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RECURSOS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

 

As práticas de ensino da Matemática foram desde sempre pontuadas pela existência de 
recursos diversos. Nas salas de aula de Matemática, nomeadamente naquelas em que 
existe um armário para guardar materiais,  a presença  do clássico par régua e compasso 
era quase garantida. Além destes, conjuntos de sólidos, tangrams, ábacos e, mais 
recentemente, colares de contas, fazem parte do património do designado material 
didático que pode ser mobilizado para o ensino da Matemática. Nas últimas décadas, 
estes materiais manipuláveis perderam a exclusividade, com o aparecimento e 
acessibilidade das tecnologias digitais, que introduziram novas possibilidades no 
domínio do ensino da Matemática, embora mais timidamente do que poderia ser. As 
chamadas novas tecnologias interferiram também nos materiais curriculares que o 
professor tem à disposição, passando a proporcionar-lhe recursos mais dinâmicos e 
interativos do que os tradicionais manuais escolares impressos a papel. No entanto, a 
proliferação de recursos nem sempre corresponde com igual intensidade à sua utilização 
e as consequências do seu uso na sala de aula também pode ser muito diversa. 

É reconhecido, desde há muito, que o ensino da Matemática é protagonizado pelo/a 
professor/a, que desenvolve um conjunto de ações que enformam as suas práticas letivas 
e definem as oportunidades de aprendizagem dos seus alunos. No seu trabalho de 
preparação e condução letiva, faz uso dos recursos diversos que tem disponíveis e que 
considera pertinentes para os seus alunos. No entanto, a introdução de um novo recurso 
na sala de aula nem sempre é fácil ou pacífica, podendo fazer surgir surgir tensões e 
des-sintonias ou incongruências com a matemática ensinada e aprendida na sala de aula. 
Na memória de muitos estará o que aconteceu quando os computadores surgiram, 
essencialmente reservados para espaços extra-aula e para atividades de carácter lúdico, 
não obstante o seu valor incontornável para proporcionar uma experiência matemática 
rica aos alunos. 

O uso dos recursos nem sempre foi motivo de grande atenção por parte da investigação 
mas nos últimos tempos parece ter ganho fôlego. No CERME 9, realizado em 2015, 
surge inclusivamente um WORKING GROUP que, apresentando-se primeiramente 
focado no professor e nas suas práticas de ensino, se renomeia de Mathematics 
Teaching Practices e Resources for Teaching. Um aspeto central de interesse tem a ver 
com a relação dos professores com os novos, variados e numerosos recursos que têm 
atualmente à sua disposição, muitos deles beneficiando das tecnologias digitais, e que 
vêm colocar acrescidos desafios ao professor na sua integração junto dos alunos, 
desafios que começam desde logo na planificação do ensino, seleção e adaptação de 
tarefas e formas de gerir a aula. Outro aspeto a destacar tem a ver com o alargamento do 
conceito de recurso, que amplia em muito a visão de recurso como material didático.  

Seguimos aqui esta tendência, assumindo o conceito de recurso em sentido amplo, 
considerando os recursos humanos e não humanos (físicos, logísticos, ...), bem como os 
recursos institucionais e os pessoais (do/a próprio/a professor/a). Todos estes recursos 
se jogam em diversos níveis, macro, meso e micro, como a seguir se detalha: 

1.Recursos a nível macro (do contexto educacional). A este nível, alguns exemplos são: 

• Ministério de Educação (Programas & exames nacionais, ...) 
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• Editoras (Manuais escolares & materiais curriculares, ...) 

• Associações diversas como a APM e o NCTM (Materiais curriculares, livros e 
revistas...) 

• Centros de Formação (Ofertas formativas diversas, ...). 

2.Recursos a nível meso (do contexto da escola). A este nível, alguns exemplos são: 

• Tempo, espaço, horários, materiais diversos (horas para reuniões, impressões & 
digitalizações, ...) 

• Equipamentos escolares e respetivo acesso (salas com computadores, Laboratórios, 
materiais didáticos, ...) 

• Dinâmicas colaborativas (parcerias em aula, interdisciplinaridade, reuniões de 
docentes, formações informais, ...). 

3. Recursos a nível micro (do/a próprio/a professor/a). A este nível, alguns exemplos 
são: 

• O seu património de material curricular (planos, tarefas, instrumentos de avaliação, 
materiais didáticos, ...) 

• Os colegas com quem trabalha, dentro ou fora da escola (inclui investigadores & 
formadores) 

• A formação que obtém. 

O foco nos recursos é o denominador comum dos artigos incluídos nesta publicação, 
resultantes de versões sujeitas a um processo de revisão por pares das comunicações e 
pósteres apresentados no Encontro de Investigação em Educação Matemática, 
subordinado ao tema Recursos na Educação Matemática, realizado na Universidade de 
Évora, nos dias 19 e 20 de novembro de 2016.  

Esta publicação inclui quatro secções. A primeira apresenta a conferência plenária do 
encontro, proferida por Birgit Pepin, Escola de Educação da Universidade Técnica de 
Eindhoven, Holanda, intitulada Mathematics teachers working as ‘designers’: 
Developing operational knowledge and enhancing mathematical-didactical design 
capacity. Neste artigo, a autora argumenta que diferentes recursos, em particular 
recursos digitais interativos, incluindo livros eletrônicos, oferecem incentivos e 
oportunidades para que professores de Matemática, tanto individualmente como em 
coletivo, assumam o papel de designers e não de consumidores de recursos. Usando três 
estudos relativos a interação entre professores de Matemática com recursos digitais (e 
tradicionais), a autora identifica diferentes formas de design que surgiram nessas 
interações. Sublinha que a interação com os recursos pode ser o veículo para que os 
professores desenvolvam a sua capacidade de design didático relativamente ao ensino 
da Matemática e aprofundem o entendimento sobre a experiência do que é ser professor 
de Matemática. 
A segunda secção desta publicação reporta-se aos textos das intervenções que foram 
presentes ao Grupo de Discussão 1, sobre Recursos no Ensino da Matemática, 
dinamizado por António Domingos (NOVA UIED, Departamento de Matemática, FCT-
UNL) e por Alexandra Rodrigues (Instituto de Gouveia – Escola Profissional, UIED – 
FCT-UNL). Os textos refletem a investigação que tem vindo a ser feita em Portugal 
tendo por objetivo aprofundar conhecimento sobre o tipo de recursos e o uso que deles 
fazem os professores quando ensinam Matemática. Algumas das questões que norteiam 
a discussão no âmbito deste grupo são: 
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• Que recursos privilegiam os professores no ensino da Matemática? 

• Que efeitos têm os diversos recursos nas práticas letivas? 
• Como é que o professor potencia e mobiliza os recursos para a sala de aula? 

• Como lida o professor, sozinho ou em grupo, com a gestão dos recursos múltiplos 
que afetam o ensino? 

• Que dificuldades encontra o professor na utilização de recursos no ensino da 
matemática? 

A terceira secção contém os textos das publicações apresentadas no Grupo de Discussão 
2, sobre Recursos na aprendizagem da Matemática, dinamizado por Joana Brocardo e 
Fátima Mendes, ambas da Escola Superior de Educação de Setúbal. A utilização de 
recursos como ferramenta para a aprendizagem é essencial para proporcionar uma 
experiência matemática mais rica aos alunos, seja pelo seu potencial de proporcionar 
representações múltiplas, seja pela exploração compreensiva que permitem dos 
conceitos e procedimentos matemáticos. As comunicações apresentadas neste grupo 
tratam destes aspetos e abrem pretexto para a discussão de questões como: 

• Como afetam os recursos as oportunidades de aprendizagem dos alunos? 

• Que recursos são essenciais para promover aprendizagens de qualidade aos alunos? 
• Como se transforma um recurso num mediador da aprendizagem? 

• A que recursos têm acesso os alunos e que uso fazem destes? 

A quarta e última secção desta publicação é composta pelos textos relativos às 
intervenções que ocorreram no contexto do Grupo de Discussão 3, sobre Recursos na 
formação dos professores de Matemática, dinamizado por Ana Paula Canavarro, da 
Universidade de Évora, e por Catarina Delgado, da Escola Superior de Educação de 
Setúbal. Os recursos têm neste contexto uma dupla missão: por um lado, são objeto da 
formação, constituindo ferramentas que se espera que os formandos venham a adotar 
nas suas práticas de ensino da Matemática; Por outro lado, os recursos são também 
perspetivados como meios para promover a ampliação e o aprofundamento do 
conhecimento profissional dos professores sobre o ensino da Matemática. As 
comunicações apresentadas neste grupo focam estas duas perspetivas e convidam à 
discussão de questões como: 

• Que características para recursos destinados a promover o desenvolvimento do 
conhecimento profissional dos professores, nas suas diversas vertentes, no que diz 
respeito ao ensino da Matemática? 

• Que relação com o currículo de Matemática em vigor podem/devem ter os recursos 
destinados à formação de professores? 

• Como podem os recursos para a formação contemplar a prática de sala de aula de 
Matemática, espaço privilegiado para a (re)elaboração de conhecimento profissional 
do professor de Matemática? 

• Como se apropriam os futuros professores/professores dos recursos que encontram 
nos contextos formativos? 

• Que semelhanças e diferenças entre recursos destinados à formação inicial e à 
formação contínua de professores de Matemática? 
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• Qual o papel das atuais tecnologias disponíveis para a produção e utilização de 
recursos para a formação de professores de Matemática? 

• Que efeitos têm os recursos obtidos no contexto formativo no desenvolvimento 
profissional do professor e nas suas práticas de ensino, em especial na aula de 
Matemática? 

Esperamos que esta publicação, que faz um ponto da situação da investigação 
portuguesa sobre Recursos na Educação Matemática, possa inspirar e impulsionar a 
continuação da investigação nesta área. 

