pelos grupos etários, a
frequentar a educação pré-escolar pública em Portugal, em meio
urbano, pertencente a um agrupamento de escolas do concelho
de Viseu. Estas crianças não eram alunos de nenhuma das
investigadoras.
Design do Estudo
Neste estudo foi aplicada uma entrevista individual aos
participantes, onde foram apresentados 12 problemas de
raciocínio multiplicativo. A ordem das questões foi préestabelecida e idêntica para todas as crianças.
Tarefas
As tarefas propostas às crianças procuraram ser diversificadas
abrangendo 4 problemas diretos (2 de multiplicação e 2 de
divisão), 4 problemas inversos (2 de multiplicação e 2 de
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divisão) e 4 problemas diretos com representação em tabela
(multiplicação). Apresenta-se aqui em seguida aqui exemplo de
cada tipo de problema, nas Tabelas 1, 2 e 3.
Tabela 1: Problema de raciocínio multiplicativo de tipo direto.
Tipo de problema

Operação

Problema

Direto

Multiplicação

Numa rua há 3 casinhas. Em cada
casinha moram 3 coelhinhos.
Quantos coelhinhos moram, ao
todo, nas 3 casinhas?

Tabela 2: Problema de raciocínio multiplicativo de tipo inverso.
Tipo de problema

Inverso

Operação

Problema

Divisão

O Miguel vai fazer anos. Cada amigo que
vem à festa vai receber 5 balões. Ele
comprou estes balões (15) para dar.
Quantos amigos convidou o Miguel?

Tabela 3: Problema de raciocínio multiplicativo direto com representação em tabela.
Tipo de problema

Operação

Direto com
representação em
tabela

Problema
A Rita viu na loja uma boneca que custa 2
moedas. Duas bonecas custam 4 moedas.
Ela quer comprar 3 bonecas. De quantas
moedas vai precisar?

Multiplicação
1

2

2

4

3

Material
Os materiais utilizados nesta investigação constaram de
materiais manipuláveis, construídos pela investigadora para
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concretizar os problemas propostos, e estavam à disposição das
crianças desde o início das tarefas.
Procedimento
Cada criança foi entrevistada em ambiente laboratorial sempre
pela mesma investigadora. Cada problema foi apresentado
oralmente a cada participante com recurso a histórias. Para cada
problema foram disponibilizados materiais alusivos à história do
problema, possibilitando uma possível concretização, se o
entrevistado entendesse necessário. No final de cada problema, a
cada criança foi pedida uma justificação da sua resposta através
da pergunta “Porquê que achas isso?”, procurando assim aceder
à sua forma de pensar em cada situação.
Para percebermos melhor como as crianças a frequentar o préescolar raciocinam durante a resolução destes problemas,
analisaram-se os seus desempenhos, a facilidade de resolução
dos problemas observada pelo investigador e os seus
argumentos. Os dados foram recolhidos com recurso a gravação
vídeo e a notas de campo do entrevistador.
Resultados
Foram consideradas as respostas dadas pelas crianças no fim da
resolução de cada problema. Para cada criança foram
contabilizadas as resoluções certas e erradas nos problemas
diretos, nos problemas inversos e nos problemas com
representação em tabela de raciocínio multiplicativo. A Tabela 4
resume a média das respostas certas e o desvio padrão dos
problemas propostos de acordo com a idade.
Após a constatação e observação do número de problemas
resolvidos corretamente, importou perceber se estes são
resolvidos com igual sucesso pelas crianças dos 4 aos 6 anos.
Assim, analisou-se a distribuição do número de respostas certas,
de acordo com a idade, para cada tipo de problema apresentado,
constatando-se que são os problemas diretos do raciocínio
multiplicativo aqueles em que se verificou a existência de
crianças de 4, 5, e 6 anos a acertar os quatro problemas, ao
contrário do que se verifica nos problemas de tipo inverso, em
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que o máximo de respostas certas em todas as idades foram três
e nos problemas de representação em tabela, cujo número
máximo de respostas acertadas foi 2, em todos os grupos etários.
Tabela 4: Média (e desvio padrão) das respostas certas na resolução
dos problemas propostos.
Média (desvio padrão)
4 anos

5 anos

6 anos

(n=15)

(n=15)

(n=15)

1.53 (1.36)

2.47 (0.92)

2.87 (0.99)

Inversos (4 problemas)

1.00 (0.93)

1.33 (1.29)

1.67 (1.29)

Diretos
com
representação em tabela
(4 problemas)

0.80 (0.78)

1.33 (1.40)

2.00 (1.31)

Tipo de Problemas

Diretos (4 problemas)

Recorreu-se à ANOVA one-way para analisar os efeitos da
idade (4, 5 e 6 anos) das crianças no seu desempenho na
resolução dos diferentes tipos de problemas (directos, inversos,
representação
em
tabela).
Verificam-se
diferenças
estatisticamente significativas no desempenho de problemas
diretos (F (2,42) =5.8, p<.05), e nos problemas representação
em tabela, de acordo com a idade das crianças (F (2,42) =3.8,
p<.05). Nos problemas inversos de raciocínio multiplicativo não
se verificaram diferenças estatisticamente significativas de
desempenho entre as crianças, de acordo com a idade. Os testes
post-hoc de Bonferroni mostram que as crianças de 6 anos
apresentam um desempenho significativamente superior às de 4
anos, na resolução de problemas diretos e diretos com
representação em tabela.
Procurou-se saber mais sobre o desempenho das crianças
durante a resolução dos problemas. Para tal procedeu-se à
análise do grau de facilidade com que as crianças resolveram
acertadamente cada tipo de problemas apresentados. As
categorias consideradas foram: fácil, sempre que a tarefa foi
realizada sem necessitar de qualquer explicação acrescida por
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parte da investigadora; e difícil, quando a criança necessitava de
uma explicação acrescida e, no caso dos problemas apresentados
em tabela, que esta explicação acrescida fosse acompanhada
pela manipulação direta de materiais representando os dados
constantes nas tabelas, com vista a um maior auxílio na sua
interpretação.
A Tabela 5 regista o grau de facilidade observado nas respostas
certas nos problemas de raciocínio multiplicativo, de acordo
com o tipo de problema e com a idade.
Os problemas diretos foram aqueles em que se registou grande
percentagem de alunos a revelar facilidade de resolução. No
entanto, a maior percentagem quanto à facilidade de resolução
correta dos problemas não se verificou no mesmo tipo de
problema em todas as idades, sendo de assinalar que o tipo de
problemas resolvido com mais facilidade observado nas crianças
de 5 anos foram os problemas inversos (90%) e para as crianças
de 4 e 6 anos os problemas diretos (73.9% e 93%
respetivamente).
As explicações que as crianças apresentaram para justificar a sua
resposta correta aos problemas propostos foram analisadas, de
forma a perceber um pouco mais sobre os seus raciocínios. A
argumentação foi analisada, tendo-se considerado as categorias
de argumentos válidos, parcialmente válidos, inválidos e sem
argumentos. Os argumentos válidos consideram os casos em que
a explicação atende a todas as quantidades envolvidas no
problema. Os argumentos parcialmente válidos consideram os
casos em que as crianças atendem a uma parte do problema e a
sua explicação não é completa. Os argumentos considerados
inválidos foram atribuídos aos casos em que a justificação não é
plausível nem argumenta sobre a opção tomada na resolução
correta do problema. A categoria sem argumento foi considerada
nos casos em que as crianças, tendo dado uma resposta correta
não conseguem verbalizar a sua explicação. A Tabela 6 mostra o
tipo de argumento apresentado pelas crianças que produziram
respostas certas nos vários tipos de problemas de raciocínio
multiplicativo, de acordo com a idade.
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Tabela 5: Percentagem de alunos relativamente ao grau de facilidade
na resolução correta de problemas de raciocínio multiplicativo de
acordo com o tipo de problemas e com a idade.
Tipos de problemas (respostas certas)
Idade
(n=15)

Representação em
Tabela

Diretos

Inversos

%

%

Fácil

73.9

53.3

0

Difícil

26.1

46.7

100

Fácil

86.5

90

55

Difícil

13.5

10

45

Fácil

93

88

83.3

Difícil

7

12

16.7

Grau de
Facilidade

%

4 anos

5 anos

6 anos

É notório a percentagem de alunos com argumentos válidos que
as crianças empregam para justificar as opções tomadas na
resolução de problemas, o que é indicador de que as crianças
conseguem resolver problemas de raciocínio multiplicativo
compreendendo o que estão a fazer, sejam estes problemas de
tipo direto, inverso ou de representação em tabela.
A média das respostas válidas aumenta consoante aumenta a
idade, porém, mesmo as crianças de 4 anos conseguem
argumentar validamente as suas opções na resolução dos
problemas, conseguindo valores acima dos 50%.
A média das respostas válidas aumenta consoante aumenta a
idade, porém, mesmo as crianças de 4 anos conseguem
argumentar validamente as suas opções na resolução dos
problemas, conseguindo valores acima dos 50%.
Tabela 6: Tipo de argumento na resolução correta dos problemas de
raciocínio multiplicativo, de acordo com a idade.
Problemas de Raciocínio Multiplicativo
Argumentação
Válida
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Tipo de Problemas

Idade

%

(n=15)

Diretos

Inversos

Representação
tabela

em

válida

argumento

%

%

%

4 anos

47.8

8.7

8.7

34.8

5 anos

46

5.4

24.3

24.3

6 anos

65.1

7

9.3

18.6

4 anos

40

20

0

40

5 anos

45

0

20

35

6 anos

64

12

8

16

4 anos

58.3

0

8.3

33.4

5 anos

60

0

20

20

6 anos

73.3

0

3.33

23.4

Apresentam-se em seguida, alguns excertos de diálogos de cada
criança com a investigadora durante a resolução do problema.
Num problema direto, a criança responde corretamente e explica
como pensou apresentando um argumento valido que recai na
contagem, como se pode ver no excerto que se segue:
Numa rua há 3 casinhas. Em cada casinha moram 3 coelhinhos.
Quantos coelhinhos moram, ao todo, nas 3 casinhas?
J – São 9.
Inv. - porque dizes que são 9?
J - aqui são 3 coelhinhos (aponta para uma casa), 3 coelhinhos
(aponta para outra), 3 coelhinhos (aponta para a última) depois
deu 9, porque olha 1, 2, 3 (levanta os dedos um a um enquanto
conta) [pausa], 4, 5, 6 [pausa] 7, 8, 9.
Num problema direto apresentado com recurso a tabela, a
criança responde corretamente e explica como pensou
apresentando um argumento válido, como mostra o excerto que
se segue:
Cada uma destas casinhas foi feita para 2 ursinhos. Se tivermos
4 ursinhos vamos precisar de 2 casinhas. Quantas casinhas são
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precisas para 6 ursinhos?
B - 3.
Inv. - Porque dizes quer são 3?
B - Porque só cabem 2 em cada casa e 6 é 2 mais 2 mais 2.
Num outro problema direto, a criança responde corretamente e
explica como pensou apresentando um argumento parcialmente
válido, como se pode ler no excerto que se segue:
Cada um dos 3 coelhinhos que moram nas casinhas vai comer
um bolinho de cenoura. Quantos bolinhos temos que ter para
que nenhum coelhinho fique sem comer?
M - 9 bolinhas.
Inv. - Porque dizes que são 9?
M - Os coelhinhos são 3, por isso é que são 3 bolinhas de
cenoura.
Num problema inverso, a criança responde corretamente e
explica como pensou apresentando um argumento inválido,
como o do excerto que se segue:
A Rita tem estes livros (15) na sua estante, dispostos em 3
prateleiras. As prateleiras têm igual número de livros. Quantos
livros tem a Rita em cada prateleira?
T - são 5 em cada uma.
Inv. - Porque é que dizes que são 5?
T - Porque contei-os.
Das diferentes categorias encontradas para a argumentação,
aquela que apresenta menores valores percentuais são os
argumentos parcialmente válidos, o que poderá indicar que as
crianças procuraram justificar o melhor possível as suas
respostas, havendo poucos casos em que tal não aconteceu.
Pode-se observar, ainda, que há muitos casos de argumentos
inválidos, mais do que respostas sem argumentação, o que
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poderá indicar que as crianças ainda não conseguem explicar
com clareza a razão da estratégia que conduziu a uma resposta
correta, apesar de terem noção do que realizaram e de como
realizaram.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Neste estudo foi possível constatar que também as crianças
portuguesas, que frequentam a educação pré-escolar, conseguem
resolver problemas de raciocínio multiplicativo, sem terem
ainda recebido qualquer instrução formal sobre multiplicação e
divisão, o que converge com estudos anteriormente realizados
(Becker, 1993; Frydman & Bryant, 1988; Nunes et al., 2005;
Nunes, Bryant & Watson, 2009). Os sucessos alcançados nos
vários estudos não deixam dúvida de que muitas crianças
pequenas começam a escolaridade com conhecimentos de
correspondência de um-para-muitos que podem usar para
aprender a resolver problemas de raciocínio multiplicativo.
Porém, há a registar que o seu desempenho varia consoante a
idade e o tipo de problema. As crianças de 6 anos têm maior
taxa de sucesso do que as crianças de 4 anos também
confirmado na literatura (Nunes et al., 2005).
Os resultados deste estudo indicam também que os problemas de
raciocínio multiplicativo resolvidos com maior taxa de sucesso e
com maior facilidade pelas crianças destas idades foram os
problemas diretos. Esta ideia é também partilhada por Nunes e
colegas (2005), que estudaram crianças dos 5 aos 10 anos na
resolução destes problemas, referindo ser mais fácil para as
crianças resolverem problemas diretos do que inversos, seja nos
problemas de multiplicação, seja nos de divisão. Os problemas
diretos de multiplicação são problemas que indicam a
correspondência de um-para-muitos entre as variáveis,
indicando-se o valor dos fatores; nos problemas de inversos, um
dos montantes dos fatores está ausente e a pergunta recai sobre o
valor desse fator. Na divisão, situações de problemas diretos em
que é apresentada à criança uma determinada quantidade (15
balões) para ser distribuída equitativamente (por 3 meninos) é
mais fácil de resolver do que informar a criança do número total
de balões (15), a relação balão por pessoa (5 por criança) e
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questionar sobre o número de meninos. Assim, a situação
descrita no problema parece determinar a complexidade ou grau
de dificuldade dos problemas; numas situações indica-se a
correspondência de um-para-muitos, noutras verifica-se a
descrição de uma situação de distribuição (Nunes et al., 2005).
Os resultados deste estudo, e de outros anteriores em que as
crianças de 4, 5 e 6 anos revelaram sucesso na resolução de
problemas de raciocínio multiplicativo, não significam que as
crianças reconheçam a relação fixa estabelecida entre as duas
variáveis numa situação multiplicativa. Antes indica que já têm
esquemas de ação que usam para resolver problemas de
raciocínio multiplicativo, e estes esquemas envolvem colocar
em correspondência duas variáveis.
Uma das explicações para as dificuldades das crianças na
compreensão das relações proporcionais reside na dificuldade
que as crianças têm em raciocinar sobre relações e não sobre
quantidades. Nunes e seus colaboradores (Nunes et al., 2005,
2009) recomendam o uso de gráficos e tabelas para auxiliar os
alunos na aprendizagem sobre relações, no entanto, ainda não há
estudos de investigação suficientes sobre as vantagens desta
prática no raciocínio das crianças no que a este aspeto diz
respeito. No estudo aqui apresentado os níveis de sucesso e grau
de dificuldade demostrados na resolução de problemas com
representação em tabela são surpreendentes e convergem com os
resultados de investigações previamente realizadas neste âmbito,
como os apresentados por Nunes e colegas (2005), num estudo
realizado com crianças dos 5 aos 8 anos e com problemas
apresentados em tabelas, em que as crianças de 5 anos tiveram
30% de sucesso, e as de 6 anos 40%.
Torna-se claro que as crianças portuguesas que frequentam a
educação pré-escolar conseguem resolver problemas de
raciocínio multiplicativo, usando o conhecimento informal que
deriva da correspondência de um-para-muitos e da distribuição
um-para-um, e que as crianças usam para resolver problemas de
multiplicação e divisão. Este conhecimento é relevante para a
construção de novos conceitos matemáticos a aprender no
futuro, em particular para a compreensão da operação de
multiplicação. Mais investigação precisa de ser desenvolvida em
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Portugal no sentido de conhecer mais o conhecimento informal
das crianças sobre estruturas de raciocínio multiplicativas.
Pouco se sabe ainda sobre a relação existente entre o
desenvolvimento do raciocino aditivo e do multiplicativo.
Desenvolver-se-ão simultaneamente? E da mesma forma? Ou o
desenvolvimento de um condiciona o desenvolvimento do
outro? Tem-se assumido que o desenvolvimento das estruturas
de raciocínio multiplicativo ocorre após o desenvolvimento de
estruturas de raciocínio aditivo. Como consequência prática, a
operação de multiplicação tende a só ser explorada em sala de
aula depois de dominada a operação de adição. Terá mesmo de
ser assim?
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Resumo
O raciocínio matemático é uma importante capacidade transversal em
Matemática, mas existe pouca investigação sobre a forma como os professores
podem promover o seu desenvolvimento nos alunos. Nesta comunicação
pretendemos perceber de que modo os professores desenvolvem o raciocínio
matemático dos seus alunos. Para isso, apresentamos os resultados de uma
investigação em curso, integrada num trabalho colaborativo realizado com quatro
professores do 1.º ciclo. A partir das sessões de planificação das tarefas, da
observação das aulas e das sessões de trabalho reflexivo, analisamos a preparação,
realização na aula e reflexão sobre uma tarefa. Na análise dos dados, tentamos
perceber quais os aspetos que os professores valorizam e o que os preocupa
durante a planificação, bem como as dificuldades que antecipam por parte dos
alunos e a reflexão que fazem pós aula. A reflexão dos professores leva-os a
valorizar a ligação entre comunicação e raciocínio e, por consequência, a
importância do momento de discussão coletiva.

Palavras-chave:
Raciocínio,
Representações,
Profissional, Planificação, Discussões coletivas

Prática

Introdução
O raciocínio matemático dos alunos tem vindo a ganhar cada
vez mais relevo nos documentos curriculares e em investigações
que se debruçam sobre esta capacidade matemática e o seu
desenvolvimento. Este, por sua vez, depende da prática do
professor na sala de aula. No entanto, o modo como, nos
diferentes níveis de ensino, este pode apoiar o desenvolvimento
do raciocínio dos seus alunos está largamente por explorar.
Particularmente escassa é a investigação sobre o trabalho do
professor dos primeiros anos de escolaridade. Nesta
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comunicação, analisamos alguns aspetos da prática profissional
de um grupo de quatro professores do 3.º ano do 1.º ciclo do
ensino básico relativamente ao desenvolvimento do raciocínio
matemático dos seus alunos. O nosso objetivo é compreender de
que forma os professores procuram desenvolver o raciocínio
matemático dos alunos. Especificamente, procuramos identificar
os aspetos que mais valorizam na planificação de tarefas, o
modo como promovem o raciocínio dos seus alunos durante a
realização das tarefas e os aspetos que ressaltam nas suas
reflexões.
O raciocínio matemático e a prática profissional do professor
na sala de aula
O raciocínio é o processo de fazer inferências a partir de
informações dadas (Ponte, Mata-Pereira, & Henriques, 2012).
Trata-se de um processo dinâmico que envolve conjeturar,
generalizar, investigar o porquê e desenvolver e avaliar
argumentos (Lannin, Ellis & Elliot, 2011), Em Matemática,
dada a natureza abstrata dos seus objetos, todo o raciocínio tem
necessariamente por base não os objetos em si, mas as suas
representações. Estas podem ser ativas, icónicas ou simbólicas
(Bruner, 1999).
Saxe (1999) caracteriza as práticas dos professores como
atividades reconhecíveis no seu quotidiano profissional
realizadas recorrentemente. Outro autor, Schoenfeld (2000), dá
especial atenção ao modo como o professor toma decisões, as
prioridades que define, os planos de ação que formula e ao
modo como estes planos são depois concretizados em
sequências de ação. Esta análise do trabalho do professor a sala
de aula pode ser articulada com a análise do seu discurso
(recolhida em entrevistas, conversas informais, etc..), levando a
compreender a forma como este atua na prática.
Webb, Boswinkel e Dekker (2008) sugerem que os professores
se reúnam em grupos e analisem o trabalho dos alunos,
refletindo no trabalho realizado, de modo a compreender as
dificuldades dos seus alunos e escolher mais criteriosamente as
tarefas a propor na sala de aula. Por sua vez, Ball e Bass (2003)
referem que é importante que os professores planifiquem tarefas
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promotoras do desenvolvimento do raciocínio dos alunos,
antecipando não só o raciocínio que os alunos podem fazer mas
também as representações e estratégias que podem surgir. Além
disso, sublinham a importância de analisar de forma crítica o
trabalho dos alunos, a partir dos seus registos escritos. Estes
autores referem ainda que, da mesma forma que os alunos
devem aprender a raciocinar matematicamente, os professores
necessitam igualmente de aprender a desenvolver as suas
práticas de forma promover o raciocínio nos seus alunos.
Durante a realização da tarefa na sala de aula Ponte, Nunes e
Quaresma (2012) identificam quatro momentos cruciais: (i)
apresentação que decorre de forma breve e que tem como
objetivo a compreensão da tarefa, (ii) trabalho autónomo dos
alunos (em grupo ou aos pares) em que o professor circula pela
sala respondendo às perguntas dos alunos, (iii) discussão
coletiva com toda a turma, em que os alunos apresentam os seus
resultados, seguido de um (iv) momento de síntese e
sistematização.
Metodologia de investigação
Este estudo usa uma abordagem qualitativa e interpretativa,
sendo baseado no trabalho colaborativo da investigadora
(primeira autora desta comunicação) e quatro professores do 1.º
ciclo de um agrupamento na periferia de Lisboa. Os
participantes são três professores do 3.º ano e uma professora de
apoio de Matemática. Todos eles têm pouco tempo de serviço
(menos de cinco anos), e estão no agrupamento de escolas há
pelo menos dois anos. Sónia, Carla e Ricardo já conheciam os
alunos das suas turmas de anos anteriores e Sandra, que está no
agrupamento há dois anos como professora de apoio de
Matemática, apoia as três turmas em assessoria. Os professores
envolvidos na investigação reúnem-se quinzenalmente com a
investigadora em sessões de trabalho em que discutem,
planificam e refletem sobre as tarefas realizadas com os alunos.
Nesta comunicação, a identidade dos professores foi preservada
e os tanto os seus nomes como os dos alunos são fictícios.
Nesta comunicação analisamos diversos momentos específicos
do trabalho: a planificação que antecede a realização da tarefa, a
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condução da realização da tarefa na aula, que inclui a sua
introdução, exploração e discussão, e a reflexão dos professores
sobre o que aconteceu. A planificação da tarefa proposta foi
realizada com uma semana de antecedência numa sessão de
trabalho. Nessa sessão, a investigadora apresentou aos
professores oito propostas de tarefas definidas a partir das
dificuldades e objetivos identificados pelos professores numa
sessão anterior. Os professores selecionaram duas tarefas,
fazendo uma previsão das dificuldades e das possíveis
estratégias dos alunos, discutiram a melhor forma de as realizar
e propuseram alterações. Depois disso, os alunos resolveram
estas tarefas numa sessão que durou cerca de duas horas. Por
razões de espaço, analisamos aqui apenas os dados recolhidos
relativamente à segunda tarefa. Durante a aula, os alunos
trabalharam individualmente e depois discutiram os resultados
em grande grupo. Os professores deram aos seus alunos uma
ficha com os problemas, explicaram o enunciado, deram algum
tempo aos alunos para a sua resolução e, no final, teve lugar a
discussão coletiva. Em todas as salas de aula, para além da
investigadora e do professor titular de turma, estava Sandra, a
professora de apoio. Depois de a aula terminar, os professores
refletiram informalmente com a investigadora sobre o modo
como esta correu. Cerca de uma semana depois, teve lugar uma
nova sessão de trabalho na qual os professores refletiram mais
aprofundadamente sobre a realização das tarefas, as estratégias e
dificuldades dos alunos. Tanto nas sessões de trabalho como na
observação de aulas, a investigadora teve um papel participante,
questionando os professores e ajudando-os a refletir sobre as
tarefas. Durante a observação de aulas interagiu com os alunos,
enquanto resolviam individualmente a tarefa, ajudando-os
sempre que solicitavam a sua ajuda. Finalmente, refletiu
conjuntamente com os professores sobre os aspetos mais
relevantes. As aulas e as sessões de trabalho (realizadas antes e
depois da aula em que se realizou a tarefa) foram registadas
através de áudio e vídeo. Durante a análise dos dados focámonos nos aspetos relacionados com a forma como os professores
promovem o raciocínio dos seus alunos.
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Planificação
Durante a escolha das tarefas a propor aos alunos, os professores
decidem realizar duas tarefas de natureza aberta, bastante
diferente das que habitualmente costumam fazer. Consideram
que os alunos têm pouco sentido crítico em relação às soluções
que apresentam e que será importante realizar tarefas desta
natureza para explorarem e compararem diferentes soluções e
estratégias. A tarefa que analisamos nesta comunicação é a
seguinte:
A Joana foi à Florista comprar um ramo de flores para oferecer à mãe e levou 8€
para gastar. A florista disse-lhe: “Hoje tenho rosas a 2€, margaridas a 1€ e cravos
a 0,50€”. Quantos tipos diferentes de ramos pode a Joana fazer?

Antes de realizarem a tarefa na sala de aula, os professores
referem vários aspetos que consideram que devem ser
analisados. Por exemplo, receiam que os alunos façam alguma
confusão entre os valores 0,5€, 5€ e 0,05€, respondendo
erradamente. Inicialmente, algumas professoras sugerem o
recurso a material manipulável (réplicas de dinheiro), mas
Ricardo não concorda e argumenta que, se isso acontecer, os
alunos não estarão a raciocinar. A investigadora intervém:
Investigadora: Se eles usarem dinheiro não estão a raciocinar também?
Ricardo: Eh pá estão… Mas não é uma coisa abstrata… Do ar! É uma coisa que
eles estão a manipular… Não é? Agora… Eles terem esse raciocínio sem estarem
a manipular… [Sem] mexer em nada…
Carla: O problema é que eles não conseguem identificar os cinquenta cêntimos…
Sandra: Com o dinheiro… Estou mesmo a imaginar… Nós damos-lhes as
moedas… Eles vão… Com os dois euros, com a moeda de dois euros, só vão
comprar rosas… Não vão associar que com dois euros também conseguem
comprar duas margaridas. Isto com dinheiro, com o dinheiro!

Ricardo considera que o recurso a material manipulável iria
levar o raciocínio dos alunos a desenvolver-se a um nível
demasiado concreto, ficando muito condicionado a estes
materiais. As restantes professoras são sensíveis aos argumentos
do colega, o que faz com que abandonem a hipótese de utilizar
material manipulável. Deste modo, os professores associam
“raciocínio” a representações matemáticas abstratas, não
reconhecendo que este raciocínio pode ocorrer com base em
representações ativas, como seriam as próprias moedas ou
outros objetos que representassem os respetivos valores.
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Na continuação da planificação da tarefa, os professores referem
a sua preocupação relativamente às dificuldades dos alunos que
possam surgir. Ricardo receia que os alunos não consigam
raciocinar de forma a encontrar todos os ramos possíveis,
enquanto Carla acha que apesar de propor uma tarefa aberta, os
alunos limitar-se-ão a encontrar uma única resposta.
Ricardo: Aqui [na tarefa 2]… Eu acho que… “Quantos tipos de ramos diferentes
pode a Joana fazer?”, eu acho que eles não vão conseguir fazer os tipos todos…
Carla: Todos não… Mas… Fazem alguns…
Ricardo: Mas pode-se pôr antes… Aaaaa… “…três tipos diferentes”, para eles
fazerem três tipos diferentes…
Carla: Não…
Ricardo: Não?
Carla: Olha que temos no nosso [manual]… (…) Eles por norma, cada ficha de
avaliação tem sempre uma… Um desses problemas! Tipo: “Doze laços, quatro
flores, não sei quê, três papéis…”
Ricardo: Para eles combinarem de todas as maneiras possíveis? (…)
Carla: Eles só vão para um…(…)
Ricardo: Mas o objetivo é eles encontrarem todas… Não é encontrar uma!

Carla apresenta do seguinte modo a sua antevisão do que
poderão ser as resoluções de diversos alunos:
Carla: Garanto-te que não… Fazem o primeiro… Tenho dois alunos na minha
turma que fazem … O resto não… Já fizeram! Sabes porquê? Eles vão fazer…
Vão chegar aqui e vão dizer… “Tenho duas rosas custam dois euros… Dois, três,
mais quatro cravos… Quatro! Então vou fazer o dobro! Professora posso fazer
isto!” E acabou!
Investigadora: Mas isso já é…
Ricardo: Isso já é…
Carla: Um luxo!
Ricardo: É um luxo! Sim! Exatamente! (risos) (…) É um raciocínio! É bom!

Ricardo propõe alterar o enunciado do problema, limitando o
número de soluções pedidas, mas Carla não está de acordo.
Considera que os alunos não vão encontrar todas as soluções,
mas acredita, que no conjunto da turma, todas as soluções
acabarão por surgir. Perante os seus argumentos, os professores
optam por não alterar o enunciado do problema.
Os professores discutem ainda as representações que os seus
alunos poderão utilizar. Sandra e Sónia indicam várias
hipóteses:
Carla: … [Eles resolvem] Por esquemas! Sim… Por desenhinhos…
Investigadora: E acham que eles aqui [na tarefa] que vão fazer por desenhos?
Desenhar os ramos…
Carla: Desenham!
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Investigadora: … Ou recorrem ao valor das flores?
Carla: Nãããooooo! Isso era um passo de gigante!
Sandra: Eu acredito que eles façam desenhos… Ou desenhos ou mesmo escrever!
Ricardo: Escrever “rosa”… Aaaaa… “três margaridas”…

Os professores consideram que a tarefa das flores será fácil, pois
é habitual realizarem tarefas semelhantes. Apesar de preferirem
que os seus alunos usem representações mais abstratas, pensam
ser provável que recorram a representações informais como
desenhos, esquemas e linguagem natural.
Os professores receiam que o problema seja “demasiado aberto”
e que os alunos se percam na sua resolução. Assim, consideram
uma possível alteração do enunciado que acabam por rejeitar.
De forma geral, dão grande importância às dificuldades que os
alunos podem sentir e tentam prever as representações que eles
podem usar. Pensam também no que podem fazer para estimular
e motivar os alunos, através de questões.
Introdução da tarefa
Na realização da tarefa na sala de aula, os professores dão muita
importância à introdução, tendo em vista a sua compreensão
pelos alunos. Carla, Sandra e Sónia fazem uma interpretação
coletiva com todos os alunos e depois falam com eles
individualmente averiguando se compreenderam as condições
da tarefa, enquanto Ricardo opta por fazer a tarefa coletivamente
com os alunos. Na turma de Carla, a tarefa é introduzida por
Sandra que, depois de pedir a um aluno que leia o enunciado do
problema, pergunta a outro aluno:
Sandra: André, o que é que nos diz o problema?
André: Diz-nos que com oito euros a Joana ia comprar…
Sandra: A Joana ia comprar o quê?
André: Flores…
Sandra: Para quê?
André: Para a mãe…
Sandra: Para a mãe! E quanto é que ela tinha para gastar?
André: Oito euros!
Sandra: Oito euros! E que flores é que tinha a florista Joana?
Joana: Aaaaaa… Rosas, margaridas e cravos…
Sandra: E cravos… Quanto é que custavam as rosas, Vanessa?
Vanessa: Dois euros…
Sandra: Quanto é que custava cada margarida, Leonardo?
Leonardo: Um euro…
Sandra: Quanto é que custava cada cravo Danilo?
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Danilo: Cinquenta cêntimos!
Sandra: Cinquenta cêntimos… Então o que é que eu quero saber neste exercício?
O que é que eu quero fazer? Leonardo?
Leonardo: Quantos tipos de ramos…
Sandra: Então e um ramo… O que é um ramo? Um ramo de flores?

Sandra questiona os alunos de modo a que estes interpretem
todas as condições do problema, perguntando-lhes qual a
quantidade de dinheiro que podem gastar, o preço de cada flor e
que flores existem. No entanto, nesta turma (como de resto nas
outras) surge um erro comum relacionado com o facto dos
alunos se limitarem a juntar uma flor de cada tipo. A sua
interpretação do enunciado leva-os a responderem a uma
pergunta diferente: “Quanto custam as três flores?” em vez de
“Quantos tipos diferentes de ramos se podem fazer?”, algo que
os professores não previam.
Perante as dificuldades que os alunos evidenciam, Ricardo
decide intervir, optando por partir da sugestão de um aluno e
convidando a turma a construir um ramo consigo:
Vamos ver este exemplo que o Beto nos deu… Temos uma rosa, uma margarida e
um cravo. Quanto dinheiro é que isto dava Beto? (…) Tu gastaste 2 euros, mais 1
euro, mais 50 cêntimos… O Beto gastou 3 euros e 50… Mas Oh Beto… (…)
tinhas 8 euros para o teu ramo. 8 euros! E só gastaste… (…) Podemos comprar
mais flores, não podemos? (…) Vanessa… Diz-me lá aqui uma flor para este
ramo…

À medida que questiona os alunos, Ricardo constrói o esquema
representado na figura 1 e vai acrescentado flores (escreve “1” a
indicar a quantidade de flores sugerida pelos alunos) e coloca à
frente o seu valor (2, 1 ou 0,50 euros). Sempre que adiciona uma
flor, regista os respetivos valores, e depois de todo o ramo:
Vou gastar 4 euros [em rosas]… Porque vou gastar aqui mais 2, não é? Então o
resultado final… Já não vai dar 3 e 50… Vai ser quanto?

Ao fazer os cálculos de forma gradual, Ricardo tenta que os
alunos acompanhem o seu raciocínio. Procura que percebam que
cada vez que acrescentam uma flor, há dois valores que mudam
automaticamente, o número de flores daquele tipo e o valor do
ramo. Quando os alunos determinam o novo valor do ramo, o
professor pergunta-lhes: “Ainda tenho dinheiro para gastar? (…)
Que flores mais é que posso comprar?”. Enquanto o valor do
ramo está longe dos 8€, os alunos apenas têm que avaliar se têm
margem para comprar mais flores. No entanto, após as várias
365

Isabel Velez, João Pedro da Ponte
sugestões dos alunos, o ramo atinge os 6,5€ e a discussão chega
a um ponto-chave, sendo preciso decidir que tipo de flor se pode
ou não comprar de forma a não exceder os 8€. E o diálogo
continua:
Ricardo: Posso comprar uma rosa? Será que posso?
Alunos: Simmmm!
Ricardo: (…) Nós vamos comprar uma rosa… O que é que vai acontecer? (…)
Vou pôr aqui mais uma rosa, vou pôr aqui mais quanto? …
Turma: 2!
Ricardo: Mais 2€! E agora?
Turma: Dá 6 [euros em rosas]!
Ricardo: Vou ter que acrescentar aqui em baixo no total, não é? Os 2€… Vai ficar
quanto?
Aluno: 8 euros e 50… (…)
Marcos: Não pode porque o professor só tem 8€!
Ricardo: Só temos oito euros! E aqui estão 8 euros e 50… Então não podemos
comprar uma rosa, pois não? Não podemos comprar uma rosa… Esta rosa que tu
me pediste para comprar, não podemos comprar… (apaga o que escreveu sobre a
rosa). Temos que comprar outra flor…

Figura 1 – Esquema elaborado por Ricardo

Perante a proposta de comprar mais uma rosa, Ricardo simula o
que aconteceria. Marcos percebe que excederam o valor máximo
permitido, explica-o à turma e o professor reforça a resposta do
aluno. Depois de considerar que os alunos compreenderem as
condições do problema, Ricardo sintetiza as duas condições
principais.
Vocês é que escolhem o ramo que querem… Não é obrigatório ter duas rosas…
Não é obrigatório ter três margaridas! Cada um faz o ramo que quer… À sua
maneira… Para gastar oito euros, está?
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Na sala de Ricardo, a apresentação inicial da tarefa, feita por
Sandra não é suficiente para que os alunos compreendam o que
se pretende. Perante a solução apresentada por um dos alunos,
de fazer um ramo com três flores, uma de cada tipo
(correspondendo ao valor “três euros e meio”), alguns alunos
não conseguem perceber por que razão a resposta está incorreta
e continuam a insistir no ramo com as três flores. Ricardo decide
intervir e simula a construção um ramo em conjunto com os
alunos, para que estes compreendem que podem ter um ramo
com mais do que uma flor de cada tipo, não podendo ultrapassar
o valor máximo de 8€. Não sendo suficientes a explicação oral,
os professores procuram que os alunos percebam o enunciado
através de um exemplo concreto.
Realização
Depois da introdução e exploração do enunciado, os alunos
trabalham individualmente e solicitam por vezes a ajuda dos
professores. Fazem-no principalmente em duas situações:
continuam sem compreender o problema ou pretendem alguma
confirmação do professor.
Na turma de Sónia, uma aluna apresenta a Sandra a sua
interpretação do problema, considerando que se trata de
adicionar os valores do enunciado:
Ana: Já sei o que é para fazer! É isto mais isto, mais isto (a aluna refere que deve
somar todos os números do enunciado da tarefa).
Sandra: Ahhh… Não… Tens que gastar 8€ para comprar flores… Ela vai comprar
flores e só pode gastar 8€! E agora eu quero que tu me digas que flores é que ela
vai comprar com 8€…
Ana: Rosas…
Sandra: Quantas rosas?
Ana: Aaaa… Podia comprar duas! Duas rosas é 4€… Com mais… Um, euro,
dois… Duas margaridas e… Um euro faz…
Sandra: Cinco, não é?
Ana: Duas margaridas!
Sandra: Ah! Compra duas margaridas!
Ana: Quatro, seis… São oito, não é?
Sandra: Sim…
Ana: Com mais… Cravos… Cinquentaaaaa… Com mais… Quatro cravos!
Sandra: E fazes 8€…

A professora retoma a estratégia de ir construindo um ramo,
sendo decisiva a sua pergunta “Quantas rosas?”, que leva a
aluna a perceber que poderá adquirir diversas flores de cada um
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dos tipos. Assim que a aluna começa mentalmente a construir
ramos, a professora vai fazendo algumas perguntas de
confirmação que obrigam a aluna a explicar o seu raciocínio.
Na turma de Carla, depois de fazer alguns ramos de forma
correta, David, solicita o apoio da professora para confirmar se
está a resolver o problema corretamente:
Carla: Queres acrescentar aos três euros e meio, o quê?
David: Este [uma rosa] e este [uma margarida]
Carla: Então acrescenta lá mais 2€… E mais? (o aluno acrescenta um euro da
margarida). Então vamos lá a fazer a conta a ver se já chegámos lá…
Acrescentaste uma rosa e uma margarida…
(aluno faz o algoritmo)
David: Seis e meio!
Carla: Já chegaste aos 8? (aluno acena que não com a cabeça). Pois não… Então e
agora?
David: Vou ter que acrescentar mais…

Carla questiona o aluno para que este explique que flores
escolheu para os seus ramos. Em grande medida, a insegurança
evidenciada por muitos alunos pode ter a ver com o facto de se
tratar de uma tarefa aberta a que não estão habituados. Os alunos
fazem diferentes tipos de ramos, tendo dificuldade em perceber
se os seus ramos estão corretos ou não e pedem com alguma
insistência confirmação do professor. Nestes diálogos,
desenvolvem a sua capacidade de interpretar o problema e de
explicar o seu raciocínio.
Discussão
Durante a realização da tarefa, face à motivação dos alunos e às
inúmeras possibilidades encontradas, os professores optam por
sistematizar as respostas no quadro. Nesta fase, decidem não dar
muito relevo às representações esquemáticas e valorizam
sobretudo representações de cunho mais formal. Na turma de
Sónia, Sandra refere:
Sandra: Olha eu não vou desenhar rosas! A maior parte de vocês desenhou a rosa
(escreve “1 rosa” no quadro)… Não vou estar aqui a desenhar rosas…
Investigadora: Tens ali a Nadine que nem escreveu “rosa”. Escreveu “4r=8”!
(…)
Sandra: Então vamos lá… Uma rosa… A Nadine em vez de escrever “rosa”
representou com r… (utiliza a representação sugerida pela aluna).