 

 

Ana Paula Canavarro,  

Universidade de Évora e UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 
Leonor Santos,  

Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 
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MATHEMATICS TEACHERS WORKING AS “DESIGNERS”: 

DEVELOPING OPERATIONAL KNOWLEDGE AND ENHANCING 
MATHEMATICAL-DIDACTICAL DESIGN CAPACITY 

 

Birgit Pepin 

Eindhoven University of Technology, Netherlands 

 

Abstract 
In this paper I argue that different resources, in particular digital interactive resources 
including e-textbooks, offer incentives and opportunities for mathematics teachers’ 
design, both individually and in collectives. Using three studies of mathematics 
teachers’ interaction with digital (and traditional) resources, different forms of design 
are identified. Indeed, interacting with these resources, it is claimed, might be the 
vehicle to develop teachers’ mathematical-didactical design capacity, and deepen our 
understandings of the development of mathematics teacher expertise. Moreover, looking 
through the lens of “resources” and Vergnaud’s (2009) Theory of Conceptual Fields, it 
is possible to develop a deeper (and renewed) understanding of teachers’ operational 
knowledge.   
 

Key words: mathematics teachers; teacher design; digital resources; schemes of use; 
mathematical-didactical design capacity. 

 

Introduction 
 

It has been argued (e.g. Ruthven 2016) that there has been a “resourcing movement”; 
that is to say that teachers have (been expected to) become the designers of their own 
materials, instead of the recipients and implementers of resources created by others (i.e. 
“teaching by the book”). Internationally, much research in mathematics education has 
focused on teachers’ interactions with and use of curriculum resources (e.g. Remillard, 
Herbel-Eisenmann, & Lloyd, 2008; Pepin, Gueudet, & Trouche, 2013a). At the same 
time, a shift from text-based to digital interactive school curriculum materials is 
providing teachers with more interactive materials (Pepin, Gueudet, Yerushalmy, 
Trouche & Chazan, 2015). Moreover, there is evidence that the design, selection and 
implementation of e-resources are increasingly driven by practicing teachers (Gueudet, 
Pepin, Sabra, & Trouche, 2016), with an expanding market and provision of resources 
available on the Internet.  

Whilst previously teachers were typically seen as the “implementers” of curriculum 
materials, which had been developed by professional curriculum designers and 
mathematicians, now mathematics teachers are often expected to become “designers”, 
or act as “partners” in the design of curriculum materials (Jones & Pepin, 2016). It is 
recognized that when teachers interact with curriculum resources, they develop 
knowledge (e.g. Hill & Charalambous, 2012), and vice versa, their existing knowledge 
influences how they use the materials, individually when preparing their lessons, and 
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collectively in professional development sessions and other interactions with their 
colleagues (Pepin, Xu, Trouche, & Wang, 2016). However, it is less clear what this 
knowledge entails and how it is conceptually structured.  

Internationally, a new wave of mathematics curriculum resources, in particular digital 
resources often connected to e-textbooks, is providing teachers with interactive (often 
free) digital resources that are more than a digitalized version of the hard copy textbook 
plus a few digital applications and hotlinks to support the text. Publishers have invested 
in videos, interactive applets and personalized assessment designed to support teachers 
in their enactment of the curriculum, and to engage students more deeply in their 
learning. However, relatively little research has been conducted to examine the quality 
of digital resources (in particular textbooks), the ways they are used by teachers (and 
students), and how the nature of e-textbooks influences agency (Pepin, et al., 2015).  
One notable exception has been the work of Choppin and colleagues (Choppin, Carson, 
Borys, Cerosaletti, & Gillis, 2014). They assume that “digital content is increasingly 
present in classrooms across the world” and that “digital platforms have been 
characterized as potentially transformative”. Moreover, they have characterized digital 
curriculum materials, and subsequently provided a typology for analyzing digital 
curriculum materials in mathematics education.  

The argument in this paper is that different resources, in particular digital interactive 
resources including e-textbooks, offer incentives and opportunities for mathematics 
teachers’ design, both individually and in collectives. Indeed, interacting with these 
resources might be the vehicle to develop teachers’ design capacity (leaning on Brown’s 
(2009) notion of Pedagogical Design Capacity - PDC), their documentation work 
(Gueudet, Pepin, & Trouche, 2012), and our understandings of the development of 
mathematics teacher expertise (Pepin et al., 2016). Moreover, looking through the lens 
of “resources” and Vergnaud’s (2009) Theory of Conceptual Fields, it is possible to 
develop a deeper (and renewed) understanding of teachers’ operational knowledge.   
 

Theoretical frameworks 

 

In this section I explain the different notions, e.g. 

(1) that of resources; 
(2) Pedagogical design capacity, as introduced by Brown (2009); 

(3) Documentation approach to didactics; 

(4) Vergnaud’s Theory of Conceptual Fields (2009; 2013); and  

(5) Mathematics teacher interaction with curriculum resources. 

 
Resources 

In my research in mathematics education (together with my French colleagues Luc 
Trouche and Ghislaine Gueudet), our understandings of a resource has been anchored in 
Adler’s (2000) work, who usefully explains that  

"It is possible to think about a resource as the verb "re-source", to source again or 
differently. This term is provocative. The purpose is to draw attention to resources 
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and their use, to question taken-for-granted meanings." (p.2) 

A resource can be of material (e.g. texts) or human (e.g. colleagues) nature. In most 
research curriculum resources are defined as all those resources, which are developed 
and used by teachers (and pupils) in their interaction with mathematics in/for teaching 
and learning, inside and outside the classroom. In our collaborative work mathematics 
curriculum resources are considered essential for mathematics teachers, and it is 
acknowledged that teachers use different kinds of resources, which shape the 
mathematical content presented to, and used by, pupils in their mathematics learning. 
Moreover, when appropriating resources (e.g. in their lesson preparation), teachers 
adapt them to their needs and customs – we see this as an aspect of “design” (or “re-
design”) and interpretation by teachers. In class teachers also adapt the curriculum 
resources, often ad hoc, hence we speak of “design-in-use”.  

Pedagogical design capacity 

Making sense of, and using, classroom resources to design and enact instruction, 
adapting and appropriating resources, places a demand on a specific teacher capacity. 
According to Brown (2009), teachers’ Pedagogical Design Capacity is the capacity to 
utilize and transform existing curricular resources effectively, and to design/create new 
materials, for the purpose of effective mathematics instruction. “Talking about 
“teaching as design”, Brown and Edelson (2003) claim that teacher practice is a design-
based activity. They have introduced a taxonomy for interpreting how teachers adapt, 
offload and improvise with the curriculum materials and proposed a framework for 
describing teachers' capacity to design with curriculum materials (Design Capacity for 
Enactment Framework- DCEF). Interestingly, in particular from the theoretical 
viewpoint, the framework integrates analysis of curriculum resources in light of 
literature on the mediating role of artifacts (e.g. Wartofsky, 1973) and teacher resources 
in terms of the subject matter knowledge, pedagogical content knowledge, and 
commitments that influence teacher capacity. The framework has later been amended 
and added to by Remillard (e.g. Remillard, 2005; Pepin, et al., 2013a).  

In addition to the influence of curriculum materials on teachers, Brown (2009) notes the 
importance of understanding the "dynamic and constructive ways" (p. 22) teachers 
interpret and use curriculum materials. This perspective on teachers' curriculum use 
leads Brown to conclude that teaching is a form of design. He describes pedagogical 
design capacity as a teacher's "ability to perceive and mobilize existing resources in 
order to craft instructional contexts" (p. 24). 
This means that for Brown, as we understand it, “design” refers to the design as in 
lesson preparation (that is design before enactment). We use the term “design” to denote 
both the design by teachers/specialists for instruction, “design for teaching”; as well as 
the re-design/design-in-use during instructions, “design in teaching”. In terms of 
“design capacity”, we perceive it as the capacity for design, which denotes the 
ability/power to design, including the cognitive and emotional ability/power. The 
development/building of teacher design capacity refers to strengthening of teachers’ 
skills, competences and abilities/power to design in/for teaching. 

Documentation approach to didactics 

The documentational approach to didactics (Gueudet, et al., 2012; Trouche, 2004), 
acknowledges the central role of resources for teachers’ work. In particular, this 
approach emphasizes the dialectic nature of the relationships between teachers and 
resources, and the core concept of a teacher’s resource system. 
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The documentational approach maintains three main concepts introduced by Verillon 
and Rabardel (1995) (as in the instrumentation approach - see Trouche 2004): 
instrumentation; instrumentalisation; and genesis. For performing a teaching task, a 
teacher interacts with a set of resources. This interaction combines two interrelated 
processes: first, the process of instrumentation, where the selected resources support 
and influence the teacher’s activity, and which can be linked to Brown’s (2009) 
characteristics of curriculum materials, i.e. that they “represent an interface between the 
knowledge, goals, and values of the author and the user” (see above). Second, there is 
the process of instrumentalisation, where the teacher adapts the resources for his/her 
needs- this can also be linked to Brown’s (2009) characteristics, i.e. that curriculum 
materials “require craft in their use; they are inert objects that come alive only through 
interpretation and use by a practitioner”. 
This productive interaction between an individual teacher, or a group of teachers, and a 
set of resources, guided by a teaching goal, through successive stages of (re-)design and 
implementation in class, gives birth, along a complex genesis, to a hybrid entity, a 
document: this consists of the resources adapted and re-combined/designed; and the 
“usage schemes” of these resources, which contain the mathematical and mathematical 
didactical “knowledge” guiding these usages.  

Vergnaud’s notion of scheme (within his Conceptual Field Theory) 

In Vergnaud’s Conceptual Ffield theory, the conceptual field is “at the same time a set 
of situations and a set of concepts tied together” (Vergnaud, 2009, p. 86). That is, so he 
explains, “a concept’s meaning does not come from one situation only but from a 
variety of situations and, reciprocally, a situation cannot be analyzed with one concept 
alone, but rather with several concepts, forming systems” (p. 86). For him schemes and 
situations are the roots of participants’ (cognitive) development, and because concepts-
in-action are essential parts of schemes (see definition below), the development of a 
conceptual field requires participants meeting and being faced with contrasting 
situations. Whilst Vergnaud was concerned about students’ cognitive development and 
developing deeper understandings of particular (mathematical) concepts, we re-interpret 
here his theorizing in terms of teacher professional development/learning, most 
particularly teachers’ enhancement of their knowledge and design capacity.  

The documentation (as well as the instrumentation) approach uses Vergnaud’s notion of 
scheme, which Vergnaud (2009; 2013) defines in the following way: “a scheme is the 
invariant organization of activity for a certain class of situations” (Vergnaud, 2013, 
p.47). He further explains that  

“the function of schemes, in the present theory, is both to describe ordinary ways of 
doing, for situations already mastered, and to give hints on how to tackle new situations. 
Schemes are adaptable resources: they assimilate new situations by accommodating to 
them. Therefore, the definition of schemes must contain ready-made rules, tricks and 
procedures that have been shaped by already mastered situations; but these components 
should also offer the possibility to adapt to new situations. On the one hand, a scheme is 
the invariant organization of activity for a certain class of situations; on the other hand, 
its analytic definition must contain open concepts and possibilities of inference.” 
(Vergnaud, 2009, p.88) 

From these considerations, it becomes clear that schemes comprise several aspects, such 
as the following (as Vergnaud himself elucidates):  

• The intentional aspect of schemes involves goals (or subgoals) and anticipations.  
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• The generative aspect of schemes involves rules of action, to generate activity, 
namely the sequences of actions, information gathering, and controls.  

• The epistemic aspect of schemes involves operational invariants, namely 
concepts-in-action and theorems-in-action. Their main function is to identify 
and select relevant information, and infer from it goals and rules.  

• The computational aspect involves possibilities of inference, which are 
important in particular for new situations. It would include to generate goals, 
subgoals and rules, also properties and relationships that are not observable, that 
is that often stay implicit.   

The main point retained from Vergnaud’s (theory and) definition of schemes is that it 
contains (implicit) knowledge, and moreover that it provides an operational form of 
knowledge, which is dynamic and connected to processes. Vergnaud himself stresses 
“the generative property of schemes, and the fact that they contain conceptual 
components, without which they would be unable to adapt activity to the variety of 
cases a subject usually meets” (p. 88, ibid).  

Moreover, Vergnaud (2013) has also highlighted the role of “inferences” within 
schemes:  

“The last component (possibilities of inference) is also indispensable to theorize about 
schemes, because it is the possibility to make inferences hic et nunc in situations that 
gives its efficiency and its generality to the whole organization of schemes.” (p. 47, 
ibid) 

It is clear that in Vergnaud’s theory, the activity (in our case of the teacher/s) is at the 
center, and there are two (psychological) functions of schemes. The first one is “to 
organize and generate activity for situations that have become familiar”; the second is 
(more developmental) “to tackle new situations to extend the scope of application of the 
scheme” (p. 48, ibid). In this sense it immediately links to teacher knowledge in/for 
teaching and design capacity.   

Mathematics teacher interaction with curriculum resources 

Mathematics teachers’ work with resources has come to be seen as a truly interactive 
process, between the teacher and the resource/s. When working with the resource/s, 
adapting and appropriating them, teachers enhance their knowledge and their design 
capacity.  

“Resources are essential for [mathematics] teachers, and teachers use different kinds 
of resources, which shape the [mathematical] content presented to, and used by, 
pupils in their [mathematics] learning. Moreover, when appropriating resources, 
teachers adapt them to their needs and customs. This process of ‘design’ and 
interpretation of resources then continues ‘in use’– hence transformation is seen here 
as ‘design-in-use’.” (Pepin, Gueudet & Trouche, 2013a, p. 1) 

Hence, it is recognized that, when teachers interact with curriculum resources 
(including textbooks), they develop knowledge: individually when preparing their 
lessons; and collectively in professional development sessions with their colleagues 
(e.g. Ruthven, Laborde, Leach, & Tiberghien, 2009). Teachers’ interaction with 
(different) resources has been theorized in different ways (e.g. Gueudet & Trouche, 
2009; Pepin, et al., 2013a; Remillard, 2005). What is evident from these theoretical 
frames is that it is a participatory (two-way) process, in which teachers and resources 
interact and influence each other. Making sense of and using these resources to design 
and enact instruction places a demand on teacher capacity, teachers’ pedagogical design 
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capacity (PDC) (Brown, 2009) - a teacher’s ability to effectively utilize existing 
curricular resources to design instruction. At the same time a teacher’s pedagogical 
design capacity must be dependent, to some extent, on the particular resource being 
used (each resource has different affordances and constraints), and on the ways of 
working, individually or collectively, with the resource (Gueudet, Pepin & Trouche, 
2013).  

As the nature of resources changes, and their availability increases, so too do the 
possibilities of teacher collaboration with and via these resources: e-mail and forums, 
for example, permit distant collaboration. These developments show the need for 
research on teachers’ interactions with resources, in particular the collective dimensions 
of these interactions, and how teachers develop expertise when working with the “new” 
resources.  
 

Research questions 

 

The aim of this paper is to deepen our understandings of teacher expertise, in particular 
teachers’ design capacity when interacting with digital (and traditional) resources. 
Using the theoretical lens of Vergnaud’s scheme, an additional aim is to theorize what 
enhancement of teacher expertise might entail. Hence the research questions are the 
following: 

(1) In which ways can we understand teachers’ interactions with digital resources in 
terms of “design” and “design capacity development”? 
(2) In which ways does Vergnaud’s notion of scheme help us to develop deeper 
understandings of teachers’ enhancement of their expertise (when working with digital 
resources)?   

I would like to emphasize that this is not an empirical study as such. Rather, to answer 
research question (1), I use three studies and the analysis of the three studies (see also 
Pepin, Gueudet, & Trouche - under review) in terms of design, in order to exemplify 
different notions of “mathematics teacher design”. Subsequently, to answer research 
question (2), I use Vergnaud’s theory of conceptual fields, and in particular the notions 
of scheme, to develop deeper understandings of teachers’ enhancement of their expertise 
(when interacting with digital resources). 
In terms of research question (1), the three studies provided examples of mathematics 
teachers interacting with resources in three different situations: (1) a group of Sésamath 
teachers (in France) working for the Sésamath association (mainly via the web) with an 
explicit aim of designing resources; (2) one PRIMAS teacher (Siri, in Norway) working 
on her own in the context of her usual teaching; and (3) several PRIMAS teachers (in 
Norway) working together with specifically designed PRIMAS resources, in a context 
of teacher education where re-design and enactment of the designed resources was used 
as a means of professional development. We hypothesized that these three situations 
would provide diverse opportunities for “teacher design”. 
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Findings 

 

On question 1: Understanding mathematics teachers’ design work 

 
Study 1: Sésamath e-textbook and the development of the design capacity of a large 
author team (see Pepin, et al. - under review)  

The Sésamath e-textbook (see http://www.sesamath.net/) is an interesting example of 
digital and open educational resources: Sésamath is freely available online. The French 
Sésamath association started in 2001 to produce “mathematics [resources] for all” (see 
Fig. 1). The mode of design of the Sésamath textbooks (Sabra & Trouche, 2011) 
typically involved a large number of actors. For example, approximately one hundred 
teachers have contributed to each textbook produced, in a collaborative and iterative 
way: as ‘authors of content’; or ‘designers of didactical scenarios’; or ‘testers’; or 
‘experimentators’ in classes. Over the years the textbook models have become more and 
more sophisticated. The early model was a hard copy accompanied by separate 
animations (e.g. Mathenpoche exercises: practice and drill exercises). The subsequent 
model was a flexible and dynamic digital textbook, which teachers could modify and 
change according to their needs. Finally, the third recent model of the Sésamath 
textbook is a flexible and dynamic digital textbook, which offers a “laboratory” 
(LaboMEP: Laboratory for Mathenpoche) for collaboratively adjusting the textbook to 
the needs and projects of the community (school, team of teachers). LaboMEP allows 
teachers to develop and share their lessons, but also to differentiate their teaching 
according to student [test] results (with a particular – Pepite – that has been developed 
through the collaboration of Sésamath with researchers). We have followed in particular 
the design of the Sésamath grade 10 e-textbook (Sabra & Trouche, 2011), which took 
place from June 2009 to December 2013 (see Gueudet, et al., 2016). 
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Figure 1: Webpage of Sésamath resources 

 
While most textbooks in France are authored by specialists (teacher educators, 
inspectors, sometimes researchers in mathematics education) the Sésamath e-textbooks 
are written by practicing secondary school teachers. They use for the design a distant 
platform and a mailing list. For our study we collected the following data: 

- The discussions on the platform; 
- The resources exchanged on the platform; 
- An agenda of follow-up, filled by two members of the group. Through this 

agenda, these members where associated to the work in a reflective stance. 

In terms of curriculum design, we can summarize the following: 

• The larger aim/goal for the design of Sésamath is/was the provision of resources 
for peers/teachers and the “philosophical reasons” can be found in the “charter” 
of Sésamath (e.g. mastering their own resources, mathematics for all, sharing for 
enriching). 

• The aim of this particular undertaking was the development of an interactive e-
textbook, more particularly the chapter of “functions” in grade 10, allowing 
teachers to adapt rather than adopt. 

• The audience was fellow teachers, potentially every mathematics teacher in 
France. 