A professora considera que é importante que os alunos
percebam que há várias formas de representar a situação e que
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as representações mais formais agilizam o processo de resolução
da tarefa.
Na continuação da discussão, outros alunos apresentam a sua
resolução e a professora procura compreender o que eles querem
dizer:
Sandra: Diz-me outro ramo que tu tenhas feito?
André: Dois mais três mais…
Sandra: Dois mais três mais… Isso é o quê?
André: Dois euros…
Sandra: Diz-me as flores…
André: Uma rosa, três margaridas mais seis cravos…

Figura 2 – Representação utilizada por Sandra para traduzir a resposta
de André.

O aluno começa por referir as flores que utilizou num dos seus
ramos, indicando o valor de cada tipo de flor. Ao aperceber-se
de que a forma como o aluno se expressa pode não ser percebida
pelos colegas, a professora pede-lhe que explique o que quer
dizer com “dois mais três”. Desta forma, leva o aluno a referir as
flores, que regista no quadro, colocando por baixo os respetivos
valores. A professora procura assim apoiar a transformação da
linguagem natural dos alunos numa linguagem mais formal, de
modo a explicarem cada vez melhor o seu raciocínio.
Na turma de Ricardo há a seguinte discussão:
Ricardo: Agora também quero fazer um ramo… Posso?
Alunos: Siiimmm…
Ricardo: Eu queria um ramo com 16 cravos!
Alunos: 16?!?!? Ché!
Ricardo: Quanto é que vai pagar pelos 16 cravos?
Vanessa: 8€!
Ricardo: Porquê Vanessa?
Mica: Porque 8 vezes 2 é 16!
Ricardo: Onde é que foste buscar o 2?
Leandro: Porque é vezes 2!
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Ricardo: Mas porquê 2 Onde é que foste buscar o 2?
Fernando: Foi buscar à tabuada!
Ricardo: Não te estou a perceber… Nós… Os cravos custam 50 cêntimos. Eu pedi
dezasseis. Onde é que tu vais buscar o 2? Para fazeres 2 vezes 8? Porquê? Não
percebi… (…)

Ricardo continua a insistir mas o alunos não percebe a sua
pergunta, até que Sandra intervém:
Sandra: Posso ajudar? Quantos cravos é que tu precisas para fazer um euro?
Alunos: Dois!!!
Josiane: Porque um é cinquenta cêntimos! Ficam dois… Bem barato!

Face ao raciocínio (correto) dos alunos, o professor questiona-os
para que expliquem como chegaram à resposta, sem lhes dizer
se está ou não certa. Com as suas perguntas e comentários
(Porquê? Porque não fizeste da maneira x? Não percebi…),
procura que justifiquem por que razão 16 cravos custam 8€. Os
alunos explicam que ao multiplicar 8 por 2 chegam a 16, mas
não conseguem explicar porque utilizaram o “dois”. Após
alguns minutos, os alunos começam a ficar um pouco frustrados
e confusos e Sandra decide dar uma pista que acaba por ajudálos a compreender que “dois” está relacionado com o facto de 2
cravos custarem 1€.
Reflexão
Na sessão de trabalho que decorreu cerca de uma semana depois
da realização das aulas, os professores refletiram sobre a
realização das tarefas. Destacamos dois aspetos relacionados
com a compreensão das condições do problema e a importância
da discussão coletiva.
No início da realização da tarefa os professores consideram
muito importante que os alunos interpretem e compreendam as
condições do problema, utilizando, se necessário uma linguem
natural informal. É o que refere Sandra, dizendo que “Às vezes
falamos como eles!”
Investigadora: Falas como eles?
Sandra: Falo… (ri-se) Não se usa nada de linguagem matemática… “Como é que
é a continha?”
Ricardo: Sim… Não há! Esquece! Algoritmos, adições, subtrações,
multiplicações… Esquece! É mais, menos, vezes, a conta em pé… Não há
algoritmos!

370

Raciocínio Matemático
Os professores reconhecem que os alunos têm dificuldade em
usar uma linguagem matemática formal, mas são capazes de se
exprimir numa linguagem matemática informal, pelo menos nos
aspetos que dizem respeito às operações.
Sónia dá um exemplo de desânimo que pode ocorrer se os
alunos não compreendem o problema:
Aqui o meu Yonas foi dos que desmotivou mais na segunda tarefa… Como ele
não estava a perceber… (…) Deixam-se estar caladinhos… “Faz de conta que
estou a fazer” e foi o que aconteceu com o Yonas!

Sónia reflete também sobre a importância do tipo de questões a
colocar aos alunos durante a realização da tarefa de modo a
assegurar-se que estão a responder a todos os aspetos do
problema:
É assim… Nós temos que ir puxando… É… É… Ir puxando cada vez mais! Eu
acho que é aguçar cada vez mais a curiosidade deles e foi isso que nós fomos
fazendo… “Será que não dá de mais nenhuma maneira?” Foi tentar despertar
sempre uma curiosidade e interesse deles.

Analisando o desempenho dos alunos,
identificam algumas das suas dificuldades:

os

professores

Sandra: Eu achei que a maioria preocupou-se muito em gastar logo os oito
euros…
Sónia: E em ter as três espécies… As três qualidades de flor! Não foi? Também
notei isso! (…) a preocupação dos meus era que tinha que ter… Tinha que ter uma
de cada! (…) Até depois perceberem que não! Que podiam fazer o ramo só com
cravos…

Os professores reconhecem duas tendências dos alunos, uma
para fazerem ramos com as três flores e outra para tentarem
gastar os 8€ aleatoriamente sem relacionarem os diferentes
ramos.
Tendo em conta que a turma de Ricardo é considerada como a
mais fraca em Matemática, Carla e Sónia ficam surpreendidas
com a representação mais formal usada pelos alunos desta turma
– um esquema semelhante a uma tabela. O professor refere que
isso se deve a uma representação que ele próprio usou para
explicar a tarefa:
Por isso é que aparece tanto a tabela… Tantas vezes… No segundo exercício!
Como a explicação que lhes dei foi numa tabela… Dei-lhes o exemplo… Depois
eles construíram os outros [ramos] todos a partir disso…
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A discussão coletiva não assumiu muita relevância nas três aulas
observadas pois os professores valorizam sobretudo a interação
individual com os seus alunos durante a resolução da tarefa. No
entanto, na reflexão pós aula, os professores refletem sobre o
papel deste momento de trabalho. Sónia, sem desvalorizar a
importância do trabalho individual, refere que este momento se
revelou muito interessante:
[Um momento importante] para mim foi a discussão das estratégias… Em termos
de quadro… (…) Porque um dá uma ideia e o outro dá outra e eu acho que aí é
que se percebe realmente o que é que… A riqueza de estratégias que aparece na
turma, que se consegue debater! (…) Para mim, claro que o trabalho não se faria
se não… Se não houvesse o trabalho de cada aluno, mas a discussão depois, com
a turma em grande grupo, com as estratégias e de perceber que havia diferentes
estratégias para resolver o problema, para mim, no meu entender, foi, na minha
turma [o melhor].

Pelo seu lado, Ricardo, Sandra e Carla referem que convidaram
os alunos a participar na discussão, tendo em atenção as suas
características, tendo em atenção as suas dificuldades, a sua
motivação ou a originalidade das representações em relação ao
resto da turma.
Sónia refere ainda que a discussão coletiva é uma forma de
desenvolver outra das capacidades transversais: a comunicação
matemática.
[A discussão serve] Para ele [o aluno] também desenvolver a linguagem
matemática. (…) E ao verbalizarem, mais tarde, conseguem fazer esse tipo de
tarefas… Porque o que eu sinto na minha turma… A dificuldade da minha
turma… Eles fazem as coisas… “Então, mas porque é que fizeste assim?”… Eles
têm imensa dificuldade em explicar o raciocínio! Em termos de raciocínio
matemático… Verbalizar e explicá-lo… Eles não conseguem! E por outro lado, eu
também acho que… Às vezes eles perceberem e ouvirem de um colega é mais
acessível do que ouvirem da professora… Eles não percebem como nós e se for
um colega, se calhar a linguagem é mais acessível e eles percebem melhor…

A professora estabelece assim uma relação entre a comunicação
e o raciocínio matemático. Esta ligação entre a discussão
coletiva, como promotora da comunicação, e o raciocínio
pareceu receber o assentimento dos restantes professores.
No seu balanço, os professores mostraram-se muito satisfeitos
com a sua decisão em realizar tarefas abertas, referindo que os
alunos ganharam um maior espírito crítico em relação à solução
que propunham e ficaram mais motivados para participar na
discussão final. Como refere Carla:
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Eles motivaram-se mesmo com a atividade! Perceberam que chegavam a um
ponto e havia várias maneiras! E queriam todos descobrir formas diferentes e para
eles… Aquela disputa de “Eu já descobri assim! E tu?”, [foi muito importante].

Note-se que os professores estavam um pouco inseguros na sua
escolha da tarefa e definiram o seu plano de ação baseando-se
no pressuposto de que os alunos se limitariam a encontrar uma
solução e parariam por ali. E, na verdade, encontrar exemplos
válidos de ramos nas condições do enunciado revelou-se uma
questão muito mais complexa do que tinham previsto. A forma
como as aulas decorreram evidencia a necessidade dos
professores fazerem uma exploração matemática aprofundada
das tarefas e, com base nisso, identificar as possíveis
dificuldades dos alunos. De qualquer modo, a reação positiva
dos alunos foi, para eles, uma agradável surpresa e indicam
interesse em voltar a usar este tipo de tarefas.
Conclusão
Na planificação e na reflexão pós aula, os professores dão
atenção às estratégias e dificuldades dos alunos, discutindo estes
aspetos tendo em atenção as representações que os alunos
podem usar. É de notar que associam raciocínio a representações
matemáticas abstratas, desvalorizando a possibilidade do
raciocínio se poder realizar com base em representações ativas
ou icónicas como esquemas e diagramas. Tal como referem
Webb, Boswinkel e Dekker (2008), salienta-se, assim, a
necessidade de promover mais oportunidades de reflexão sobre
o papel dos diferentes tipos de representação no ensino da
Matemática. Na introdução da tarefa, os professores procuram
ultrapassar as dificuldades dos alunos compreenderem o
enunciado com a construção coletiva de exemplos concretos de
ramos de flores nas condições do problema. Durante a discussão
coletiva, os professores procuram apoiar os alunos a transformar
a sua linguagem natural numa linguagem mais formal.
Durante a planificação, realização e reflexão os professores dão
muita atenção à introdução e exploração da tarefa. Inicialmente,
na planificação, dão mais importância ao acompanhamento
individual dos alunos do que à discussão final com apresentação
dos resultados e confronto de estratégias e raciocínio, um
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momento com grandes potencialidades para a aprendizagem da
Matemática (Ponte, Nunes & Quaresma, 2012). Na sessão de
trabalho reflexivo a discussão coletiva, ganha maior relevância e
os professores mostram vontade de no futuro valorizar este
momento de trabalho. Isto acontece, em grande medida, pela
ligação que os professores fazem entre a comunicação que se
pode gerar neste momento e a explicitação do raciocínio dos
alunos. É ainda de notar que, apesar do seu receio inicial em
realizar tarefas abertas, a motivação e empenho dos alunos foi
de tal modo significativo para os professores que estes ficaram
motivados para voltar a propor este tipo de tarefas.
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Resumo
Os alunos revelam dificuldades em coordenar o conceito de fração com o
raciocínio multiplicativo, dificuldades estas extensíveis a alguns professores.
Assumindo a formação inicial como o âmago do desenvolvimento do
conhecimento e raciocínio matemático do professor, elaborámos um conjunto de
tarefas cuja implementação tem o intuito de aceder às referidas dimensões,
desenvolvendo-as. Neste poster apresentamos alguns resultados preliminares que
evidenciam alguns aspetos problemáticos do raciocínio multiplicativo destes
futuros professores.

Palavras-chave:
Frações,
raciocínio
conhecimento matemático para ensinar,
professores.

multiplicativo,
formação de

As frações são um dos tópicos em que os alunos revelam
maiores dificuldades, tendo vindo a ser equacionada a hipótese
de que essas dificuldades advenham: (i) do facto de as frações
corresponderem a um constructo multifacetado (Kieren, 1995) e
(ii) das abordagens que os professores utilizam para as explorar
(Behr, Harel, Post & Lesh, 1993; Monteiro & Pinto, 2005).
Estas dificuldades prendem-se, entre outras, com o papel da
unidade, com as diferentes interpretações e representações que
os racionais na forma fracionária podem assumir e com os
diferentes tipos de raciocínio associado, nomeadamente o
raciocínio multiplicativo que, de acordo com Vergnaud (1988),
não se restringe aos conceitos de multiplicação e divisão, mas
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envolve noções como, por exemplo, fração, razão, proporção e
probabilidade.
A maioria da investigação realizada neste âmbito tem-se focado
essencialmente no conhecimento e raciocínio dos alunos,
deixando à margem a importância do conhecimento do professor
sobre o tópico e, por conseguinte a formação (inicial e contínua)
de professores – que consideramos como o primeiro contexto
para a génese de um sustentado desenvolvimento profissional.
Alguns dos aspetos onde os alunos revelam dificuldades têm
sido também foco de atenção em trabalhos que temos vindo a
desenvolver com futuros professores (e.g., Ribeiro e Jakobsen,
2012), enquanto outros aspetos se encontram ainda pouco
explorados, nomeadamente o raciocínio multiplicativo.
Pretendendo colmatar esta lacuna que limita o entendimento e
compreensão sobre os fatores que poderão estar na base dos
raciocínios e conhecimento dos futuros professores, associados
ao raciocínio multiplicativo, iniciámos a concetualização de uma
investigação. Esta tem como um dos seus objetivos identificar
situações críticas no conhecimento e raciocínio dos futuros
professores para, a partir das mesmas concetualizar formas que
permitam contribuir para um incremento do conhecimento de
professores (atuais ou futuros) e alunos. A investigação mais
ampla contempla uma metodologia mista onde a componente
qualitativa nos permitirá identificar as situações mais
problemáticas sobre as quais nos debruçaremos, desenvolvendo
um estudo de caso instrumental. Apesar de nos focarmos nas
situações matematicamente críticas não pretendemos avaliar o
conhecimento dos estudantes, sendo estas encaradas como uma
oportunidade de aprender.
Este poster corresponde a uma primeira aproximação à
problemática em estudo, onde apresentamos alguns resultados
preliminares de um conjunto de tarefas aplicadas e discutidas
com 27 futuros professores que frequentam as nossas
Instituições. As suas produções permitem-nos concluir que, de
um modo geral, à saída da Educação Básica estes futuros
professores continuam a apresentar dificuldades em coordenar o
conceito de fração com o raciocínio multiplicativo.
376

Raciocínio Matemático
Agradecimentos:
Este póster foi parcialmente financiado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia. Este trabalho faz parte do projeto
"Conocimiento matemático para la enseñanza respecto a la
resolución de problemas y el razonamiento" (EDU2009-09789),
Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional
de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanha).
Referências
Behr, M. J., Harel, G., Post, T., & Lesh, R. (1993). Rational Numbers: Toward a
Semantic Analysis-Emphasis on the Operator Construct. In T. P. Carpenter, E.
Fennema & T. A. Romberg (Eds.), Rational Numbers: An Integration of
Research (pp. 13-47). NJ: Lawrence Erlbaum.
Kieren, T. E. (1995). Creating Spaces for Learning Fractions. In J. T. Sowder & B. P.
Schappelle (Eds.), Providing a Foundation for Teaching Mathematics in the
Middle Grades (pp. 31-66). Albany: State University of New York
Monteiro, C., & Pinto, H. (2005). A aprendizagem dos números racionais. Quadrante,
14(1), 89-107.
Ribeiro, C. M., & Jakobsen, A. (2012). Prospective teachers’ mathematical
knowledge of fractions and their interpretation of the part-whole representation.
In B. Maj-Tatsis & K. Tatsis (Eds.), Generalization in mathematics at all
educational levels (pp. 289-298). Reszów, Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Vergnaud, G. (1988). Multiplicative structures. In J. Hilbert & M. Behr (Eds.),
Number concepts and operations in the middle grades (Vol. 8, pp. 141-161).
Reston, VA: Lawrence Erlbaum.

377

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO E
CONHECIMENTO DO PROFESSOR – UMA
ABORDAGEM A PARTIR DA ANÁLISE DE
RESOLUÇÕES DE ALUNOS
C. Miguel Ribeiro; Arne Jakobsen; Maria Mellone
Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações
(CIEO), Universidade do Algarve (Portugal); Universidade de
Stavanger (Noruega); Universidade de Nápoles, Frederico II
(Itália)
cmribeiro@ualg.pt; arne.jakobsen@uis.no;
maria.mellone@unina.it
Resumo
Enquanto professores cumpre-nos, entre outros, um conhecimento que nos
permita interpretar e atribuir sentido às produções e comentários dos alunos, mais
amplo que um saber fazer (conhecer) apenas para nós próprios. No contexto da
formação inicial de professores dos primeiros anos, discutiremos alguns
resultados preliminares da concetualização e aplicação de tarefas que pretendem
desenvolver um conhecimento e raciocínio matemático especificamente associado
à atuação docente e que é, portanto, complementar a um conhecimento e
raciocínio que lhe permite apenas saber resolver as tarefas.

Palavras-chave: Conhecimento especializado do professor;
formação de professores; tarefas; números racionais.

É amplamente reconhecido que, de modo a melhorar a formação
de professores e necessariamente a prática, é fundamental um
foco em aspetos considerados centrais das tarefas de ensinar,
relacionando teoria e prática, discutindo possíveis situações
emergentes da prática (e.g., Tirsoh e Wood, 2008). Uma das
formas de melhorar essa formação será a de confrontar os
professores (atuais ou futuros) com situações similares às que se
espera que possam vir a possibilitar aos seus alunos (Magiera,
van den Kieboom & Moyer, 2011). Um aspeto central no
processo de ensino-aprendizagem deverá prender-se com a
promoção de um entendimento por parte dos alunos do que
fazem e porque o fazem, daí que, para isso, ao professor seja
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requerido, entre outros, um conhecimento sobre cada um dos
tópicos (e de como estes se poderão relacionar) que lhes permita
entender e atribuir sentido aos comentários/resoluções dos
alunos
(fornecendo-lhes
um
feedback
construtivo),
possibilitando desenvolver o seu conhecimento matemático.
Para efetivar o desenvolvimento de um conhecimento
compreensivo nos alunos, o professor necessita de um
conhecimento (que sustente um raciocínio) mais profundo e
amplo do que uma mera descrição de passos ou regras
envolvidas em determinado procedimento. Este conhecimento
muito específico do professor é um dos aspetos centrais da
concetualização do Mathematical Knowledge for Teaching –
MKT (Ball, Thames & Phelps, 2008).
Em qualquer contexto educativo – trabalhando com professores,
futuros professores ou alunos – as tarefas desempenham um
papel fundamental na promoção e desenvolvimento do
conhecimento e raciocínio dos intervenientes. Na formação de
professores, pela especificidade do contexto e do conhecimento
profissional associado, as tarefas deverão ter, necessariamente
focos e objetivos distintos das que são preparadas e
implementadas com os alunos – todos aqueles que não se
encontram na formação de professores, desde o Pré-Escolar ao
Ensino Superior. Por outro lado, no que se refere ao raciocínio
matemático, as investigações têm-se focado essencialmente nos
alunos (e.g., Domingues e Martinho, 2012), descurando o
professor e o seu papel na promoção do raciocínio dos alunos.
Tendo como pano de fundo o raciocínio e o conhecimento
matemático específico do professor, deu-se início a uma
investigação ampla tendo como uma das suas metas o
desenvolvimento destas componentes. Aqui, focamo-nos nos
resultados preliminares da aplicação de uma sequência de
tarefas que envolve resoluções de alunos a um problema no
âmbito das frações, tendo as tarefas como propósito,
primeiramente, aceder aos raciocínios dos futuros professores ao
atribuírem sentido a cada uma dessas resoluções e,
posteriormente desenvolvê-los. A informação foi recolhida em
cada uma das nossas instituições de formação de professores,
envolvendo cerca de 140 estudantes, onde a diversidade de
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contextos é assumida como mais um elemento que contribui
para um mais amplo entendimento sobre a problemática em
questão. O estudo combina uma metodologia qualitativa com
um estudo de caso instrumental.
Apresentaremos a concetualização das tarefas para a formação
de professores que têm por intuito desenvolver o seu raciocínio
e MKT a partir da discussão, interpretação e atribuição de
significado a produções de alunos. Os primeiros resultados
indiciam um papel muito particular do conhecimento comum e
especializado do conteúdo nos seus raciocínios e interpretações
das resoluções de outros (alunos) – fundamentalmente, mas não
exclusivamente, quando esses raciocínios e resoluções são
distantes das suas próprias.
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RACIOCÍNIO E DEMONSTRAÇÃO
António Domingos e Margarida Rodrigues

A demonstração tem sido objeto de um crescente interesse nos
últimos anos no âmbito da educação matemática. São muitos os
educadores matemáticos que reconhecem à demonstração um
papel relevante nos currículos de diversos níveis escolares, tanto
ao nível epistemológico da compreensão pelos alunos da
natureza da matemática como ao nível cognitivo de uma maior
compreensão pelos alunos das ideias matemáticas. Com
contextos favoráveis à argumentação matemática, os alunos
podem desenvolver progressivamente a sua capacidade de
justificar e de raciocinar dedutivamente, assumindo a
demonstração um caráter mais formalizado à medida que os
alunos avançam no seu percurso académico e se tornam mais
aptos no domínio dos sistemas notacionais e linguísticos de
expressão matemática.
O pensamento matemático avançado, alicerçado numa
perspetiva cognitivista da aprendizagem, conduz-nos, através de
uma articulação de ações entre procedimentos, processos e
objetos matemáticos, à construção de novos conceitos a partir de
raciocínios matemáticos diversos. Estes raciocínios partem,
muitas vezes, da articulação entre as diferentes representações
de um mesmo conceito procurando-se atingir níveis superiores
de conhecimento através de processos de generalização e
síntese. A capacidade de construir estes novos objetos,
capsulando e coordenando processos diversos de modo a poder
representá-los e comprimi-los usando uma simbologia adequada,
envolve os alunos no desenvolvimento de raciocínios
matemáticos que promovem a compreensão dos conceitos.
Sendo o raciocínio uma capacidade a desenvolver nos alunos de
forma transversal a todos os temas matemáticos e a todos os
níveis educativos, é de crucial importância a investigação nesta
área que permita compreender melhor como se processa o
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desenvolvimento do raciocínio dos alunos, e que tarefas e ações
do professor poderão potenciar esse mesmo desenvolvimento.
No âmbito deste grupo de discussão existem sete comunicações
orais e duas comunicações em poster que foram organizadas em
função de três temas: (1) a demonstração; (2) o pensamento
matemático avançado; e (3) o conhecimento matemático. Nestas
nove comunicações, o tema global do grupo de discussão do
raciocínio matemático e demonstração é discutido em termos
teóricos, históricos e também em termos da aprendizagem e do
ensino. As situações de ensino e aprendizagem nelas discutidas
englobam alunos desde o 5.º ano de escolaridade ao ensino
superior.
O primeiro tema abarca quatro comunicações incidentes na
demonstração. Embora o foco de incidência seja comum, as
comunicações contemplam aspetos distintivos bem como
diferentes níveis escolares. Santiago apresenta uma investigação
histórica em que se analisa o modo de resolução de um
problema de otimização na obra histórica, os Elementos, de
Euclides, através de uma demonstração geométrica feita por
construção, confrontando-o com a apresentação das diferentes
abordagens de resolução de um problema idêntico, presentes
num manual escolar do 10.º ano. Rodrigues discute o papel das
funções da demonstração, nomeadamente a função explicativa e
a função de descoberta, no desenvolvimento, nos alunos do 9.º
ano, da sua capacidade em raciocinar dedutivamente. Monroy e
Astudillo focam-se no método de demonstração direto aplicado
a uma situação nova extra-matemática, no âmbito de um estudo
realizado com alunos universitários do 1.º semestre de uma
Licenciatura em Matemática Aplicada, com vista a compreender
quais os fatores que contribuem para a capacidade destes alunos
lidarem com as dificuldades associadas à construção de uma
demonstração e mobilizarem as aprendizagens anteriores
relativamente a esse método de demonstração. Por fim, Beites,
na sua comunicação em poster, problematiza os processos de
raciocínio usados por alunos do 1.º ano do ensino superior, nas
aulas de Álgebra Linear, colocando em evidência as dificuldades
que os mesmos manifestaram na construção de demonstrações
matriciais em que é necessário raciocínio matemático dedutivo.
382

Raciocínio Matemático
O segundo tema envolve duas comunicações que se inserem
num quadro teórico baseado no pensamento matemático
avançado. Santos e Domingos procuram discutir as questões
relacionadas com a complexidade do raciocínio matemático que
é desenvolvido por alunos do ensino superior distinguindo entre
os raciocínios dos alunos que apenas conseguem realizar um
conjunto de procedimentos, daqueles que são capazes de
comprimir esses procedimentos em novos processos e objetos,
verificando assim situações de bifurcação proceptual. Silva e
Domingos partem da conjugação do pensamento matemático
avançado com uma perspetiva semiótica para analisar os
raciocínios desenvolvidos pelos alunos na resolução de uma
tarefa matemática, no domínio da geometria. Os raciocínios
desenvolvidos pelos alunos mostram algumas das fragilidades
dos alunos na objetificação dos conceitos em estudo, bem como
o papel da reversão na reconstrução desses mesmos conceitos.
O terceiro tema engloba três comunicações que focam diferentes
aspetos do conhecimento matemático, relacionando-o também
de diversas maneiras com o raciocínio. Portugal e Astudillo
partem dos conhecimentos matemáticos mobilizados pelos
professores para evidenciar as estratégias de raciocínio presentes
no seu discurso e a forma como estas mobilizam os raciocínios
dos alunos para a compreensão do problema. Dias, Matos e
Vilarinho, questionando a pertinência da centração habitual dos
conhecimentos linguístico e lógico-matemático nos contextos
escolares, face à contínua mutação da sociedade, discutem o
raciocínio matemático segundo o paradigma das inteligências
múltiplas, no âmbito de um estudo realizado com alunos de
Matemática A do 10.º ano de escolaridade, analisando que
inteligências são mobilizadas, tanto por alunos como pela
professora. Alvadia e Domingos referem-se à construção do
conhecimento mediada pela tecnologia, propondo-se apresentar
neste póster o design de um projeto de investigação que, à luz da
teoria da atividade, e com base numa forte componente
tecnológica, procura potenciar os processos de raciocínio dos
alunos envolvidos na experiência.
A atividade deste grupo de discussão será desenvolvida em três
momentos, ao longo do EIEM2013, marcados pelos três temas,
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definidos de acordo com as comunicações recebidas. Será
pautada pela discussão analítica das principais ideias presentes
nas comunicações apresentadas. Procurando uma melhor
compreensão e discussão conceptual da temática do Raciocínio
e Demonstração, será dada uma atenção especial a questões de
natureza didática, enquadrando-as na agenda da investigação
futura, com vista ao avanço do conhecimento científico neste
domínio, tais como:


O que significam os conceitos de pensamento
matemático, raciocínio matemático, inteligência,
demonstração? Que contornos assumem quando
discutidos em diferentes níveis escolares?



Que dificuldades manifestam os alunos na mobilização
de raciocínio dedutivo ao nível da construção de
demonstrações?



Que desafios são colocados aos professores quando
orientam as suas práticas para o desenvolvimento da
capacidade de demonstrar dos alunos? Quais as
implicações de um ensino focado em métodos
específicos de demonstrar?



Que tarefas são potenciadoras desse desenvolvimento?



Como se relaciona a experimentação, nomeadamente
através de recursos tecnológicos, conducente ao
estabelecimento de conjeturas, com a respetiva
validação, por via da demonstração? Quais os seus
papéis?



Como se processa a mobilização, pelos alunos, de
diferentes tipos de raciocínio e como se articulam?



Quais as implicações do uso de inteligências múltiplas
na aula de Matemática?



Que critérios para as representações que potenciem nos
alunos justificações gerais com base no raciocínio
desenvolvido por recurso a representações visuais?



Como podem os processos de
descapsulação potenciar o raciocínio?
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Podemos aferir a qualidade das aprendizagens a partir
dos raciocínios apresentados pelos alunos?



De que forma é que o raciocínio mobilizado pelo
professor potencia os raciocínios dos alunos?
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Resumo
Esta comunicação tem por base uma investigação em curso centrada na aplicação
à Matemática dos trabalhos de Howard Gardner no domínio da inteligência. Tem
como objetivo estudar a ocorrência das Inteligências Múltiplas em aula, na
perspetiva da sua mobilização pelos alunos e pelos professores e para tal foi
desenvolvido um protocolo para a operacionalização das inteligências. A
investigação é de cariz qualitativo e centrou-se na observação das práticas de aula
de cinco turmas de Matemática. Concluiu-se que as inteligências linguística e
lógico-matemática são as mais mobilizadas, tanto por alunos como por
professores. No entanto constata-se que outras inteligências (espacial, corporalcinestésica e interpessoal) estão presentes .