• The ways of designing was closely connected to the joint formulation of kernels 
for a learning progression. 
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• In terms of resources and tools, the authors used the French national curriculum, 
the national teacher guide, and their knowledge of different textbooks, their own 
courses and the content of the whole Sésamath resource system. 

• The design took place on the web/virtual environment, without any face to face 
meeting (or very rarely). The participants were selected Sésamath group 
members, with the support of the Sésamath board. The design took place from 
2009 to 2013, and teachers needed an ongoing commitment to a “collective 
affair”. 

• The chapter design was evaluated by fellow/expert Sésamath colleagues, 
assisted by teacher trials in their classrooms. The idea was that a book is only a 
“current version” of something to be further developed and  that a continuous 
improvement by Sésamath members should be encouraged/expected. 

 

At the beginning of their work (Gueudet et al., 2016), the teacher authors had the 
intention to propose a completely new structure, very different from paper textbooks. 
The idea was that the teacher using it should be able to build his/her own yearly 
progression, and could obtain a textbook following this progression: the e-textbook 
would be a set of “bricks” that can be arranged in any order. However, this turned out to 
be impossible, for mathematical reasons: if an exercise requires the use of, for example, 
functions and a volume formula, it can only be placed after the introduction of these two 
contents, and cannot be freely moved within the textbook. Finally, the team chose a list 
of chapters structuring the e-textbook. For each chapter they defined a list of “atoms”, 
corresponding to competencies as defined by the official curriculum. Each of these 
atoms is associated with a “kernel”: a list of concepts, properties and techniques that 
cannot be cut in smaller pieces. The application exercises belong to this kernel; while 
more complex problems can be associated with two kernels or even more.  

In April 2010, new members arrived in the team, in particular four specialists of 
programming. This new team worked until November 2011 and developed interactive 
exercises (incorporating specific helps) corresponding to all the different atoms. From 
March 2012 to December 2013, three new members joined the previous team. For each 
chapter they chose a “progression”: sequencing of the atoms, and wrote the content of 
the course according to this progression.  

In terms of design capacity development (Pepin, et al., under review), at the beginning 
of the collective design, the participating teachers shared some resources: institutional 
resources like the official curriculum, and resources provided by the association like the 
online platform. Moreover, each of them had his/her own courses, which they shared 
with the others. It can be argued that, along this work, they developed design capacities 
of different kinds (e.g. alongside developing “progressions” for teaching and learning 
functions in grade 10; which interactivities can/are expected to be used).   
We observed here that the collective design work contributed to the development of the 
teachers’ design capacity. While they used for several years a given progression for the 
theme of functions, designing the e-textbook obliged them to confront their choices, and 
to rationalize them for their colleagues. Choosing a coherent sequencing of topics 
amongst the possibilities opened by the official curriculum is an important design 
capacity for teachers, which has been developed for the authors during this work. The 
authors in this case already had their own schemes for the aim “choosing a progression 
on functions”. Along this collective design activity, these schemes evolved to 
incorporate new ‘operational invariants’: concerning the interest of an intuitive 
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presentation (for some authors); or the interest of progressively deepening the concepts 
(for others). 
As another example, the interactive exercises (Mathenpoche) designed by the Sésamath 
association incorporated animated helps. When they were involved in the design of such 
exercises, the authors discussed the possible content of these helps, they confronted 
their individual views on what animation could support students’ understanding. For 
functions’ variations, one teacher suggested to place animated arrows along the curve, 
while another suggested putting such arrows in the variation table. The authors also 
discussed with the ICT specialists about the technical possibilities – and finally chose 
the animated arrows in the variation table. During this episode, the teachers developed 
their design capacity in terms of identifying which animated picture could better support 
students’ understanding.  
 

Study 2: Siri - a mathematics teacher working on her own 

Our Norwegian case teacher was also participating in the PRIMAS1 professional 
development courses. However, beside the PRIMAS sessions, she was working mainly 
on her own, to develop curricular materials and lesson plans for her colleagues (she was 
heading a particular grade and was expected to provide guidance for the mathematics 
teaching for that grade). In addition, our study (Pepin, Gueudet, & Trouche, 2013b) has 
shown that our Norwegian mathematics teacher was heavily dependent on textbooks. In 
terms of collective work, we could observe particular features: for the lesson 
preparation, teachers of the same grade worked together and one teacher (our case 
teacher) proposed a lesson plan for the subsequent two weeks – this appeared to ensure 
a certain consistency of teaching the same content and applying the same strategies 
across the year groups. Activities were chosen from a range of textbooks, and the web, 
and exercises suggested from the pupil textbook. Moreover, the progression of topics, 
and how to teach them, was often taken either from the textbook or the teacher guide. 
Tests and other assessment exercises were chosen from a traditional national test 
selection/book. In class the teacher mostly relied on the textbook or worksheets (from 
other books, or the web). Whilst textbooks were not often seen to be directly used in the 
classroom, exercises and activities were often simply ‘downloaded’ from textbooks 
(often e-textbook, but not interactive) to worksheets or pupils’ individual ‘arbeidsplan’ 
(work plans that provide work for each individual pupils over 1–2 weeks).  

In terms of goals for her design work, Siri felt responsible to provide lesson 
progressions, exercises, in particular differentiated exercises, for the students’ work 
plans. There was also dissatisfaction with the textbook (which did not tell the teachers 
what to do, and how) and she generally wanted the teachers to become less dependent 
on the textbook. The particular and practical aim was of course to provide a coherent 
work plan (over 1-2 weeks) that all teachers could lean on for their lessons. Her 
audience for design were the mathematics teachers of the grade she was in charge of. 
For them she would design the general learning progression, and differentiated 
exercises, and hand-outs and tests, for their lessons. She did that mainly by herself, but 
occasionally consulted with the teachers in her group about their experiences. In terms 
of resources she used the national curriculum (which is very ‘thin” and does not provide 
guidance on teaching particular content), the chosen textbook together with the teacher 
guide, the web, and the national tests. For particular lessons certain resources (e.g. 
																																																																									
1	http://www.primas-project.eu/en/index.do	
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manipulatives/ concretes) were proposed by the national mathematics centre, and Siri 
also included those. Mostly, she would design her lessons in school (where she had a 
room), and during school hours. Her lesson designs were discussed with colleagues, 
who also tested them in their classes.  
In terms of design capacity development, Siri told us that she felt most of the time “on 
her own” and she liked the PRIMAS courses for developing new ideas for her (and her 
colleagues’) teaching. Occasionally, she would get “tips” from the web, how to vary her 
teaching.  The national mathematics centre had started to introduce more teacher 
professional development courses (as the national guidelines had changed), and Siri 
welcomed that. In other words, due to a lack of collective work and interaction with 
colleagues, she did not feel stimulated, and generally felt “low” in terms of design 
capacity.  

 

Study 3: The case of PRIMAS: designers’ (and teachers’) interactions with digital (and 
other)  

The European PRIMAS project was a teacher professional development project running 
over four years (Jan 2010- Dec 2013). The project’s aim was to change practices in the 
teaching and learning of mathematics and science at school, in the sense that 
mathematics and science teachers were supported in their teaching of inquiry-based 
learning (IBL) pedagogies (so that their students gain experience of inquiry). The 
general strategy of the PRIMAS project for scaling up professional development of 
mathematics and science teachers was to educate “multipliers” (e.g. instructional 
leaders) who in turn would be expected to work with their colleagues (in their own and 
neighboring schools), known as the “cascade model”. Our two chosen teachers were 
working together in the context of the PRIMAS project: that is Cora participated at 
university sessions (over 18 months) to become a “multiplier”, and she worked in turn 
with Susan (and other colleagues) in her school. 

 
Figure 2: PRIMAS teachers working with resources in a professional development session 
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Susan and Cora had been working together for several years in the same primary school 
(grades 1-7). Cora decided to join the PRIMAS project and she was working as a 
multiplier. She was working closely with Susan, a grade 7 coordinator, and they both 
worked with their mathematics/science colleagues (in their school). 

All mathematics and science tasks, and professional development modules, were 
provided digitally, so that multipliers and teachers could amend the modules and tasks 
in the modules for/in their instruction. In terms of aims and goals of the resources’ 
design, the PRIMAS team (and the EU) wanted to provide teaching resources freely 
available on the web, to effect change across Europe in the teaching and learning of 
mathematics/science with respect to IBL. For the two teachers this meant that they 
wanted to enhance/develop their teaching, so that students could gain first-hand 
experience of scientific inquiry. The audience were mathematics/science teachers, and 
teacher educators. The design included mathematics/science teaching materials (tasks) 
and professional development modules (e.g. example lessons, videos; 
worksheets/curriculum materials; work sheets; etc. linked to professional development 
module). The PRIMAS team of authors consisted of specialist (mathematics/science 
curriculum) developers and teacher educators. The resources used for design included 
the research and development literature, and some already developed (and tested) 
modules from professional university designers. Of course, the re-design and 
appropriation by “local” teachers (e.g. Cora and Susan) would include their own 
national curriculum; their school’s textbook; and individual resources (they had used 
before). Whereas the PRIMAS team would design in collaboration and correspondence 
with “local” specialists at their university and at European level, the teachers worked 
with the PRIMAS team (at university) and with their colleagues in school. For the 
PRIMAS team the designing took place at university/place of work (of the PRIMAS 
team), and designs were shared on the PRIMAS website; for the teachers during 
professional development sessions, and at home. In terms of duration the project lasted 
over four years, and designs (e.g. of tasks and modules) were tested and evaluated 
during PD sessions and by PRIMAS users/teachers locally in their schools; at 
international level the PRIMAS project (including its tasks and modules) was evaluated 
externally.    

In order to exemplify Cora’s design capacity development, we show her development 
through her drawings (RSSRs- Schematic Representation of Resource System- see 
Pepin, et al., 2016) at the start of her involvement with, and after the PRIMAS course. 
Whereas early in her course her resource system was relatively “simple” and 
unstructured (outlining selected human resources (e.g. parents, pupils, colleagues) and 
websites (e.g. enrich website; matematikk.org; PRIMAS), after the PRIMAS course she 
had developed a more sophisticated system of resources, with clear arrows indicating 
her aims and directions how to prepare for her teaching. She also included more 
websites and articles for preparing her “new self-made activity or task”, and the smart 
board. It appeared that the PRIMAS course and the work with the digital resources in 
PRIMAS had given her new inspiration and directions for teaching (and preparing for 
teaching) in the ways she wanted to. Her didactical flexibility had clearly increased, 
evidenced by the structured way she explained her resource system. In terms of 
development of design capacity, we retain here: an enrichment of the resource system; 
and a more developed/structured system.  
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Figure 4 Cora’s SRRS in April 2012  

 

 

 

 

 
 Figure 5 Cora’s SRRS in February 2015 
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On question 2: In which ways does Vergnaud’s notion of scheme help us to develop 
deeper understandings of teachers’ enhancement of their expertise (when working with 
digital resources)?   

As Vergnaud argues, his theory of conceptual fields has as one its aims  

“to establish better connections between the operational form of knowledge, which 
consists in action in the physical and social world, and the predicative form of 
knowledge, which consists in the linguistic and symbolic expressions of this knowledge. 
As it deals with the progressive complexity of knowledge, the conceptual field 
framework is also useful to help teachers organize didactic situations and interventions, 
depending on both the epistemology of mathematics and a better understanding of the 
conceptualizing process of students.” (p. 83) 

Like Vergnaud (e.g. 2013, p. 39), we suggest that “activity in situations is essential and 
the development of competences comprises the operative and predicative forms of 
knowledge”. This activity can be observed (and “measured”), and so can the 
development/change in activity. In order to categorize schemes, we have used 
Vergnaud’s aspects of schemes. To give examples from our studies:  

Study 1: we provided two examples where the teacher designers changed their design/s, 
and observed activity, when they realized and were confronted with “new” knowledge, 
either from peers (different perceptions on progression), or from IT specialists (limits of 
interactivity on functions). In discussions with colleagues, and during the collective 
design activity, their original schemes evolved to incorporate those of others (e.g. 
intuitive presentation; progressively deepening the concepts).  
Study 2: possibly due to little interaction with and stimulation (e.g. by other teachers), 
Siri provided an example of a “timid” level of design activity. As she had little 
opportunities to check out her concepts-in-action and theorems-in-action (except with 
her own classes), she found it hard to infer rules and agreed goals, which in turn made it 
difficult to draw inferences. This led to the situation, where her design ambitions stayed 
underdeveloped, until she joined the PRIMAS project.   

Study 3: Evidence from Cora’s SRRSs shows that over the duration of the PRIMAS 
project, Cora had developed a much more sophisticated system of resources, and a 
change in scheme/s could be observed: she was clear about which information to gather, 
and where from; and her operational invariants (e.g. theorem-in-action: link to student 
thinking; concept-in-action: develop tasks that include particular student 
misconceptions) became explicit and clearly connected to her envisaged actions and 
plans – the arrows show the direction of her activities, how to choose what, and how to 
prepare and include her “self-made tasks”.  

 
Conclusions 

 

In this section I make two claims: Firstly, I argue that particular resources, namely 
digital resources (such as e-textbooks) open up new possibilities for teachers’ work: 
there is an abundance of digital resources on the web, and mathematics teachers often 
do not know how to choose, or modify those available resources. These interactive 
digital resources offer opportunities of design (and re-design) for teachers, as they 
participate in their development/s. Moreover, in the process it is likely that they have 
the potential to change traditional relationships between teacher and curriculum 
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materials such as textbooks (as well as between student and textbook, or between 
students and teachers), as we have seen that e-textbooks offer new possibilities for 
teacher to become “co-authors” (see Sésamath). 

However, from this (and previous) work it became clear that two aspects were crucial. 
First, the digital resources needed to offer the didactical flexibility that teachers could 
adjust them for their teaching, and at the same time propose innovative and ‘feasible’ 
ideas/designs for their lessons. Second, teachers needed time and support (also from 
their principals) to work effectively with these resources. In terms of collective work, 
interestingly, teachers (said that they) were not used to working together (in their 
schools), but emphasized that this would be needed for enhancing their knowledge and 
design capacities.  

My second claim is that we have proposed (in a previous study- Pepin, et al., under 
review) to network/link the theoretical thinking of the documentational approach and 
the included notions of scheme, with/to the notions of design capacity (and didactical 
flexibility). Leaning on the theoretical perspective of the documentational approach, 
“new” resources/materials are likely to necessitate new schemes of usage (and new 
usage schemes include new operational invariants and inferences). Hence the capacity 
to design “new” or adapt existing materials, i.e. what we have called design capacity, 
appears to be directly linked to “different” (different from before) resources and the 
crucial ingredients of new usage schemes. For this, the two aspects of (1) operational 
invariants, and (2) inferences must be taken into account in the study of design capacity. 
In particular inferences, the computational aspect of schemes, come to the forefront in 
design capacity, when goals or rules are generated that guide activity; or 
cognitive/conceptual relationships that guide activity on resources (as objects of 
activity).  

In this paper we went a step further and had a closer look at Vergnaud’s schemes with 
respect to design capacity and knowledge development. We argue that the notion of 
scheme/s is an important aspect of (mathematical) didactical design capacity (which 
includes the notion of didactical flexibility). Indeed, it can be seen as encapsulating (and 
including) the dynamic and goal-oriented features in professional knowledge and 
competence of teachers. This is particularly relevant for teachers’ work, as designing 
for/in teaching with appropriate (and perhaps educative) digital resources becomes an 
expected aspect of their daily working routines.  

In my estimation, Vergnaud’s theory is particularly useful, as it connects knowledge 
aspects and makes the knowledge in/for teaching more operational and progressive 
(rather than “static”). This aligns with teachers’ developmental thinking and learning, 
and their developing “active” design capacity - both aspects that point to an active 
process looking ahead (and not to “missing” pieces of knowledge).   
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Os recursos no ensino da matemática são parte integrante do ambiente de aprendizagem 
e quando cuidadosamente selecionados pelo professor e adequados ao aluno, colaboram 
para: motivar e despertar o interesse; favorecer o desenvolvimento da capacidade de 
reflexão; aproximar o aluno da realidade; visualizar ou concretizar os conteúdos da 
aprendizagem; permitir a interiorização de conceitos; ilustrar noções abstratas e 
desenvolver a experiência matemática.  

A diversidade de recursos didáticos existentes atualmente dificulta o papel do professor, 
na seleção dos mesmos e na adequabilidade destes para promover o ensino da 
matemática. Desde os manuais escolares e outros materiais didáticos que se constituem 
como artefactos culturais, ao uso das tecnologias, o professor dispõe de uma panóplia de 
recursos diversificados que pode adaptar para ensinar. Neste grupo de trabalho, as 
comunicações e pósteres descrevem diferentes recursos que foram aplicados na prática 
da aula ou apresentam estudos sobre alguns recursos que poderão ser utilizados para 
ensinar. Os autores são unânimes em afirmar que o professor é uma peça fundamental 
na seleção das tarefas e que se deve privilegiar o contexto onde se inserem os alunos, 
por forma a promover aprendizagens significativas. É fundamental que o professor 
conheça o aluno para que o possa orientar no processo de ensino aprendizagem e, da 
mesma forma, o aluno deverá ser levado a refletir sobre as suas dificuldades, 
procurando ultrapassá-las com a ajuda do grupo onde está inserido. 

A construção do conhecimento não decorre apenas da experiência única da aplicação da 
tarefa nem de uma programação inata do aluno, mas é o resultado da relação recíproca 
deste com o meio, pois dessas interações surgem construções cognitivas sucessivas, 
capazes de produzir novas estruturas num processo contínuo e incessante. Assim, outra 
das características destacada pela maior parte dos autores que apresentam trabalhos 
neste Grupo de Discussão é a importância da comunicação durante e após a resolução 
das tarefas. Tarefas que promovam a comunicação e o debate de ideias favorecem o 
desenvolvimento do pensamento crítico. Não se pode ignorar a existência das práticas 
avaliativas durante e após a aplicação da tarefa, que irão permitir a adaptação dos 
recursos ao grupo de alunos e às aprendizagens já interiorizadas pelos mesmos, 
selecionando/construindo tarefas cujo grau de dificuldade aumenta progressivamente.  

É importante  destacar que utilizar e diversificar recursos didáticos alternativos não 
pretende ser a solução para os inúmeros problemas que perpassam o ensino e a 
aprendizagem da matemática na atualidade e que o mesmo recurso não produz os 
mesmos resultados com dois alunos diferentes ou com duas turmas diferentes e poderá 
não ser o mais adequado para ambas. 
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O GD1 centra o seu trabalho na utilização de materiais didáticos para o ensino da 
matemática tendo em vista a utilização de recursos tecnológicos, materiais manipuláveis 
e tarefas com o objetivo de desenvolver o pensamento numérico, o pensamento 
algébrico, a literacia visual, a criatividade e competências transversais a outras áreas do 
conhecimento e do saber. 