Palavras-chave: inteligências múltiplas, aula de Matemática,
interações
Introdução
O contexto
A dinâmica e o ambiente de aprendizagem assumem um papel
fundamental na forma como os alunos constroem o seu saber e
as suas experiências e como as recordam e usam em situações
futuras. Esse ambiente pode traduzir um maior ou menor
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e
Tecnologia no âmbito do Projeto Promover o Sucesso em Matemática (contrato PTDC/CPECED/121774/2010).
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envolvimento no trabalho e nas relações estabelecidas entre os
diversos intervenientes. (Ponte, Boavida, Graça e Abrantes,
1997). Uma boa prática educacional aumenta a capacidade das
pessoas pensarem, sentirem e ganharem aptidão para agirem em
situações posteriores e será bem sucedida se tiver em conta não
só o pensamento do aluno, mas também os seus sentimentos e as
suas ações.
O problema
As nossas escolas centram-se principalmente nos conhecimentos
linguístico e lógico-matemático. No entanto, serão esses
suficientes numa sociedade em constante mudança que coloca
aos seus cidadãos complexas exigências em muitas questões das
suas vidas? Que competências são necessárias para que se tenha
uma vida de sucesso, individual ou coletivo, de forma a
enfrentar os desafios do presente e do futuro? E de que falamos
quando nos referimos a competências? O que é ser competente
para determinada tarefa? É ser inteligente? E o que é ser
inteligente? É ser mais capaz numa área do que noutra? E
quando falamos de inteligência estamos a falar de um só tipo de
inteligência?
Howard Gardner (1983) propôs uma visão pluralista da mente,
não limitada a um tipo único de inteligência, mas sim várias
facetas de conhecimento que culminam em diferentes
potenciais e estilos cognitivos. Como influenciam então estas
inteligências o desenvolvimento e o bem-estar de um indivíduo,
nomeadamente na aula de Matemática, e portanto nas práticas
vivenciadas quer pelos alunos, quer pelos seus professores? Que
fazer, para dar mais atenção a outras formas de conhecimento
necessário numa aula, nomeadamente na de Matemática?
A preocupação central da investigação em curso é compreender
como são usadas as Inteligências Múltiplas em aula, tendo por
objeto de estudo as práticas de professores e de alunos. Tenta-se
entender e dar resposta a algumas questões do tipo: que
Inteligências Múltiplas são mobilizadas pelo professor?; que
Inteligências Múltiplas são mobilizadas pelo aluno?
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Revisão bibliográfica
A Teoria das Inteligências Múltiplas
O conceito de inteligência, prolongamento do de raciocínio,
significa coisas diferentes para diferentes pessoas e é um
constructo de difícil consenso (Almeida, 1988; Faria, 2007). No
entanto, e apesar da controvérsia que tem gerado no seio de
diferentes grupos profissionais e da própria opinião pública, é
objeto de um largo número de investigações, permanecendo
como um dos critérios de análise do comportamento humano
com imensas aplicações.
Uma das muitas investigações sobre inteligência culminou em
1983 na apresentação da Teoria das Inteligências Múltiplas que
revolucionou o conceito de inteligência e de raciocínio. Para
Gardner (1983) cada ser humano possui, pelo menos, oito
formas distintas de inteligência, cada uma refletindo o potencial
necessário para resolver problemas ou criar produtos que sejam
valorizados num ou em mais contextos culturais. Cada um de
nós pode desenvolver cada inteligência a um nível adequado de
competência uma vez que as inteligências geralmente trabalham
em conjunto de formas complexas. Sempre que nos envolvemos
na resolução de situações com que nos defrontamos há mais do
que uma ou duas habilidades a atuarem em simultâneo. É nestas
relações complementares entre as diferentes inteligências que
está a possibilidade de se potenciar uma em favor de outras.
Gardner (1983, 1999, 2001) considerou oito inteligências:
Inteligência Linguística (capacidade de usar as palavras de
forma eficaz quer oralmente quer por escrito), Inteligência
Lógico-matemática (capacidade de usar os números de forma
eficaz e de raciocinar bem), Inteligência Espacial (capacidade de
perceber o mundo visual-espacial com precisão e de realizar
transformações sobre essas perceções), Inteligência Corporalcinestésica (habilidade para usar objetos e utilizar o corpo para
expressar ideias e sentimentos), Inteligência Musical
(capacidade de criar, comunicar e compreender significados
através de sons), Inteligência Interpessoal (capacidade para
perceber e compreender os outros), Inteligência Intrapessoal
(autoconhecimento e capacidade de agir adaptativamente com
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base nesse conhecimento) e Inteligência Naturalista (capacidade
para compreender e trabalhar de forma eficaz no mundo
natural).
A Teoria das Inteligências Múltiplas na aula
“O fim da educação não é oferecer respostas definitivas: é
reforçar a sensação de compreensão sem suprimir a sensação de
mistério e maravilha” (Gardner, 2000, p. 212). Na sua opinião
quando uma pessoa compreende algo – um conceito, uma
técnica, uma teoria ou um domínio de conhecimento – pode
aplicá-los de forma apropriada e eficaz numa nova situação, pois
quem tem uma boa compreensão do que o rodeia poderá fazer
uso dos conceitos adequados para resolver uma nova situação,
sem recorrer a outros que não tenham nada que ver com o
problema.
Para Gardner (1999) algumas inteligências em particular podem
tornar-se o ponto central das atividades em aula, pois a escola
dos nossos dias deve proporcionar a base para a melhor
compreensão dos nossos diversos mundos – o físico, o
biológico, o dos seres humanos, o dos artefactos humanos e o do
eu. Mas nenhum teste determina a natureza ou a qualidade das
inteligências e, portanto o professor deverá fazer uma avaliação
das inteligências usando atividades ou experiências associadas a
cada uma delas ou olhar para o variado leque de experiências
reais que envolvem as oito inteligências.
Gardner (2000) e Armstrong (2009) defendem que usando a
Teoria das Inteligências Múltiplas se pode olhar para os pontos
fortes do ensino, pelo menos, de três maneiras: (i) a decisão
pedagógica sobre a melhor maneira de apresentar um tema é
muito importante e o recurso às diferentes inteligências pode
promover o interesse dos alunos e fazer com que se recordem
melhor da apresentação inicial desse tema; (ii) os temas pouco
familiares são normalmente captados com mais facilidade se
estabelecermos analogias com outros temas que se conheçam ou
se compreendam melhor; (iii) todo o tema a tratar deve oferecer
um conjunto de ideias importantes ou essenciais, oferecendo
múltiplas representações das suas ideias essenciais.
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As Inteligências Múltiplas na aula de Matemática
É imprescindível que a disciplina de Matemática saiba dar aos
alunos um papel mais ativo na construção do seu próprio
conhecimento, harmonizando os objetivos do domínio
cognitivo, social e humano, e estabelecendo relações com a
realidade envolvente (Melo, 2012). O professor deve fazer com
que os seus alunos tomem consciência do ponto de chegada, do
caminho percorrido, do método utilizado e do propósito a ser
cumprido, assegurando também que o saber adquirido não seja
nem puramente verbal, nem puramente formal, devendo ser
integrado na personalidade.
Um professor de Matemática estabelece e cria um ambiente que
conduz à aprendizagem através das decisões que toma, das
conversas que modera e do ambiente físico que cria. Sendo mais
do que um ambiente físico, o ambiente da aula transmite
mensagens subtis acerca do que é valorizado na aprendizagem e
no “fazer” matemática e, além disso, um ensino efetivo deve ter
presente a observação dos alunos, a escuta atenta das suas ideias
e explicações, a definição dos objetivos matemáticos e a
utilização da informação obtida para tomar decisões, como é
sugerido em NCTM (2008). Porém, para que isto seja realizado
com sucesso, temos que nos concentrar em todo o conjunto de
inteligências para além do tradicional foco nas inteligências
linguísticas e lógico-matemáticas.
Segundo Campbell, Campbell e Dickinson (2004), a inteligência
linguística está profundamente enraizada nos nossos sentimentos
de competência e autoconfiança. Quanto mais os alunos
exercem essa inteligência num ambiente seguro, mais facilmente
desenvolvem habilidades verbais eficazes e, como tal, os
professores podem incentivar os seus alunos a saber ouvir, a
saber ler e interpretar e a saber questionar os outros. Esta ideia
vai de encontro ao referido no documento do NCTM (2008), que
refere a comunicação como uma parte essencial da Matemática,
sendo uma forma de partilhar ideias e de clarificar a
compreensão. Quando os alunos são desafiados a pensar e a
raciocinar sobre a Matemática, e a comunicar as ideias daí
resultantes oralmente ou por escrito e a saber ouvir, aprendem a
ser claros e argumentativos.
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Para desenvolver a inteligência lógico-matemática, os alunos
devem tornar-se aprendizes ativos que se envolvam em muito
mais do que a memorização e o cálculo. Como é referido nas
normas do NCTM (2008) os processos de aprendizagem que
melhoram o pensamento lógico incluem: utilizar estratégias de
questionamento diversificadas; resolver problemas abertos;
aplicar a Matemática a situações da vida real; prever e verificar
os resultados lógicos; distinguir padrões e conexões em
fenômenos diversos; justificar ou verificar as conjeturas;
proporcionar oportunidades para desenvolver investigações; usar
a tecnologia; ligar conceitos matemáticos a outros conteúdos em
diferentes domínios.
Representações gráficas, ligadas à inteligência espacial, são
muito valiosas: elas apresentam, definem, interpretam,
trabalham, sintetizam e evidenciam dados. Imagens podem
clarificar conceitos e dar aos alunos outras ferramentas de
compreender e comunicar o que aprenderam (Campbell,
Campbell e Dickinson, 2004). Os alunos deverão compreender
que as representações escritas das ideias Matemáticas
constituem uma componente essencial da aprendizagem e da
produção Matemática. É importante encorajar os alunos a
representar as suas ideias sob formas que, para eles, façam
sentido, mesmo que as suas primeiras representações não sejam
convencionais. A aprendizagem pode ser explorada quando os
alunos são encorajados a usar mapas mentais, gráficos ou
imagens e, também pode ser melhorada com ferramentas
visuais, como por exemplo computadores, calculadoras gráficas
e construção e elaboração de materiais. As representações
podem ajudar os alunos a organizarem o seu raciocínio. A
utilização das representações pelos alunos poderá ajudar a tornar
as ideias Matemáticas mais concretas e acessíveis à reflexão.
Vários meios para a comunicação em Matemática devem ser
aceites, incluindo desenhos, diagramas, símbolos criados pelos
alunos e analogias, como é sugerido nas normas do NCTM
(2008)
Na opinião de Campbell, Campbell e Dickinson (2004) o
ambiente em que vivemos e trabalhamos afeta-nos fisiológica e
psicologicamente. Salas de aula podem ser transformadas em
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melhores ambientes de aprendizagem com um bom
planeamento. Além disso, a habilidade para usar objetos,
manipulativos ou não, e utilizar o corpo para expressar ideias e
sentimentos – inteligência corporal-cinestésica- pode estimular a
aprendizagem
A música, em consonância com o uso da inteligência musical,
pode tornar-se uma parte importante em qualquer cenário
educativo. Campbell, Campbell e Dickinson (2004) consideram
que promove um ambiente acolhedor, oferece a calma após um
período de atividade física, suaviza as transições da sala de aula,
reaviva energia em dias cinzentos e reduz o stress que
frequentemente acompanha situações de avaliação académica.
O diálogo na aula e a interação social, ligados à inteligência
interpessoal, poderão ser utilizados para promover o
reconhecimento de conexões entre ideias e a reorganização do
conhecimento (NCTM, 2008) e a aprendizagem é mais
produtiva e agradável quando os alunos têm uma sensação de
pertença e a aula funciona como uma comunidade solidária
(Campbell, Campbell e Dickinson, 2004).
Para desenvolverem uma elevada autoestima – ligada à
inteligência intrapessoal - as pessoas devem perceber-se a si
mesmos como interessantes, amáveis, competentes e capazes de
contribuir para os outros de modo significativo (Campbell,
Campbell e Dickinson, 2004). Alunos com elevada autoestima
acreditam em si e nas suas capacidades. Eles participam em
outras atividades, aprendem com os seus erros e estão
confortáveis com o não ser perfeitos.
Um ambiente naturalista não se limita ao exterior ou ao mundo
natural (Campbell, Campbell e Dickinson, 2004), assim
desenvolver o gosto por questões relacionadas com o natural –
numa conexão com a inteligência naturalista, pode fazer-se sem
ser necessário ter acesso a atividades com a natureza.
Metodologia
Uma investigação qualitativa assume muitas formas e é
conduzida em múltiplos complexos, associando diversas
estratégias de investigação que partilham determinadas
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características. Os dados recolhidos são ricos em pormenores
descritivos e é privilegiada a compreensão dos comportamentos
a partir da perspetiva do investigador (Bogdan e Biklen,1994).
Esta investigação segue uma metodologia qualitativa, através de
um estudo de caso. Num estudo de caso propõe-se conhecer uma
entidade bem definida tendo como objetivo entender em
profundidade o “como” e os “porquês” dessa entidade, pondo
em destaque a sua identidade e as suas características (Ponte,
2006). Os pressupostos deste tipo de investigação conduzem a
uma investigação qualitativa centrada na compreensão mais
forte dos problemas e estudar o que influencia comportamentos,
atitudes ou crenças (Fernandes, 1991).
Esta comunicação centra-se nas interações entre professores e
alunos de uma turma de 10ºano de Matemática A no ano letivo
de 2010/11.
Caracterização dos participantes
A professora Leonor (nome fictício) é licenciada em Matemática
e professora do quadro. Encontra-se em final de carreira,
mantem a preocupação em estar informada, em inovar e em se
adaptar a novas situações. Frequentou diversas ações de
formação que lhe proporcionaram adaptação às mudanças que se
foram operando ao longo dos anos, quer a nível programático,
quer a nível didático. A turma de 10ºano era composta por 12
raparigas e 11 rapazes com idades compreendidas entre 15 e os
18 anos, com alguns alunos a repetir a disciplina e com uma
participação regular nas tarefas propostas em aula, mas com
fraco desempenho nas avaliações escritas.
Foi antecipadamente feito um pedido de autorização à diretora
da escola bem como um convite à professora Leonor para que
fizesse parte do estudo. Durante este contacto foram
apresentados os objetivos do estudo, que posteriormente foram
explicados à turma antes de se iniciar a recolha de dados.
Recolha de dados
As técnicas de recolha de dados aqui apresentadas incluíram
observação direta de aulas, como instrumento principal;
393

Guida Dias, José Manuel Matos, Helder Vilarinho
elaboração de um diário de aula; conversas informais com os
intervenientes e análise de questionários escritos. Segundo
Afonso (2005) a observação é uma técnica de recolha de dados
particularmente útil e fidedigna, na medida em que a informação
obtida não se encontra condicionada pelas opiniões e pontos de
vista dos sujeitos. No entanto, na sua opinião, é necessário ter
um cuidado redobrado nas notas de campo recolhidas, pois pode
haver falta de rigor nos registos produzidos. Assim, para
combater essa situação, construiu-se um protocolo de
observação, em que foram estabelecidos previamente objetivos
de observação: foi delimitado o campo de observação, foram
definidas as unidades de observação e foram estabelecidas as
sequências de observação.
Técnica de análise dos dados
A análise dos dados centra-se no uso das Inteligências Múltiplas
por parte da professora e dos alunos em aula. Assim, foram
transcritas integralmente as aulas observadas e categorizados,
segundo o protocolo definido, todos os episódios registados bem
como todas as anotações do diário de aula.
Construção do protocolo de categorização
Para a construção do protocolo de categorização dos episódios
foi necessário definir uma lista de categorias de codificação, que
constituem um instrumento para classificar os dados (Bogdan e
Biklen, 1994), permitindo que esse material possa ser
diferenciado. Às categorias que classificam a informação a
diferentes níveis foram associadas subcategorias. As categorias
principais são mais abrangentes enquanto que as subcategorias
dividem os códigos principais em categorias mais pequenas.
Assim, foram consideradas como categorias as oito Inteligências
Múltiplas definidas por Gardner: Linguística, Lógicomatemática,
Espacial,
Corporal-cinestésica,
Musical,
Interpessoal, Intrapessoal e Naturalista. Dentro de cada uma
foram estabelecidas subcategorias construídas a partir do
inventário de Inteligências Múltiplas para adultos de Armstrong
(2009) e de Silver, Strong e Perini (2010) e a lista de verificação
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das Inteligências Múltiplas para alunos (Armstrong, 2009). Estas
subcategorias foram convertidas em descritores operacionais
para as interações na aula, criando um protocolo próprio de
codificação. Esta adaptação, do inventário e da lista de
verificação, teve sempre presente que como observadora apenas
me é permitido registar e interpretar o que vejo e o que ouço.
O protocolo de categorização foi sendo construído e passou por
várias fases, sempre confrontado com os dados recolhidos e
discutido a sua fiabilidade. Desenvolvi os descritores
operacionais de partida, criando, agrupando, caracterizando de
forma a serem adaptados à aula de Matemática e tendo em conta
as elocuções dos intervenientes. Este protocolo, quer na vertente
do professor quer na vertente do aluno, tem um conjunto de oito
categorias cada e um conjunto diversificado de descritores
operacionais, para cada uma destas categorias. Por exemplo, a
Inteligência Linguística na vertente do professor tem quinze
descritores que passam por situações como: apresenta/dita uma
resposta; dá esclarecimentos; esclarece dúvidas de interpretação;
faz apelo à leitura dos enunciados e sua interpretação; lê/analisa
o enunciado.
Numa fase final da construção do protocolo, tendo em conta a
necessidade de dar fiabilidade e validade ao instrumento de
categorização construído, recorri aos critérios de avaliação de
Schoenfeld (2008), que avaliam protocolos e teorias em
educação Matemática. Além disso, o protocolo foi também
empiricamente validado por especialistas.
Assim, é esta versão final que será o microscópio da análise dos
dados. Será com este protocolo que se fará a análise dos
episódios registados na sala de aula, no que diz respeito à
mobilização das diferentes inteligências múltiplas, tanto por
parte dos professores como por parte dos alunos, permitindo
chegar a conclusões e dar resposta às questões de investigação
definidas. É de referir que descritores operacionais definidos
para o professor têm semelhanças com os definidos para os
alunos mas há pequenas diferenças, que se prendem com as
diferentes intervenções de cada um destes intervenientes no
processo ensino/aprendizagem.
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Discussão dos dados
Uma análise mais pormenorizada do conjunto de aulas
observadas está concluído mas aqui são apresentados apenas
resultados globais de um conjunto de seis aulas. Foram ainda
selecionados alguns episódios de duas das aulas, para podermos
ver as Inteligências Múltiplas em ação.
As Inteligências Múltiplas em ação
Aula1
Na primeira aula observada a professora Leonor propôs um
conjunto de exercícios de revisões da matéria, pois na aula
seguinte realizariam uma ficha de avaliação. No seguinte
episódio podemos ver, a interação entre a professora e alguns
alunos e, segundo o protocolo de categorização definido
previamente, as diferentes inteligências múltiplas que cada um
deles mobilizou.
Prof: da ficha da última aula qual era a última questão? Era a da mediatriz. O que
é uma mediatriz?
(Não obtendo resposta a professora desenha no quadro o esboço de uma
mediatriz.)

Neste momento de aula as inteligências evidenciadas são:
lógico-matemática – adulto (coloca questões de consolidação);
espacial – adulto (usa gráficos e esboços para clarificar).
Prof: Fizeram assim? Pensaram que ̅̅̅̅
Turma: não.

̅̅̅̅?

As inteligências observadas neste momento são: lógico-matemática –
adulto (solicita sugestões dos alunos); lógico-matemática – estudante
(apresenta/dá uma solução).
Prof: então vamos fazer no isto quadro (aponta para ̅̅̅̅ ̅̅̅̅)
A1: vou eu
A2: Stôra, pode chegar aqui?
(A professora vai de mesa em mesa tirar dúvidas enquanto a aluna resolve o
exercício no quadro.)
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Aqui as inteligências observadas são: linguística – adulto
(informa o que é para fazer); corporal-cinestésica – estudante
(solicita para resolver o exercício no quadro); interpessoal –
estudante (solicita ajuda); corporal-cinestésica – adulto
(movimenta-se no espaço da sala); lógico-matemática – adulto
(esclarece dúvidas na resolução; faz/apresenta sugestões);
lógico-matemática – estudante (aceita sugestões e/ou
esclarecimentos; resolve/corrige exercícios).

P

B

A

Figura1: Mediatriz do segmento de reta [AB]

Prof: quando estiverem a resolver, atenção com os casos notáveis.
A3: Stôra, pode recordar os casos notáveis?
…
A5: Stôra, como é que ela chegou aqui?
Prof: então, desenvolveu os casos notáveis e passou tudo para o 1ºmembro.
(A professora escreve no quadro os casos notáveis.)
…
)
(
)(
).
Prof: é o mesmo que fazermos (

Nesta situação as inteligências evidenciadas são: lógicomatemática – adulto (faz/apresenta sugestões; esclarece dúvidas
na resolução, responde a questões; procura e/ou apresenta
padrões e regularidades); lógico-matemática – estudante
(solicita sugestões).
Aula 3
Na aula 3 a professora propôs a resolução de inequações de grau
superior ao 2º. Neste caso apresentado, tratou-se da resolução de
uma inequação de 3ºgrau com recurso à calculadora. A situação
não era nova pois os alunos já tinham resolvido inequações tanto
analítica como graficamente. Também, neste episódio podemos,
ver a interação que se observou entre a professora e alguns dos
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alunos e, aplicando o protocolo de categorização, as diferentes
inteligências múltiplas mobilizadas por cada um deles.
Prof: … o próximo exercício é o 115.

Para resolver a inequação
, a Joana
recorreu
à
calculadora
gráfica.
Parte
do
processo que utilizou está representado a
seguir.

Conclui o processo e apresenta o conjunto[ [
[.
solução na forma: [
Os valores de ,
e devem estar arredondados
às décimas.
Figura 2: tarefa 115 da página 92 do manual adotado (Costa e
Rodrigues, 2010)
Vejam bem o enunciado. Analisem-no bem.
É feito com a calculadora.
(A professora apercebendo-se da dificuldade de um aluno no exercício, vai junto
dele. A professora lê-lhe o enunciado e esclarece as dúvidas.)

Neste momento de aula as inteligências evidenciadas são:
linguística – adulto (informa o que é para fazer); lógicomatemática – adulto (faz/apresenta sugestões); interpessoal –
adulto (dá conselhos aos alunos); corporal-cinestésica – adulto
(movimenta-se no espaço da sala); linguística – adulto
(lê/analisa o enunciado); lógico-matemática – adulto (esclarece
dúvidas de resolução) e lógico-matemática - estudante (solicita
sugestões).
Prof: neste exercício que temos que resolver têm que transferir para a calculadora
o que já têm no enunciado.
A1: já tenho na calculadora, mas qual é a janela?
(Entretanto os alunos vão-se ajudando em relação à melhor janela de visualização
e a professora recorre à projeção da calculadora)
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Aqui as inteligências evidenciadas são: linguística – adulto
(informa o que é para fazer); lógico-matemática – adulto
(faz/apresenta sugestões); lógico-matemática – estudante
(solicita sugestões); espacial – estudante (usa a calculadora
gráfica e/ou outro material); espacial – adulto (usa a calculadora
gráfica e/ou outro material; espacial – estudante (usa a
calculadora gráfica e/ou outro material); lógico-matemática –
adulto (esclarece dúvidas na resolução) e interpessoal –
estudante (gosta de ensinar/ajudar).
Prof: Temos os gráficos. Qual é a melhor janela para o visualizarmos?
] [
] por exemplo.
A2: Pode ser [
Prof: A1 vem ao quadro e com essa janela resolve o exercício.
O aluno vai ao quadro e com a calculadora projetada no quadro interativo vai
traçando os gráficos das funções na janela escolhida.

As inteligências observadas nesta ocasião são: lógicomatemática – adulto (solicita sugestões dos alunos); lógicomatemática – estudante (apresenta/dá uma solução); corporalcinestésica – adulto (convida/manda um aluno ao quadro);
corporal-cinestésica – estudante (vai ao quadro a pedido da
professora); espacial – estudante (usa a calculadora gráfica e/ou
outro material) e lógico-matemática - estudante (resolve/corrige
o exercício).
Prof: Muito bem. Agora vais escrever os valores da janela. Depois como temos
uma interseção de dois gráficos é só determinar a sua interseção.
Atenção aos arredondamentos.
Entretanto o aluno no quadro vai resolvendo o exercício, usando a calculadora,
com a ajuda de alguns colegas.

Nesta situação as inteligências evidenciadas são: linguística adulto (informa o que é para fazer); espacial – adulto (usa a
calculadora gráfica e/ou outro material); lógico-matemática –
adulto (procura/apresenta padrões/regularidades; esclarece
dúvidas de interpretação; esclarece dúvidas na resolução;
apresenta sugestões); espacial – estudante (usa a calculadora
gráfica e/ou outro material); interpessoal – estudante (gosta de
ensinar/ajudar) e lógico-matemática – estudante (apresenta
sugestões; resolve/corrige o exercício)
A3: Professora não estou a perceber.
(Neste caso a professora vai junto do aluno esclarecer a dúvida.)
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As inteligências evidenciadas neste momento são: interpessoal –
estudante (solicita ajuda); lógico-matemática – estudante
(solicita sugestões); corporal-cinestésica – adulto (movimenta-se
no espaço da sala); lógico-matemática- adulto (esclarece dúvidas
na resolução; apresenta sugestões)
Prof (para a turma): Então qual é a solução deste problema?
A1: Então
;
e
Prof: Muito bem. Perceberam?
Esta é outra maneira de resolver uma inequação. Esta resolução é gráfica.

Neste último momento do episódio as inteligências evidenciadas
são; lógico-matemática – adulto (solicita sugestões); lógicomatemática – estudante (apresenta/dá uma solução); interpessoal
– adulto (dá sugestões aos alunos); linguística – adulto
(questiona os alunos se têm dúvidas) e lógico-matemática –
adulto (esclarece dúvidas na resolução; apresenta sugestões)
As Inteligências Múltiplas na aula de Matemática
As inteligências linguística e lógico-matemática são as que a
nossa sociedade, e a escola em particular, mais valoriza. Mas
será que as outras inteligências também estão presentes no dia a
dia de uma aula de Matemática? É essa questão que podemos
responder observando os quadros seguintes, onde, no conjunto
de aulas lecionadas pela professora Leonor, se pode ver quais as
inteligências múltiplas que mais se manifestam, quer pelos
alunos quer pela professora, tendo por base o protocolo
construído para a análise dos dados.
Este primeiro quadro (quadro 1) centra-se em cada aula e
podemos ver como as Inteligências Múltiplas são mobilizadas
pela professora e pelos alunos em cada uma das aulas. Podemos
constatar que em todas as aulas é a inteligência lógico-matemática que
mais se destaca quer pela mobilização por parte da professora quer por
parte dos alunos, mas a inteligência linguística mobilizada pela
professora está também muito presente.
As inteligências espacial e corporal-cinestésica têm também o seu
papel em cada uma das aulas, com exceção da aula 4 em que a
inteligência espacial não se observa, pois nesta aula as tarefas
desenvolvidas foram exclusivamente de resolução de exercícios. Estas
duas inteligências têm maior relevo por parte da professora, mas não
deixam de se observar nos alunos. A inteligência interpessoal tem um
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papel mais modesto nestas aulas mas não deixa de se observar e, com
exceção da aula um, é mais expressiva nos alunos do que na
professora. A inteligência musical só se observa numa aula e

aula

P A P A P A P A P A P A P

Naturalista

Intrapessoal

Interpessoal

Musical

Espacial

Linguística

Lógicomatemática

Inteligência

Corporal
cinestésica

como tal tem neste conjunto de aulas pouca relevância.

A P A total

1

21 26 22 25 10

1

6

4

2

0

3

3

0

0

0

0

2

19

4

26 26

5

3

7

4

0

0

1

6

0

0

0

0

3

14

5

21 19

8

4

5

4

0

0

3

4

0

0

0

0

4

17

3

30 27

0

0

8

7

0

0

2

7

0

0

0

0

5

13

3

28 25

6

5

6

5

0

0

4

6

0

0

0

0

6

15

4

28 28

5

3

5

4

0

0

3

7

0

0

0

0

100
(N=116)
100
(N=182)
100
(N=140)
100
(N=155)
100
(N=198)
100
(N=108)

legenda: P- professor; A- alunos
Nota: as percentagens indicadas são para cada aula

Quadro 1. Percentagem de episódios reveladores de cada inteligência
por aula

O quadro 2 centra-se em cada inteligência e podemos ver como
cada uma das Inteligências Múltiplas foram mobilizadas pela
professora e pelos alunos no conjunto das aulas observadas.
Olhando para cada uma das inteligências podemos ver que a
mobilização da inteligência linguística por parte da professora
na terceira e na sexta aula é menos relevante do que nas
restantes aulas enquanto que por parte dos alunos essa situação
verifica-se na primeira e na sexta aula. Na inteligência lógicomatemática esta situação verifica-se, para a professora na
primeira e na sexta aula, e para os alunos na primeira, terceira e
sexta aula. A inteligência espacial não se manifesta na aula
quatro para a professora e para os alunos. Para a professora, esta
inteligência tem uma expressão pouco relevante na aula seis e
para os alunos essa situação nota-se nas aulas um e seis. A
inteligência corporal-cinestésica tem, para a professora e para os
alunos, uma distribuição semelhante nas aulas dois, quatro e
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0

0

0

0

19

0

0

4

21

0

0

0

0

13

12

0

0

17

17

0

0

0

0

22

26

0

0

13

19

0

0

0

0

40

22

23

0

0

35

21

0

0

0

0

12

9

9

0

0

13

15

0

0

0

0

100 (N=52)

0 (N=0)

0 (N=0)

0 (N=0)

0 (N=0)

13

25

4

13

12

2

23

23

19

21

19

20

22

3
4
5
6

14

23

18

12

23

24

18

16

18

19

0

0

18

16

22

22

23

11

13

12

14

10

A P

Naturalista

6

100 (N=23)

A P

Intrapessoal

17

100 (N=0)

10

Interpessoal
0

100 (N=2)

10

100 (N=48)

A P

Musical

Corporalcin
estésica

17

100 (N=222)

100

100 (N=43)

1

100 (N=251)

P

100 (N=55)

A P

100 (N=31)

Espacial

A P

Total

A

100 (N=25)

P

100 (N=147)

aula

Linguística

Inteligência

Lógicomate
mática

cinco e nas restantes aulas é menos frequente. A inteligência
interpessoal tem uma expressão muito pouco relevante para a
professora na segunda aula ao contrário da quinta aula que tem
uma expressividade bastante boa e, para os alunos é na primeira
aula que pouco se manifesta enquanto que nas outras aulas não é
muito diferente. Por fim, a inteligência musical só se observa
numa aula.

A P

A

legenda: P- professor; A- alunos
Nota: as percentagens indicadas são para cada inteligência

Quadro 2. Percentagem de episódios reveladores de cada inteligência
por cada aula

Considerações finais
O estudo do raciocínio matemático nas aulas é complexo e neste
texto procurou-se aprofundar o que é o raciocínio matemático
segundo o paradigma das inteligências múltiplas. Sendo as
inteligências linguística e lógico-matemática as que a nossa
sociedade, e a escola em particular, mais valoriza, não é
estranho que sejam estas as que são mais mobilizadas tanto por
alunos como por professores na aula de Matemática, mas não
podemos deixar de constatar que há mais inteligências que estão
presentes, mais ou menos de forma relevante. As inteligências
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espacial, corporal-cinestésica e a interpessoal tem um peso,
diferente de aula para aula, que se prende muitas vezes com o
conteúdo que estão a trabalhar e com o tipo de tarefas que estão
a ser desenvolvidas, mas não deixam de se evidenciar, tanto na
mobilização dessas inteligências por parte da professora como
por parte dos alunos. É de realçar que apesar de haver
inteligências que, ou não se destacaram ou não se observaram
mesmo, foi decidido mantê-las no protocolo construído para
análise dos dados. O facto de não se observarem naquele
conjunto de aulas não quer dizer que não se valorizem na interação
professor aluno e por necessidade teórica elas mantêm-se.
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Resumen
Una de las formas de demostrar que deben dominar los futuros matemáticos son
las demostraciones directas. En este artículo se presenta una investigación en la
cual estudiantes universitarios realizaron una tarea en la que tienen que aplicar los
conocimientos adquiridos mediante una ingeniería didáctica para realizar este tipo
de demostraciones. Concretamente la tarea no está inscrita en un contexto
matemático para comprobar si los alumnos son capaces de transferir un
conocimiento ya adquirido a situaciones nuevas.
La solución de la actividad se generó en discusiones en pequeños grupos y en gran
grupo guiadas por el profesor. Ambas fueron grabadas en su totalidad y analizadas
con el modelo RBC-C (Schwarz, Dreyfus & Hershkowitz, 2009) para documentar
cómo ocurre el proceso de construcción. En el análisis se comprueba mediante las
acciones epistémicas de consolidación cómo, aunque los alumnos se tienen que
enfrentar con las dificultades asociadas a una demostración, son capaces de
utilizar el conocimiento recientemente adquirido.

Palabras Clave: Demostración, acciones epistémicas, interacción
Introducción
Las dificultades de los estudiantes universitarios para el manejo
de la demostración ha sido centro de atención de numerosos
artículos de investigación en educación. En México, al igual que
en muchos otros países, es un bloque actualmente marginado en
el curriculum preuniversitario y aún en el nivel universitario está
concebido únicamente como herramienta transparente, no
cuestionada y que aparece en el discurso matemático como algo
útil para describir otros objetos (obtener la veracidad de un
resultado). A esta noción Chevallard (1985) la llama
paramatemática. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en
un curso de álgebra, cálculo, geometría, etc., se usa esta noción
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de la demostración sin que se cuestione a los estudiantes sobre
su naturaleza o significado, o simplemente sobre ¿qué es una
demostración? Sin embargo en un curso de lógica matemática
formal sí que puede tomar un papel relevante y verse por sí
misma como un objeto de estudio, o bien como una noción
matemática.
En un estudio anterior exploratorio se observa que en general los
estudiantes no son capaces de esbozar una demostración
completa y consistente, y aún en estos casos se aprecia
imprecisión en el uso del lenguaje (Alvarado & González,
2010). Para Moore (1994) y para Ibañes y Ortega (2002),
incluso las pruebas más triviales son grandes desafíos para los
estudiantes de matemáticas superiores que no sólo tienen
dificultades para producirlas, sino también para reconocerlas
como demostraciones.
Para Thompson (1996) y Goetting (1995) las demostraciones
más difíciles, incluso para estudiantes de los cursos avanzados
de matemáticas, son la prueba por contradicción y la prueba por
contraposición, porque gran parte del tiempo se está trabajando
con afirmaciones que son falsas y si no se está atento a la
situación, esto puede provocar una gran confusión de ideas.
Weber (2001) señala que las dificultades de los estudiantes
universitarios con la demostración se deben a la ausencia de
conocimiento estratégico, es decir, conocimiento de técnicas de
demostración, de cómo elegir los hechos y los teoremas que se
deben aplicar o de cuándo utilizar o no un conocimiento
sintáctico (como opuesto a conocimiento conceptual o
semántico) basado exclusivamente en la manipulación simbólica
y el uso de procedimientos matemáticos.
La demostración no se enseña como contenido. Cuando se les
pregunta a los estudiantes sobre la forma en que aprenden a
demostrar, su respuesta suele ser: «cuando el profesor realiza
alguna en el pizarrón o leyendo el libro». Un retrato de la forma
en que los estudiantes aprenden a demostrar nos lo proporciona
la experiencia personal de Thurston13 (1994), «cuando comencé
como un estudiante de licenciatura en Berkeley, tuve problemas
13

Medalla Fields 1982
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imaginando como podría "demostrar" un teorema nuevo e
interesante. Realmente no entendía qué era una demostración.
Asistiendo a seminarios, leyendo artículos, y dirigiéndome a
otros estudiantes de licenciatura, gradualmente empecé a
entenderlo.» (p. 168)
En esta comunicación, a partir del marco teórico Abstracción en
Contexto (Schwartz, Dreyfus & Hershkowitz, 2009, se analiza el
proceso de solución de una actividad de demostración en un
contexto extramatemático realizada por alumnos universitarios
de México. Para ello se describe la actividad situándola dentro
de una investigación más amplia y en el contexto en el que se
realizó. Se analiza el proceso de solución realizado tanto en
pequeño grupo, como en gran grupo dirigidos por el profesor y
finalmente se establecen algunas de las conclusiones.
Marco teórico
Schwarz, Dreyfus y Hershkowitz (2009) definen Abstracción en
Contexto (AiC por sus siglas en inglés) como «una actividad
vertical de reorganización de constructos matemáticos previos
dentro de la matemática y con significados matemáticos para
conducir hacía un constructo que es nuevo para el aprendiz» (p.
24).
Un proceso de abstracción tiene tres etapas: la necesidad de un
nuevo constructo, la emergencia de un nuevo constructo y su
consolidación. La necesidad puede derivarse de una motivación
intrínseca para vencer obstáculos como contradicciones,
sorpresas, o incertidumbre. En la segunda etapa emerge el nuevo
constructo, y se pueden observar tres acciones epistémicas: Racciones (Recognizing), donde se reconoce que un constructo
específico previo es relevante para el problema o la situación
con la que están tratando, B-acciones (Building-with), si se
actúa sobre o con los constructos reconocidos para alcanzar el
objetivo de la comprensión de una situación o la solución de un
problema; C-acciones (Constructing), cuando se usan Bacciones para encajar e integrar constructos previos por
matematización vertical para producir un nuevo constructo. Las
C-acciones se refieren a la primera vez que se usa o menciona
un constructo. En este proceso, las R-acciones están anidadas
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dentro de las B-acciones, y estas a su vez en las C-acciones que
pueden anidarse en C-acciones de mayor nivel. Por último, la
tercera etapa, correspondiente a la consolidación, es un proceso
a largo plazo que se produce cuando el constructo construido se
menciona o utiliza después de observada una C-acción. Esta
última etapa se caracteriza por evidencia personal, confianza,
inmediatez, flexibilidad y cuidado cuando se trabaja con el
constructo (Dreyfus & Tsamir, 2004) y también cuando el
lenguaje se muestra cada vez más preciso (Hershkowitz,
Schwarz & Dreyfus, 2001), aunque para Kidron (2008) y para
Gilboa, Dreyfus y Kidron (2011) el aumento en la precisión del
lenguaje es característica de la etapa de construcción por sí
misma y no únicamente de la etapa de consolidación.
En AiC a las acciones epistémicas mencionadas se les conoce
como modelo RBC (Recognizing, Building with, Constructing)
y modelo RBC-C con la segunda C correspondiente a la etapa de
consolidación.
El objetivo de este estudio es describir el proceso que siguen los
alumnos para demostrar y cómo transfieren los conocimientos
ya adquiridos y los ponen en práctica para resolver situaciones
novedosas. Para ello analizamos las producciones de un grupo
de alumnos junto con la interacción en gran grupo usando el
modelo AiC (Hershkowitz, Schwarz & Dreyfus, 2001). Por
tanto la pregunta de investigación que se desea responder es:
¿cuáles son las acciones epistémicas que surgen en el curso de
una interacción en pequeño grupo y en gran grupo durante el
proceso de demostración en una situación ajena a las
matemáticas?
Reid & Knipping (2010) clasifican las perspectivas de
investigación en cuanto a la categoría de demostrar de acuerdo a
tres dimensiones: significado, filosofía y amplitud. De acuerdo
con esta clasificación este trabajo se caracteriza por un
significado de “demostración” como objeto y como proceso de
razonamiento, bajo una filosofía socioconstructivista y con una
visión estrecha de la “demostración”. El concepto de
demostración integra la validez lógica y la función explicativa.
Una demostración (como objeto) depende de los postulados
sobre los que está aceptada la verdad y las reglas de inferencia
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que se aceptan como válidas. A su vez, se considera una visión
estrecha de la demostración en el sentido que las pruebas son al
menos semi-formales (Lakatos, 1978) siendo un aspecto
importante la formalización de argumentos informales.
Metodología
La actividad descrita a continuación es parte de una
investigación más amplia sobre la introducción de la
demostración matemática a alumnos universitarios del primer
semestre de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la
Universidad Juárez del Estado de Durango, México, con edad
promedio de 18 años a través de una ingeniería didáctica.
Concretamente la tarea presentada en este artículo pertenece a la
séptima sesión de la ingeniería y anteriormente se había
trabajado con ellos, la generación de definiciones (Alvarado y
González, 2013a) como conocimiento previo al de
demostración, la identificación de una proposición matemática
(Alvarado y González, 2013b), el uso de conectivos lógicos, la
generación de ejemplos y contraejemplos así como el
establecimiento de conjeturas. En esta sesión se inicia a los
alumnos en el proceso de demostración directo, concretamente
en el método avance-retroceso.
Después de haber trabajado este método los alumnos se
enfrentan a esta tarea en una situación en apariencia alejada del
contexto matemático; a partir de un alfabeto con sólo dos letras s
y t se trata de crear nuevas palabras a partir de otras anteriores:
I.
II.

Se duplica la palabra
Se borra tt de la palabra

III.

Se sustituye sss por t en la palabra

IV.

Se agrega la letra t en el extremo derecho de la palabra
si la última letra es s.