Neste grupo de discussão existem sete comunicações orais e quatro comunicações em 
póster que foram organizadas em três eixos fundamentais: (1) tecnologias, materiais 
manipuláveis e manuais escolares; (2) o papel das tarefas no desenvolvimento do 
pensamento algébrico; e (3) o desenvolvimento de competências transversais usando a 
matemática. Nestas onze comunicações, a utilização dos recursos no ensino da 
matemática é discutida em termos teóricos, com situações de investigação em sala de 
aula, para proporcionar a reflexão sobre o papel do professor na seleção das tarefas a 
aplicar e na avaliação posterior à aplicação, centrada na aprendizagem dos alunos. As 
situações de ensino e aprendizagem nelas discutidas englobam especialmente os 1º ciclo 
e 2º ciclo do ensino básico, mas a importância das conclusões terá repercussões claras 
em todos os ciclos de ensino.  
Num primeiro momento proporciona-se a reflexão em torno da prática da aula 
recorrendo à modelação matemática com manipulativos virtuais em diferentes áreas da 
matemática (aritmética e geometria), e é abordada a importância do papel do professor 
na avaliação reguladora das aprendizagens dos alunos. Discute-se que a modelação 
matemática permite aos alunos mobilizarem conhecimentos em situações problema que 
espelham situações reais, proporcionando aprendizagens significativas que permitem 
compreender e interpretar criticamente o meio envolvente. Promove-se ainda a reflexão 
sobre a diversidade de tarefas que existem em manuais escolares e que sustentam a 
prática letiva docente.  

No segundo momento deste encontro focamos a atenção na utilização de recursos para 
promover o desenvolvimento do pensamento algébrico. Todas as comunicações 
propõem a utilização de uma sequência de tarefas, progressivamente mais complexas e 
que mobilizam conhecimentos das anteriores para permitir a evolução do pensamento e 
a generalização. Os autores defendem que o conhecimento matemático foi ancorado nas 
tentativas de resolução dos alunos e que o professor tem um papel importante na 
adaptação das tarefas ao conhecimento e contexto dos mesmos. Esta metodologia foi 
utilizada no estudo de funções e geometria, mostrando diversidade nos recursos 
utilizados, privilegiando tarefas elaboradas pelo professor, recorrendo à resolução em 
papel e ao auxílio de material manipulável. 

O último momento compila um conjunto valioso de comunicações que relatam 
experiências de ensino para desenvolver competências transversais nos alunos, usando a 
matemática como âncora para novas aprendizagens e expansão dos horizontes dos 
alunos. Neste conjunto de comunicações e pósteres perceciona-se que o 
desenvolvimento do conhecimento dos alunos vai além dos programas curriculares e 
dos objetivos previstos na mobilização do conhecimento na aula. Caracterizamos como 
diferentes e inovadoras as abordagens dos autores neste conjunto de comunicações, 
desde a ligação entre a matemática e a expressão plástica/educação artística, ao 
envolvimento das famílias no desenvolvimento da criatividade usando desafios de 
matemática, à utilização de artefactos culturais (bandeiras dos países da UE) para a 
compreensão dos números fracionários ou a compreensão dos desafios de um professor 
ao elaborar um póster para participar num congresso matemático. 
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A atividade deste grupo de discussão desenvolve-se em três momentos, ao longo do 
EIEM2016, marcados pelos três temas, acima 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 acerca dos Recursos no Ensino da Matemática, pretende-se problematizar a 
temática, dando uma atenção especial a questões de natureza didática, enquadrando o 
tema na agenda da investigação futura, com vista ao avanço do conhecimento científico 
neste domínio e promover a reflexão coletiva em torno das seguintes questões: 

- Que recursos privilegiam os professores ao moldar o currículo? 
- Qual a importância da seleção das tarefas para o ensino? 
- Como selecionar tarefas adequadas aos objetivos de ensino? 
- Qual o nível de adequação das tarefas presentes nos manuais escolares? 
- Qual o papel dos recursos na regulação do ensino e da aprendizagem?  
- Que impacto têm no processo de ensino/aprendizagem os recursos selecionados 

pelo professor? 
- Como é que o professor potencia e mobiliza os recursos para a sala de aula? 
- Que características apresentam as tarefas que podem ser mobilizadoras do 

conhecimento matemático? 
- Como é que os recursos mobilizados pelo professor interferem no processo 

avaliativo. 
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MODELAÇÃO MATEMÁTICA COMO PRÁTICA DE SALA DE AULA: O USO 
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Resumo: A investigação sobre modelação matemática como ambiente de aprendizagem 
aponta no sentido favorável do seu uso. Permite aos alunos, entre outros aspetos 
positivos, autorregularem as suas aprendizagens, terem um papel ativo na construção do 
conhecimento, desenvolverem o sentido crítico e participarem em tarefas significativas 
– esta forma holística de aprendizagem potencia a aplicação do conhecimento a outras 
situações e contextos diferentes da tarefa inicial, estimulando desta forma, uma 
mobilização integrada e flexível do conhecimento e não meramente aplicacionista. A 
presente comunicação apresenta uma prática de sala de aula de modelação matemática, 
recorrendo a manipulativos virtuais para desenvolver os sentidos da adição. Delineou-se 
uma estratégia de investigação-ação, junto de uma turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico (CEB), que contemplou três momentos distintos: fase inicial, pré-teste 
escrito individual; fase de intervenção, que decorreu na biblioteca da escola para 
facilitar o acesso a pares aos computadores; fase final, pós-teste escrito individual. A 
análise dos dados recolhidos – áudio, desktop recording e produções escritas – revelou 
evidências de que as aprendizagens alcançadas pelos alunos durante a intervenção, 
possibilitaram uma progressão na compreensão dos conceitos matemáticos explorados, 
assim como na sua comunicação matemática, contribuindo, desta forma, para o 
desenvolvimento da capacidade de os relacionar e mobilizá-los em situações concretas.       
Palavras-chave: Modelação matemática como ambiente de aprendizagem; 1.º Ano do 
1.º Ciclo de Ensino Básico; manipulativos virtuais; sentidos da adição; 
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Introdução 

Os alunos do 1.º Ano do 1.º CEB fazem parte da geração dos chamados «nativos 
digitais», uma vez que as Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) fazem 
parte da sua vivência diária e, por isso, estas não podem ficar à porta da sala de aula. O 
papel das tecnologias na construção do conhecimento, em particular no campo do saber 
matemático é enfatizado por (Clements, 1999; Monteiro, H., & Loureiro, M. J., 2009; 
Mota, P. A. D. S., & Coutinho, C. P., 2011; Leppisaari, I., & Vainio, L. 2015) enquanto 
dinamizador do processo educativo que traz o aluno para o centro das atividades, 
permitindo-lhe participar de forma significativa e ativa na construção das suas 
aprendizagens, proporcionando elevados graus de autonomia e responsabilidade. Fino 
(1999) refere que “a interação dos indivíduos com o mundo e com outros indivíduos é 
mediada por artefactos e por ferramentas culturais e socialmente construídas. Essas 
ferramentas podem ter uma estrutura simbólica, como a linguagem, ou podem ser 
utensílios de qualquer tipo, incluindo software.” 

A importância dos materiais manipuláveis é algo já bem estabelecido na literatura 
(Bruner, 1976; Post, 1981; Hynes, 1986; Ponte & Serrazina, 2000; Moyer, 2001; Vale, 
2002; Nacarato, 2005; Kelly, 2006), no entanto, estes objetos concebidos para 
representar de modo explícito ideias matemáticas, não se limitam à dimensão física. 
Clements (1999) propõe alargar o conceito de materiais concretos, incluindo nele para 
além da natureza sensorial do objeto físico, o software educativo. É com base nesta 
última dimensão do conceito de materiais concretos, que utilizamos no estudo os 
designados “manipulativos virtuais”, tirando partido da modelação matemática como 
ambiente de aprendizagem, onde “os alunos são convidados a problematizar e 
investigar, por meio da matemática, situações com referência na realidade” (Barbosa, 
2003). 

Este trabalho, suportado por um conjunto de intervenções junto de uma turma do 1.º 
Ano do 1.º CEB, tem como objetivo compreender de que forma a integração dos 
manipulativos virtuais nas práticas de sala de aula, usando a modelação matemática 
como ambiente de aprendizagem, gera impactes positivos na construção do 
conhecimento dos alunos relacionado com a promoção do desenvolvimento dos 
sentidos da adição. Mais concretamente, visa-se analisar as potencialidades da inclusão 
do manipulativo virtual Base Blocks Addition e software GeoGebra em tarefas que 
exploram os sentidos da adição juntar e acrescentar. Apesar de esta proposta relacionar 
modelação matemática e resolução de problemas, não é nossa intenção sugerir o uso de 
ambas em simultâneo, são metodologias com caraterísticas particulares e complexas, a 
resolução de problemas surge aqui como ferramenta auxiliar. 

Atendendo ao que aqui foi aludido, segue-se uma exposição dos procedimentos 
tomados nas diferentes fases de intervenção, com o objetivo perspetivar uma melhoria 
na aprendizagem dos sentidos de juntar e acrescentar dos alunos envolvidos, usando 
manipulativos virtuais num contexto pedagógico mais alargado, que enquadra a 
modelação matemática como ambiente de aprendizagem. 

 
Revisão de literatura 

O programa curricular do 1.º CEB propõe uma educação matemática onde se diz estar 
“subjacente a preocupação de potenciar e aprofundar a compreensão, que se entende ser 
um objetivo central do ensino” (MEC, 2013). A modelação matemática desenvolve nos 
alunos a capacidade de mobilizarem os conhecimentos matemáticos em situações 
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problemas que espelhem situações reais, criando oportunidades de aprendizagens 
significativas, permitindo-lhes compreender e interpretar criticamente o meio 
envolvente, tal como experienciar a aplicabilidade da matemática à sociedade (Blum & 
Niss, 1991). A prática de criar modelos e refletir sobre eles recorre a instrumentos 
materiais e intelectuais. No caso do uso de instrumentos matemáticos, essa prática é 
intitulada Modelação Matemática. (D'Ambrosio, 2009). Blum e Ferri (2009) apresentam 
uma definição mais sucinta, ao descreverem modelação matemática, como um processo 
de tradução bidirecional entre o mundo real e a matemática. Para Biembengut (2014) o 
processo de modelação matemática decorre em três fases: F1) Perceber e apreender; F2) 
Compreender e explicitar e F3) Significar e expressar. Já Ferri (2010) sugere um 
circuito de modelação (Figura 1) com 6 etapas sendo que existe um 7.º ponto ausente no 
esquema, o de discussão dos resultados (Brou, Rato & Martins, 2014). 

 

 

No mesmo sentido aponta Bassanezi (2002, p.24), para quem a modelação matemática é 
“um processo dinâmico utilizado para a validação de modelos matemáticos. [...] A 
modelagem consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em 
problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual”. A 
adoção da modelação matemática como ambiente de aprendizagem de forma 
estruturada, “desenvolvida em pequeno grupo” (Martins, Vieira, Reis & Ribeiro, 2013) 
torna os alunos e os professores modeladores mais competentes, permite que os 
conceitos matemáticos sejam aprendidos de forma significativa, auxilia o estudante a 
“compreender melhor os argumentos matemáticos, guardar os conceitos e os resultados, 
e a valorizar a própria matemática” (Bassanezi, 2002, p. 36). 

A construção do conhecimento matemático é potenciada quando se recorre à modelação 
matemática como ambiente de aprendizagem (Rosa & Orey, 2012). Para Barbosa 
(2003), este, “é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a 
problematizar e investigar, por meio da matemática, situações com referência na 
realidade”. Permite aos alunos transpor os seus conhecimentos para o domínio 
matemático, “disponibilizando-os e representando-os em forma de modelos” (Rosa & 
Orey, 2012, p. 275), podendo também as operações aritméticas assumir o papel de 
modelo (Usiskin, 2007). A inclusão de computadores, usando a modelação matemática 
como ambiente de aprendizagem, auxilia os alunos a estabelecer múltiplas conexões 

Figura 1 – Ciclo da modelação matemática (Ferri, 2010, p.20) 
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matemáticas, fomentando um desenvolvimento holístico da compreensão matemática 
(Pead, Ralph, & Muller, 2007) e dos seus conceitos (Confrey & Maloney, 2007). É 
neste contexto que se enquadram os manipulativos virtuais, seguindo a trajetória de 
aprendizagem onde é desejável que os materiais manipuláveis surjam inicialmente de 
modo a permitir a perceção do objeto concreto, caminhando no sentido da abstração – 
patamar último onde se encontram os manipulativos virtuais. Estes, tal como os 
concretos, tornam mais próximos da criança linguagens e significados, desde que o seu 
uso seja parte integrante de um processo reflexivo da criança orientado pelo docente, “a 
fim de ajudar os alunos a ver a sua relevância e utilidade na resolução de problemas e na 
comunicação matemática” (Oliveira, Menezes, & Canavarro, 2012, p. 3). 

 

Opções metodológicas e contexto de intervenção 
O estudo aqui descrito faz parte de um trabalho mais alargado – componente de 
investigação do mestrado em Ensino do 1.º CEB e de Matemática e Ciências Naturais 
no 2.º CEB, integrada na Prática Educativa Supervisionada (PES) –, cujo foco se centra 
na análise da forma como as ferramentas cognitivas e recursos digitais, em articulação 
com a modelação matemática, podem contribuir para aprendizagens significativas. A 
metodologia escolhida, investigação qualitativa de índole interpretativa e design 
investigação ação (Bogdan & Biklen, 2013), serve o propósito de estudar, no contexto 
específico da turma em estudo, em que condições pedagógicas a integração dos 
manipulativos virtuais nas aprendizagens dos alunos, usando a modelação matemática 
como prática de sala de aula, gera impactes positivos nas aprendizagens dos mesmos 
relativamente aos sentidos da adição. Para a recolha de informação recorreu-se a 
registos fotográfico e áudio durante as sessões de intervenção, assim como a screen 
recording. Os dados obtidos em todas as fases, foram posteriormente analisados e 
interpretados de acordo com uma grelha de critérios abaixo (Arter & McTighe, 2001; 
Santos, 2003; Chappuis, 2007; Ponte, et al., 2007; MEC, 2013; IAVE, 2016) criada para 
o efeito pela equipa de investigação. 

 
Tabela 1 – Critérios de classificação (Arter & McTighe, 2001; Santos, 2003; Chappuis, 2007; Ponte, et 

al., 2007; MEC, 2013; IAVE, 2016) 

 

A intervenção realizou-se junto de uma turma do 1.º ano do 1.º CEB, apesar de os 26 
alunos – agrupados em 13 pares de acordo com as condições da Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP) (Vygotsky, 1980), cujos níveis de discrepância ótima 
foram estabelecidos pelos resultados de um pré-teste – fazerem parte do público-alvo, 
apenas o acompanhamento e resultados de um grupo são aqui relatados, escolhido em 
virtude de uma dos alunos se ter situado no nível mais baixo no pré-teste. A 
planificação das sessões foi antecedida pela avaliação da literacia informática do grupo 

 1 2 3 

Conceitos 
matemáticos 

A explicação demonstra 
um conhecimento muito 
limitado dos conceitos 
matemáticos usados para 
resolver a tarefa ou não 
dá uma explicação. 

A explicação demonstra 
algum entendimento dos 
conceitos matemáticos 
usados para resolver a tarefa, 
mas falta-lhe coerência ou 
lógica ou contém algumas 
acepções erradas. 

A explicação 
demonstra um 
completo 
entendimento dos 
conceitos 
matemáticos usados 
para resolver a tarefa. 
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em estudo, sob a forma de questionário, partindo da qual se desenharam as intervenções 
e a tarefas que as compunham, seguindo a taxionomia proposta por Sampaio e Coutinho 
(2015). O uso de manipuláveis concretos precedeu a introdução dos manipulativos 
virtuais, respeitando assim a progressão do concreto para o abstrato. O conjunto de 
sessões aqui discutido, estruturou-se da seguinte forma: 

Fase inicial – O primeiro passo foi dado com um pré-teste escrito, construído pela 
equipa de investigação, cujo enunciado continha situações problemáticas relativas a 
cada um dos sentidos das operações adição e subtração. Casos de modelação 
matemática da tipologia 1, em que o “professor apresenta a descrição de uma situação-
problema, com as informações necessárias à sua resolução e o problema formulado, 
cabendo aos alunos o processo de resolução” (Barbosa, 2001). Assim, foi facultado aos 
alunos um enunciado – construído de forma a refletir uma situação da vivência dos 
alunos – com a informação necessária para a resolução do problema, todo o trabalho 
desenvolvido foi feito com base no problema dado pelo professor, resolvido 
individualmente pelos alunos. Com base nos resultados do pré-teste, analisado de 
acordo com os critérios acima enunciados, foram definidos os pares, respeitando a ZDP, 
incluindo aquele, cuja participação é aqui alvo de análise, composto pelo aluno F (nível 
1) e a aluna M (nível 2). 

Fase de Intervenção – Engloba o conjunto de sessões em que se recorreu aos 
manipulativos virtuais, suportadas pela modelação matemática como ambiente de 
aprendizagem – sessão de exploração livre das applets e as sessões dedicadas a cada um 
dos sentidos da adição (juntar e acrescentar) e da subtração (retirar, comparar e 
completar). Em cada uma destas sessões, os pares deslocam-se para a biblioteca da 
escola, local onde estão disponíveis os computadores portáteis, sentam-se sempre nos 
mesmos lugares, e é distribuído o enunciado das tarefas. A resolução é produto de uma 
colaboração entre o professor e os alunos, cabendo ao primeiro acompanhar os 
processos dos alunos, através do diálogo e questionamento, sempre com o objetivo de 
auxiliar a investigação e descoberta dos alunos, tendo em conta o contexto escolar e o 
currículo. Após todos os pares concluírem as tarefas propostas no guião, segue-se a 
discussão – onde os pares têm oportunidade de explicar o que fizeram, justificando cada 
passo dado – e avaliação da sessão pelos alunos, esta última parte já não é feita juntos 
dos computadores, mas sim numa área da biblioteca onde existem sofás e puffs. Apenas 
nas duas primeiras sessões a folha de exploração foi lida pelo estagiário, uma vez que a 
competência leitura da turma na altura era ainda insuficiente para se operacionalizar de 
outro modo. 

Fase final – Composta pelo pós-teste, realizado em moldes idênticos ao pré-teste. 

Esta é uma proposta reflexiva. Paralelamente, a análise crítica de cada intervenção, visa 
possibilitar a procura de melhorias na planificação da seguinte, não apenas no que diz 
respeito à aprendizagem e autonomia dos alunos, mas igualmente nas competências do 
professor associadas ao uso pedagógico dos manipulativos virtuais de matemática em 
contexto de modelação matemática. O desempenho dos alunos, ao longo de todas as 
etapas, foi analisado de acordo com os critérios patentes na tabela 1. 

 

 

 

 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
	
40 

Apresentação e discussão de resultados 

Fase Inicial 
Em ambas resoluções, o aluno F utiliza o colar de contas como estratégia e efetua a 
operação, sem estabelecer qualquer relação com a resposta (figura 2), encontrando-se no 
nível 1 dos critérios estabelecidos, já a aluna M comete um lapso no segundo problema, 
sendo necessário interpretar a resposta dada (figura 3) para acompanhar o raciocínio da 
aluna, motivo pelo qual se situa no nível 2, respeitando deste modo as regras de 
discrepância ótima que permite a formação do par. 