La tarea tiene cuatro partes; la parte a), se plantea para ver cómo
los alumnos deducen palabras respetando las reglas del sistema.
Se les pide a los alumnos que utilicen el proceso avanzar para
derivar todas las palabras posibles que se puedan obtener en tres
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pasos al aplicar repetidamente las reglas (i-iv) en cualquier
orden a la palabra inicial s.
Con la intención de ganar confianza en el manejo del proceso
retroceder se les pide en b) que apliquen el primer paso del
proceso retroceder a la palabra tst y que realicen una lista de las
palabras para las que la aplicación de una de las reglas anteriores
da como resultado tst. En el siguiente ítem c) se les pide que
demuestren: Si s, entonces tst. En el último apartado deben
demostrar que: Si s, entonces ttst.
La actividad en el aula se desarrolló en pequeños grupos de
forma colaborativa para dar la oportunidad a los estudiantes de
construir el conocimiento y de expresar sus ideas en forma
verbal. Planas y Morera (2011) argumentan que la interacción es
una habilidad que se debe practicar en la clase de matemáticas y
que su práctica se ve determinada por el concepto que se tiene
sobre su valor en el aula. Consideran la interacción como un
mediador positivo en la activación y el avance de los procesos
de aprendizaje matemático aunque algunas veces la interacción
no facilita el aprendizaje porque quienes interactúan tienen poca
experiencia sobre cómo escuchar a los otros, hablar con ellos,
llegar a acuerdos.
En este sentido, la relación entre interacción y aprendizaje
proporciona de manera simultánea avances y limitaciones. Sin
embargo, algunas limitaciones del trabajo desarrollado en
pequeños grupos se pueden superar durante una discusión en
gran grupo puesto que la interacción se amplía a un grupo mayor
de participación, entre ellos y con el profesor.
Esto último, condiciona nuestra forma de actuar en relación a la
dinámica de interacción de nuestra Ingeniería Didáctica.
Primero brindando las oportunidades de construcción del
conocimiento en las interacciones en pequeños grupos y,
posteriormente, soportándolas por la discusión en gran grupo
para superar las limitaciones de las producciones en pequeños
grupos.
Las interacciones pueden resultar efectivas si se caracterizan por
un intercambio o comunicación real y verdadera, es decir, si los
participantes: 1) Se comprometen de manera voluntaria en las
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interacciones sociales con sus compañeros y con su profesor; 2)
participan activamente en las interacciones y se involucran con
la tarea; 3) tienen desarrolladas las bases para compartir y
recibir (taken-as-shared) en igualdad de condiciones, es decir
participan con ideas y puntos de vista, al mismo tiempo que
respetan y valoran las participaciones de sus compañeros y su
profesor; y 4) no representan una autoridad matemática durante
el desarrollo de la interacción. Cobb (1995) y Steffe y Wiefel
(1992) consideran los puntos 3) y 4) necesarios en interacciones
en pequeños grupos, para una buena comunicación y un
aprendizaje colaborativo genuino en matemáticas.
Las interacciones en gran grupo se han considerado como un
proceso de construcción guiada y teniendo en cuenta los
movimientos productivos en el discurso (productive talk move)
(Sohmer, Michaels, O’Connor & Resnick, 2009 p. 107) como un
giro en la conversación que: 1) responde a lo que se ha dicho
antes; (2) añade elementos al discurso; y (3) anticipa 'o
establece' lo que vendrá después.
Durante el trabajo en pequeños grupos el profesor puede
observar si los estudiantes se demoran buscando una manera de
abordar la tarea. En este caso sugerimos que interactúe con ellos
para dar un apoyo adecuado a su pensamiento y actuar dentro
del pequeño grupo. Para ello debe tener en cuenta los cuatro
“movimientos del profesor” (Jacobs & Ambrose, 2008) para que
los alumnos continúen sin desanimarse en la tarea: a)
Asegurarse que los estudiantes entienden la tarea (¿qué saben
acerca del problema?) y de ser necesario cambiar el contexto a
uno más familiar, b) cambiar el problema a uno paralelo con
valores más simples, c) preguntar a los estudiantes que han
intentado hasta el momento, y d) sugerir el uso de otra
estrategia.
Las discusiones de los alumnos en pequeño y gran grupo fueron
video grabadas y transcritas en su totalidad. Para el análisis de
dichas intervenciones se establecieron unidades de análisis
determinadas por la discusión en torno a un aspecto relativo a la
actividad desarrollada por los alumnos. Para cada unidad de
análisis se identificaron los momentos en los que se evidenciaba
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alguna acción epistémica, triangulando esta identificación entre
varios investigadores.
Análisis y resultados
En la resolución de esta tarea, para analizar las producciones de
los alumnos, se han distinguido tres partes, asociadas las dos
primeras con los dos primeros ítems que conforman la tarea y la
última con el proceso de demostración de dos implicaciones
lógicas. En lo que sigue se describe el proceso de solución de un
grupo de cuatro alumnos de esta tarea junto con la parte de
socialización de sus producciones en gran grupo mediada por la
ayuda del profesor. A esta sesión asistieron en total ocho
alumnos.
Método de avance
La interacción en el equipo muestra comprensión de la tarea con
un primer reconocimiento, R- acción, de los elementos o
axiomas de partida [1], seguido de una B-acción para generar los
primeros ejemplos [2] y R-acciones para la interpretación
adecuada de los axiomas, es decir, que las letras s y t también
pueden considerarse como palabras [3 y 4]. Observamos que
aplican las reglas con soltura para deducir nuevas palabras, lo
que constituyen B-acciones [5 y 6], mostrando cuidado al leer
las reglas las veces que sea necesario para despejar las dudas.
Este manejo de las reglas y el cuidado en su uso constituye una
muestra de C-acciones de consolidación del proceso avanzar
como parte directa del método avance-retroceso. Sin embargo,
aunque en cuatro de los estudiantes se percibe tal consolidación,
uno muestra el error de la recíproca [P implica Q visto como
equivalente de Q implica P] [8], aunque el alumno es consciente
de que comete este error [8 y 9], lo que se considera una Racción. Para superar esa debilidad con ayuda de sus compañeros
mediante R-acciones [10 y 11] se da cuenta del error cometido
antes [9]. De esta forma se muestra disposición al trabajo en
equipo y a la comunicación efectiva.
[1] Tenemos un alfabeto de dos letras y con esas condiciones podemos formar
nuevas palabras
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[2] [Vuelven a leer el ejercicio y las reglas] Aquí vemos todas las opciones que
tenemos si avanzamos desde s. Por ejemplo si se duplica s tenemos ss y luego por
la otra regla ahora se agrega t y tengo sst,
[3] En vez de, se duplica la palabra, se duplica s?
[4] Es que s es una letra, pero puede ser también una palabra inicial
[5] Ahora si s por ejemplo le aplicamos otra regla sería agregar t y tener st
[6] [Se detienen a leer iv] Ah sí, sí, ahora puedo duplicar y tenemos stst y otra vez
duplicar [stststst]
[7] Qué más puedo hacer partiendo de s
[8] Falta otra, en esa s, agrega t, duplica y sustituir esa por las tres s. A ver sería s,
luego st [por iv], luego sería stst [regla i], y stssss,
[9] A ver tengo s, agrego t, tengo st, luego duplico, stst y luego en lugar de t
sustituir sss, mh [duda]
[10] Entonces, ¿sí se podía al revés?
[11] No, no es lo mismo, la regla es si tienes sss puedes sustituir por t, pero t no
implica sss [error de la recíproca] [El estudiante indica que es algo que todavía
lo confunde]

Finalmente, cuando el profesor pregunta a los estudiantes sobre
su solución, éstos enumeran de manera precisa las 6 opciones sssst, ssssssss, ts, st, sstsst, stststst- obtenidas al avanzar tres
pasos a partir de s y que han logrado mediante B-acciones. El
profesor concluye puntualizando lo que los estudiantes han
puesto previamente de manifiesto.
[12] Maestro. De alguna manera entonces partimos de un conjunto de reglas, que
podemos llamar axiomas y luego a partir de eso podemos ir generando
proposiciones, que es lo que hacemos nosotros [en el método avance-retroceso]
por ejemplo s es P, y obtenemos P 1 al aplicar una regla, luego si aplicamos otra
obtenemos P2 y luego otra P3, eso es lo que hicieron en el inciso a)

Método de retroceso
Mediante B-acciones [14 y 17] los estudiantes encuentran sin
problema las palabras iniciales usando el proceso retroceder a
partir de la conclusión. En este sentido, estos alumnos tuvieron
dificultades en una tarea anterior, donde pusieron de manifiesto
que no distinguían aún la diferencia entre avanzar de algo
conocido y retroceder de algo a lo que quieren llegar (asociado
al error de la recíproca). En este caso han cuidado el manejo de
los elementos de la proposición y repitiendo la lectura de la tarea
para entender cuándo algo no funciona, o bien para asegurarse
de que todos entienden lo mismo, como acciones de
consolidación para comunicarse en matemáticas, o bien para
manejar correctamente el registro matemático (Forman, 1996).
Los estudiantes, con sus C-acciones, organizan sus ideas para
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explicarlas [21] y comunicarlas a otros [14, 17]. Estos rasgos no
se encontraron en los diálogos de las primeras sesiones de esta
ingeniería didáctica, donde se comunicaban de manera
desordenada y no hacían explícito del todo su pensamiento.
Forman (1996), al observar diferentes clases de matemáticas
donde los estudiantes trabajan juntos, concluye que el discurso
matemático que manejan en interacciones efectivas es de un tipo
especializado que denomina registro matemático. Al igual que
ella, observamos que después de varias sesiones de discusiones
en equipos y gran grupo, los estudiantes participan del discurso
matemático incrementando sustancialmente las formas
(cuidando argumentaciones, lenguaje matemático, estructura,
uso de las definiciones, de sus deducciones, de los símbolos y su
función), lo que les conduce a la comprensión de normas,
habilidades, valores e ideas que son compartidas por los
matemáticos experimentados.
[13] [Leen el inciso b)] Una regla nada más ¿verdad? [vuelven a leer]
[14] Para que nos diera tst el t pudo haber sido sss [sssst] o al revés, tssss y las 3 ’s
se convierten en t, ya con un solo paso ya van dos
[15] Pero no dice que de regresar un solo paso, o ¿sí? [vuelven a leer b)]
[16] Pues ya esas, qué otras
[17] Que fuera ts y como s es la última letra [aplicando la regla iv] se le agrega t
[18] Bueno ya tenemos tres dejen escribo, sería partir de 4’ s y una t, para el
primero, luego de tssss para el segundo y para el otro
[19] de ts
[20] [Un estudiante vuelve a leer] No lo estoy entendiendo, me lo pueden explicar
[21] Tenemos que dio como resultado tst y debemos ver un paso anterior, regresar
para encontrar la palabra anterior de donde viene. Por ejemplo, si hubiéramos
tenido sssst aplicando la regla [iii] sss sería t y ya tenemos tst. El chiste es regresar
un solo paso, también puede ser tssss y sustituyes por t las sss. También pudo
venir de ts, y como termina en s se le agrega t y tienes tst. ¿sí? [muestra
comprensión]

Cuando el profesor les pregunta sobre el resultado de esta tarea,
muestran comprensión de la misma. Como posibles resultados
de retroceder un paso señalan las 5 posibles opciones que son
solución de este apartado: sssst, tssss, ts, tsttt, tttst. En esta tarea
muestran un mayor dominio del método de retroceso a
diferencia de la primera tarea de la sesión, donde cometieron el
error de la recíproca.
[22] Maestro: [Lee b)] Ahora nos dan la Q [la conclusión o consecuente de la
proposición], quién es Q
[23] Alumno: Es tst
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[24] Maestro: Bien, ahora tenemos tst, que hacemos ahí para encontrar Q 1, qué
palabra podemos tener
[25] Alumnos: 4’s y t [sssst]
[26] Maestro: ¿cuántos posibles Q1 hay?
[27] Alumno: Serían 5, ¿no? …

Un par de demostraciones
En el siguiente ítem c) se les pide que demuestren: Si s, entonces
tst. Al inicio muestran confianza al enfrentar este tipo de tareas
de demostración y una comprensión de la misma reconociendo
(R-acción) hipótesis, conclusión y su función [28], así como Bacciones donde se muestra el dominio de la deducción de
hechos utilizando reglas establecidas [29-31]. Además de la
consolidación del proceso directo de demostración (C-acciones
vinculadas al método) mostrados por los estudiantes, intentan,
mediante B-acciones (pensando en la tarea), otras maneras de
resolver la tarea que los lleve a construir nuevas proposiciones o
hechos generales [32-39]. Enuncian su conjetura [39]: si una
palabra tiene 3k+1 eses se puede reducir dicha palabra a la
forma tst utilizando las reglas establecidas. Esta parte no se
desarrolla más al ser interrumpidos por el profesor para ver
cómo van en las tareas realizadas hasta el momento.
[28] [Leen] No está tan difícil como pensaba. Demostrar que se obtiene tst
partiendo de s.
[29] Por duplicación ss, duplicamos otra vez, ssss.
[30] Aquí no importan [el número] los pasos.
[31] No, ssss y luego ya sustituimos una t, nos queda ts y como termina en s
agrego la t y ya está tst.
[32] Y no puede ser, duplicar, duplicar, duplicar y así.
[33] Pero cuántas veces.
[34] Serían 6 eses, más 1, 7 eses, no 6.
[35] Pero para seguir así y generalizar tendrían que ser múltiplos de 7 y no creo
que al duplicar vamos a tener 7 veces o múltiplos de 7.
[36] No pero no sólo serían 2, 4, 8, 16, 32,…
[37] Nunca vas a llegar a múltiplos de 7 [el estudiante muestra duda] De verdad,
¿nunca? 64,128, 256,…
[38] No, no da ninguna 7.
[39] No pero de la forma 3 por algo más 1 [número de eses presentes].

Al discutir en gran grupo con el profesor la producción
realizada, los estudiantes además de mostrar dominio y
comprensión de la tarea con una R-acción [41], muestran en otra
R-acción, su inquietud de revisar la conjetura antes hecha para
continuar afinándola [44], pero el maestro no extiende la idea y
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se trunca una posible extensión de la tarea. Los estudiantes están
interesados y enganchados en el proceso mostrando su
adquisición de las habilidades necesarias para la práctica
profesional de un matemático es decir, una consolidación (Cacción) del registro matemático. Por medio de una B-acción se
pone de manifiesto la conexión inmediata entre su demostración
y el método avance-retroceso [46]. La cantidad y calidad de las
conexiones realizadas con los conocimientos previos
constituyen una medida de comprensión del proceso de
demostrar. Este ejercicio resultó particularmente estimulante y
ayudó a reforzar el método de demostración directo, presentado,
en apariencia, mediante una situación alejada del formato
matemático.
[40] Maestro: Ahora el c) [lee] qué significará esto.
[41] Alumno: Que partiendo de s podemos obtener tst.
[41] Maestro: Sí muy bien, entonces a partir de definiciones y axiomas ya
podemos demostrarlo.
[42] Alumno: Simplemente con demostrarlo de una forma ya está bien, ya es
suficiente ¿no? [confirman].
[43] Alumno: Ya tenemos s, luego ss, luego otra vez duplicar ssss sustituir por t,
luego ts y como termina en s agregar t y ya tst.
[44] Alumno: Nos quedamos en la discusión de otro para hacerlo en general,
pensamos doblar y doblar y doblar y así, luego ir reduciendo varias s con t, pero
como ya no alcanzamos, bueno yo, [ya no exploraron pero se quedaron en que si
tuvieran 3k+1 eses podría ser. El profesor no pidió mayor explicación].
[45] Maestro. A ver pensemos que tener s es P [la hipótesis], la Q [conclusión] es
tst y de ahí vemos que posibilidades tenemos de avanzar a partir de P y de
retroceder a partir de Q. Aquí de tst del ejercicio anterior podemos ver las posibles
Q1, entonces.
[46] Alumno: Sí, por ejemplo podemos usar todas estas [sssst, tssss, ts, tsttt, tttst],
ya está, sí es Q1, sssst, entonces puedes empezar en s lo duplicas ss [es P1], lo
duplicas ssss [es P2], de hecho sería este.

En el siguiente apartado deben demostrar que: Si s, entonces ttst.
Esta demostración la realizan de manera directa con un
reconocimiento, R-acción [47], seguida de B-acciones [48-51]
con deducciones entrelazadas y una C-acción [52] con la que
prueban la proposición.
[47] Sería partiendo de s para llegar a ttst [inciso d].
[48] Tenemos s, [por regla i] ¿la duplicamos no?
[49] La volvemos a duplicar ssss, y otra vez [ssssssss].
[50] Aquí ya podemos poner t y van ttss, y si duplicamos ttssttss.
[51] Ya estas t’s se pueden eliminar. [las segundas aplicando la regla ii]
[52] ttssss y luego ttst .
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Por último en la producción escrita del equipo (figura 1) aunque
durante las interacciones se ha visto como enlazan el
razonamiento para obtener las deducciones del avance y
retroceso, se puede ver que no organizan las demostraciones en
versión condensada y formal. Esto quizás podría atribuirse a la
naturaleza de la tarea que no parece una proposición matemática
por el contexto al que se refiere, aun cuando los alumnos
hicieron explícita la conexión con el método avance-retroceso.

Figura 1: Producción escrita de los alumnos con la respuesta final a
cada ítem de la tarea.

Conclusiones
El aprendizaje previo de estos alumnos en relación con el
método de avance y retroceso para demostrar ha sido efectivo al
tener que resolver una tarea contextualizada mediante una
situación ajena a las matemáticas. En ocasiones han tenido que
enfrentarse a las dificultades inherentes al proceso de
demostración recogidas en la literatura (por ejemplo el error de
la recíproca), pero el trabajo continuado en pequeños grupos a
lo largo de toda la ingeniería ha permitido a los alumnos
aprender a escucharse y a ofrecer soluciones efectivas a las
demandas de los compañeros.
En cuanto al modelo usado (RBC-C) se ha podido constatar que
los alumnos realizan R-acciones como reconocimiento de
axiomas, errores, hipótesis, conclusiones así como el papel que
cumplen cada uno de estos elementos en la demostración y
además son capaces de establecer conjeturas. Las B-acciones se
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caracterizan por la generación de ejemplos con los cuáles van
avanzando en el proceso de demostración. Y en las C-acciones
muestran cómo organizan las ideas para explicarlas, para
comunicarlas a otros y cuál es el resultado de sus razonamientos.
Es significativo que en este episodio se han podido identificar
acciones de consolidación (C-acción) asociadas al proceso de
demostración directo, así como con la adquisición de las
habilidades necesarias para la práctica profesional de un
matemático es decir, una consolidación del registro matemático.
Otro elemento importante del análisis correspondiente a este
episodio en comparación con el resto de la ingeniería didáctica
es que en este caso el profesor cumple solamente el papel de
guía durante el momento de socialización en gran grupo, al
contrario que en otras interacciones (Alvarado & González,
2013a) en el que su papel es más autoritario y de imposición del
conocimiento.
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Resumo
A presente comunicação tem por base uma investigação em curso centrada nos
conhecimentos matemáticos mobilizados por dois professores no ensino do tópico
dos números racionais no 5º ano de escolaridade. Esta comunicação centra-se na
descrição e análise de uma aula em que o professor propõe um problema que
envolve adição de frações com denominadores diferentes. A análise desta aula
será um ponto de partida para a identificação dos conhecimentos matemáticos
para ensinar mobilizados pelos professores no ensino dos números racionais, que
podem promover o desenvolvimento do pensamento algébrico e
consequentemente do raciocínio matemático dos alunos. A investigação segue
uma metodologia de carácter qualitativo e interpretativo. Foi possível identificar
componentes distintas do conhecimento matemático para ensinar manifestados
pelo professor na sua prática letiva. De entre estes, o conhecimento de conteúdo
especializado (SCK) e conhecimento do conteúdo e do ensino (KCT) foram
domínios que se destacaram dos restantes.

Palavras chave: Conhecimento matemático para ensinar,
números racionais, raciocínio matemático.
Introdução
O programa de matemática (ME, 2007) segue as recomendações
das atuais tendências da Early Algebra, que defende o
desenvolvimento do pensamento algébrico desde os primeiros
anos de escolaridade. A introdução de um tópico sobre números
racionais ainda no 1º ciclo parece ser disso uma evidência.
Diferentes estudos descrevem as dificuldades que os alunos
revelam na aprendizagem dos números racionais. Segundo
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Monteiro e Pinto (2007), um dos obstáculos à compreensão
deste conceito prende-se, no contexto da realidade portuguesa,
com a forte tendência para os professores enfatizarem o cálculo
algorítmico, as regras e os procedimentos, relegando para
segundo plano a resolução de problemas. Destacam ainda a
pouca conexão que é feita entre representações. Estes são
precisamente alguns dos traços mais frequentes no ensino da
matemática que o movimento da Early Algebra pretende
contrariar. De facto, o pensamento algébrico está relacionado
com a generalização, a aprendizagem com compreensão e o uso
de diferentes formas de representação (Blanton & Kaput, 2005).
A tarefa de promover o desenvolvimento do pensamento
algébrico nos alunos exige conhecimentos matemáticos e
didáticos inovadores, bem como uma mudança nas concepções
dos professores sobre o que é ensinar e aprender matemática,
motivando mudanças nas suas práticas. Segundo Ponte (1995), o
professor tem de ter um papel essencial nos processos de
mudança curricular, não só para os interpretar corretamente, mas
também para informar e validar o respectivo conteúdo. Assim, e
porque reconhecemos que o professor é uma figura fundamental
no processo ensino aprendizagem, parece-nos fundamental
compreender em que se baseia o seu conhecimento, e quais os
mecanismos que usa e que o ajudam na sua vida profissional.
A presente comunicação tem como pano de fundo um estudo
mais amplo que pretende identificar e classificar, no contexto do
modelo teórico sugerido por Hill, Ball & Schilling (2008), os
conhecimentos matemáticos mobilizados por dois professores
no ensino do tópico dos números racionais no 5º ano de
escolaridade, com particular foco naqueles conhecimentos que
se revelem promotores do desenvolvimento do pensamento
algébrico. Aqui, centramo-nos na descrição e análise de apenas
uma aula.
Pensamento algébrico e raciocínio matemático
Nos últimos anos, tem-se assistido a um movimento que defende
a integração do pensamento algébrico na matemática escolar
desde os primeiros anos. Blanton e Kaput (2005) designaram
esse movimento por Early Algebra e caracterizam o pensamento
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algébrico como o “processo pelo qual os alunos generalizam
ideias matemáticas a partir de um conjunto de casos particulares,
estabelecem essas generalizações através de discurso
argumentativo, e expressam-nas de formas progressivamente
mais formais e adequadas à sua idade” (Blanton & Kaput, 2005,
p. 413). Assim o pensamento algébrico está relacionado com a
generalização, que no entender de Kaput (1999) envolve a
extensão do leque de raciocínio ou comunicação para além do
caso ou casos considerados, e a identificação de aspectos
comuns, padrões, procedimentos, estruturas ou relações. No
entanto, no cerne do pensamento algébrico estão os signiﬁcados
e o uso dos símbolos como recurso para representar ideias gerais
resultantes do raciocínio com compreensão (Blanton, & Kaput
2008).
A investigação sobre pensamento algébrico valoriza o uso de
diferentes formas de representação. Para além da notação
aritmética e algébrica, existem outros sistemas simbólicos que
são reconhecidos como fundamentais: as tabelas, os gráﬁcos e a
linguagem natural (Carraher & Schliemann, 2007). São também
aceites formas de representação menos convencionais, entre elas
artefactos visuais ou concretos tais como retas numéricas,
diagramas e objetos que se tornam referências e em torno dos
quais os alunos podem pensar algebricamente.
Para comunicar raciocínios são necessárias representações, e
para McIntosh, Reys e Reys (1992), o reconhecimento de que
os números racionais podem ser representados de várias formas
faz parte do sentido de número racional. Por outro lado, Post,
Cramer, Behr, Lesh e Harel (1993), sugerem que a
aquisição do conceito de número racional depende da
facilidade de transformar uma representação noutra. E para
Arcavi (1994) é fundamental que os alunos tenham a capacidade
de escolher uma representação para a resolução de um problema
e, se necessário, reconhecer a ineficácia dessa representação e
procurar uma outra que a substitua.
Sendo o raciocínio reconhecido como inseparável das
representações e da linguagem através da qual se expressa
(Arzarello, Bazzini, Chiappini, 2001), o programa de
matemática (ME-DGIDC, 2007) assume que deverá ser dada
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uma atenção permanente ao desenvolvimento do raciocínio
matemático, sendo considerado uma capacidade transversal. O
desenvolvimento do raciocínio matemático, e em particular do
pensamento algébrico, depende, não só de processos centrais
como a generalização e a justificação, mas também do
estabelecimento de conexões. As conexões matemáticas devem
ser destacadas e valorizados para que os alunos desenvolvam a
sua capacidade de raciocinar matematicamente.
Este trabalho exige uma atenção continuada por parte do
professor. Por um lado na escolha das tarefas, mas também na
exploração matemática das mesmas. É importante que o
professor forneça aos alunos diferentes formas de representação
que se tornem referências, e que lhes permitam pensar
algebricamente. Um outro papel fundamental do professor é a
criação de um ambiente de trabalho, onde os alunos se
identiﬁquem como uma comunidade de construção de
conhecimento matemático, onde impere a comunicação
suportada pelo discurso argumentativo (Blanton & Kaput, 2008;
Kieran, 2007; Cusi e Malara, 2007).
Enquadramento teórico
Nas últimas décadas o interesse por questões relacionadas com o
conhecimento e práticas profissionais de professores de
matemática tem aumentado tanto a nível nacional como
internacional. Nesta perspetiva, reconhecemos o professor como
uma figura fundamental no processo ensino aprendizagem, daí
que seja urgente compreender em que se baseia o seu
conhecimento, e quais os mecanismos que usa e que o ajudam
no seu desenvolvimento profissional (Ponte, 1998).
Assim, e com vista a compreender o que os professores
precisam conhecer e ser capazes de fazer para ensinar
matemática, Hill, Ball & Schilling (2008) propõem um modelo
baseado em recolhas empíricas. O modelo emergiu da análise
conceptual de ensino em sala de aula, e foram posteriormente
refinados ao mesmo tempo que eram desenvolvidas e
implementadas medidas de conhecimento matemático para
ensinar. Depois dessa análise estabeleceram a base para uma
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teoria baseada no conhecimento para o ensino de matemática na
prática.

Figura 1: Subdomínios do conhecimento matemático para o ensino
(MKT) (Ball et al., 2008, p. 403)

Em linhas gerais o Conhecimento do Conteúdo em
Conhecimento de Conteúdo Comum (CCK), refere-se ao
conhecimento usado para resolver problemas matemáticos, que
tanto podem ser os de um matemático, como os de um adulto
com conhecimentos matemáticos.
Conhecimento de Conteúdo Especializado (SCK), é entendido
como o conhecimento que o professor deverá deter para levar os
alunos a entender/compreender verdadeiramente o que fazem, e
porque o fazem. Não se esgota, portanto, no conhecimento de
procedimentos, pois envolve também os necessários conceitos.
Conhecimento no Horizonte Matemático (HCK), refere-se à
consciência que o professor deve ter sobre os conhecimentos
matemáticos prévios e futuros no currículo de matemática.
Refere-se também às relações entre distintos tópicos
matemáticos, bem como à evolução das aprendizagens de um
mesmo tópico ao longo da escolaridade.
Conhecimento do Conteúdo e dos Alunos (KCS), relaciona-se
com o conhecimento do modo de pensar dos alunos, do que
sabem, ou de como aprendem esse conteúdo particular. Inclui o
conhecimento dos erros e dificuldades habituais, as concepções
erradas, as estratégias usadas, inclui a capacidade de valorizar e
compreender o aluno e de saber como evolui o seu raciocínio,
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ou seja, situações que exigem interações entre a compreensão
matemática e o conhecimento do pensamento matemático dos
seus alunos.
Conhecimento do Conteúdo e do Ensino (KCT), é o
conhecimento que combina saber sobre o ensino e sobre a
matemática. Relaciona-se com a escolha da sequência de tarefas
na aula, a escolha das representações adequadas, e também a
capacidade de compreender o raciocínio dos alunos e das suas
estratégias, corrigindo e alterando as suas concepções erradas ao
longo do processo ensino.
Conhecimento do Currículo (KCC), passa pelo conhecimento
dos programas e sua articulação horizontal e vertical, bem como
dos materiais adequados a determinado tópico, sejam eles
textos, programas, software, materiais manipuláveis, filmes,
apresentações laboratoriais ou convites à pesquisa.
Metodologia
Neste estudo seguiu-se um paradigma qualitativo e
interpretativo (Bogdan & Biklen, 1994) com um estudo de caso.
A aula analisada faz parte de um conjunto de 34 aulas
observadas presencialmente entre abril e junho de 2012. Todas
as aulas foram gravadas em áudio e vídeo, e totalmente
transcritas. Durante a observação o investigador utilizou
também um diário de bordo que lhe permitia registar
informações imperceptíveis quer pela gravação áudio quer
vídeo. Antes de cada aula o investigador teve uma conversa com
os docentes para compreender quais os seus objetivos, intenções
e metodologias que estes pensam implementar, bem como a sua
percepção sobre as possíveis dificuldades que esperam que os
alunos possam vir a ter. No final da aula foi feita uma análise
reflexiva e retrospetiva onde se esclareceram pontos críticos da
sua atuação.
Foi realizada no início do estudo, uma entrevista
semiestruturada, e irá ser realizada uma outra assim que seja
feita uma análise mais detalhada dos dados. As entrevistas já
realizadas foram também gravadas em áudio e integralmente
transcritas.
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Por se tratar de uma análise preliminar dos dados, a aula descrita
nesta comunicação foi analisada com base na 1ª entrevista do
professor, no diário de bordo do investigador e na gravação
áudio e vídeo da aula. A 2ª entrevista e as conversas informais
não foram ainda tidas em conta até ao momento. Esta aula será
analisada mais detalhadamente futuramente e em conjunto com
as restantes aulas.
A seleção do professor foi feita através de um pedido de
autorização ao Diretor da escola, que contactou todos os
docentes de 2º ciclo, apresentando sumariamente o objectivo do
trabalho. Foi o próprio Diretor que deu indicação do interesse e
disponibilidade do professor José (nome fictício) em colaborar
no estudo. Apresentei os objetivos do estudo e formalizei o
pedido de autorização. Os objetivos do estudo, foram
apresentados aos alunos com a respectiva solicitação de
autorização antes de se iniciar a recolha de dados. Portanto, não
existiam critérios específicos para a seleção do professor a não
ser a sua disponibilidade em participar.
O professor José é licenciado em matemática e ciências num
instituto politécnico público. Leciona as disciplinas de
matemática e ciências naturais há 22 anos. Considera-se um
professor interessado e empenhado, contudo nos últimos 3 anos
não frequentou nenhuma ação de formação.
Análise preliminar dos dados
Nesta comunicação é analisada a aula do dia 11 de maio de
2012, onde o professor apresenta aos alunos um problema
relacionado com a adição e subtração de frações com
denominadores diferentes. Na aula anterior já tinha sido
abordada a adição e subtração de frações com o mesmo
denominador.
O professor iniciou a aula apresentando oralmente o seguinte
problema. Uma pessoa tem 45€ para dar aos filhos. Vai dar 1/2
desse dinheiro ao filho que se portou melhor, que foi o Rui. A
Joana, que tirou más notas, recebe 1/3 do dinheiro.
a) Quanto dinheiro é que recebe cada um?
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b) Qual a fração do dinheiro é que sobrou?
O professor fez um esquema no quadro, que organizava os
dados. Pediu aos alunos que começassem a resolver apenas a
primeira alínea. Mais tarde quando alguns alunos começaram a
dar respostas, o professor apresentou a segunda pergunta. O
trabalho era individual, sendo no entanto, permitido que os
alunos conversassem com os seus colegas de carteira.

Figura 2: Esquema apresentado pelo professor

Os alunos conforme terminavam o exercício iam mostrando ao
professor a sua resolução. Ao começar a ver as resoluções
apercebe-se que alguns alunos estão a interpretar mal o
problema e interrompe a aula para fazer um esclarecimento
P: Este problema que resumi no quadro é assim: um senhor tem 2 filhos, tem 45
euros e quer dar algum dinheiro aos filhos. Dá 1/2 deste dinheiro ao Rui, 1/3
deste dinheiro à Joana e ainda lhe sobrou algum pelo menos para um cafezinho.
Outro problema era se fosse assim: Um senhor tem 45 euros vai dar ao Rui 1/2
desse dinheiro. Até agora não há diferença nenhuma no problema, mas para eu
dizer do dinheiro que sobrou, deu à Joana 1/3, então já não podia a seta sair aqui
dos 45. Então era do bolo que sobrou, deu 1/3 à Joana. Estes dois problemas são
completamente diferentes. Aqui este um terço e este um meio[aponta para o
esquema que desenhou no quadro]estão sempre relacionados com o dinheiro todo
que o pai tinha. E aqui não! Aqui o pai deu metade do dinheiro ao Rui e do
dinheiro que sobrou deu um terço. É diferente são duas quantidades diferentes.
Perceberam a diferença? Isabel percebeste?
A: Não.

O conhecimento mobilizado pelo professor ao modificar
parcialmente o enunciado do problema (SCK) ajudou os alunos
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a interpretar corretamente o enunciado e a compreender o erro
que estavam a cometer. O uso de um esquema no quadro para
explicar a interpretação errada do enunciado (KCT) fez com que
os alunos conseguissem corrigir uma concepção errada.

Figura 3: Esquema alternativo apresentado pelo professor

Em resposta, o professor dá em exemplo à Isabel usando umas
notas que tinha levado.
P: 40 euros! Se eu disser assim: vou-te dar metade a ti e metade à Teresa quanto
dinheiro é que eu te dou?
A: A mim? Dá-me 20€.
P: A ti dou-te 20€. Toma lá! E a ela?
A: 20
P: 20 toma lá! Outra coisa era eu dizer assim: dou-te 20€ a ti e do que sobrar dou
metade à Teresa. Eu ia-lhe dar agora 20 euros a ela?
A: Não.
P: Quanto é que lhe ia dar?
A: 10 euros
P: 10. Percebeste a diferença?
A: Sim!

Quando a aluna responde que não compreendeu a explicação do
professor, este é obrigado a encontrar uma nova estratégia que a
convença (KCT). Note-se que o questionamento aqui é usado
para se certificar que a aluna entende a diferença entre os
raciocínios. Ao recorrer a material manipulável [notas de um
jogo] é notório que o professor já tinha previsto que poderiam
existir dificuldades (KCS) e começa a explicação por atribuir
significado matemático à interpretação dos alunos (SCK). Notese que depois da concretização da situação os alunos
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compreenderam de imediato o contexto que estava a ser
estudado o que enfatiza a importância da ação do professor.
Depois de esclarecida esta situação os alunos continuam a
resolver o problema. Quando alguns começam a terminar a
alínea a), o professor sugere que tentem saber que fração
representa o dinheiro que sobrou. Entretanto, circula pela sala,
observando as resoluções e dando pistas a alguns alunos.
Passado algum tempo, dirige-se à turma, dizendo que encontrou
duas resoluções interessantes, porém ele irá propor uma terceira
resolução e pede a um dos alunos que vá ao quadro explicar o
seu raciocínio.
Por diversas vezes o professor sugere a utilização de um
esquema para ajudar na compreensão e na resolução do
problema. Esta atitude para além de ser outra forma de abordar o
problema, apela à utilização de múltiplas representações. Esta
sugestão do professor veio revelar-se bastante útil. Ao afirmar
que para além das duas resoluções dos alunos vai apresentar
uma resolução diferente, consideramos que esta sugestão revela
(HCK), pois percebe as relações que existem entre as várias
resoluções e pretende articulá-las e sintetizá-las recorrendo ao
esquema.
O professor ao circular pela sala, necessita em primeiro lugar de
diagnosticar, ou seja, analisar as resoluções, verificar se contêm
ou não erros (CCK). De seguida, tem que perceber as
potencialidades e oportunidades matemáticas que as resoluções
dos alunos podem trazer para a sua aula (KCT). A escolha de
um dos alunos para ir apresentar a sua resolução aos colegas,
evidencia que aquela resolução é a mais adequada ao modo
como pretende sequenciar a aula, o que manifesta (KCT). Os
conhecimentos mobilizados pelo professor nesta fase são muito
importantes para o desenvolvimento da discussão em grande
grupo, momento em que os alunos podem descrever oralmente e
por escrito, as estratégias e procedimentos matemáticos que
utilizam e os resultados a que chegam, justificando os seus
raciocínios. Ora esta oportunidade que é dada aos alunos é uma
clara promoção do raciocínio matemático dos alunos.
A: Eu pensei assim: fiz 45 euros a dividir por 2.
P: Então faz!
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[aluno escreve no quadro]
P: Oh Rodrigo achas que fez bem ou fez mal?
A1: Acho que fez bem!
P: Pois1/2 é o mesmo que?
A1: Metade.
P: Olha o Rui já lá tem dinheiro dele. Não está nada mal!Olha, porque é que estás
agora a dividir por 3? [Dirige-se para o aluno que está no quadro]
A: Porque já é 1/3 que é para a Joana. [Continua a escrever no quadro]
P: Ahh está bem, está bem! É um terço para a Joana pois é.

Figura 4: Resolução apresentada pelo aluno no quadro

P: Ora calma! O jovem primeiro calculou o dinheiro que vai receber o Rui, já
está! Dividiu por 2, 1/2 é metade. Correto! A seguir foi calcular o dinheiro que
recebe a Joana,1/3 é sinónimo de dividir por 3. Muito bem 15 euros. Para que é
esta conta de mais?
A: É para saber qual é o total deles os dois que é para depois retirarmos ao
dinheiro total que é para saber com quanto é que ficou o pai.
P: Precisamente. Calcula o dinheiro todo que deu, está aqui. [Aponta para a
resolução] Se deu este dinheiro ficou sem ele, e ficar sem ele que conta é?
A: Menos. [em coro]
P: Menos! Então é o que ele está a fazer 45 menos 37,5 muito bem!

Note-se que o professor vai alternando as expressões que usa
para denotar as frações, por exemplo vai dizendo que um terço
é sinónimo de dividir por 3 (SCK).
O professor percebe que o aluno está a usar o conceito de fração
como operador ao calcular 1/2 de 45. Note-se que é através de
um questionamento hábil que o professor consegue que os
alunos atribuam significado às operações. Repare-se que o
professor tenta que as exposições dos alunos sejam o mais claras
possível (KCT). Esta preocupação com a linguagem usada e
com os significados que os alunos atribuem aos objetos
matemáticos é bastante importante na promoção de uma
aprendizagem com compreensão.
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A fase seguinte consistiu na explicação, por parte do aluno, da
fração que corresponde à parte do dinheiro que sobrou.
A: Então nós tínhamos as duas frações e nós queremos saber qual é a fração que
ele gastou, mas como as duas não têm denominadores iguais temos que fazer com
que as duas fiquem equivalentes, que tenham denominador igual.
P: Quem percebeu o que ele disse levante o braço. [Alguns alunos levantam o
braço] Acho que tens que explicar outra vez.
P: 1/2 sabemos que já deu, 1/3 sabemos que já deu. Sobrou de certeza uma fração
nem que seja zero. Para saber o que sobrou vamos fazer as contas precisamente da
mesma maneira que se fez com o dinheiro. O raciocínio dele é simples. Vai juntar
as frações como se fez com o dinheiro vai juntar as frações e o resultado vai tirálo à…?
A: 45 euros.
P: Errado!
P: Quando falamos que deu um meio este um meio está-se a referir ao dinheiro
total e neste momento os 45€ representam o quê?
A: O dinheiro total.
P: E quando nós dizemos 1/2,1/3, 2/7 daquele dinheiro é porque o dinheiro total
representa o quê?
A: A unidade.
P: A unidade! Por isso é que eu falei mais do que uma vez: façam esquemas!
P: Para sabermos aquela parte roxa [parte que sobra], o raciocínio do Pedro
aplica-se impecável. Explica lá outra vez a apontar para o esquema. Socorre-te do
esquema.
A: Isto é o dinheiro que o Rui recebeu. [aponta para o esquema] E este é o
dinheiro que a Joana recebe [aponta para o esquema]. E nós queremos saber a
fração do dinheiro que foi para o pai.
A: Então temos que somar este com este [aponta para o 1/2 e 1/3] para depois
subtrairmos com o total.
P: A unidade! Então isto foi o raciocínio dele. Isto tudo vale uma unidade. Então,
junta o que deu ao Rui e o que deu à Joana, e para saber esta parte aqui [aponta
para o que sobra] vai tirar à unidade. pronto então agora já podes fazer as contas.

Figura 5: Esquema desenhado pelo aluno no quadro
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O professor ao perceber que a explicação do aluno não foi
suficientemente clara, tenta clarificá-la, criando uma analogia
entre as operações que foram feitas com o dinheiro, e as
operações que se devem fazer com as frações (SCK). Porém, os
alunos têm dificuldade em compreender que a totalidade do
dinheiro é representada pela unidade, o que obriga o professor a
recorrer a exemplos dados anteriormente que permitam aos
alunos estabelecer essa conexão (KCT). Pedir aos alunos que
usem um esquema para explicar o seu raciocínio, tem como
objetivo que eles estabeleçam conexões entre várias
representações (KCT), assim está a ampliar as hipóteses dos
alunos organizarem o seu pensamento, para além de facilitar a
comunicação. Enquanto um dos alunos vai expondo o seu
raciocínio aos colegas, o professor vai questionando os alunos
para se certificar de que eles estão a compreender o raciocínio
que está a ser apresentado (KCT). Esta é outra atitude
importante, pois os alunos também devem ser capazes de
acompanhar os raciocínios que os colegas ou o professor estão a
apresentar. Por vezes existem, por parte do professor, algumas
imprecisões no uso da linguagem, especialmente quando se
refere a uma fração sem que se tenha presente a unidade de
referência.
Depois de ter ficado claro que é necessário somar duas frações
com denominadores diferentes para se obter a fração do dinheiro
que o pai deu aos filhos, segue-se o modo como essa operação
foi efetuada.
A: Mas como não podemos fazer este mais este! [aponta para o 1/2 e 1/3]
Precisamos de pôr ao mesmo denominador.
P: Eish pois é! Mas como é que tu vais fazer um mais ou o outro?
A: Vou usar frações equivalentes.
P: O problema é que o 2 não o conseguimos passar para 3.
A: Nem o 3 para 2.
P: Vamos à tabuada…?
A: Do 2 e descobrimos.
P: Só do 2?
A: E do 3.
P: Mas o 3 não está na tabuada do 2 Luís!
A: Mínimo múltiplo comum.
P: Outra maneira de dizer isso!
A: Um múltiplo de 3.
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P: Ou seja, por palavras mais simples vamos à tabuada do 2 e à tabuada do 3, e
paramos quando encontrarmos um resultado que seja igual. Então qual é que
aparece na tabuada do 2 e do 3?
A: É o 6.
P: Ele agora vai arranjar frações equivalentes para substituir as que ali estão.

Note-se que o questionamento do professor visa refinar a
linguagem utilizada pelo aluno, revelando-se fundamental
construção do conhecimento e na clarificação do raciocínio do
aluno. Também vai dando algumas dicas, (KCT) importantes
para encorajar os alunos . Todavia ao tentar que o aluno
explique por outras palavras o que está a pensar, por exemplo,
em relação ao mínimo múltiplo comum, denota (SCK), uma vez
que pretende que o aluno atribua outro significado matemático
ao que está a dizer. Esta atitude está de acordo com a
perspectiva de desenvolver o pensamento algébrico, e
consequentemente o raciocínio matemático defendida por vários
autores, uma vez que o professor criou um ambiente onde
impera a comunicação suportada pelo discurso argumentativo. O
raciocínio dos alunos é tomado como ponto de partida para a
construção do conhecimento matemático.
De seguida o aluno escreveu no quadro as frações equivalentes a
1/2 e 1/3, e efetuou a soma. O professor perguntou ainda aos
alunos qual o significado de 5/6, e após alguma discussão os
alunos concluem que os 5/6 representam a fração que o pai deu
aos filhos, e insiste que a pergunta inicial não era qual a fração
que o pai deu aos filhos mas sim que fração sobrou.
P: Que fração sobrou?
A: Um sexto
P: E de onde é que veio o um sexto?!
A: É o que falta para uma unidade.
P: Exatamente falta 1/6 para chegarmos à unidade. Mas vocês sabem que os
professores são uns chatos, e eu agora queria uma conta que desse 1/6. Como é
que é Pedro?
A: Agora tiramos 5/6 ao resultado que é uma unidade.

Ao pedir que apresentem “a conta” está a incentivar o uso de
uma linguagem progressivamente mais formal, que enriquece e
aprofunda os seus conhecimentos (KCC).
Depois de todos os alunos passarem a resolução do quadro para
os seus cadernos, o professor pediu a outro aluno que fosse
apresentar a sua estratégia. O seu raciocínio, diferia do
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raciocínio do Pedro apenas no cálculo da fração que corresponde
à parte que sobra.
P: Xiu, lembram-se ainda como é que pensou o Pedro? O Pedro pensou assim:
então se deu um meio a um, deu um terço a outro vou juntar as duas frações e o
resultado vou tirar à unidade. Ele não pensou assim, explica lá como é que tu
descobriste 7,5. Que fração é do total? Porque isto são 7,5 isto que aqui está!
[Aponta para o esquema] Estou a mentir ou estou a dizer a verdade? A roxo vale
7,5! Verdade ou mentira?
A: Verdade [em coro]
P: Verdade. Então como é que tu descobriste 7,5€? Que fração é do total?
A: Eu fiz de cabeça! Fiz 7,5 mais 7,5 que vai dar 15. Já estava duas vezes, depois
mais 15, que é outra vez, mais duas vezes depois é mais duas vezes que já ia dar
45. Portanto 7,5 vezes 6 que dá 45 e depois este 6 queria dizer que era 1/6.
P: Está interessante este raciocínio, está ou não está?
A: Está!
P: Ele foi ver quantas vezes é que o 7,5€ cabe na unidade toda até fazer…?
A: 45€.
P: Quantas vezes é que ele teve que juntar 7,5; 7,5; 7,5 para ter 45?
A: 6.
P: Então os 7,5 é uma parte de seis vezes que lá cabem. 7,5 é então 1/6.
A: Então 45 a dividir por 6 deve dar 7,5.

Quando os raciocínios dos dois alunos divergem, o professor
recapitula o raciocínio do Pedro. Fazer este ponto da situação
(KCT) permite contrastar as diferenças entre os dois raciocínios.
Ao fazê-lo o professor apela à justificação, que é um dos
objectivos do desenvolvimento do pensamento algébrico. Notese que o questionamento do professor visa enfatizar a relação
parte todo. Enquanto que o aluno destaca a fração como
operador. Ao concluir que 7,5 é uma parte de 6 que cabem na
unidade, denota que valorizou o raciocínio do aluno percebendo
a relação parte todo que estava implícita (SCK).
Para terminar, o professor apresenta a sua resolução.
P: Eu não fazia contas, não fazia contas complicadas, fazia mentalmente tudo,
com o esquema. Quem é que quer entrar no meu cérebro e dizer o que é que eu
vou fazer ali no esquema. Afonso o que é que achas que vai na minha cabeça o
que é que achas que eu vou tentar fazer ali?
A: Dividir em seis.
P: Eu não sei se é em seis se é em oito. Eu tenho é que dividir aquilo…?
A: Em partes iguais.
P: Em partes iguais! Qual é a mais pequena que lá está? É a roxa [parte que sobra]
é ou não é a roxa?
A: É.
P: Então eu vou dividir em partes iguais à roxa. Olha querem ver este é só dividir
ao meio, não se esqueçam que esta parte roxa veio de metade de um terço olhem
ali. [Enquanto fala vai dividindo a figura em partes iguais]. Em quantas partes está
dividido?
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Figura 6: Esquema desenhado pelo professor no
quadro

A: Seis.
P: Então quanto é que vale o que sobrou para o pai?
A: 1/6 [em coro].
P: Olhem agora quantos sextos é que deu ao Rui?
A: Três [em coro].
P: Quantos sextos deu à Joana? Foi a fração que o Pedro tinha calculado a fração
equivalente há bocado na conta de mais.
A: Dois [em coro].
P: 2/6 foi a fração equivalente que ele tinha calculado há bocadinho em relação a
1/3. Um terço é o mesmo que 2/6, 1/2 é o mesmo que 3/6, sobra 1/6. Eu tinha feito
em esquema. Vocês deviam tentar mais vezes fazer esquemas. Como veem é mais
simples do que estar a fazer estas contas todas. Joaquim é mais fácil ou não é?
A: Muito mais!

Quando o professor divide o esquema em seis partes iguais e vê
quantos sextos pertencem a cada pessoa, recorda os alunos que
essas frações dão os mesmos resultados que aquelas frações
equivalentes que o Pedro tinha estado a calcular. Está deste
modo a conectar as duas formas de representação (KCT).
Também às conexões deve ser atribuído um papel central na
compreensão da matemática. Através do estabelecimento de
conexões, os alunos desenvolvem a sua capacidade de raciocinar
matematicamente.
Considerações Finais
A análise preliminar desta aula permitiu identificar componentes
distintas do conhecimento matemático para ensinar
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manifestados pelo professor que promovem o desenvolvimento
do raciocínio matemático dos alunos. Consideramos que a
postura do professor está de acordo com a perspectiva de
desenvolver o pensamento algébrico, e consequentemente, o
raciocínio matemático defendida por vários autores, uma vez
que foi criado um ambiente de trabalho onde o raciocínio dos
alunos foi tido como ponto de partida, onde impera a
comunicação suportada pelo discurso argumentativo.
Destacamos também as conexões que são estabelecidas pelo
professor, nomeadamente quando utiliza o esquema como
ferramenta intelectual para apoiar os alunos na construção de
objetos, em torno dos quais é possível pensar algebricamente,
desenvolvendo o raciocínio matemático. Desta forma, o
professor demonstra uma visão global do sentido de número
racional, fazendo com que os alunos compreendam a forma
como as ideias matemáticas se interrelacionam e se constroem
umas a partir das outras produzindo um todo coerente. Por isso,
consideramos que essa atitude revela (HCK).
Em síntese, alguns conhecimentos mobilizados pelo professor
foram claramente potenciadores do raciocínio matemático nos
alunos: (i) o uso de material manipulável, ajudou bastante à
compreensão do contexto do problema; (ii) o ambiente criado e
um questionamento hábil permitiu aos alunos comunicarem de
forma clara as suas ideias; (iii) as conexões que foram
estabelecidas; (iv) a atribuição de significados às frações
obtidas; (v) o incentivo que foi dado aos alunos para usarem
uma linguagem cada vez mais formal, por exemplo na tradução
de linguagem oral para linguagem matemática, ou na utilização
de esquemas para expressarem as suas ideias matemáticas. No
futuro, iremos analisar um maior número de sessões,
complementando-as com entrevistas aos professores envolvidos,
no sentido de compreender com maior profundidade quais os
conhecimentos mobilizados na prática docente no ensino dos
números racionais.
Bibliografia
Arcavi, A. (1994). Symbol sense: Informal sense-making in formal mathematics. For
the learning of Mathematics, 14(3), 24035.

436

Raciocínio Matemático
Arzarello, F., Bazzini, L., & Chiappini, G. (2001). A model for analysing algebraic
processes of thinking. In R. Sutherland, T. Rojano, A. Bell & R. Lins (Eds.),
Perspectives on school algebra. Dordrecht: Kluwer.
Blanton, M. & Kaput, J. (2005). Characterizing a classroom practice that promotes
algebraic reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 36(5),
412–446.
Blanton, M., & Kaput, J. (2008). Building disctrict capacity for teacher development
in algebraic reasoning. In J. Kaput, D. Carraher, & M. Blanton (Eds.), Algebra in
the Early Grades (pp. 133–160). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1994). Investigação qualitativa em educação: Uma
introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora.
Carraher, D., & Schliemann, A. (2007). Early algebra and algebraic reasoning. In F.
K. Lester (Ed.) Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and
Learning (pp. 669–705). Charlotte, NC: NCTM & Information Age Publishing.
Cusi, A. & Malara, N. (2007). Approaching Early Algebra: Teachers’ educational
processes and class-room experiences. Quadrante, XVI(1), 57–80.
Hill, H.C., Ball, D.L., & Schilling, S.G. (2008). Unpacking pedagogical content
knowledge: Conceptualizing and measuring teachers’ topic specific knowledge
of students. Journal for Research in Mathematics Education, 39(4), 372-400
Kaput, J. (1999). Teaching and learning a new algebra. In E. Fennema, & T. Romberg
(Eds.), Mathematics classrooms that promote understanding (pp. 133–155).
Mahwah, NJ: Erlbaum.
Kieran, C. (2007). Developing algebraic reasoning: The role of sequenced tasks and
teacher questions from the primary to the early secondary school levels.
Quadrante, 16(1), 5-26.
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 &
44.
Monteiro, C., & Pinto, H. (2007). Desenvolvendo o sentido do número racional.
Lisboa: APM
ME-DGIDC (2007). Programa de Matemática do Ensino Básico.
http://sitio.dgidc.min-du.pt/matematica/Documents/ProgramaMatematica.pdf
Ponte, J. P. (1995). Saberes profissionais, renovação curricular e prática lectiva. In L.
Blanco & V. Mellado (Eds.), La formación del profesorado de ciencias y
matemática en España y Portugal (pp. 187-202). Badajoz: Universidad de
Extremadura.
Ponte, J. P. (1998). Da formação ao desenvolvimento profissional. In APM (Ed), Atas
do ProfMat 98 (pp. 27-44). Lisboa: APM.
Post, T., Cramer, K., Behr, M., Lesh, R., & Harel, G. (1993). Curriculum
implications of research on the Learning, teaching, and assessing of
rational number concepts. In T. Carpenter & E. Fennema (Eds.), Research
on the learning, teaching, and assessing of rational number concepts (pp.
327-362). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

437

O PAPEL DAS FUNÇÕES DA DEMONSTRAÇÃO
NO DESENVOLVIMENTO DOS ESQUEMAS
DEMONSTRATIVOS DOS ALUNOS
Margarida Rodrigues
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa
margaridar@eselx.ipl.pt
Resumo
Este artigo foca a problemática da demonstração na matemática escolar.
Apresenta parte de um estudo que teve como objetivo identificar as formas como
os alunos validam os resultados matemáticos, relacionando-as com a prática social
desenvolvida na aula. O estudo situa-se num paradigma interpretativo e, focandose nos significados dos participantes— uma turma de 9.º ano, de onde foi
selecionado um grupo de quatro alunos para alvo de registo vídeo e áudio, e a
respetiva professora—, foi orientado pelas seguintes questões: 1) qual a natureza
da demonstração no contexto escolar?, 2) qual o papel da demonstração na
atividade matemática escolar?, e 3) como se relaciona a concretização da
demonstração com a prática social desenvolvida na aula de Matemática? Os
resultados discutidos no presente artigo reportam-se ao papel das funções da
demonstração na evolução dos alunos para a utilização de esquemas
demonstrativos dedutivos, quer nas situações pautadas pela existência de uma fase
de conjeturação quer nas situações caracterizadas pela ausência de conjeturação.

Palavras chave: funções da
demonstrativo, matemática escolar

demonstração,

esquema

Introdução
O presente artigo apresenta parte de um estudo que teve como
objetivo a identificação do modo como os alunos procedem à
validação das suas conjeturas, tendo a mesma sido equacionada
no âmbito da prática social desenvolvida na aula. O
desenvolvimento da investigação visou dar resposta às seguintes
questões: 1) qual a natureza da demonstração no contexto
escolar?, 2) qual o papel da demonstração na atividade
matemática escolar?, e 3) como se relaciona a concretização da
demonstração com a prática social desenvolvida na aula de
Matemática? Neste artigo, são apresentados e discutidos
resultados relacionados unicamente com a segunda questão.
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O artigo começa por focar aspetos teóricos que serão
mobilizados na discussão dos resultados empíricos,
nomeadamente o conceito de esquema demonstrativo e as
perspetivas de educadores matemáticos sobre as funções da
demonstração. Seguidamente, é apresentada a metodologia
seguida na investigação. Alguns dos resultados são descritos e
analisados e finalmente, são explanadas as conclusões relativas
aos resultados apresentados no artigo.
Conceito de esquema demonstrativo
O conceito de esquema demonstrativo (proof scheme no
original) é um conceito-chave da perspetiva compreensiva de
demonstração apresentada por Harel e Sowder (2007), sendo a
subjetividade a sua principal característica. A ênfase na
subjetividade deve-se ao reconhecimento de que é indispensável
aos professores identificar o conhecimento atual dos seus
alunos. Também Balacheff (1991) considera importante partir
da compreensão da forma como os alunos estabelecem a
verdade das afirmações matemáticas: "To understand what
happens we have to enter the students’ world (...). In other
words, we must make our own Copernican revolution.
(Balacheff, 1991, p. 175)
Harel e Sowder (2007) definem esquema demonstrativo de uma
pessoa, ou de uma comunidade, como aquilo que constitui a
obtenção de certeza e a persuasão para essa pessoa, ou
comunidade, sendo que estes dois processos ocorrem em
simultâneo. "Proving emerges as a response to cognitive-social
needs, rather than exclusively to cognitive needs or social
needs” (Harel & Sowder, 2007, p. 809). Assim, os esquemas
demonstrativos podem variar de pessoa para pessoa ou de
comunidade para comunidade, assim como a mesma pessoa, ou
comunidade, pode usar diferentes esquemas demonstrativos na
mesma tarefa, significando que pode passar por diferentes níveis
de sofisticação na obtenção da certeza. Passo a apresentar a
classificação dos esquemas demonstrativos proposta pelos
autores:
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1. Esquemas demonstrativos de convicção externa
a. autoritário (a autoridade pode ser o professor ou
o manual escolar)
b. ritual (baseado na aparência do argumento; por
exemplo, a existência de duas colunas para
provas em geometria)
c. simbólico
não-referencial
(depende
da
manipulação simbólica, com símbolos ou
manipulação sem sistema potencial de referentes
coerentes, aos olhos dos alunos)
2. Esquemas demonstrativos empíricos
d. indutivo (evidência de exemplos, sendo às vezes
unicamente um exemplo)
e. percetivo
3. Esquemas demonstrativos dedutivos
f. transformativo (possui três características:
generalidade,
pensamento
operacional
e
inferência lógica; o pensamento operacional é
usado quando o indivíduo forma objetivos e subobjetivos e tenta antecipar os seus resultados
durante o processo)
g. axiomático (além de ser transformativo, inclui a
compreensão de que o processo inicia-se a partir
de axiomas).
Nesta aceção, encontram-se incluídas as várias formas de os
alunos validarem as afirmações matemáticas, não se restringindo
ao que é considerado demonstrar em matemática, e que os
autores designam por esquemas demonstrativos dedutivos
axiomáticos. Harel e Sowder (2007), apresentando o estado de
arte atual relativamente à demonstração na educação
matemática, referem os resultados obtidos por estudos empíricos
incidentes (a) nos desempenhos dos alunos, (b) nas práticas
profissionais dos professores, e (c) em exemplos de experiências
curriculares desenhadas com o objetivo de desenvolver nos
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alunos competências em demonstrar. Esses resultados são
interpretados à luz do conceito de esquema demonstrativo.
Os estudos desenvolvidos ao nível do currículo realizado
evidenciam que a grande maioria dos estudantes, em todos os
países, desde os níveis mais básicos até ao nível superior, usa os
esquemas demonstrativos empíricos (Chazan & Lueke, 2009;
Healy & Hoyles, 2000; Recio & Godino, 2001; Rodrigues,
2008). A vasta disseminação deste tipo de esquema e a quase
ausência de esquemas demonstrativos dedutivos nos alunos de
todos os níveis de ensino, à escala internacional, revelam que os
vários sistemas educativos têm sido, até à data, incapazes de
promover nos seus estudantes o desenvolvimento de argumentos
dedutivos, de maior sofisticação, correspondentes ao que será
desejável em educação matemática.
Os estudos desenvolvidos no âmbito do nível curricular de ação
indicam que a maioria dos professores não atribui grande
importância à demonstração, não a abordando nas suas aulas. E
para muitos professores, os esquemas demonstrativos empíricos
são os mais dominantes para suportar resultados e afirmações
matemáticas (Harel & Sowder, 2007).
Por último, os estudos incidentes em experiências curriculares
valorativas da demonstração, colocadas em ação por professores
com uma intervenção adequada, mostram que esses currículos
podem ajudar os alunos, desde muito cedo, a desenvolver o
raciocínio dedutivo (Harel & Sowder, 2007). Nesse sentido, é
importante que o professor indague sempre sobre o porquê da
resposta dada pelo aluno, sem colocar na entoação da voz
qualquer juízo validativo da mesma, e que direcione a discussão
matemática para o seio da turma, levando os alunos a
argumentar uns com os outros (Fonseca, 2004). De acordo com
Balacheff (2010), o professor tem um papel fundamental no
desenho de situações didáticas conducentes à validação das
afirmações matemáticas por meio da demonstração. Nesse
sentido, a devolução aos alunos da responsabilidade pela
validação das afirmações matemáticas deverá ser uma
preocupação do professor (Balacheff, 1991).
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As funções da demonstração
De acordo com de Villiers (2001), a demonstração tem múltiplas
funções, que não são mutuamente exclusivas, contestando a
ideia generalizada de associar a demonstração primordialmente
à sua função de verificação/convencimento. Apesar de não
ignorar a importância desta função, de Villiers (2001; 2004) não
a considera como função predominante no seio dos próprios
matemáticos, já que entende que a demonstração não é um prérequisito para a convicção: a convicção pessoal é obtida pela
verificação em muitos casos particulares e, portanto, pela
evidência indutiva. Na sua perspetiva, é a convicção que
constitui um pré-requisito para a demonstração já que se não
estivessem previamente convencidos das suas conjeturas, os
matemáticos procurariam um contra-exemplo e não se sentiriam
motivados a levar tanto tempo a demonstrá-las. O autor defende
a importância da função verificativa principalmente no caso de
resultados não intuitivos duvidosos ou surpreendentes.
Hersh (1997), embora atribuindo à demonstração em
matemática um papel primordial de convencimento da
comunidade matemática, não a associa à auto-convicção,
admitindo, porém, que interessa mais aos matemáticos
compreender a demonstração do que simplesmente verificar se
uma dada conjetura é correta. Também Hanna e Jahnke (1999)
referem o facto de os matemáticos ficarem insatisfeitos com
demonstrações que não providenciem qualquer explicação sobre
os motivos por que é verdadeiro um dado teorema, mesmo que
estabeleçam indubitavelmente a sua veracidade. Assim, a
contribuição mais significativa da demonstração na prática dos
matemáticos é a promoção da compreensão matemática (de
Villiers, 2001; 2004; Hanna & Jahnke, 1999; Hanna, 2000). O
que marca verdadeiramente a demonstração é a natureza
conceptual com as suas qualidades reveladoras dos aspetos
matemáticos principais da solução de um dado problema.
Para de Villiers (2001), a demonstração pode ser vista como um
processo com múltiplas funções:


verificação/convencimento (acerca da verdade de uma
dada afirmação)
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explicação (acerca do motivo por que é verdadeira)



descoberta (de novos resultados)



sistematização (organização de vários resultados num
sistema dedutivo de axiomas, conceitos principais e
teoremas)



comunicação
matemático)



desafio intelectual (gratificação
construção de uma demonstração).

(transmissão

do

conhecimento
resultante

da

Hanna (2000), além das funções enunciadas acima, acrescenta
ainda as seguintes funções:


construção (de uma teoria empírica)



exploração (do significado de uma definição ou das
consequências de uma assunção)



incorporação (de um facto conhecido num novo
quadro e visão do mesmo numa nova perspetiva).

Hanna (2000) e de Villiers (2004) discutem também a
importância da demonstração no currículo de Matemática,
considerando que, embora sendo atividades distintas, quer a
exploração quer a demonstração são complementares e cada
uma reforça a outra. Se a exploração de um problema permite
alcançar a sua estrutura e as suas ramificações, será a
demonstração que poderá conduzir a uma compreensão explícita
de todas as suas ligações.
Do ponto de vista epistemológico da natureza da matemática,
será importante que os alunos compreendam que a certeza dos
resultados matemáticos só é alcançada através da demonstração
(Balacheff, 2010; Jahnke, 2010). Os alunos, em todos os níveis
de ensino, devem ser consciencializados desta diferença
fundamental entre a matemática e as outras ciências: enquanto a
ciência é baseada, em geral, nas suas asserções empíricas, as
regularidades encontradas em matemática não constituem uma
prova (Balacheff, 2010; de Villiers, 2004).
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No entanto, este facto pode ser portador de alguns equívocos
como o de se supor que os alunos, à partida, têm esta conceção
de demonstração e da natureza da matemática. A clarificação,
junto dos alunos, da interação entre a experimentação e a
dedução e a relação entre a matemática e o mundo real constitui
um dos grandes desafios dos educadores matemáticos (de
Villiers, 2010; Hanna, 2000).
Segundo Hanna (2000), deve ser preocupação de qualquer
professor discutir com os alunos o papel da demonstração em
matemática, salientando quer a sua importância quer as suas
limitações. Refere ainda que as múltiplas funções da
demonstração em matemática emergem como produto de um
longo desenvolvimento histórico e que no contexto de sala de
aula, os alunos começam por lidar com a demonstração nas suas
duas funções essenciais: verificação e explicação. No entanto, é
à segunda função que a autora confere uma importância
primordial, visão partilhada por outros autores (Balacheff, 2010;
Herbst & Balacheff, 2009; Hersh, 1997). Assim, segundo esta
perspetiva, a principal função da demonstração, na sala de aula,
é a promoção da compreensão matemática. No entanto, os
professores, em geral, apenas reconhecem a função verificativa
da prova (Harel & Sowder, 2007). Hersh (1997) distingue
claramente o papel da demonstração na investigação matemática
(o de convencer) do papel da demonstração na sala de aula (o de
explicar). Este autor argumenta que, no contexto da aula de
Matemática, os alunos ficam facilmente convencidos e que não
precisam da demonstração para esse efeito; precisam dela para
explicar e compreender por que é que um teorema é verdadeiro.
Metodologia
O estudo foi conduzido sob o paradigma de investigação
interpretativo, sendo de tipo qualitativo, e como tal, teve como
propósito central a compreensão do fenómeno, a partir das
perspetivas dos participantes envolvidos. O foco central deste
tipo de investigação reside na interpretação de significados de
ações locais e de processos decorridos em situações específicas
(Erickson, 1986). A investigadora ficou imersa no fenómeno em
estudo de modo a conseguir apresentar as definições da situação
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desses mesmos participantes (Bogdan & Biklen, 1991/1994),
tendo recolhido os dados no contexto natural dos participantes:
as aulas de Matemática.
A natureza interpretativa da metodologia adotada no estudo
adequou-se à problemática investigada, tendo-se procurado
atender à complexidade do fenómeno de validação do
conhecimento por parte dos alunos, equacionando todos os seus
componentes — natureza da validação, o papel da demonstração
na aula de Matemática e a prática social — de uma forma
holística já que todos eles se influenciam reciprocamente. A
abordagem qualitativa adequa-se às investigações em que os
componentes do fenómeno não podem ser estudados
isoladamente (Merriam, 1991).
Os participantes no estudo foram uma turma de 9.º ano e a
respetiva professora de Matemática. Os dados foram recolhidos
nas aulas de Matemática, durante um ano letivo. A professora
usava, frequentemente, nas suas aulas, a modalidade de trabalho
de grupo, pelo que a formação dos grupos foi feita no início do
ano letivo, tendo a escolha da sua composição sido da
responsabilidade dos alunos e mantida em todo o ano. De entre
esses grupos de quatro alunos, foi selecionado um grupo cujo
trabalho na aula de Matemática foi alvo de videogravação. O
critério de seleção do grupo foi o de ser um grupo caracterizado
por os seus elementos, habitualmente, discutirem, entre si, as
suas ideias, para facilitar o acesso às suas formas de raciocinar e
ao modo como as mesmas evoluem em interação com os
colegas. Com o objetivo de observar o princípio ético de
anonimato dos alunos participantes no estudo, foram usados
pseudónimos para os alunos do grupo-alvo selecionado e foi
obtido consentimento informado de todos os intervenientes.
Foi utilizada a triangulação metodológica, tendo sido utilizadas
as seguintes técnicas de recolha de dados: entrevistas
semiestruturadas videogravadas à professora e a cada um dos
elementos do grupo-alvo e realizadas no final do ano letivo,
observação participante e naturalista, e análise de documentos.
As entrevistas foram usadas para se aceder às perspetivas dos
participantes, não captáveis pela observação direta (Patton,
2002), com o propósito de recolher dados relativos às suas
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perspetivas pessoais sobre diversos domínios, incluindo a forma
como os mesmos encaravam, no final do ano letivo, a
demonstração na aula de Matemática. Os documentos utilizados
como fontes de informação incluem: (a) os registos áudio e
vídeo, (b) as notas de campo, e (c) os trabalhos de todos os
alunos da turma.
Tanto a teoria como as questões impulsionadoras do estudo
orientaram os processos de recolha e análise de dados (Erickson,
1986; Merriam, 1991), tendo existido uma interação entre a
dedução e a indução. No âmbito da análise de dados, os dados
foram organizados por tipo de material semelhante (Bogdan &
Biklen, 1991/1994) e procedeu-se a uma redução dos dados. As
categorias analíticas foram essencialmente sugeridas pelas
questões da investigação, e definidas, antecipadamente, com
base na revisão da literatura, mas foram também geradas
interativamente pelos dados, tomando assim uma especificidade
descritiva dos mesmos. No âmbito do presente artigo, são
consideradas as seguintes categorias: (a) esquemas
demonstrativos usados pelos alunos, (b) natureza da
demonstração (forma algébrica ou narrativa), e (c) funções da
demonstração. Procurou-se, ainda, criar relações entre as
categorias analíticas na procura da compreensão global do
fenómeno em estudo, em clara articulação com os conceitos
teóricos.
Apresentação de resultados
Nesta secção, serão apresentadas e analisadas duas situações
empíricas, a primeira das quais envolvendo o estabelecimento de
conjeturas por parte dos alunos, e a segunda caracterizada pela
ausência de conjeturação.
Tarefa Investigações com espelhos
Esta situação incide no trabalho dos alunos face a uma tarefa em
que era pedido, além de outras questões, o traçado dos eixos de
simetria em polígonos regulares, tendo espelhos como recurso.
Apesar de disporem de espelhos, estes foram usados uma única
vez para traçar o primeiro eixo do triângulo, sendo que o
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espelho foi colocado no sítio exato do eixo, tendo, pois, servido
como confirmação e não como descoberta da respetiva
localização. Os restantes eixos, quer do triângulo quer dos
outros polígonos, foram traçados sem qualquer auxílio do
espelho. O grupo-alvo foi preenchendo a tabela (figura 1) à
medida que ia fazendo o traçado dos eixos.
a) Descubram todos os eixos de simetria de cada
polígono. (Experimentem e registem).
N.º de lados do
polígono regular

3

4

5

6

7

N.º de eixos de
simetria

8

...

n

...

b) Observando a tabela que preencheram, a que
conclusões podem chegar?
c) Em cada um dos polígonos regulares, expliquem como
são os eixos de simetria em relação aos vértices e aos
lados. (Por onde passam os eixos?)
Fig. 1. Parte do enunciado da tarefa

Após o preenchimento da tabela para os casos do triângulo e do
quadrado, a Sara formulou uma conjetura oralmente: “Estou a
ver que o número de lados e o número de eixos vai ser sempre
igual”. Apesar da verificação desta relação apenas para dois
casos, a mesma foi logo generalizada para todos os polígonos
regulares e confirmada, depois, com o traçado concreto dos
eixos nos polígonos até oito lados.
Para os estudantes, a conjetura formulada assumiu um caráter
validativo. Nesta fase de trabalho, eles acreditavam na sua
veracidade mas não compreendiam a razão justificativa dessa
relação. Foi a pretensão de dar resposta à alínea c) que fez com
que passassem do esquema demonstrativo empírico indutivo
inicial para o esquema demonstrativo dedutivo transformativo.
Quando se preparavam para responder a esta questão, a
professora interagiu com o grupo.
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Ricardo- Então, é aqui que eu tava sic a dizer que era a mediatriz.
Professora- Vá… E são todas? Todas elas têm aquela posição que a gente tava
sic ali a referir? Todos os eixos…
Ricardo- Todos os eixos vértice-lado…
Professora- (...) Mas a questão que se põe aqui é: será que a posição dos eixos de
simetria é sempre a mesma, não é verdade? (...) (aponta para o triângulo) (...)
(aponta agora com a régua para o quadrado) Pronto, agora aqui, no quadrado, no
quadrilátero.
Ricardo- (intervindo de forma imediata) Lado com lado. Vértice com vértice. (...)
Stora, então os ímpares é vértice-lado e os pares vértice-vértice, lado-lado.
Professora- Então, vamos lá!... Estás a pensar numa teoria, não é? Então, vamos lá
a ver se essa teoria tem sentido. Vamos lá verificar. Vamos lá! Pronto. (afasta-se)

A alusão do Ricardo à mediatriz evidencia a transposição que
ele fez das propriedades conhecidas e apropriadas da mediatriz
para os eixos de simetria dos polígonos: os eixos passam pelo
ponto médio dos lados dos polígonos, sendo perpendiculares aos
mesmos. A consciência do diferente modo como os eixos
atravessam os polígonos regulares consoante o seu número de
lados é par ou ímpar só emergiu no decurso do diálogo travado
com a professora quando a mesma focou a atenção dos alunos
para esse aspeto, apontando para polígonos concretos. A
reflexão associada à experimentação é essencial para que ocorra
a aprendizagem matemática. Neste caso, o questionamento
conduzido pela professora levou os elementos do grupo a
reparar em aspetos a que não prestaram atenção aquando do
traçado dos eixos. Após a observação dos casos concretos, o
Ricardo procedeu a uma generalização para quaisquer polígonos
regulares--"os ímpares é vértice-lado e os pares vértice-vértice,
lado-lado"--valorizada pela professora quando a designou por
teoria.
Um pouco depois, foi a investigadora que se aproximou do
grupo, tendo incentivado o grupo a relacionar as duas
regularidades identificadas, a igualdade numérica entre lados e
eixos, e o modo diferenciado de localização dos eixos: "Agora
tentem explicar, com base nisso, com base que passa de uma
maneira para os ímpares e de outra maneira prós sic pares,
porque é que é sempre o mesmo número". Após este pedido, os
alunos enveredaram pela construção de um esquema
demonstrativo dedutivo, embora com uma natureza informal e
narrativa. Apresenta-se, em seguida, mais um extrato alusivo a
um momento de interação do grupo com a professora:
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Professora- O que é que vocês pretendem explicar?
Ricardo- O número de eixos.
Professora- A quantia? (apontando para o quadrado) Quantos são ali os que
passam lado-lado?
Alunos- Dois.
Professora- Como é esse número em relação ao número de lados?
Maria- Quatro.
Ricardo- Ah! É metade!
Professora- E os que unem os vértices opostos?
Ricardo- Também dois.
Professora- (olhando para o Ricardo) Agora verifica se essa teoria… Estás a
verificar essa hipótese (aponta primeiro para o quadrado e depois para o
hexágono e o octógono) a relacionar com outros, com o de seis, com o de oito
lados. (afasta-se)

Assim que a professora se afastou, o Ricardo começou logo a
escrever na sua ficha e os restantes elementos do grupo
espreitaram o seu registo para responder o mesmo:
Nos polígonos regulares, os eixos de simetria em relação aos vértices e aos lados é
que:
Ímpares- os eixos de simetria passam de vértice-lado, tendo por isso o mesmo nº
de eixos de simetria quanto ao nº de vértices.
Pares- os eixos de simetria passam de lado-lado e vértice-vértice tendo por isso
metade de eixos de simetria do que a soma de vértices com os lados.

No caso dos polígonos com número ímpar de lados, os alunos
explicitam a relação de igualdade entre o número de eixos e o
número de vértices, apesar da tabela referir os lados e não os
vértices. Assim, os alunos evidenciam que assumem
implicitamente existirem sempre tantos lados quantos os vértices
em qualquer polígono. No caso dos polígonos com número par
de lados, poder-se-ia traduzir a expressão narrativa usada pelo
grupo por um argumento algébrico conciso e formal:
.
Como por cada par de vértices só passa um eixo de simetria
(metade) e por cada par de lados, só passa um eixo de simetria
(metade), à soma 2n corresponde metade de eixos de simetria. O
que o seu registo deixa omisso, ou subentendido, é que a metade
de 2n é n, de modo a estabelecer, de forma dedutiva e
fundamentada, a relação de igualdade enunciada na alínea
anterior, ainda sob a forma de conjetura. Esta omissão evidencia
que a construção da demonstração teve, para os alunos,
unicamente a função de explicar a razão por que era verdadeira a
relação de igualdade. A conjetura foi encarada, sempre, como
uma verdade conclusiva. Logo, os alunos não sentiram
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necessidade de verificar, pela dedução, uma verdade acerca da
qual já estavam convictos.
Tarefa Circunferência e ângulos
Face à tarefa, a realizar com papel e lápis, “Construam um
quadrilátero inscrito numa circunferência (todos os seus vértices
pertencem à circunferência). O que poderão dizer acerca da
soma das amplitudes dos ângulos opostos desse quadrilátero?”,
o grupo-alvo fez a seguinte construção (os arcos só foram
pintados posteriormente):

Figura 2. Quadrilátero inscrito na circunferência

No grupo, o Ricardo verbalizou a relação entre as amplitudes do
ângulo inscrito e do ângulo ao centro. Segue-se o extrato
transcrito deste momento do trabalho do grupo:
Ricardo- Ângulo… Ângulo ao centro… (aponta para a folha de papel) É vértice
aqui. (a Maria aponta também)
Sara- (impercetível)
Ricardo- Deixa-me... (leva as mãos à cabeça) Deixa-me pensar.
Sara- Não tem nada a ver.
Ricardo- Tem! Tem!
Sara- Como? Explica.
Ricardo- Lembra-te que o ângulo inscrito é sempre metade do ângulo ao centro.
Então…

A construção assume, desde o início, um caráter genérico,
representativa de quaisquer quadriláteros inscritos numa
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circunferência, nunca tendo sido encarada pelos alunos como
um exemplo específico. Assim, nenhum elemento do grupo se
lembrou de usar o transferidor e medir aqueles ângulos
específicos nem sugeriu a experimentação por meio da
construção de outros quadriláteros naquelas condições, com
vista a verificar a relação existente em casos concretos
específicos e a generalizar, depois, indutivamente. A sua
abordagem ao problema é de natureza teórica: procuraram uma
propriedade matemática que lhes facultasse a solução para a
generalidade dos quadriláteros cíclicos. Não adotaram, pois, um
esquema demonstrativo empírico. Vejamos o extrato seguinte:
Maria- Não percebi nada.
Ricardo- Dá-me uma régua. Preciso de uma régua! (traça na folha o diâmetro da
circunferência com o auxílio da régua)
Sara- O que é que estás a fazer, Silva?
Ricardo- Pensa. Ângulo ao centro… (passa com os dedos por cima do traçado da
circunferência) 360, certo? O ângulo inscrito… O ângulo inscrito é sempre
metade do ângulo ao centro.
Sara (fazendo coro com o Ricardo)- sempre metade desse ângulo ao centro.
Ricardo (falando diretamente para a Sara e apontando no papel para os pontos
da circunferência intersetados pelos ângulos inscritos)- Então, daqui até aqui é
90. Daqui para aqui é 90. 90 mais 90 é 180. Percebeste?
Sara- Não.
Ricardo- Então, descobrimos que a soma dos ângulos opostos é sempre 180.
Sara- Não.
Ricardo- Tou [sic] a brincar. Não é assim.
(…)
Sara- Não. Nenhum deles está direitinho. Para ser direitinho, para ser 90º (traça
no papel com o lápis), tinha de estar aqui.
Ricardo- (falando ao mesmo tempo que a Sara) Ya. Eu sei.

O facto de o Ricardo ter traçado o diâmetro como representação
de ângulo ao centro (não visível na figura pois foi apagado
posteriormente) levou-o a concluir que cada ângulo inscrito
mediria metade desse valor, ou seja, 90º. Ao ser contestado pela
Sara, o Ricardo deu-lhe razão. A justificação, enunciada pela
Sara, fundamenta-se na perceção das amplitudes dos ângulos
inscritos: “Não. Nenhum deles está direitinho. Para ser
direitinho, para ser 90º, tinha de estar aqui.” (esquema
demonstrativo empírico percetivo). Assim, apesar de o Ricardo
ter visto que a soma das amplitudes dos dois ângulos ao centro
seria 360º, ninguém, no grupo, conseguiu estabelecer a
conclusão dedutiva da relação enunciada inicialmente. A
assunção errada de ângulo ao centro correspondente a ângulo
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inscrito fez com que o raciocínio do Ricardo se focasse, depois,
na amplitude particular de um ângulo ao centro e não na soma
das suas amplitudes.
O Bernardo decidiu chamar a professora que os orientou para as
amplitudes dos arcos. Assim que o Bernardo assinalou as
extremidades dos arcos, o Ricardo exclamou “Já sei!” e a
professora olhou e sorriu para ele. A Maria fez o registo
diferenciado dos arcos, pintando-os de cores diferentes. Aquela
exclamação do Ricardo manifesta o insight que teve nesse
momento, ao relacionar a soma das amplitudes dos dois ângulos
inscritos correspondentes aos arcos com a soma das amplitudes
dos dois arcos. Enquanto com os ângulos ao centro, acabou por
ignorar a sua soma, por assumir que conhecia a amplitude
particular de cada um, desta vez raciocinou com a soma, por
desconhecer a amplitude de cada um dos arcos. No momento
seguinte, o Ricardo, apesar de o seu raciocínio se ter
desenvolvido com base em relações gerais, usou exemplos na
explicação que fez aos colegas com o intuito de os mesmos
perceberem a relação em causa e generalizarem depois para
qualquer ângulo: "faz de conta que aqui é 100, este aqui é 260.
(...) Isto é o ângulo inscrito. O arco do ângulo inscrito é sempre
o dobro. (...) 130 mais 50 dá 180. Logo, é 180. Seja qual for".
No entanto, o entendimento da relação dedutiva encontrada pelo
Ricardo só foi cabalmente conseguido com nova intervenção
nesse sentido da professora, ao chamar a atenção para a soma
dos dois arcos. No final, o grupo redigiu a resposta à questão
colocada na tarefa:
Todos os ângulos opostos dos quadriláteros inscritos numa circunferência
somados dão 180º, pois os arcos correspondentes aos ângulos inscritos de cada
vértice dão sempre 360º, logo a soma dos dois ângulos inscritos é metade da soma
dos seus arcos correspondentes, logo dão sempre 180º.

A sua resposta encerra uma demonstração narrativa e informal
com múltiplas funções: verificação, explicação, descoberta e
comunicação. A demonstração permitiu descobrir uma dada
propriedade matemática — a da soma das amplitudes dos
ângulos opostos de um quadrilátero inscrito numa circunferência
— estabelecendo a respetiva veracidade e explicando a razão
por que é a mesma verdadeira, simultaneamente. Por outro lado,
foi por meio dela que os alunos comunicaram, por escrito, a
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descoberta dessa nova propriedade, usando um discurso
narrativo habitual na sua forma de comunicar os raciocínios
desenvolvidos na aula de Matemática. Neste caso, a convicção
não foi obtida pela testagem em diversos exemplos particulares
e os alunos não chegaram a estabelecer qualquer conjetura, já
que o quadrilátero foi encarado de um ponto de vista geral e
teórico, sem atender às suas características específicas.
A concluir
Os resultados atrás discutidos permitem concluir acerca do papel
que as funções da demonstração podem assumir no
desenvolvimento dos esquemas demonstrativos dos alunos. Nas
situações caracterizadas pela existência de uma fase de
conjeturação, os alunos adotam inicialmente esquemas
demonstrativos empíricos, já que as suas conjeturas são apoiadas
pela verificação nalguns exemplos, não sentindo necessidade de
proceder à sua validação. Assim, as conjeturas são encaradas
como conclusões verdadeiras sobre as quais não têm dúvidas.
Ao serem incentivados pela professora a explicar a razão por
que se verifica uma dada propriedade matemática, expressa na
conjetura, os alunos enveredam pela elaboração de esquemas
demonstrativos dedutivos com a única função de explicar por
que é verdadeira a conjetura, formulada antes com base em
exemplos específicos. Ou seja, a função explicativa da
demonstração constitui o motor da atividade matemática dos
alunos, fazendo-os evoluir de um patamar mais rudimentar,
circunscrito a exemplos particulares, para um patamar de maior
sofisticação matemática, alcançando um nível superior de
compreensão matemática, sustentada pela fundamentação
teórica alusiva a entes matemáticos gerais. Estas situações
caracterizam-se pela existência de fases: inicialmente, a
conjeturação coincide com a verificação feita por meio de
esquemas demonstrativos empíricos; a segunda fase alcança a
compreensão dos fenómenos matemáticos por meio de
esquemas demonstrativos dedutivos, elaborados com a função
explicativa. Tal como defendido por vários autores (Hanna,
2000; Hersh, 1997), no contexto escolar, os alunos ficam
facilmente convencidos, precisando da demonstração, não para
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estabelecer ou verificar a veracidade dos resultados
matemáticos, mas sim para explicar e compreender por que é
que os mesmos são verdadeiros.
Nas situações caracterizadas pela ausência de conjeturação, a
descoberta da solução da tarefa constitui, simultaneamente, o
processo de elaboração de esquemas demonstrativos dedutivos e
o meio de produção de novo conhecimento, sendo que os alunos
lidam, desde o início, com objetos matemáticos gerais,
procurando nos mesmos propriedades teóricas justificativas dos
fenómenos matemáticos, e ignorando os seus aspetos
particulares e específicos. Dada a ausência de conjeturação, e o
desconhecimento da propriedade a descobrir e a demonstrar,
estes esquemas demonstrativos dedutivos transformativos são,
nestas circunstâncias, desprovidos de qualquer antecipação. Isto
é, são esquemas que se caracterizam pela generalidade e
inferência lógica, não possuindo, todavia, a característica do
pensamento operacional, tal como descrito por Harel e Sowder
(2007). Nestas situações, a função de descoberta da
demonstração é o motor da atividade dos alunos, conduzindo-os
à elaboração de esquemas demonstrativos dedutivos com
múltiplas e simultâneas funções: descoberta, verificação,
explicação e comunicação. Uma vez que todo o trabalho
exploratório se baseia em relações teóricas e gerais, os alunos
não chegam a estabelecer conjeturas fundadas em exemplos
empíricos, sendo por meio da demonstração que conseguem
descobrir as propriedades e, ao mesmo tempo, verificá-las
quanto à sua veracidade para a generalidade dos casos, bem
como explicá-las e compreendê-las.
Em suma, se nas situações com conjeturação pelos alunos, é a
função explicativa da demonstração que assume um papel
fundamental na evolução dos estudantes, nas situações em que
os alunos não chegam a conjeturar, é a função de descoberta que
assume um papel essencial, embora esta função se concretize em
simultaneidade com uma multiplicidade de outras funções.
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RESUMO
Os problemas de otimização são um tema importante tanto na matemática como
no ensino da matemática.
Nesta comunicação apresentamos parte de uma investigação histórica acerca dos
problemas de otimização em que começámos por analisar algumas obras
históricas, passando depois aos programas oficiais portugueses e, por fim, alguns
manuais escolares portugueses. Essa investigação teve como objetivo identificar
as obras, programas e manuais que abordavam os problemas de otimização bem
como caraterizar esses problemas e respetivas demonstrações ou resoluções.
A primeira referência que encontrámos nos livros históricos foi na obra Elementos
de Euclides no século IV. a. C., ou seja, antes de se usar a derivada. Assim, nesta
comunicação iremos apresentar um problema de otimização presente na obra de
Euclides e um problema idêntico, um caso particular, que atualmente se encontra
nos manuais escolares do ensino secundário que, tal como na obra de Euclides, é
resolvido sem o recurso à derivada. Vamos analisar cada um deles e verificar o
tipo de raciocínio utilizado na sua demonstração ou resolução.

Palavras chave: Raciocínio dedutivo, raciocínio heurístico,
problemas de otimização, manuais escolares, história do ensino
da matemática.
Introdução
Desde que os problemas de otimização surgiram nos manuais
escolares portugueses, estes são resolvidos, maioritariamente,
através do cálculo da derivada de uma função. Mas, que tipo de
problemas e como se resolviam antes de surgir a derivada? Será
que a introdução do uso da calculadora gráfica no Ensino
Secundário acarretou alguma alteração? Os manuais escolares
atuais contemplam problemas de otimização idênticos aos das
obras históricas? Existe alguma relação entre os raciocínios
utilizados na resolução?
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Tendo como base estas questões, elaborámos um estudo
histórico acerca dos problemas de otimização. Verificámos
quando surgiram na História da Matemática, quais os
matemáticos que os estudaram e a forma como estes os
resolviam antes e depois de surgir o conceito de derivada.
Verificámos ainda quando foram inseridos nos programas
oficiais e nos manuais escolares portugueses, que tipo de
problemas eram apresentados e como se realizava a sua
resolução.
Ao longo deste texto, entenda-se problema de otimização como
um problema em que se pretende determinar a solução ótima.
Apesar de haver muitos métodos para resolver estes problemas,
vamos restringir-nos aqueles em que intervém duas variáveis
relacionadas mediante uma conexão a partir da qual se obtém
uma função de uma só variável, definida num intervalo do
conjunto dos números reais.
Nesta comunicação iremos apresentar parte desta investigação.
Analisaremos um problema de otimização de uma obra
histórica, os Elementos, de Euclides, datada do século IV a.C.,
bem como a sua demonstração. Por fim analisamos um
problema de otimização idêntico, de um manual escolar recente,
Infinito 10, de Jorge e outros, datado de 1997, bem como a sua
resolução, ambas sem recorrer ao cálculo da derivada. Para
melhor compreender o contexto em que surgem os problemas de
otimização nos manuais escolares, sem recurso à derivada,
iremos fazer ainda uma breve análise do programa oficial.
Será possível identificar algumas semelhanças entre as duas
formas de resolução? Utilizam o mesmo raciocínio?
Metodologia de Investigação
Tendo em consideração que esta investigação tem um carácter
histórico e didático procuramos nas obras de Bisquera (1989),
Berrio (1997), e Schubring (1987, 1989) a fundamentação para a
metodologia de investigação histórica a utilizar.
Foram ainda importantes a obra de González (2002) que
apresenta uma caracterização das representações dos pontos
críticos presentes nos manuais escolares espanhóis e em livros
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históricos e a obra de Sierra (2003) acerca da evolução do
ensino da Análise Matemática e da Álgebra.
O livro de Boyer (1993), História da Matemática, foi um
importante ponto de partida uma vez que aí pudemos encontrar
informação acerca de quando surgiram os problemas de
otimização, bem como referência aos matemáticos que os
estudaram. De igual modo foi possível encontrar dados
importantes não só acerca da evolução o Cálculo Diferencial
como importantes referências bibliográficas que nos permitiram
ir ao encontro dos clássicos da Matemática que abordam o tema.
Para complementar essa informação foram também
fundamentais as obras de Struik (1989), Edwards (1979) e
Boyer (1959), acerca da história da Matemática ou história do
Cálculo.
Com base na informação que conseguimos recolher nos livros
acima referidos, elaborámos um índice cronológico de autores
que considerámos estarem relacionados com o estudo de
problemas de otimização. A partir do índice cronológico,
levamos a efeito uma pesquisa com o objectivo de identificar as
obras existentes de cada um dos autores ou acerca dos mesmos.
Após um primeiro exame a cada uma das obras, selecionámos
para análise detalhada dos problemas de otimização
encontrados, uma ou duas dos respectivos autores de cada
época. Passamos então à análise dos problemas de otimização
presentes em cada uma das obras bem como das respetivas
demonstrações/resoluções.
Passámos depois ao estudo dos programas oficiais. De entre as
obras de que nos servimos para contextualizar a evolução dos
sistemas educativos destacamos a História do Ensino em
Portugal de Rómulo de Carvalho (Carvalho, 2001) e a obra O
Sistema de Ensino em Portugal (Séculos XIX-XX) de Maria
Cândida Proença (Proença,1998). Outra fonte, fundamental foi a
legislação e programas publicados.
Para a análise didática tivemos por base as quatro fases de
resolução de problemas propostas por George Polya (1995).

459

Ana Santiago, Maria Teresa Astudillo
Um problema de otimização da obra de Euclides
A primeira obra histórica onde identificámos problemas de
otimização foi na obra Elementos, de Euclides, datada do século
IV a.C., ou seja, significativamente anterior ao cálculo
diferencial.
Euclides (c. 330 a. C. - 260 a. C.) foi um dos primeiros
geómetras e é reconhecido como um dos matemáticos mais
importantes da Grécia Clássica e de todos os tempos.
Existem poucas informações sobre a sua vida. Foi chamado para
ensinar Matemática na escola criada por Ptolomeu Soter (306 a.
C. - 283 a. C.), em Alexandria, mais conhecida por "Museu".
Embora se tenham perdido mais de metade dos seus
livros, ainda restaram, para felicidade dos séculos vindouros, os
treze famosos livros que constituem os Elementos. Publicados
por volta de 300 a. C., aí está contemplada a aritmética, a
geometria e a álgebra (Boyer, 1993).
O trabalho de Euclides é muito vasto. Os seus trabalhos foram
inicialmente traduzidos para árabe, depois para latim, e a partir
destes dois idiomas para outras línguas europeias.
Embora alguns conceitos já fossem conhecidos anteriormente à
sua época, o que impossibilita uma análise completa da sua
originalidade, pode-se considerar o seu trabalho genial. Ao
recolher tudo o que então se conhecia, sistematiza os dados da
intuição e substitui imagens concretas por noções abstractas,
para poder raciocinar sem qualquer apoio intuitivo (Boyer,
1993).
O texto dos Elementos, de Euclides, está dividido em treze
capítulos, chamados Livros. Em cada livro estão presentes
pontos diferentes: definições, proposições, porismas, lemas,
postulados e noções comuns (Heath, 1956).Os livros
distinguem-se entre si pelo conteúdo. Assim, o livro primeiro,
segundo, terceiro, quarto e sexto estudam a Geometria no Plano,
o quinto está dedicado à teoria da proporção, o sétimo, oitavo e
nono tratam da teoria de números, o décimo fala sobre os
irracionais e o décimo primeiro, décimo segundo e décimo
terceiro falam sobre a Geometria no Espaço (Heath, 1956).
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É exatamente nos livros acerca de Geometria no Plano que
vamos encontrar proposições que podem ser interpretadas como
problemas de otimização.
As quatro primeiras surgem no livro III: proposição 7,
proposição 8, proposição 15 e proposição 16 e estão
relacionadas com o círculo. A quinta surge posteriormente no
livro VI: proposição 27 relacionada com as proporções de
figuras planas. As proposições de Euclides são de dois tipos: Ou
são construções (dividir uma recta, construir um quadrado) ou
são teoremas enunciados em forma condicional como é o caso
das proposições relacionadas com problemas de otimização
(Santiago, 2008). As demonstrações são feitas com base num
raciocínio dedutivo.
Apresentamos a seguir o último problema de otimização que
encontramos na obra de Euclides bem como a sua resolução.
Livro VI – Proposição 27 (enunciado = prótasis)
De todos os paralelogramos aplicados a uma mesma recta e com os defeitos 15 de
figuras paralelogramas semelhantes à figura descrita sobre a metade da dita recta,
e semelhantemente postas, o máximo é aquele que é aplicado à metade da mesma
recta, e é semelhante à figura paralelograma que falta (Heath, 1956, Vol. II, p.
257).

Vejamos como Euclides demonstra esta proposição:
Primeira parte
Exposição (ékthesis)
Seja AB uma recta bissectada por C. Apliquemos à recta AB o paralelogramo AD
com o defeito da figura paralelograma DB descrita sobre a metade de AB, seja ela
CB;

15

O método de construção do paralelogramo cuja área seja equivalente à de uma recta com uma
longitude dada, diz-se que se faz por justaposição (parabole ton chorion) diz-se que é por
excesso (hipérbole) se a área é maior que a longitude da linha e por defeito (elleipsis) caso
contrário. Estas denominações transportaram-se posteriormente às cónicas. Esta proposição,
juntamente com a 28 e a 29 foi considerada como o equivalente geométrico da forma algébrica
mais generalizada de equações quadráticas quando tem uma raiz real positiva. Constitui o
fundamento do livro X e do estudo realizado por Apolónio das cónicas.
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Determinação (diorismós)
Eu disse que, de todos os paralelogramos aplicados em AB e com os defeitos de
figuras paralelogramas semelhantes e de forma semelhante situada em BD, AD é
o maior.

Construção (kataskeue)
Apliquemos à recta AB o paralelogramo AF com a falta da figura paralelograma
FB semelhante e situada de forma semelhante a DB;

Determinação (diorismós)
Eu disse que o paralelogramo AD era maior do que o paralelogramo AF.

Demonstração (apódeixis)
Seja primeiramente a base AK do paralelogramo AF maior do que a recta AC.
Como o paralelogramo DB é semelhante ao paralelogramo FB, então eles têm a
mesma diagonal. [VI.26]
Tracemos essa diagonal DB, produzindo a recta KF até ao ponto L. Como o
paralelogramo CF é igual a FE, e FB é comum, então a totalidade de CH é igual à
totalidade de KE. [I.43]
Mas CH é igual a CG, pois AC também é igual a CB. [I.36]
Então GC também é igual a EK.
Juntemos-lhe o paralelogramo CF;
Então o paralelogramo AF é igual ao gnômon LMN, e por isso o paralelogramo
CE, isto é, o paralelogramo AD será maior do que o paralelogramo AF.
Em segundo lugar seja a base AK do paralelogramo AF menor do que a recta AC.
Suposta a mesma construção, como os paralelogramos DH, DG são iguais, pois
HM é igual a MG, então DH é maior do que LG.
Mas DH é igual a DK.
Logo DK é maior do que LG.
Conclusão (syumpérasma)
Por isso juntando a uma e outra parte o mesmo paralelogramo AL, o
paralelogramo DB, ou seja AD, é maior do que o paralelogramo AF. (Heath,
1956, Vol. II, p. 257).

Nesta demonstração são utilizados os seguintes resultados:




Os paralelogramos que estão postos sobre bases iguais, e entre as
mesmas paralelas, são iguais [I.36];
Em qualquer paralelogramo os complementos dos paralelogramos, que
existem ao redor da diagonal, são iguais entre si [I.43];
Se de um paralelogramo for tirado outro paralelogramo semelhante ao
total, e semelhantemente posto, e que tenha um ângulo comum ao
mesmo total, o paralelogramo que for tirado, existirá ao redor da
diagonal do paralelogramo total [VI.26].

Posteriormente esta proposição é utilizada para demonstrar o
resultado seguinte:
Aplicar a uma linha recta dada um paralelogramo igual a um rectilíneo dado, e
com o defeito de uma figura paralelograma semelhante à outra dada. Mas o
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rectilíneo dado, ao qual se quer que seja igual ao paralelogramo que se pede, não
deve ser maior que o paralelogramo, que se aplica à metade da recta dada, sendo
semelhantes entre si os defeitos, tanto do paralelogramo que se pede com o defeito
da figura paralelograma semelhante à outra dada [VI. 28].

O primeiro aspeto que salta à vista é o facto de, tanto o
enunciado como a demonstração apresentarem um texto
extenso, não se utilizando qualquer símbolo que simplifique a
escrita, tornado assim o problema de mais complexa
compreensão. Por outro lado, a explicação dada ao longo da
resolução também é muito mais minuciosa do que o que se
apresenta atualmente, uma vez que a escrita matemática sofreu
uma vasta alteração desde o tempo de Euclides até à aos nossos
dias.
Relativamente às expressões utilizadas, Euclides designa por
reta os segmentos de reta. O paralelogramo é designado apenas
por dois vértices de uma diagonal e não pelos quatro vértices
que o constituem, como se indica atualmente.
A demonstração é feita por comparação entre áreas de
paralelogramos e fundamentando com base em proposições
apresentadas e demonstradas anteriormente, utilizando um
raciocínio dedutivo. É possível fragmentá-la em seis partes: O
primeiro parágrafo, denominado exposição refere-se ao caso
particular do desenho sobre o qual se vai fazer a demonstração,
contrariamente ao enunciado que é completamente geral; o
parágrafo a seguir, designado por determinação indica qual é o
objetivo que se pretende alcançar em função da figura que se
apresenta como exemplo para traçar a demonstração. Costumase iniciar com as palavras “digo que…”; depois completa-se a
figura com os elementos necessários para desenvolver a
demonstração, a esta parte denominamos construção; Surge no
parágrafo seguinte, novamente, a determinação: depois, na parte
mais extensa é apresentada a demonstração. Apesar de no
raciocínio se fazer referência a uma figura, as proposições em
que se baseia são gerais pelo que a validez do raciocínio é
também geral; a demonstração termina apresentando a
conclusão.
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Esta proposição é, sem dúvida, muito importante pelo fato de ser
geometricamente equivalente à solução algébrica da maioria das
equações quadráticas com uma solução real e positiva.
Este problema, particularizado ao caso do retângulo, surge na
maioria dos manuais escolares que abordam os problemas de
otimização.
Os problemas de otimização nos programas oficiais
portugueses
Após o estudo dos problemas de otimização nos livros
históricos, passamos à análise dos programas oficiais de
matemática. Com base na informação encontrada na obra de
Carvalho (2001) e na obra de Aires (2006), localizamos os
programas oficiais portugueses publicados desde o início do
século XX até à atualidade. De seguida identificámos os que
referiam o estudo de problemas de máximos e mínimos ou, mais
concretamente, problemas de otimização.
A primeira referência que encontrámos foi no programa oficial
datado de 1954 (Decreto nº 39807 do Diário de Governo nº 198
de 7 de Setembro de 1954) em que se refere o “estudo das
aplicações das derivadas”, no 6º ano do ensino liceal, no
capítulo dedicado à Álgebra. Nos programas posteriores também
se contempla o estudo dos problemas de máximos e mínimos,
seguido ao estudo das derivadas, ou seja, como uma aplicação
destas.
No entanto, só depois da publicação da Lei de Bases do Sistema
Educativo, a 14 de outubro de 1986 se refere, explicitamente, o
estudo dos problemas de otimização. Com a Lei de Bases do
Sistema Educativo os problemas de otimização deixaram de
fazer parte de um único ano letivo, uma vez que o conceito de
derivada passou a ser abordado no 11º e no 12º ano. Mais ainda,
tendo em conta que no 10º ano se estudam vários tipos de
funções, em particular a função quadrática, também neste ano
surgem problemas de otimização. Assim, a partir da publicação
da Lei de Bases do Sistema Educativo, os problemas de
otimização passam a estar incluídos em todos os anos do Ensino
Secundário, antes e depois de se abordar o conceito de derivada.
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Todos os programas das reformas que se seguiram contemplam,
nos três anos do ensino secundário, o estudo dos problemas de
otimização. No 10º ano sem recurso à derivada e no 11º e 12º
ano como aplicação desta.
A abordagem dos problemas de otimização num manual
escolar português
Feita a análise dos programas oficiais, passamos à recolha e
análise dos manuais escolares publicados para cada uma das
reformas tendo localizado os primeiros problemas de otimização
no manual, publicado em 1958, da autoria de Sebastião e Silva e
de Silva Paulo para o 6º e 7º ano do ensino liceal.
Apesar de a Lei de Bases do Sistema Educativo, publicada a 14
de outubro de 1986, ser a reforma que traz mais alterações,
relativamente aos problemas de otimização, tais alterações não
são significativas nos manuais escolares analisados. Mesmo
existindo já problemas de otimização nos manuais escolares do
10º ano, estes não apresentam qualquer tipo de resolução. Em
contrapartida, o reajustamento de 1997 marca a diferença no
tratamento dos problemas de otimização, quer no que diz
respeito à quantidade, quer no que diz respeito à diversidade de
problemas e resoluções. É precisamente esta reforma que
introduz a utilização da calculadora gráfica no ensino
secundário.
Este reajustamento apresenta como um dos temas transversais o
raciocínio matemático. Silva (2001) refere que “No ensino
secundário, o estudante deverá ser solicitado frequentemente a
justificar processos de resolução, a encadear raciocínios, a
confirmar conjecturas, a demonstrar fórmulas e alguns
teoremas” (p. 11).
No tópico relativo ao estudo de funções refere que:
Deve ser dada ênfase especial à resolução de problemas usando métodos
numéricos e gráficos, nomeadamente quando forem usadas inequações. A
resolução numérica ou gráfica deve ser sempre confrontada com conhecimentos
teóricos. Deve ser usada a resolução analítica sempre que a natureza do problema
o aconselhar, por exemplo quando for conveniente decompor um polinoómio em
factores. O estudo analítico dos polinómios deve ser suscitado pela resolução de
problemas e aí integrado. A resolução analítica de problemas deve ser sempre
acompanhada da verificação numérica ou gráfica (Silva, 2001, p. 28).
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Também o NCTM (2007), refere que o raciocínio matemático
deve ser desenvolvido dando oportunidades aos alunos de
explorar, investigar, representar, conjecturar, explicar e justificar
matematicamente. Os alunos desenvolvem o seu raciocínio
matemático, em particular o raciocínio indutivo e dedutivo,
através dos processos de identificação de regularidades,
formulação e verificação de conjecturas, generalização,
justificação de propriedades, elaboração de cadeias de raciocínio
e argumentação em defesa de um processo de resolução e
demonstração. O raciocínio e a demonstração permitem aos
alunos organizar as suas observações e proceder a abstracções,
tendo muitas vezes como ponto de partida um raciocínio
informal.
Em relação ao problema que estamos a analisar verificamos que,
antes da Lei de Bases do Sistema Educativo, este já surge nos
manuais escolares, mas resolvido recorrendo ao cálculo da
derivada da função, ou seja, como uma aplicação da derivada ao
cálculo de máximos e mínimos de uma função. A partir daí
surge também como problema concreto no estudo das funções
quadráticas. Só na reformulação de 1997 encontramos, pela
primeira vez, a resolução deste problema, num manual escolar
do 10º ano, feita de formas diferentes: geometricamente,
algebricamente e complementado com a calculadora gráfica.
Desta forma, a introdução do uso da calculadora gráfica na sala
de aula foi um ponto importante para a evolução no estudo e na
abordagem feita aos problemas de otimização abordados no
Ensino Secundário em Portugal, influenciando assim a forma de
raciocínio utilizada pelos alunos.
Vejamos um problema de otimização, baseado no problema de
Euclides, que encontrámos num manual escolar recente, relativo
à reformulação de 1997. Optámos por um manual do 10º ano,
Infinito 10, da autoria de Jorge e outros pois é nestes que
encontrámos a resolução de problemas de otimização sem que se
faça uso da derivada. Vamos analisar o enunciado e a sua
resolução.
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Este manual está dividido em dois volumes. O primeiro
dedicado à Geometria no Plano e no Espaço e o segundo trata
das Funções e Gráficos e da Estatística.
Os problemas de otimização estão no capítulo dedicado às
funções e gráficos. Este capítulo contempla o estudo dos
seguintes pontos:
Noção de função; gráfico e representação gráfica de uma
função
Estudo intuitivo de propriedades das funções e dos seus
gráficos
Função afim. Resolução de problemas
Funções definidas por ramos. Aplicações
Função quadrática. Resolução de problemas
Funções polinomiais. Polinómios numa variável
Operações com funções. Função soma, função diferença e
função produto.
Zeros de uma função polinomial.
Pela análise dos temas abordados pelo manual, nota-se uma
preocupação em apresentar para cada tipo de função, problemas
concretos e aplicações.
Os problemas de otimização surgem na parte dedicada às
funções quadráticas e na parte dedicada às funções polinomiais,
detetámos aqui 10 problemas de otimização. O primeiro
problema de otimização presente neste manual é, curiosamente,
intitulado de “O problema de Euclides”. Observemos o
enunciado e a resolução apresentada.
O enunciado do problema é apresentado de uma forma genérica,
sem referência ao valor do perímetro da figura. No entanto é
sugerido ao aluno que explore o problema por via geométrica,
algébrica ou recorrendo á calculadora gráfica, particularizando a
rectângulos de perímetro igual a 40 cm.
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Figura 1 – Enunciado (Jorge e outros, 1997, vol. 2, p. 232)

Na página seguinte do manual surgem as diferentes abordagens.
Vejamos

Figura 2 – Resolução geométrica (Jorge e outros, 1997, vol. 2, p. 233)

Este problema é semelhante ao problema do paralelogramo, que
identificámos na obra Elementos de Euclides, particularizado a
um retângulo. Apresenta, obviamente, um enunciado muito mais
simples que o de Euclides e possui uma resolução interessante,
visto ser feita de formas diferentes: geometricamente,
algebricamente e complementada com a calculadora gráfica,
permitindo aos alunos visualizar a diferença entre a área e o
perímetro.
468

Raciocínio Matemático
É utilizado um raciocínio heurístico, uma vez que “não se
considera final e rigoroso, mas apenas provisório e plausível,
tendo como objectivo descobrir a solução do problema que se
apresenta” (Polya, 1995).
A primeira resolução é feita com base num raciocínio
geométrico. Utiliza papel quadriculado e, partindo de um
quadrado de perímetro 20, são construídos rectângulos com o
mesmo perímetro, verificando-se que a área destes é inferior à
área do quadrado. O papel quadriculado tem aqui também um
papel importante pois basta contar as quadrículas para ver qual a
figura com maior área.
Na segunda resolução utiliza-se um raciocínio algébrico, partese de um quadrado de lado 10 e calcula-se a área de sucessivos
rectângulos, com o mesmo perímetro, alterando o comprimento
e a largura, verificando-se que estes têm uma área inferior á área
do quadrado de lado 10.
Por fim, na resolução através da calculadora gráfica,
consideram-se todos os retângulos cuja soma da medida do
comprimento com a da largura é de 20 unidades. Considera-se
que um dos lados mede x e, consequentemente, o outro mede 20
– x; de seguida traça-se o gráfico da função que nos dá a área
destes retângulos (y = x (20 – x)). Verifica-se então,
graficamente, que a área máxima é do retângulo cujo
comprimento e a largura coincidem.
Assim, este problema promove a verificação, por parte do aluno,
de que é possível utilizar mais do que um tipo de raciocínio na
resolução de problemas e salienta a importância do recuso à
calculadora gráfica
para confirmação das conclusões já
apresentadas.
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Figura 3 – Resolução algébrica (Jorge e outros, 1997, vol. 2, p. 233)
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Fig. 4 – Resolução recorrendo à calculadora gráfica (Jorge e outros,
1997, vol. 2, p. 234)
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Conclusão
Observamos que a demonstração apresentada por Euclides é
uma demonstração geométrica feita por construção, comparando
áreas de figuras com o mesmo perímetro, verificando por fim
qual a solução ótima, utilizando para tal um raciocínio dedutivo.
Em contrapartida, a resolução apresentada no manual escolar
não é feita de forma única, levando a que o aluno perceba que
não há apenas um caminho na resolução dos problemas, esta
pode ser feita por vários processos, uns mais intuitivos e outros
mais formais, promovendo várias formas de chegar ao resultado,
tal como é recomendado no programa oficial, com base num
raciocínio heurístico.
Na resolução geométrica utiliza-se a noção da medida da área
para comparar a área de retângulos com o mesmo perímetro. As
resoluções que se seguem vão aumentando o grau de
formalidade. A resolução algébrica é uma comprovação de casos
particulares, não demonstra o caso geral. Por fim, na resolução
com a calculadora gráfica surge uma função quadrática no
estabelecimento do plano, facilitando a visualização da solução
ótima. A partir daqui seria possível a resolução deste problema
por via mais formal, determinando analiticamente o vértice da
parábola.
Apesar de os autores apresentarem as três resoluções separadas,
podemos verificar que, a resolução algébrica auxilia na escolha
dos valores a utilizar na resolução algébrica e que esta nos
auxilia na determinação das funções a utilizar na resolução
através da calculadora gráfica.
Comparando a resolução geométrica apresentada por Euclides e
a resolução geométrica apresentada no manual escolar
verificamos que ambas são feitas por comparação de áreas,
partindo da área do quadrado e verificando que os retângulos
com o mesmo perímetro têm área inferior à do quadrado.
Observamos ainda que o manual vai ao encontro das
recomendações propostas pelo programa oficial uma vez que,
apresentando este tipo de resoluções, é “dada ênfase à resolução
de problemas usando métodos numéricos e gráficos”.
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Na resolução deste problema a calculadora gráfica é utilizada
para confirmação dos resultados a que se tinha chegado nas
resoluções anteriores, no entanto, teria sido possível utilizá-la
como meio de descoberta da solução do problema. Para tal
bastaria que o aluno começasse por determinar a função que nos
permite determinar a área do retângulo em função da medida
dos lados e depois utilizar a calculadora gráfica para
determinação da solução ótima.
Assim, os tempos trouxeram-nos simplicidade, quer na escrita,
quer na resolução dos problemas. Passamos de um raciocínio
dedutivo, unicamente geométrico para um raciocínio heurístico
centrado em questões aritméticas e algébricas, sendo a
calculadora gráfica uma mais valia na exploração dos
problemas.
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RESUMO
Este artigo apresenta a análise a um episódio que faz parte do estudo mais
alargado sobre um modelo de avaliação da complexidade do raciocínio
matemático de alunos na formação inicial de professores de ensino básico. O
enfoque centra-se na forma como os alunos operacionalizam os conceitos
matemáticos e por inerência o raciocínio geométrico, melhorando assim a
qualidade de sua aprendizagem matemática. O objetivo deste artigo é o de expor a
conceptualização sobre a diferença entre aqueles que relacionam e comprimem
processos matemáticos e os que se mantém numa aprendizagem rotineira baseada
em procedimentos, diferença esta denominada de bifurcação proceptual. É usado
um modelo de análise baseado em duas dimensões: (i) avaliativa/classificativa
utilizando os níveis SOLO; (ii) interpretativa utilizando as teorias de David Tall
sobre o pensamento matemático avançado e o pensamento proceptual. Para tal
foram analisadas 41 respostas a uma questão aberta de geometria classificando-as
nos níveis SOLO. Após análise dos raciocínios evidenciados identificaram-se 3
dos 5 níveis SOLO existindo evidências da bifurcação proceptual e de vários
tipos de raciocínio matemático envolvidos nestes níveis.

Palavras chave: Bifurcação proceptual, currículo, formação
inicial de professores, raciocínio geométrico, níveis SOLO.
INTRODUÇÃO
O texto apresenta um episódio exploratório de um estudo mais
vasto sobre um modelo de formação centrado na complexidade
do raciocínio matemático e a qualidade das aprendizagens no
contexto da formação inicial de professores de ensino básico.
Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e
Tecnologia no âmbito do Projeto Promover o Sucesso em Matemática (contrato PTDC/CPECED/121774/2010).
16
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Neste modelo argumenta-se que o currículo deve oferecer uma
matriz matemática suficientemente forte e flexível para que se
possa manipular e criar as condições para que os alunos
aprendam matemática com qualidade.
Centrado na complexidade do pensamento matemático (Tall,
2002) o objetivo deste artigo é o aumentar a coerência sobre a
conceptualização da diferença entre os alunos que relacionam e
comprimem processos matemáticos e os que se mantém numa
aprendizagem rotineira baseada em procedimentos, diferença
denominada de bifurcação proceptual. Para tal será utilizando
um modelo de análise baseado numa dimensão
avaliativa/classificativa recorrendo aos níveis SOLO e noutra
interpretativa utilizando as teorias de David Tall (2002) sobre o
pensamento proceptual.
O modelo foi desenvolvido tendo em conta o argumento que o
currículo de matemática na formação inicial de professores
(licenciatura em Educação Básica) necessita de fomentar uma
compreensão dos conceitos matemáticos ajudando os alunos a
adquirir um reconhecimento das conexões entre diferentes
campos da matemática e suas ligações com outras áreas, tendo
em conta que o objetivo central é o de formar professores
generalistas, a maioria futuros educadores de infância e
professores de 1.º ciclo do ensino básico em regime de
monodocência.
Os alunos que optam pela transformação de situações rotineiras
e algorítmicas em estruturas mais simples comprimindo-as em
conceitos conseguem relacioná-las numa aprendizagem
conceptual, e no caso específico deste texto, com um raciocínio
geométrico promovendo assim a criação de novo conhecimento
no sentido em que Gray e Tall (1994) denominaram de
bifurcação proceptual (proceptual divide).
Esta visão segue as ideias de Tall (2007), no desenvolvimento
da sua teoria de conhecimento matemático centrada na mudança
entre o processo e o conceito, denominado de proceito, visto
como uma junção de três componentes (um processo, um objeto
matemático e um símbolo).
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A implementação deste modelo de formação fomenta o estudo,
caracterização e avaliação em várias dimensões pela análise das
respostas dos alunos às várias tarefas realizadas, utilizando o
modelo SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) de
Biggs e Collis (1982) e Biggs e Tang (2007) para categorizar
essas respostas. Associando a evolução dos alunos e seu
raciocínio matemático às teorias de Tall (2002, 2007) sobre o
Pensamento Matemático Avançado nomeadamente aos
conceitos de proceito, pensamento proceptual e bifurcação
proceptual (Gray & Tall, 1994) como enquadramento teórico,
procuramos perceber a forma como estes operacionalizam os
conceitos matemáticos e desenvolvem o seu raciocínio.
O campo da avaliação tem sido uma área fértil devido ao
reconhecimento da necessidade de encontrar formas mais
eficazes de avaliar a qualidade das aprendizagens matemáticas e
a complexidade do pensamento matemático. Para Biggs
(segundo Pegg, 2003) o processo avaliativo só tem a ganhar se
as classificações se tornarem informativas baseadas numa
hierarquia que descreva a evolução da aprendizagem.
Ao pretender-se analisar a qualidade das aprendizagens nos
alunos, há necessidade de descrever claramente os diferentes
raciocínios, com descrições focalizadas em tópicos como a
capacidade de interpretar, analisar, organizar e aplicar o
conhecimento matemático não se centrando somente na
memorização e sua reprodução.
ENSINANDO GEOMETRIA NA FORMAÇÃO INICIAL
DE PROFESSORES
Os tópicos relacionados com a preparação de futuros professores
tem sido investigados mais em termos pedagógicos e didáticos
do que na dimensão da importância do desenvolvimento do
conhecimento científico e conceptual destes profissionais.
Estudos sobre este tópico têm mostrado sinais de preocupação
devido a este tipo de conhecimento matemático não estar
presente em muitos professores (Veloso, 2004), relacionando
desta forma a qualidade das suas aprendizagens por intermédio
da interpretação dos raciocínios desenvolvidos.
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Para Tall (1989) o desenvolvimento do currículo deve oferecer
aos alunos contextos onde estes desenvolvam o seu
conhecimento matemático, conduzindo a um crescimento
significativo do seu raciocínio. Este processo difícil de transição
de uma matemática menos formal para uma compreensão mais
formalizada dos processos matemáticos e conceitos, necessita de
ser avaliada, quer em termos da complexidade do raciocínio
evidenciado quer em termos da qualidade das aprendizagens
realizadas.
Aprender matemática significa participar em diferentes tipos de
práticas matemáticas. Uma forma de explicar as variações entre
cada prática pode ser vista através das definições de Tall (2002)
sobre o pensamento matemático avançado (PMA) e o
pensamento matemático elementar (PME) partindo do problema
identificado por Dreyfus (Tall, 2002) como o ciclo de
generalização → síntese → abstração considerado como
fundamental no desenvolvimento de conceitos matemáticos.
Estes dois processos (generalização e síntese) juntamente com a
representação formam os pré-requisitos necessários para o aluno
desenvolver a capacidade de conscientemente fazer abstrações
de situações, alcançando um nível mais complexo do
pensamento matemático.
A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM
Consideramos neste estudo a qualidade da aprendizagem não
apenas como a classificação quantitativa que um aluno alcança
quando responde a uma questão, mas também o processo
qualitativo de produção da resposta (raciocínio) utilizando
factos, conceitos e capacidades para produzir essa resposta.
Obviamente este é um processo complexo devido à qualidade da
aprendizagem não depender exclusivamente do aluno, mas
também de outras dimensões como a qualidade do ensino, o
conhecimento prévio dos tópicos abordados, a motivação, a
autorregulação da aprendizagem, entre outras.
Para Biggs & Collis (1982) existem duas formas de avaliar: (i)
comparando as classificações do aluno com outros que tiveram
as mesmas experiências educativas e (ii) comparando as
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respostas do aluno com um conjunto de critérios pré-definidos
transformando esta avaliação num modelo mais formativo.
Neste estudo adotou-se o modelo SOLO para identificar o
raciocínio numa abordagem mais próxima desta segunda forma.
O MODELO SOLO
A ênfase na análise da qualidade das respostas dos alunos torna
o modelo SOLO interessante para este estudo. No
desenvolvimento dos problemas o foco não está no grau de
correção das respostas, mas na estrutura (natureza) das
respostas, codificadas em categorias baseadas nos níveis SOLO
permitindo uma descrição mais detalhada do desenvolvimento
do raciocínio evidenciado pelos alunos e na qualidade das suas
aprendizagens.
Tabela 1. Descrição dos níveis no modelo SOLO relacionando-os com
os indicadores de resposta adaptado de Biggs e Collis (1982) e de Ceia
(2002)
Raciocínio

Indicadores

Abstrato

Teoria, generalização, testa hipóteses
e usa reflexão.
Vai para além do tópico, Evidencia capacidade máxima,
efetua conexões a outros utiliza dados relevantes e sua
interrelações.
conceitos e generaliza.
Não sente necessidade de responder
de forma fechada possibilitando
alternativas.

Relacional

Efetua conexões
complexas e sintetiza
partes do significado
global.

Multiestrutural

Efetua algumas conexões Enumera, classifica, descreve, lista,
mas falta visão
agrupa e trabalha com algoritmos.
unificadora.
Evidencia capacidade média,

Compara, explica as causas, integra,
analiza, relata e aplica.
Evidencia alta capacidade, utiliza
dados relavantes e interrelações.
Não existem inconsistências dentro
do tópico, mas responde de forma
fechada.
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consegue isolar os dados relevantes.
Consegue obter conclusões
diferentes com os mesmos dados.

Uniestrutural

Identifica, memoriza e efetua
Efetua conexões simples procedimentos simples.
Evidencia baixa capacidade, aponta
sem identificar a sua
somente um dado relevante.
importância.
Tira conclusões precipitadas
baseadas num único aspeto.

Préestrutural

Disponibiliza informação Não relaciona os dados.
Evidencia capacidade mínima, dá
solta e desorganizada,
respostas confusas.
não relaciona.
Respostas inconsistentes.

Este modelo SOLO é utilizado como uma ferramenta que
permite um enquadramento sustentado na complexidade do
pensamento matemático, tendo em vista a qualidade da
aprendizagem e permite evitar a ênfase num único tipo de
resposta ou raciocínio.
A BIFURCAÇÃO PROCEPTUAL
A abordagem processual da aprendizagem da matemática está
sustentada em enquadramentos positivistas onde, por intermédio
de um conjunto de procedimentos predefinidos (algoritmos, por
exemplo) se obtém uma resposta. Está assente na ideia de que,
ao fazer um número suficiente de exercícios similares o aluno
obtém as rotinas necessárias para aprender matemática.
Apesar do seu sucesso no curto prazo ser óbvio, e numerosas
políticas educativas as adotarem pois garantem resultados
estatísticos interessantes (visto a curto prazo) como no caso dos
alunos que se preparam para um exame repetindo até à exaustão
os enunciados anteriores. No longo prazo podem ser vistas
lacunas nessa abordagem, quando esse mesmo aluno necessita
de relacionar os conteúdos aprendidos em anos anteriores, não
existindo assim uma aprendizagem que suporte a compreensão
dos conceitos estudados.
Gray e Tall (1994) utilizam o conceito de capsular um processo
num objeto mental, enraizado nos trabalhos de Piaget para
sustentar ciclos de construção de estruturas mentais que na
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teoria de Piaget são os ciclos de assimilação e acomodação, ou
de reificação na teoria de Sfard (1994). A utilização de
símbolos, contudo, tem um duplo significado, introduzindo
alguma ambiguidade entre o procedimento e o conceito. A
forma como os alunos lidam com esta ambiguidade e os
raciocínios que desenvolvem parece ser a raiz da qualidade das
aprendizagens em matemática.
Caracterizamos o pensamento proceptual como a capacidade de manipular o
simbolismo de forma flexível como processo ou conceito, trocando livremente
simbolismos diferentes para o mesmo objeto. É o pensamento proceptual que dá
grande poder através da utilização flexível e ambígua desse simbolismo que
representa a dualidade do processo e conceito utilizando a mesma notação. (Gray
& Tall, 1994, p.6)

A esta combinação de raciocínio processual e conceptual
denomina-se de pensamento proceptual. Quando se evidencia
uma inabilidade para relacionar este dois tipos de pensamento
torna-se difícil desenvolver um conhecimento conceptual. Esta
dicotomia entre aqueles que conseguem e os que não conseguem
ultrapassar a barreira do raciocínio processual é definida pela
bifurcação proceptual, sendo esta, para Gray e Tall (1994), uma
das maiores barreiras e um dos fatores que mais tem contribuído
para falhas no ensino e na aprendizagem da matemática.
Conjetura-se assim que a utilização de questões abertas, em
geometria, proporciona uma visão das bifurcações existentes
entre a aplicação de um raciocínio mais ou menos flexível pela
utilização dos proceitos e aqueles que se centram nos
procedimentos. A figura 1 representa de forma genérica essa
bifurcação baseada num esquema apresentado por Gray (1993)
na área da aritmética, sendo adaptada para uma forma genérica.
No processo de aprendizagem de um conceito e/ou objeto
matemático um aluno que simplesmente repete procedimentos,
mesmo que exista compressão do processo (que pode ser um
algoritmo, uma fórmula, entre outros) pode não conseguir
efetuar uma relação entre os dados de entrada e os resultados
obtidos. Este procedimento pode ser lembrado por intermédio da
experiência como um processo memorizado, relembrado quando
necessário, combinando vários proceitos elementares, mas
conduzem a outros proceitos elementares (definidos como um
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conjunto de processos, objetos e símbolos) Este tipo de
raciocínios estão ligados a um pensamento processual.

Figura 1. Identificação da bifurcação proceptual relacionando a
aprendizagem de um objeto matemático com o pensamento processual
e o pensamento proceptual baseado em Gray (1993).

Para ter raciocínios a um nível de pensamento proceptual, o
aluno para além da compressão do processo, relaciona os dados
recolhidos com os resultados obtidos. Podemos considerar que
os novos proceitos resultam da combinação de proceitos
elementares com outros processos abrangidos pela simbologia
própria do conceito a estudar, o conhecimento adquirido assume
um caráter significativo e não memorizado podendo ser aplicado
e situações derivadas onde a sua aplicação não é tão evidente, ou
em que a questão não é tão diretamente relacionada com um
procedimento padrão
A APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA.
A maioria da literatura sobre pensamento proceptual e sobre
proceitos não foca o tema geometria. Segundo Meissner (2002)
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tal deve-se ao facto de o ensino da geometria ser centrado numa
abordagem axiomática não existindo necessidade de utilizar
símbolos para representar objetos e processos.
Estes objetos matemáticos em geometria são considerados
imagens que seguem regras gramaticais para formar relações
que só são possíveis quando as observamos como entidades,
relacionando-as desta forma com algoritmos, possibilitando a
sua compressão em proceitos (relação entre processoprocedimento-conceito).
As noções básicas de geometria euclidiana plana são muito úteis
na representação de situações problemáticas em várias áreas da
matemática. Proceitos como ângulos, retas, circunferências e
círculos permitem aos alunos experimentar, observar, conjeturar,
refutar e desenvolver raciocínios demonstrativos. Na elaboração
do plano de estudos em análise, assumiu-se que a escolha dos
tópicos a abordar não poderia estar restringida a uma única
forma de fazer geometria, reconhecendo a importância da
geometria euclidiana enquanto primeira teoria matemática,
organizada axiomaticamente. Existem hoje alternativas viáveis
mais interessantes do ponto de vista matemático, para alguns
tópicos, a via euclidiana é a mais eficiente e clara, mas a visão
métrica afigura-se adequada noutros tópicos tal como a
geometria cartesiana vistas numa perspetiva puramente intuitiva
na linha dos trabalhos de Lang e Murrow (1983).
ABORDAGEM METODOLÓGICA
No episódio apresentado mostra o processo de análise das
respostas dos alunos seguindo uma metodologia de estudo de
caso qualitativo de natureza interpretativa. Este episódio foi
retirado de um estudo maior em desenvolvimento no qual se
analisa e avalia um modelo de análise da complexidade do
pensamento matemático num plano de estudos de matemática na
formação inicial de professores e as aprendizagens dos alunos
numa instituição de ensino superior politécnico particular e
cooperativo na zona da grande Lisboa. Pretende-se identificar a
bifurcação proceptual recorrendo à análise dos diferentes
raciocínios analisados.
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Esta análise específica foi realizada com base numa questão
(escolhida de forma intencional) retirada de uma prova de
avaliação realizada a 41 alunos do 2.º ano do curso de Educação
Básica na unidade curricular de Tópicos de Geometria. Estes são
alunos que revelam dificuldades nas aprendizagens matemáticas
e onde cerca de metade acederam ao ensino superior por
intermédio do processo de maiores de 23, processo pelo qual,
indivíduos que não tendo concluído o ensino secundário e
tenham mais de 23 anos, mediante algumas condicionantes
inerentes da legislação, podem se inscrever no ensino superior.
O ensino é baseado no modelo em utilização na instituição, onde
um terço da carga horária é lecionada por um matemático e
centra-se nos aspetos teóricos dos conteúdos, sendo dois terços
trabalhados na forma de laboratório focando-se em aspetos
práticos e didáticos das aprendizagens teóricas.
A seleção da questão reside, por um lado, nos conteúdos
matemáticos envolvidos, e por outro, no facto de ser uma
questão suficientemente aberta para permitir um vasto leque de
respostas e de raciocínios por parte dos alunos. A sua utilização
justifica-se pelos objetivos deste tipo de questões não privilegiar
somente a repetição de exercícios semelhantes mas, também,
promover um paralelismo com aspetos de uma matemática mais
formal que pretende desenvolver o raciocínio matemático.
A questão:
Considere o triângulo ABC em que [AB]=[BC]. Sendo N um ponto no segmento
definido por A e C tal que BN bissecta o ângulo ABC, verifique que N é ponto
médio de [AC].

é uma variação de uma das proposições de Euclides que define
um triângulo isósceles, é acompanhada de uma demonstração
longa e que se tornou célebre pela utilização de uma ponte
denominada de pons asinorum, onde o que é solicitado neste
caso é a verificação do ponto N como ponto médio do segmento
[AC].
Esta questão, que pode ser respondida de várias perspetivas
aborda um vasto leque de conceitos e relações entre objetos
matemáticos tais como: congruência de triângulos, bissectriz,
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relações entre lados e ângulos, áreas, teorema de Pitágoras entre
outros.
Podemos considerar que a relação mais direta permite identificar
a bissectriz BN como uma semirreta que divide o triângulo ABC
em dois triângulos retângulos congruentes, logo [AN]=[NC] e
portanto N é ponto médio de [AC]. Estes conceitos foram
trabalhados em aulas teóricas (total de quatro horas) e práticas
(total de oito horas) nas duas semanas imediatamente anteriores
à realização da prova sendo abordados problemas deste tipo e
suas possíveis relações com os tópicos estudados até à altura.
Neste episódio um dos autores atuou como professor e como
investigador.
As categorias de análise da questão e respostas subsequentes são
baseadas nos indicadores dos níveis SOLO e nos seus atributos
tal como enunciados por Biggs e Collis (1982) e a questão foi
classificada como possivelmente relacional indicando uma
orquestração entre os factos e os conceitos envolvidos, suas
ações e objetivos.
Para uma análise mais profunda foram utilizadas as teorias de
Tall (2002, 2007) para enquadrar aspetos importantes da
bifurcação proceptual uma vez que os proceitos envolvidos são
ambíguos e com base nessa análise procurou-se compreender os
raciocínios envolvidos nas respostas dos alunos.
EXPECTATIVAS DA BIFURCAÇÃO PROCEPTUAL E DO
RACIOCÍNIO MATEMÁTICO
Dos 41 alunos que realizaram a prova, segue a distribuição das
respostas com base nos raciocínios classificados pelos níveis
SOLO:
Dois alunos que responderam de acordo com os critérios
definidos para um nível relacional consistente com respostas
onde comparam, explicam e aplicam os conhecimentos
efetuando ligações complexas que revelam raciocínios
relevantes.
Este tipo de raciocínio, classificado como de nível relacional de
acordo com o modelo SOLO segue a linha de pensamento de
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Gray e Tall (2007) quando por intermédio da abstração as ideias
matemáticas são comprimidas de forma a serem utilizadas em
vários domínios e sob várias representações.
Tabela 2. Distribuição dos alunos pelos níveis no modelo SOLO.
Nível SOLO Número de alunos
Abstrato 0
Relacional 2
Multi-estrutural 0
Uni-estrutural 13
Pré-estrutural 19
Não responderam 6
Total 41

Nestes casos a representação simbólica deixa de estar ligada a
um processo podendo ser apresentada como um conceito, com
possibilidade de se traduzir num proceito, o que difere da
representação mais tradicional onde um processo geral só terá
significado quando aplicado a um conceito que possa ser
manipulado.
Dos tipos de raciocínio emergem das respostas deste nível:
i) Respostas mistas entre a representação geométrica
(desenho) em esboço que ajuda à compreensão da
resolução e a representação algébrica, assumindo a
veracidade do enunciado, chegando assim a uma
conclusão correta, justificada pelos critérios de
congruência de triângulos.
Este aluno para além da representação geométrica (esboço) que
utiliza como suporte ao seu raciocínio divide imediatamente o
ângulo ABC ao meio compreendendo o conceito de bissectriz e
daí assume as relações necessárias para responder de forma
adequada à questão colocada, faltando somente escrever a
conclusão que se pressupõe pela última igualdade.
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ii) respostas mistas entre a representação geométrica em
esboço como auxiliar e texto explicativo dos passos seguidos
para a resolução do problema.

Figura 2. Exemplo de uma resposta de nível relacional onde o aluno
utiliza os critérios de congruência de triângulos para justificar o
resultado.

A resposta deste aluno, sendo descritiva, e não tão desenvolvida
como a anterior, remete para o mesmo tipo de raciocínio do
exemplo apresentado na figura 2.
Esta relação de um processo com uma sequência de
manipulações geométricas entre os vários objetos matemáticos,
ou um processo comprimido de relação entre os vários
conceitos, e a capacidade de os utilizar em diferentes
representações
apresenta-se
como
uma
bifurcação
processual/conceptual, no sentido a que Gray e Tall (1994)
denominaram de bifurcação proceptual.
Após apresentar alguns dados que reforçam o modelo de análise,
visto serem representativos de um pensamento proceptual, logo
de fatores que ultrapassam a bifurcação proceptual, vejamos os
casos onde esta relação não foi estabelecida:
De acordo com os critérios definidos para raciocínios de um
nível uni-estrutural, consistente com respostas onde com base
num único aspeto, o aluno assume conclusões, identificando,
memorizando e realizando procedimentos elementares fazendo
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algumas ligações sem identificar a sua importância para a
resolução do problema foram classificadas 13 respostas.

Figura 3. Exemplo de outra resposta de nível relacional onde o aluno
descreve o processo de resolução até ao resultado final.

Destas respostas destacam-se raciocínios mistos entre a
representação geométrica (desenho) em esboço que ajuda à
compreensão da resolução e a representação algébrica que
corresponde ao esboço realizado, assumindo a veracidade do
enunciado, chegando assim a uma conclusão correta, mas não
justificada de forma completa.
19 alunos responderam de acordo com os critérios definidos
para um raciocínio de nível pré-estrutural consistente com
respostas desorganizadas e não relacionadas com o tópico em
questão. Dos raciocínios envolvidos nestas respostas salientamse 3 tipos dos quais se destacam:
i) Raciocínios mistos entre a representação geométrica
(desenho) em esboço e a representação algébrica que não
corresponde ao esboço realizado, assumindo desde logo a
488

Raciocínio Matemático
veracidade do enunciado, chegando assim a uma conclusão
correta, mas não justificada.

Figura 4. Exemplo de uma resposta de nível uni-estrutural onde o
aluno identifica corretamente as duas igualdades existentes a partir da
noção de bissectriz.

Este tipo de raciocínio processual é comum quando o aluno tem
uma noção incompleta dos objetos matemáticos mas não das
relações estabelecidas entre eles. Na resolução do problema
recorre por vezes à memorização mas cometendo um erro na
divisão do segmento de reta.

Figura 5. Exemplo de uma resposta de nível pré-estrutural onde o
aluno identifica corretamente as duas igualdades existentes.
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ii) raciocínios apresentados na forma escrita, baseados em
definições e chegando a conclusões abusivas tendo em conta
os argumentos matemáticos apresentados.

Figura 6. Exemplo de outra resposta de nível pré-estrutural onde o
aluno assume a igualdade indicada no enunciado mas responde tendo
em conta a noção de área do triângulo.

Este tipo de raciocínio descontextualizado, que não parte sequer
de alguma representação gráfica (por exemplo um esboço do
triângulo) aponta para que o aluno tenha memorizado algumas
relações, mas não as consegue relacionar com o exercício do
enunciado. Identifica triângulos e assume que a resposta tem a
ver com a noção de área.
iii) raciocínios algébricos tentando relacionar vários objetos
matemáticos. Esta é uma resposta típica de um raciocínio
procedimental e memorizado onde por intermédio de uma
mera manipulação algébrica de relações entre ângulos se tenta
chegar a uma resposta.

Figura 7. Exemplo de uma terceira resposta de nível pré-estrutural
onde o aluno assume que a relação entre ângulos resolve o problema

A partir de duas afirmações corretas (que os ângulos ANB e
BNC têm uma amplitude de 90º) o aluno efetua uma relação
490

Raciocínio Matemático
correta entre a soma dos ângulos internos de um triângulo
projetando uma conclusão a partir destas igualdades. Este é um
exemplo típico da bifurcação proceptual pois o aluno não se
consegue desligar dos procedimentos assumindo abusivamente
o resultado solicitado.
Na figura seguinte o aluno atribui aleatoriamente coordenadas a
A e C, e utiliza a fórmula para encontrar o ponto médio entre
esses dois pontos.
A tendência para raciocínios e procedimentos realizados em
outras situações diferentes são representados por este exemplo,
onde para além de desconsiderar completamente o enunciado
atribuindo coordenadas aos pontos A e C (o que não seria de
todo necessário), ainda comete erros nas operações efetuadas
com vista a encontrar o ponto médio entre os dois pontos,
descurando completamente os restantes elementos do enunciado

Figura 8. Exemplo de uma resposta de nível pré-estrutural onde o
aluno utiliza a fórmula do ponto médio entre dois pontos para obter
um resultado, centrada num caso particular

491

Fernando Santos, António Domingos
Para além de ser um exemplo típico de um raciocínio de nível
pré-estrutural tendo em conta o critério de dar respostas
inconsistentes, o aluno está tão centrado nos procedimentos e
nas fórmulas que não consegue relacionar o processo com o
conceito indicando mais uma vez a incapacidade na passagem
de um pensamento processual para um pensamento proceptual,
constatando aqui evidências da bifurcação proceptual.
Este tipo de raciocínios de nível pré-estrutural e uni-estrutural
apresentados pelas respostas dos alunos revelam, que ainda não
existe um compressão dos procedimentos em conceitos. Estes
podem até existir enquanto processos matemáticos, que até
podem resultar em exercícios de resposta fechada, não
evidenciado de forma tão saliente a complexidade do
pensamento matemático e muito menos a qualidade das
aprendizagens matemáticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foi analisada uma questão aberta de geometria
numa tentativa de expor a conceptualização de Gray e Tall sobre
a bifurcação proceptual e a análise aos raciocínios envolvidos.
O trabalho realizado em aula com estes alunos pretende
ultrapassar a barreira da geometria elementar para um
pensamento matemático mais complexo sobre um conjunto de
propriedades e conceitos comuns a ideias geométricas, por
intermédio de uma compressão dos processos e procedimentos
em conceitos ativos em linha com a conceção de proceito.
A utilização dos níveis SOLO para caracterizar as respostas tem
a limitação de identificar uma imagem num determinado
momento não sendo possível, e de forma isolada, avaliar e
analisar o raciocínio matemático dos alunos, daí a necessidade
de uma segunda dimensão para obter uma melhor compreensão
do objeto em estudo.
Sugere-se que o modelo SOLO possa ser utilizado como um
indicador da performance do aluno em questões específicas que
sejam, elas mesmas, indicadoras da qualidade das aprendizagens
em matemática e dos seus raciocínios, mas para alcançar essa
interpretação é necessário recorrer à análise das respostas.
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O sucesso relativo alcançado por alguns alunos pressupõe que
estes tenham ultrapassado a bifurcação proceptual dando
mostras de uma manipulação mental mais complexa das ideias e
conceitos matemáticos envolvidos na resolução da questão em
estudo evidenciando assim uma evolução de um pensamento
processual para um pensamento proceptual. Essa compressão
cognitiva implica também uma compressão no número de
passos do processo de resolução o que por si não implica uma
redução no tempo de resposta.
Os restantes alunos ainda não conseguiram ultrapassar o nível
dos processos e dos procedimentos inerentes à manipulação de
ideias geométricas, tendo alguns evidenciado ainda lacunas nos
raciocínios efetuados. Essa compressão proceptual vai
ocorrendo em vários estádios ao longo da aprendizagem da
matemática fornecendo ao alunos uma hierarquia complexa de
relações.
De salientar que é necessário aprofundar a análise pois não há
evidências, tendo em conta que este é um estudo exploratório,
de que estes resultados não possam advir de excertos de
conhecimento factual e aí reside o problema na identificação da
resposta como um mero processo memorizado ou como um
proceito. Esta distinção entre um raciocínio ao nível do
pensamento processual e outro raciocínio ao nível do
pensamento proceptual pode ser identificada, mas deve ser
sustentada em estudos mais alargados integrando mais
atividades.
Pensamos que o modelo de análise centrado nas suas duas
dimensões: i) identificação das categorias do raciocínio centrado
no pensamento matemático tendo em conta os critérios dos
níveis SOLO e ii) as ideias de proceito, pensamento proceptual
e bifurcação proceptual sustentadas pelas teorias de Tall sobre a
complexidade do pensamento matemático permitem uma análise
mais detalhada do processo de aprender matemática com
qualidade.
Conjeturando que o problema da bifurcação
proceptual é recorrente na medida em que o conhecimento
matemático se vai alargando, mas que enquanto existem alunos
que têm alguma flexibilidade cognitiva para ultrapassar estas
bifurcações no raciocínio evidenciado, existem outros que
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adotam uma postura processual, que lhes garante o sucesso (e
não a qualidade da aprendizagem) imediato somente para se
depararem como uma nova bifurcação.
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RESUMO
Este artigo relata-nos uma parte do trabalho de campo realizado no âmbito de uma
investigação mais abrangente sobre a compreensão da complexidade do
pensamento matemático em alunos do ensino não superior. Com o objetivo de
compreender essa complexidade, torna-se imperativo conhecer quer os diferentes
objetos matemáticos, quer as conexões que os alunos realizam entre as diferentes
representações do mesmo objeto matemático. Para essa análise, utilizaram-se os
conteúdos programáticos da unidade de trigonometria que é apresentada aos
alunos do ensino secundário no início do décimo primeiro ano. De forma a
sustentar esta análise, iremos considerar, primordialmente, a perspetiva
cognitivista. Adicionalmente, traremos à discussão uma perspetiva semiótica que
nos auxiliará a compreender os problemas que os diferentes sistemas e as
diferentes representações podem trazer aos múltiplos raciocínios desenvolvidos
pelo aluno na construção dos objetos matemáticos. A investigação seguiu uma
metodologia qualitativa, sendo que os dados aqui apresentados resultam da
conjugação dum processo de observação de aulas, com uma entrevista
semiestruturada, na qual os alunos resolveram tarefas sobre trigonometria. Os
resultados mostram diferentes raciocínios mas que se revelaram assentar
sobretudo em imagens interiorizadas sobre um perspetiva operacional dos
conceitos, verificando-se um fraco desempenho ao nível da objetificação.

PALAVRAS-CHAVE: Raciocínio,

pensamento matemático,

trigonometria.
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INTRODUÇÃO
Vários autores defendem que uma aprendizagem significativa
(Ausubel, 2003;Valadares & Moreira, 2009) envolve dois
pressupostos. Por um lado, é necessário que os “inputs”, e os
artefactos (Radford, 2008, 2010), apresentados aos alunos
ofereçam um potencial (Wertsch, 2007; Bussi & Mariotti, 2008)
de criação de significado, por outro lado, é necessário que esse
material cognitivo surja ordenado e coerente de uma forma
capaz de se relacionar com a estrutura cognitiva prévia com que
o aluno se apresenta à aprendizagem. Porém, o potencial tanto
dos “inputs” como dos artefactos estão condicionados às ações
desenvolvidas pelo aprendente. À descrição e compreensão
dessas ações consideramos fundamental a coordenação de várias
teorias cognitivas bem como a abrangência sistémica e
envolvência social que é concedida pela perspetiva semiótica.
PERSPETIVA COGNITIVISTA
No trabalho de Ed Dubinsky defende-se que os novos “inputs” a
que o aprendente está sujeito, irão criar uma reorganização
(Dubinsky, 1991) do seu sistema cognitivo, que lhe permitirá
num processo de reequilíbrio estrutural, evoluir naquilo que o
aprendente julga conhecer. Este processo de permanente
reorganização provocado pelo conflito que os novos “inputs”
vão criando ao longo da vida, está na base das ações realizadas
pelo indivíduo e que surgem como parte fundamental da teoria
APOS. Dubinsky defende que o conhecimento matemático é
construído através de ações que se produzem sobre os objetos
matemáticos já conhecidos, que depois de reorganizados são
capsulados em novos objetos matemáticos, tal como ilustra a
figura 1.
Partindo do trabalho de Piaget que considera existirem quatro
catalisadores na construção do pensamento matemático
resultantes de uma abstração reflexiva, interiorização,
coordenação, capsulação, generalização, Dubinsky (1991)
acrescenta-lhe um quinto fator, a reversão. Desta forma,
apoiados na figura 1, podemos considerar que o indivíduo
produz ações sobre objetos que através da interiorização se
convertem em processos. Esses processos podem ser capsulados
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em novos objetos matemáticos. Mas a dinâmica deste sistema,
pode ser revertida numa descapsulação do objeto, para que o
mesmo se volte a capsular após uma coordenação de processos,
o que o torna num objeto mais potente. Assim, as ações que os
sujeitos aplicam sobre os objetos matemáticos são
transformações que surgem como resposta a um estímulo
exterior (tarefa, questão, exercício, definição…). Essas ações
resultam em processos construídos pelo indivíduo, que se
apropria da maneira como os realiza podendo descreve-los,
desconstruí-los ou invertê-los. Ao dominar os processos, o
sujeito consegue capsulá-los num novo objeto matemático. Toda
esta dinâmica descrita na figura 1 traduz os “schemas” mentais
do sujeito.

Figura 1. Esquema da teoria APOS -Action, Process, Object,
Scheme(Dubinsky, 1991)

Por seu turno, Anna Sfard refere-se aos objetos matemáticos
concebendo-os segundo duas perspectivas, que considera
complementares. Os objetos matemáticos construídos segundo
uma conceção estrutural (Sfard, 1991) são encarados como uma
estrutura estática com uma dimensão real que existem num
qualquer lugar espácio-temporal. Esta sua dimensão resultante
da construção sob uma conceção estrutural, permite-nos
trabalhar com a entidade matemática como um todo sem nos
preocupar com pormenores e especificidades. Trata-se desta
forma de uma entidade una, pronta, e agregadora. Por seu lado,
os objetos matemáticos construídos com base numa conceção
operacional (Sfard, 1991) são considerados como uma entidade
potencialmente importante, que vai sendo criada e
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potencializada através de uma sequência de ações que a vão
estruturando. Irá pois tratar-se de uma estrutura dinâmica, ativa,
sequencial e particionável. Defendendo um processo evolutivo
que nos leva dos objetos construídos segundo uma conceção
operacional, aos objetos construídos sob uma conceção
estrutural, esta autora considera que ambas as perspectivas são
complementares (Sfard, 1991). Porém esta evolução da
conceção operacional para uma conceção estrutural não se
revela uma tarefa fácil, tão pouco automática. Nesta evolução
são identificados três momentos sequenciais: interiorização
onde são executadas ações e processos sobre um objeto familiar,
mobilizando as características desse objeto e podendo modificar
a ideia pré-construída sobre o mesmo; condensação onde os
vários processos anteriores são comprimidos num todo,
tornando-se assim em entidades mais manuseáveis; reificação
onde foi criada a habilidade de ver esta nova entidade
matemática como um objeto matemático permanente. Alcançada
esta reificação do objeto matemático, o indivíduo é capaz de
trabalhar o conceito tanto de uma forma operacional por
compreender todos os processos específicos que o construíram,
bem como toda a abrangência teórica que leva à generalização
(Dreyfus, 1991) e abstração (Dubinsky, 1991) que o conceito
envolve18. A reificação poderá ser encarada como uma alteração
hermenêutica da conceção do conceito. Este caminho não sendo
linear leva a que não seja percorrido com sucesso para todos os
objetos matemáticos é por isso que Sfard afirma que 19“muitas
vezes os alunos surgem com grande destreza operacional mas
que não compreendem conceitos por detrás da parte
operacional” (Sfard, 1991, p. 32).
David Tall, assenta o seu trabalho numa perspetiva proceptual
(Tall & Vinner, 1981; Tall, 1991; Gray & Tall, 1994) de
conjugação entre conceitos e processo do pensamento
matemático para uma teoria onde caracteriza três mundos
18

Talvez faça sentido aqui esclarecer a utilização de duas palavras da mesma forma que Sfard o
faz. A utilização da palavra conceito para quando se trata da “ideia matemática oficialmente
aceite” e a palavra conceção, como a “ideia interna” construída sobre determinado conceito
matemático.
19
No original: …it should not surprise us that ever so often students appear to be learning many
mathematical skills at a rote manipulation level and do not understand the concepts underlying
the computation…
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matemáticos, (Tall, 2004) com crescente grau de sofisticação e
complexidade. Esta noção evolutiva conduz-nos através dos
diferentes mundos desde uma visão mais empirista até uma
visão mais formal e axiomática dos constructos matemáticos.
O primeiro mundo surge da perceção do espaço que nos rodeia,
e da reflexão que fazemos sobre esses objetos, quer sejam
físicos ou mentais, construídos pelo indivíduo. Através da
reflexão e de uma crescente riqueza de linguagem conseguimos
construir noções matemáticas para além do mundo físico que
percecionamos. Este primeiro mundo denominado de “mundo
corpóreo- conceptual ”20 inclui objetos físicos e perceções
mentais do imaginário espacial que o indivíduo possui,
englobando os objetos matemáticos que apelem a uma noção
visual ou de outros sentidos.
O segundo mundo é um mundo de símbolos que utilizamos
sobretudo na aritmética, na álgebra e no cálculo. Tudo começa
com ações (tais como apontar e contar) que estão capsuladas em
conceitos pelo uso da simbologia, mudando o foco do fazer
matemática para o pensar matemática. Este segundo mundo é
designado de “proceptual-simbólico” ou “mundo proceptual”21.
O terceiro mundo assenta nas propriedades expressas por
axiomas ou através de definições formais de objetos como
“anel”, “corpo”, etc. Este mundo é designado por “mundo
formal ou axiomático”22 e leva-nos a trabalhar, não com objetos
e conclusões feitas de experimentação, mas sim com axiomas e
definições que são cuidadosamente expressas na linguagem
matemática por forma a deixar claras as suas propriedades.
Nenhum destes autores defende que esta evolução se efetua de
uma só vez e caminhando com linearidade. Quer a capsulação,
quer a reificação, tão pouco a evolução entre os três mundos,
nos deixam a ideia que se caminha para um produto finalizado.
Numa estratégia de conexão entre as correntes cognitivas
apresentadas, julga-se pertinente observar que estas,
comummente, assentam numa progressão do conhecimento
20

No original: conceptual-embodied world
No original: proceptual-symbolic world
22
No original: axiomatic-formal world
21
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matemático através das ações sobre os objetos mais elementares,
que através da reflexão, coordenação, condensação, evoluem por
capsulação e/ou reificação para objetos matemáticos mais
abstratos, e generalizáveis.
PERSPETIVA SEMIÓTICA
Inspirado numa corrente social-cultural Vygotskiana, fortemente
marcada pela importância que Piaget atribui à ação sobre os
objetos, o trabalho de Radford foca-se em aspetos específicos da
aprendizagem como tomada de consciência e de construção do
indivíduo bem como na importância da dimensão social da
atividade matemática. Radford (2008), desenvolve uma teoria do
conhecimento a que dá o nome de Teoria da Objetificação (TO)
(Radford, 2010). A TO assenta no prossuposto da importância
das dimensões antropológica e histórico-cultural na construção
do conhecimento. Trata-se de uma teoria que tenta afastar a
ideia de que a construção do conhecimento é um processo
puramente individual atribuído relevo às influências sociais,
históricas e culturais resultantes do percurso de vida dos
indivíduos envolvidos. Trata-se por isso, de um processo
reflexivo que cada indivíduo produz assente nas diferentes
dimensões das suas vivências. Consequentemente, Radford
desenvolve a TO assente num sistema Semiótico que visa a
interação de três grandes eixos: primeiro - sistema semiótico de
significância cultural (Radford, 2006), onde estão inseridos os
objetos matemáticos, suas conceções, e relações com o mundo
real; segundo - o território do pensamento baseado nos
artefactos, e em terceiro - a atividade, ou seja que tipo de ações,
operações e atividades realizamos com os objetos. O processo
de aprendizagem defendido nesta teoria passa de uma perceção
material do objeto para um estado de generalização, que lhe
permite intuir resultados que não estão ao alcance sensorial. O
processo começa com uma objetificação, que através da ação e
reflexão dá corpo aos diferentes raciocínios matemáticos. Esta
objetificação recorre a uma série de artefactos (gestos,
linguagem, gráficos, etc.) que apesar de “serem bastante
materiais”, se tornam, desta forma, estruturantes do pensamento
abstrato. Não sendo a generalização algébrica uma ação natural
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do aluno, esta surge em consequência da capacidade de síntese,
construção de esboços, coordenação de diferenças entre iguais e
similitudes entre diferentes resultante de crenças, conceções e
ações eminentemente empíricas promovidas sobre o objeto.
Por seu turno Raymond Duval apresenta-nos uma abordagem
Semiótica assente na perspetivas de que os objetos matemáticos
sendo à priori inacessíveis, surgem apenas perante nós através
dos seus representantes (signos) sendo que as conexões entre as
suas várias representações são sustentados por um conjunto de
operações de tratamento e conversão (Duval, 2006). Desta
forma, Duval defende um sistema semiótico caracterizado por
um conjunto de regras, de sinais elementares e uma estrutura de
significados decorrentes da relação entre os signos dentro do
sistema. Assim sendo, os objetos matemáticos são encarados
como entidades invariantes que conectam os diferentes sistemas
semióticos à medida que se vão realizando operações de
tratamento e conversão, entendendo-se a cognição matemática
como o produto da coordenação dos diferentes sistemas
semióticos. Consequentemente, a essência da cognição é
enriquecida pela fluente coordenação dos vários sistemas
semióticos.
Segundo a perspetiva de Duval (2006), todo o desenvolvimento
matemático bem como a sua aprendizagem é resultante das
interações entre os sistemas semióticos. Consequentemente, o
signo ganha um duplo sentido: 1) estrutura semiótica e 2)
representante do objeto. Desta forma, a construção de sentido e
a aprendizagem requerem que sejam manipulados diferentes
signos em diferentes sistemas semióticos sem nunca perder a
noção do objeto matemático por eles representado e que estamos
a estudar. Duval alerta-nos para o comum perigo da confusão
entre o signo e o objeto matemático por si representado. Esta
relação sinal/objeto ganha sentido através da semiótica. A esta
abordagem chamamos estrutural/funcional, passando a atividade
matemática a ser caracterizada pela transformação dos sinais no
complexo sistema semiótico. Essas transformações concorrem
para a construção de significados e advêm das reflexões
estabelecidas entre o signo e a entidade por si representada nos
diferentes sistemas semióticos.
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Estas duas visões semióticas surgem aqui no sentido de
enriquecer a caracterização dos raciocínios construídos pelos
alunos. Apesar das diferenças entre as duas correntes
apresentadas, ambas dão ênfase ao papel representativo do signo
como meio semiótico, funcionando como mediador e
coordenador entre sistemas. Para além disso, sendo a perspetiva
cognitiva mais fina e específica dos contextos matemáticos, é a
perspetiva semiótica que nos traz quer as dimensões social,
cultural e antropológica, quer toda a influência que os vários
sistemas de representação têm na construção do conhecimento
matemático.
METODOLOGIA
Neste estudo foi utilizada uma abordagem qualitativa de
natureza interpretativa (Bogdan & Biklen, 2006; LassardHérbert, Goyette, & Boutim, 2008). A recolha de dados foi
realizada em duas fases que a dada altura decorreram em
simultâneo. Na primeira fase, o investigador acompanhou uma
turma de secundário durante dois anos letivos (11º e 12º ano),
numa escola do Distrito de Setúbal. Numa segunda fase, foram
elaboradas e levadas a cabo entrevistas semiestruturadas, tendo
estas sido registadas em áudio e vídeo e posteriormente
transcritas. Os dados que iremos apresentar resultam de
episódios de duas dessas entrevistas, nas quais os alunos
resolveram tarefas sobre trigonometria. Para melhor
compreender as ações que os alunos desenvolviam perante as
tarefas, utilizou-se uma estratégia de “thinking aloud” (Someren,
Barnard, & Barnard, 1994) onde os alunos iam explicando a
razão das suas tomadas de decisão e justificando a razoabilidade
das relações que iam invocando. Foi explicado aos entrevistados
que não se faria qualquer juízo de valor avaliativo com estes
dados, contribuindo assim para uma maior fiabilidade da
explicitação dos seus raciocínios. Outra opção metodológica,
que se verificou importante, foi o facto de se ter optado por, em
momentos de manifesto impasse, revelar progressiva e
parcialmente algumas das propostas de resolução. Esta opção,
permitiu, que nos momentos em que os alunos não conseguiam
resolver o problema com os objetos matemáticos que
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dominavam, tentar compreender se os raciocínios que lhe eram
apresentados eram passiveis de serem descapsulados e
revertidos por eles.
CONTEXTO EDUCATIVO
A tarefa (figura 2) é eminentemente prática, envolve algum grau
de abstração e é complementar a outras que surgiram na
entrevista.
Existindo várias propostas de resolução, a equação irá exigir um
tratamento quer aritmético quer algébrico, sendo expectável que
surja, por ser norma (Cobb, Wood, Yackel, & McNeal, 1992) de
sala de aula, uma representação geométrica e até mesmo gráfica.
Espera-se por isso que o conceito imagem assuma um papel
importante nos raciocínios dos alunos (Vinner, 1991).
Em relação à forma como esta temática foi abordada em aula,
poderemos dizer que se tratou sobretudo de uma abordagem
estrutural (Sfard, 1991). Relativamente às relações
trigonométricas a professora foi deduzindo cada uma delas pela
manipulação do círculo trigonométrico que permitisse capsular
os objetos matemáticos pretendidos. Por outro lado, na
resolução das equações trigonométricas, foi dada pouca
importância ao valor do número real que surgia no segundo
membro, justificando-se que a periodicidade se encarregaria de
que para esse mesmo número a equação tivesse várias
(periódicas) soluções.
ANÁLISE DE DADOS
A tarefa surge como a quinta tarefa das oito realizadas durante a
Resolva a seguinte equação trigonométrica

entrevista semiestruturada, e apresenta-se assim enunciada:
Figura 1 - A Equação- Quinta Tarefa
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Apresentam-se de seguida o desempenho de dois alunos da
turma na resolução da tarefa, procurando identificar os
raciocínios envolvidos. As primeiras reações face à atividade
foram, de algum desconforto, pois os alunos reconhecem que já
trabalharam com equações trigonométricas, “mas não destas”
João Sebastião (JS) admite rapidamente esta dificuldade
JS: O primeiro problema é conseguir…passar esta equação para uma equação –
digamos assim – viável de ser resolvida, porque isto não… supostamente não
estaria na forma, … não está na forma em que depois vai ser resolvida…

Maria Luísa (ML), apesar de perante a resolução justificar todas
as passagens, numa primeira fase não consegue resolver a
equação e argumenta:
ML: Nestas equações eu estava habituada a ter um número… ou uma
coisa…outra coisa qualquer… um número! Um valor! E a partir daí é que
igualava… Sim, mas faz sentido, completamente…

Nesta fase os alunos reconhecem que já trabalharam estes
conteúdos, separadamente, mas não conseguem estabelecer
qualquer tipo de relação entre eles. Outra constatação que
podemos inferir dos diálogos acima reside na dificuldade em
identificar que ações devem desenvolver, o que pode sugerir
uma compartimentação do conhecimento, sendo que essa
dificuldade não é identificada em aula pela própria dinâmica da
professora que lidera o caminho a seguir.
Se na primeira fase, existe um consenso quase unanime sobre o
facto de ser necessário que os dois membros da equação surjam
com a mesma função, numa segunda fase os alunos sentem a
necessidade de objetificar o problema, optando por fazer uma
tentativa de esboço da sua representação quer de forma gráfica
quer geométrica. A manipulação simbólica dos termos da
equação recorre às imagens mentais que os alunos
interiorizaram durante o processo de ensino, procurando que
estas promovam a resolução do problema. Radford designa esta
utilização destas representações (tais como gestos, esboços,
desenhos, palavras, gráficos, símbolos matemáticos) por
atividade semiótica. Atuando desta forma o aluno tenta criar
uma ponte entre algo que numa primeira fase surge apenas da
perceção e que só se torna manipulável quando é objetificado.
504

Raciocínio Matemático
Atentemos a partir de agora à forma como dois dos
entrevistados procuram objetificar o problema em questão:
João Sebastião tenta objetivar o problema com o auxílio do
círculo trigonométrico, começando por fazer um pequeno
esboço.
[…]
JS: Rabiscar. Vamos lá rabiscar. Então…comecemos pelos ângulos…se calhar
com o círculo trigonométrico dá para visualizar melhor. Então eles pedem o
cosseno de alpha sobre três. Ora o cosseno de alpha sobre três… é o cosseno deste
ângulo [aponta com a caneta para o papel], então…pronto… se o alpha
for…vamos considerar…se o alpha for por exemplo um ângulo genérico
[representa um ângulo genérico no primeiro quadrante do círculo trigonométrico
que esboçou] … o alpha sobre três vai ser – isto está um pouco mal feito mas…
[referindo-se ao seu desenho, figura 3] vai ser este. Este é o alpha sobre três. Ok,
então… o que é que nós podemos fazer? [pergunta-se JS] ...
I: Repara, de um lado tens seno, do outro tens cosseno. É isso que te está a
atrapalhar ou é apenas o facto do argumento ser diferente?
JS: Não, o que me está a atrapalhar é não conseguir…não conseguir conciliar as
duas coisas. Sim, o facto do argumento ser diferente… porque eu sei que isto há…
vai haver alguma coisa aqui que vai ter que mexer.
I: Mexer? Mexer no argumento ou na função?
JS: Hum… talvez mexer no … mexer no argumento [dito sem confiança] Depois
logo se vê se se mexe na equação, mas… primeiro acho que se deve mexer no
argumento… cosseno de alpha sobre três [relê parcialmente o enunciado] …
aquilo é que me está a… porque eu sei que …ah, já sei! Eu vou ter que passar isto
[cosseno de alpha sobre três] e eu tenho que perceber quando é que o cosseno de
alpha… quando é que cosseno de alpha sobre três… qual é o cosseno de alpha
sobre três... Então cosseno de alpha… o cosseno de alpha sobre três… então, o
cosseno de alpha sobre três… este alpha [completa o esboço, figura 3]… vai
ser…vai ser…. Cosseno de alpha, vamos cá ver!

Nesta tentativa de objetificar o problema podemos observar um
constrangimento que decorre da dificuldade de conciliação
entre, o conceito imagem que JS apresenta e as funções
trigonométricas apresentadas na equação. Note-se que a
preocupação em representar o ângulo no círculo trigonométrico
leva-o a descurar o papel que as funções (seno e cosseno)
assumem no problema. Podemos constatar que na representação
do problema no círculo apenas surgem os ângulos, não
emergindo os segmentos que representam as medidas dos
ângulos segundo as funções seno e cosseno. Depois de vários
momentos de impasse é-lhe apresentada uma proposta de
resolução.
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Figura 2- Esboço representativo da tarefa do JS
JS: Ok, então vamos lá ver. Então aqui diz que: seno de alpha é igual a cosseno
de alpha sobre três, o que equivale a dizer que seno de alpha é igual ao seno de pi
sobre dois menos alpha terços…
I: Repara, o que é que aconteceu aí?
JS: O que é que aconteceu aqui? De facto, passou-se de um cosseno para um
seno, mas este seno [aponta para o segundo membro da linha dois da proposta]
vai ter que ser igual a este cosseno [segundo membro da linha um da proposta] …
e portanto este ângulo aqui [argumento do segundo membro da segunda linha da
proposta de resolução] … o que fizeram foi o que eu estava a pensar fazer… que
era no círculo trigonométrico, embora eu não consegui visualizar…porque…
posso escrever aqui?
JS: Se eu tenho ambos os membros com seno, então seria… seria… então, se eu
tenho ambos os membros com seno, eu posso passar este [apontando para o seno
que está no primeiro membro da segunda linha] … não posso? Posso! Posso
passar este seno para aqui [fazendo o gesto de quem o quer retirar do primeiro
membro, para o colocar como denominador do segundo membro]
I: A dividir??!!
JS: Sim… Não. Só fazendo seno de menos um …mas… seno de menos um de
seno…
I: … seno de menos um de seno? Qual é o sentido?
JS: Nenhum.

Tendo em conta a não interiorização do processo de converter o
cosseno em seno, JS não conseguindo avançar com qualquer
tratamento, tenta uma manipulação algébrica desprovida de
sentido matemático ignorando a função e tentando isolar o
alpha. Apesar disso, e à medida que os passos da proposta de
resolução vão sendo revelados, consegue identificar e justificar
algebricamente todos eles mas não conseguindo antecipar-se aos
mesmos. Segundo Duval o aluno consegue identificar os
diferentes tratamentos algébricos da proposta de resolução.
Porém a dificuldade na sua manipulação pode ser interpretado
por dificuldades na interiorização (Sfard, 1992).
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Linha 1
(

Linha 2

)

Linha 3

Figura 3- Primeiras três linhas da proposta de resolução
[…]
JS: Pronto, bem me parecia. Já percebi. Como seno de menos um é igual a seno pi
mais…Pois, como seno de alpha é igual a seno de pi meios menos alpha terços,
então este ângulo alpha terá de ter amplitude igual ao deste ângulo [apontando
para o argumento do segundo membro da segunda linha da tentativa de
resolução].

Constata-se que existe aqui dificuldade na compreensão do
tratamento efetuado uma vez que JS não consegue realizar ações
com aqueles objetos elementares.
I: Exatamente!
JS: Pronto, então o que é que fizeram? Tiraram os senos… ou seja como só
precisavam deste ângulo… e disseram que alpha é igual a pi sobre dois menos
alpha terços mais dois kapa pi. Porquê? Porque como se pode mostrar no círculo
trigonométrico não é só este ângulo [aponta para o argumento: pi sobre dois
menos alpha terços]. Se nós andarmos dois pi, [utiliza agora o esboço que
construiu do círculo trigonométrico] vamos ter ao mesmo…ao mesmo lugar e
portanto vai ser um ângulo com a mesma amplitude. Ou então, o que é que eles
fizeram também? Disseram que o alpha é igual a pi menos pi meios mais alpha
terços… que seria isto [volta ao esboço do círculo, para visualizar aquilo que a
simbologia matemática não ajudou a clarificar]. Que seria isto… pi, não…pi
menos…Ah, pois, porque seria… seria um ângulo simétrico em relação ao eixo
das ordenadas [o ângulo não é simétrico, apenas a sua representação] e portanto o
seno seria igual. E poder-se-ia considerar, também, que este alpha era igual.

Para além de algumas imprecisões linguísticas entre o ângulo e a
sua representação no círculo, verifica-se um desajuste entre
representações do mesmo objeto em sistemas semióticos
diferentes. Este problema persiste desde os primeiros instantes e
reside na deficiente conversão da representação algébrica para a
representação geométrica evidenciada no círculo trigonométrico
que construiu. Essa dificuldade mais claramente fica
demonstrada quando, após ter observado a proposta de resolução
e ter justificado algebricamente a validade de todos os passos se
verifica ainda a dissonância criada na objetificação do problema.
JS: “ A” dificuldade era conseguir lembrar-me de como é que se… como é que se
passa deste cosseno de alpha sobre três, para depois o seno. Se bem que eu ainda
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não consegui – deixe lá ver - seno de pi meios menos o alpha terços… eu ainda
não consegui perceber qual é este ângulo aqui.
I: Esse é um ângulo genérico. Tu começaste por dizer: “ vou marcar um ângulo
alpha genérico”…
[…]
JS: sim, mas o meu principal problema foi conseguir arranjar um ângulo em que o
seu seno fosse igual ao seno de alpha.
I:Ou seja, tu querias exatamente visualizar o ângulo?

JS apesar de conseguir explicar os passos posteriores, ficou sem
perceber a passagem da primeira para a segunda linha da
proposta de resolução. JS quando não visualiza o objeto,
mentalmente ou no papel, não consegue libertar-se do facto da
figura que utilizou para objetificar o problema não ser
conciliável com os conceitos imagem que apresenta sobre esta
temática. Desta forma, não se conseguiu abstrair da figura que
criou mantendo-se numa perspetiva particular. Apesar de ter
afirmado que estava a representar um ângulo genérico a sua
representação no primeiro quadrante particularizou e dificultou a
compreensão da resolução apresentada.
JS: Não, não queria exatamente visualizar. O que eu queria era conseguir… pois,
se calhar era isso, conseguir visualizar… não apenas no círculo
trigonométrico…era conseguir visualizar mentalmente… conseguir perceber um
ângulo que fosse igual a… que tivesse um cosseno igual a este [aponta para o
argumento do segundo membro do enunciado] tivesse um seno igual a este
[aponta para o argumento do segundo membro do enunciado] … mas acho que
isso é possível [começa a esboçar um outro círculo trigonométrico] … agora que
estou a pensar bem nisso, e se considerarmos o alpha terços… pois claro! Já
percebi. Porquê? Porque, esse cosseno de alpha terços,…vai ser igual a … pois,
ao pi menos alpha terços… pois obviamente, ao seno de pi menos alpha terços.
Era isto que me estava a faltar.

Em resumo, JS constrói um raciocínio baseado nas imagens que
tem relativas ao conceito. As imagens que JS utiliza não fazem
transparecer a relação entre as funções que aprecem na equação.
A tentativa de relacionar os dois membros da equação surge
apenas ao nível dos argumentos da função e não entre as
próprias funções. Este fator torna-se fulcral na dificuldade que
JS revela desde o primeiro momento. A representação no círculo
proporciona uma visualização dos argumentos, mas a integração
das respetivas funções obedece a um outro grau de
complexidade. Utilizando a teoria APOS, conseguimos perceber
que JS interiorizou um conjunto de imagens do conceito e que
raciocina com base na tentativa de as coordenar. Porém, neste
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caso específico, não revela ser capaz de as conjugar, criando
incompatibilidades dentro do seu próprio raciocínio. A
objetificação (representação geométrica do círculo) que utiliza
para exteriorizar o seu raciocínio, entra em conflito com a
manipulação algébrica que consegue identificar e até mesmo
justificar a partir da altura que toma contacto com a proposta de
resolução. Sendo que podemos considerar que os conceitos
imagens se tornaram as ferramentas da objetifcação e
consequentemente alicerces do seu raciocínio todas essas
imagens terão de se coordenar para a criação (capsular) do
objeto matemático. Esta não conciliação entre as imagens
impede uma conversão entre sistemas semióticos que segundo
Duval irá representar um entrave na aprendizagem matemática e
à criação dos constructos matemáticos
Por outro lado se considerarmos a teoria da reificação João
Sebastião apresenta um conjunto de imagens interiorizadas mas
que não evoluem para um nível de condensação que as torne
mais harmoniosas e manuseáveis. Não podemos deixar de referir
a importância que a Reversão de Dubinsky teve no processo de
construção da compreensão dos diferentes passos da proposta de
resolução. Apesar de identificar as manipulações realizadas a
partir do segundo passo da proposta da resolução, a assunção da
compreensão apenas ocorre quando percorre a proposta de
resolução partindo do fim (solução da equação) e realizando o
trajeto em sentido inverso. Recorde-se que a Reversão
apresentada por Dubinsky parte da ideia de percorrer o caminho
contrário, permitindo ao sujeito, refletir sobre uma perspetiva
diferente sobre aquele ou aqueles objetos matemáticos por si
erigidos. Este tipo de análise que conjuga as perspectivas
construtivistas e semióticas ajuda-nos a descrever os raciocínios
dos intervenientes compreendendo que tipo de imagens são
privilegiadas.
Por seu turno Maria Luísa também começa por tentar objetificar
o problema começando por esboçar um círculo trigonométrico,
mas rapidamente percebe que não representa a equação
apresentada. A objetificação que criou é elementar não sendo
suficiente para compreender o conceito. O conceito imagem que
interiorizou não é coordenável com a equação apresentada. Por
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isso, tenta encontrar uma imagem algébrica (ferramenta
algébrica).
ML: … vou começar por pôr isto [no primeiro membro, onde surge seno] em
cosseno
[…]
I: Porque é que queres transformar o cosseno em seno?
ML: Para ter cosseno dos dois lados [membros]
I:… a mesma função em ambos os membros, é isso?
ML: Sim, sim…
I: …é uma preocupação que vocês têm quando estão a resolver este tipo de
equações?
ML: Foi a primeira coisa em que pensei, não sei… então, sei que… o seno é igual
a este...agora tenho que ir buscar…acho que meti isto mal… vou fazer outra
representação.
[…]
I: Essa fórmula de conversão dos senos para os cossenos… usas sempre a mesma,
ou é conforme…
M:Uso sempre a mesma… acho que sim… e agora? Pois, agora não vejo outra
forma…

A primeira ação que tenta realizar é conjugar as duas funções,
tentado que surja em ambos os membros a mesma função.
Porém, como não consegue efetivar a sua ideia, depois de algum
impasse, ML começa por esboçar outro raciocínio. Desta vez
assente na imagem da resolução de equações, que a fez deixar o
segundo membro com o valor zero. Este raciocínio assentava na
ideia de ter um número num dos membros, tendo as funções
trigonométricas no outro. O raciocínio fica alicerçado nos
tratamentos que é capaz de fazer às imagens que associa ao
conceito e à resolução algébrica de determinadas equações.
ML: Vou passar tudo para o mesmo membro a ver se resolvo…
I: Qual é a ideia de passar para o outro membro?
ML: Vou ficar aqui com zero [no segundo membro], vou ver se consigo alguma
coisa

Apesar desta nova tentativa de manipulação algébrica das
imagens, ML volta a um impasse. Consequentemente começam
por lhe ser reveladas as várias etapas de proposta de resolução
que ela consegue justificar e até mesmo antecipar-se nalguns
casos.
[…]
ML:… e ficava com a solução… pronto! Sim percebi…[…] Eu acho que não ia
pensar nisso, não pensava em igualar ao alpha com este, (
) porque eu nestas
equações estava habituada a ter um número no segundo membro… ou uma
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coisa…outra coisa qualquer… um número! Um valor! E a partir daí é que
igualava
I: Então mas…
ML: Sim, mas faz sentido, completamente…

A Maria Luísa apresenta uma valorização das imagens
algébricas e dos raciocínios que assentam em dois tipos de
tratamentos: aritmético e algébrico-simbólico. Conseguimos
perceber a valorização que a aluna atribui às imagens que
interiorizou pela invocação que lhes faz. Para além disso, ML
consegue justificar as manipulações simbólicas com
propriedades das funções trigonométricas como a periodicidade
porém, não consegue resolver a equação pelo facto desta não se
apresentar na forma que está habituada. A generalização tornase inacessível porque os objetos que costuma manipular são
todos mais próximos do domínio do corpóreo e elementares
como por exemplo os números. O raciocínio apresenta
dificuldades de desenvolvimento quando é necessário fazer essa
manipulação algébrica com objetos genéricos e generalizáveis
como é o caso dos argumentos da equação.
CONCLUSÕES
Pela análise dos dados da entrevista conseguimos compreender
as ações que estes alunos realizaram e as dificuldades que foram
sentindo. Ambos os alunos, desde o primeiro momento,
admitem qua a equação não está na forma que estão habituados
a trabalhar. Apesar de identificarem o que é necessário fazer
algebricamente para tratar a equação, acabam por não o
conseguir fazer.
Consequentemente, JS tenta objetificar o problema esboçando
uma representação dos ângulos no círculo trigonométrico, sem
considerar as funções que lhe estão associadas. Tal facto
revelou-se problemático, pois as imagens dos tratamentos
algébricos com que justificou os diferentes passos da proposta
de resolução tornaram-se para JS incompatíveis com a imagem
da representação dos argumentos no círculo.
Por seu turno, ML assenta sobretudo o seu raciocínio nas
imagens dos tratamentos algébricos que interiorizou e que
considera válidos para equações trigonométricas.
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Tanto o JS como a ML apresentam dificuldades com o
surgimento da função seno no segundo membro. Este entrave à
objetificação do problema e ao consequente desenvolvimento do
raciocínio de ambos advém do facto de apesar de terem
interiorizado um conjunto de imagens que não conseguem
coordenar (Dubinsky, 1991) com vista à construção de novos
objetos. Desta forma poderemos caracterizar estas imagens
criadas segundo uma perspetiva operacional (Sfard, 1991) logo
circunstancial, o que não permite uma realização de processos
que possam ser capsulados (Dubinsky, 1991) em novos objetos.
Também se torna evidente que a relação entre os dois sistemas
semióticos aparece aqui como um entrave à resolução algébrica.
Surge aqui a ideia de que, a não apropriação dos vários sistemas
semióticos torna a conversão (Duval, 2006) complexa, inibindo
desta forma que se desenvolvam raciocínios que favoreçam a
resolução da tarefa proposta.
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ANEXOS
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Questão5:
Resolva a seguinte equação trigonométrica

(
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António Alvadia
Externato São Miguel Arcanjo/ESHTE, Lisboa (FCT/UNL)
antonioalvadia@gmail.com
António Domingos
Departamento de Matemática da FCT/UNL- (UIED)
amdd@fct.unl.pt

O propósito deste póster é a apresentação do resumo da investigação da tese de
doutoramento do primeiro autor. É um estudo qualitativo sobre as implicações da
tecnologia no raciocínio matemático e na aquisição do conhecimento. Apresenta
assim, a síntese do enquadramento teórico, os objetivos, as questões e o design da
investigação, que a partir da construção e aplicação de instrumentos tecnológicos
(e.g. vídeos tutoriais, applets, etc.) analisa os efeitos que estes provocam na
aquisição, compreensão e cognição dos alunos.

Palavras-chave: ferramentas cognitivas; teoria da atividade;
raciocínio matemático.

Estudos nacionais e internacionais (Simões, 2008; Lemke,
Coughlin & Reifsneider, 2009) sobre o uso da tecnologia na
promoção das aprendizagens, nomeadamente no ensino da
matemática, indicam que os instrumentos tecnológicos
proporcionam a aquisição de conhecimento e estimulam a
cognição dos alunos (Papert, 1991; Jonassen, 2000). Entretanto,
constata-se que a utilização da tecnologia no ensino ainda é feita
segundo critérios, vontades e necessidades particulares dos
agentes escolares (e.g. escola, professores e alunos). Ou seja, a
utilização da tecnologia como instrumento mediador da
aprendizagem, não é considerada ainda como meio prioritário
23
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para a transmissão de conhecimento. Colocam-se assim, muitas
questões sobre este assunto, umas logísticas outras científicas,
nomeadamente se a tecnologia estimula ou não o raciocínio
lógico.
Esta investigação está a decorrer em ambiente b-learning com
alunos do 2º ciclo do ensino básico e serve para compreender os
efeitos da tecnologia na aprendizagem, nomeadamente na
transmissão do conhecimento matemático, assumindo-a como
instrumento mediador, suportado pelos conceitos teóricos da
Teoria da Atividade, bem como analisar as consequências que
esta provoca na cognição dos alunos ou nas funções lógicas
superiores.
Sendo um estudo qualitativo (Bogdan & Biklen, 2003), importa
também estudar o comportamento dos fatores que podem
influenciar a aquisição do conhecimento, e.g., concentração,
interesse, predisposição para aprender, a necessidade de utilizar
instrumentos tecnológicos, (dependência), satisfação e a
melhoria dos resultados académicos.
Segundo Sousa (2012), nenhum indivíduo nasce com
conhecimento matemático ou para existir a aprendizagem
significativa (Moreira (1999), o sujeito deve possuir
subsunçores desenvolvidos anteriormente. Perante estas
evidências, colocam-se questões fundamentais sobre a influência
da tecnologia no desenvolvimento do raciocínio matemático, se
estimula ou não o raciocínio lógico, que permita ao sujeito
desvincular-se das relações entre os objetos e proceder à própria
elaboração de pensamentos superiores, para que possa resolver
problemas sobre vários ângulos. Ou, que contributo pode a
tecnologia prestar no enriquecimento dos subsunçores.
Sendo assim, será exposto no póster o resumo teórico que
suporta esta investigação – a Teoria da Atividade de Vygotsky
(1996), fundamentada também por outros seguidores, e.g.
Engestrom (1999), representada pelo diagrama da modelo da
atividade humana, adaptada assim à aprendizagem mediada pela
tecnologia.
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Figura 1. Modelo da atividade de Engestrom adaptado à aprendizagem
da matemática do 2º ciclo e mediada pela tecnologia

Serão apresentados os objetivos do estudo, como aqui se
descreve: i) compreender como os alunos se apropriam e
instrumentalizam os artefatos tecnológicos; ii) avaliar
qualitativamente os efeitos das ferramentas cognitivas na
atividade, no raciocínio matemático (compreensão dos conceitos
e aplicação da lógica), no comportamento e no rendimento
escolar.
No seguimento destes objetivos serão apresentadas as questões
da investigação, que determinaram a necessidade de realizar este
estudo: i) Como funciona a aprendizagem mediada por
instrumentos tecnológicos?; ii) Que características do
instrumento alteram significativamente a aprendizagem dos
alunos?; iii) Que consequências produz a tecnologia no processo
da retenção da informação, na assimilação e no raciocínio
lógico?; iv) Que efeitos tem a tecnologia no comportamento dos
alunos durante a apropriação dos instrumentos e construção do
conhecimento?
Para além da bibliografia que fundamenta a informação
colocada no póster, será apresentada a metodologia do estudo e
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os instrumentos de recolha dos dados que estão a ser utilizados
na investigação.
O estudo está a decorrer num laboratório de informática onde os
alunos, manipulam vídeos tutoriais, aplicações específicas e
applets para a aprendizagem da matemática, dando enfoque aos
conceitos e ao raciocínio lógico. É uma aprendizagem baseada
nas metodologias b-learning, orientada e supervisionada pelo
investigador. No final de cada sessão, são aplicados testes de
conhecimento, exercícios de lógica e questionários para se
aferirem alguns parâmetros de interesse para o estudo. Importa
referir que as tarefas solicitadas aos alunos têm sempre o
princípio da complexidade, ou seja, inicialmente são sujeitos a
tarefas de complexidade simples, aumentando a sua dificuldade
de acordo com a adaptação e exigência do conhecimento.
Os instrumentos para a recolha de dados têm sido os
questionários, testes de conhecimento, grelhas de observação,
registo (gravação) das imagens das aulas e dos ecrãs dos
computadores, que visam compreender como os alunos se
comportam na manipulação destes objetos.
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Resumo
Neste trabalho analiso os processos de raciocínio matemático de
três alunos perante duas tarefas de demonstração em contexto de
Álgebra Matricial. Faço uma análise qualitativa e interpretativa
dos esquemas de demonstração nas suas resoluções. Procuro
ainda compreender os processos de raciocínio matemático
associados, nomeadamente, argumentação e representação desta.
Os resultados evidenciam as dificuldades para construir
demonstrações matriciais com raciocínio matemático dedutivo.
Palavras-chave: esquema de
matemático, Álgebra Matricial.

demonstração,

raciocínio

Texto Explicativo
Não se pode fazer Matemática sem demonstrar! As
demonstrações são essenciais para compreender, estabelecer,
comunicar o conhecimento matemático. Na construção das
mesmas utiliza-se raciocínio matemático, ou seja, ''um conjunto
de processos mentais complexos através dos quais se obtêm
novas proposições (conhecimento novo) a partir de proposições
conhecidas ou assumidas (conhecimento prévio)'' (Oliveira,
2008).
No ensino da Matemática, na Escolar e na do Ensino Superior, o
papel fundamental da demonstração é a promoção da
compreensão (Hanna, 2000). No entanto, uma tarefa cuja
resolução passe por uma demonstração é, para a maioria dos
meus alunos, um problema com letras, difícil e associado ao
Ensino Superior. A imagem que tento mostrar-lhes é a de um
puzzle em que as peças do mesmo são as definições, os
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resultados já conhecidos, …, e o encaixe é conseguido com
raciocínio matemático.
No presente trabalho analiso as resoluções de duas das tarefas
propostas a três alunos, no 1º ano do Ensino Superior, no
contexto de Álgebra Matricial. Os alunos trabalharam em aulas
de Álgebra Linear num ambiente de aprendizagem pelos pares,
Peer Instruction (Crouch & Mazur, 2001), com vários tipos de
tarefas. As que analiso consistem na elaboração de
demonstrações em que é necessário raciocínio matemático
dedutivo.
A metodologia investigativa que adoto, seguindo Bogdan &
Biklen (2010), é do tipo qualitativo e interpretativo. A escolha
prendeu-se com o facto de se pretender estudar um fenómeno no
seu ambiente natural e em toda a sua complexidade. Fui, em
simultâneo, investigadora e professora de Álgebra Linear dos
alunos que constituem os estudos de caso. Assim, formei parte
do quotidiano dos turnos em que se inseriam os alunos, tendo
ocorrido uma observação participante.
Os elementos constituintes do conjunto dos instrumentos de
recolha de dados são os seguintes: resoluções à mão das tarefas
de trabalho de casa, realizadas por todos os alunos, enviadas
pelo Moodle; testes escritos de todos os alunos; produtos
escritos pelos três alunos nas aulas; entrevista semiestruturada a
cada um dos três alunos, gravada em áudio e depois transcrita;
um diário da investigadora.
Na análise das resoluções sigo as teorias de Harel & Sowder
(1998) e Recio & Godino (2001), esquemas de demonstração.
Procuro ainda compreender os processos de raciocínio
matemático, argumentação e representação desta (Stylianides &
Stylianides, 2008), associados aos referidos esquemas. Os
resultados, pela presença de esquemas de demonstração
defectivos e/ou
, evidenciam as dificuldades
dos alunos para construir demonstrações matriciais em que é
necessário raciocínio matemático dedutivo.
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