 

Sessão de exploração livre. Esta primeira sessão tinha dois objetivos: 1) permitir aos 
alunos percecionar o computador como uma ferramenta educativa, por oposição à noção 
exclusiva de ludicidade, patente nos resultados do questionário; 2) familiarizarem-se 
com o ambiente de trabalho e os instrumentos. Para tal foram gizados dois planos, um 
mais diretivo – para o caso de os alunos não conseguirem explorar as applets de forma 
autónoma e necessitarem de instruções – e outro mais aberto, onde cabia aos alunos o 
papel principal na condução da exploração. Ao longo da primeira proposta, NLVM Base 
Blocks, o grupo revelou-se capaz de descobrir o funcionamento e a mecânica das 
applets, principalmente através da partilha espontânea, de que é exemplo a intervenção 
do aluno M (“é assim, está aqui 4+6, depois temos de ver o resultado e pôr aqui, depois 
ali não sei...”), ou da aluna B quando descobriu que depois de agrupar as unidades, 
devia passar a barra para a coluna das dezenas (“Ah, já sei. Faz assim um quadrado, fica 
uma barra e puxamos para ali”). Estas transcrições são ilustrativas da vontade, e 
capacidade de descoberta do grupo, motivo pelo qual foi possível colocar de parte a 
abordagem diretiva. O contributo dos alunos permitiu ao grupo ultrapassar as várias 
etapas, apenas a mecânica do agrupamento de unidades necessitou de ser demonstrada. 
A discussão e avaliação da sessão apontou o caminho das sessões seguintes, os alunos 
manifestaram a sua preferência pelo ambiente de exploração e aprendizagem 
colaborativa: “é assim, eu e o S baralhámo-nos um bocadinho ao princípio, mas depois 
ele disse que era para puxar para as dezenas e conseguimos fazer”, aluno M; “gostei 
também porque foi mais difícil e gostei também porque depois pudemos fazer as contas 
que queríamos”, aluno FM referindo-se ao momento de exploração livre, em que 
puderam criar e resolver operações de forma autónoma, fora da obrigatoriedade do 
enunciado; “eu nunca tinha mexido no computador, mas a C ajudou-me e eu consegui”, 
aluna FO. 

Sessão Acrescentar. Na sessão anterior, durante a discussão, os alunos foram 
questionados acerca do grau de autonomia pretendido, ficou estabelecido que iriam 
usufruir de liberdade para descobrir e errar, ao docente caberia o papel de suporte caso 
necessitassem de ajuda. Depois de os pares ocuparem os seus lugares na biblioteca, 
distribuíram-se os enunciados (cf. anexo), criados pela equipa de investigação de acordo 
com as diretrizes estabelecidas, e os alunos iniciaram as suas tarefas. A primeira, 
resolução de um conjunto de adições, tinha como objetivo explorar a mecânica da reta 
numérica; a segunda pedia aos alunos que criassem e resolvessem duas adições, 

Figura 2 – respostas do aluno F Figura 3 – resposta da aluna M 
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fomentado a autonomia, tal como foi decidido pelo grupo; a terceira apresentava um 
problema, resolvido através da modelação matemática como ambiente de aprendizagem. 
É importante referir que o manipulativo virtual, reta numérica, foi criado pelo estagiário 
com o intuito de responder às especificidades da turma. 

Quando se sentaram nos lugares, ao deparar-se com o ecrã (figura 4), o aluno F profere 
a seguinte afirmação “duas parcelas e uma soma, isto não faz significado”, evidência da 
sua diminuta compreensão da estrutura da adição. Ainda sem saber o que vão fazer, o 
aluno F propõe uma divisão de tarefas (quantas vezes cada um manipula o rato). 
Durante a fase de descoberta da manipulação da reta numérica, a aluna M rapidamente 
representou o valor da primeira parcela, optou no entanto por não partilhar com a turma 
o seu achado e colocou novamente os objetos na sua posição inicial (figura 5), ficando 
esta descoberta apenas disponível ao par. Apesar de não estarem ainda na fase da 
discussão, alguns dos alunos sentiram necessidade de partilhar com a turma sempre que 
descobriram algo relacionado com a manipulação e mecânica da applet. 

 

Após descobrirem a possibilidade de manipular os valores através da slide bar e da 
posição dos pontos na reta numérica, experimentaram ambas até elegerem a slide bar 
como a forma mais eficaz. Depois de representarem as duas parcelas, o aluno F sugere 
um valor para a soma – “3 mais 5 é bué fácil, é 10”, comprovando a sua dificuldade no 
cálculo mental –, indicação de imediato rejeitada pelo par, a que o aluno F responde 
com uma contagem com auxílio dos dedos, corrigindo assim a sua proposta anterior. 
Enquanto a aluna M insiste em realizar a operação no papel e só depois representar o 
valor encontrado na reta numérica, o aluno F defende usar os vetores para obter o valor 
da soma (“vês, é só isto, é 16”). Quando finalmente se apercebem da relação entre as 
parcelas e a soma tudo se torna fácil, conquista agilizada pela comunicação matemática 
induzida pelos termos presentes no ecrã, parcela e soma. Torna-se notório o entusiasmo 
e o empenho na tarefa, apesar da crescente dificuldade. 
A resposta ao problema foi encontrada de forma mecânica, só durante a discussão em 
grande grupo o sentido de acrescentar foi percecionado, sempre com o cuidado de usar 
os termos adequados a uma comunicação matemática esclarecida, tendo em conta que 
se trata de alunos do 1.º ano. Na discussão, o aluno F denota uma clara progressão na 
compreensão da estrutura da adição ao dizer “(...) usámos a reta numérica e tinha a 
parcela rosa e a parcela azul e a soma, era para a soma ... era para o coelho ir para o 
resultado”. Da análise da captação de ecrã, sobressai a capacidade de descoberta 
autónoma do par, a rápida evolução, no que diz respeito à manipulação da applet, e a 
progressiva incorporação dos termos matemáticos na sua comunicação. 

Figura 4 – disposição inicial da reta 
numérica 

Figura 5 – 1.ª parcela representada pela aluna M 
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Sessão Juntar. A estrutura desta última intervenção reflete a componente evolutiva da 
proposta, na qual a avaliação dos alunos e a reflexão crítica docente de cada sessão teve 
um papel determinante. É nessa lógica que no último momento o ecrã assume duas 
vertentes, uma situação problemática na fase inicial e exploração livre da applet Base 
Blocks Adittion a fechar. Esta sessão tem uma caraterística muito particular, trata-se de 
uma repetição da primeira intervenção, uma vez que o software de screen recording 
inicialmente escolhido se revelou inapropriado, impedindo a recolha de dados, forçando 
a sua repetição. Não se trata de um duplicado da sessão inicial, mas sim uma versão 
reformulada com os contributos da análise de todas as intervenções anteriores. Cada par 
recebeu a folha de exploração e iniciaram as suas tarefas. 

Os alunos M e F iniciaram a representação de ambas as parcelas com uma leitura da 
operação (34+28) curiosa. Colocaram de imediato 6 dezenas num dos espaços, do seu 
discurso é possível inferir que pretendiam distribuir as dezenas da seguinte forma: 3 na 
primeira parcela, 2 na segunda e decompor a dezena remanescente em unidades para 
distribuir pelas parcelas (figura 6). A divisão de tarefas e manipulação conjunta do rato 
fez com que perdessem o raciocínio. 

Depois de conversarem tentam uma nova estratégia, no entanto, a personalidade 
conflituosa do aluno F dificultou o processo, rejeitando as propostas da colega e 
recusando-se a partilhar o computador ou a ouvir e respeitar os colegas, chegando 
mesmo a agredir a aluna M – esta atitude do aluno F, levou à sua exclusão temporária 
da atividade. A aluna M opta por uma estratégia em que faz parte da operação 
mentalmente (3 dezenas mais 2 dezenas, e 4 unidades mais 8 unidades), representando 5 
dezenas e 12 unidades na applet (figura 7). 

 

 

O longo período sem contacto com o software fez com que esquecesse a sua mecânica, 
particularmente o que diz respeito à localização das diferentes parcelas. A aluna M 
realizou várias sucessões de tentativa/erro, sem sucesso. Decidiu então pedir a 
colaboração do seu par, assumindo a competência deste na manipulação da applet, 
valorizando o contributo positivo do aluno F em deterimento das atitudes negativas. 
Novamente em colaboração, realizam mais uma tentativa (figura 8), desta vez com 
valores diferentes do enunciado (44+18). Um erro na interpretação do algorítmo leva o 
aluno F a afirmar que “o resultado é 1”. 

 

 

Figura 7 – manipulação da aluna M	Figura 6 – tentativa de representar34+28	
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Figura 9 – manipulação do aluno F 

	

Uma nova leitura do enunciado, por sugestão do estagiário, leva a mais uma tentativa de 
resolução. Como não se recordam do processo de resolução, solicitam auxílio. As 
respostas às perguntas colocadas pelo estagiário, levaram o par ao agrupamento de 
unidades em dezenas – “as unidades são só 1,2,3,4,5,6,7,8,9” aluna M; “vou fazer um 
coisinho destes e assim faz a conta”, aluno F ao descrever a manipulação dos cubos para 
os agrupar numa barra (figura 9). O par despendeu todo o tempo na resolução do 
problema. A falta de oportunidade para exploração autónoma, levou o aluno F a fazê-lo 
durante a discussão em grande grupo, perdendo assim o contributo dos restantes 
colegas, para além de se excluir da discussão. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Na avaliação da sessão, o contributo da aluna M limitou-se ao comportamento negativo 
do colega, ao passo que o aluno F ignorou esse aspeto, focando-se na componente 
lúdica da sessão. É inegável que as atitudes disruptivas do aluno F condicionaram a 
prestação e aprendizagens do par, no entanto, apesar de ser uma constante no quotidiano 
escolar do aluno, durante as várias sessões este foi o único episódio. 

Fase final 

Concluídas as intervenções na biblioteca, houve lugar a um pós-teste, com caraterísticas 
idênticas ao pré-teste. O aluno F, apesar cometer alguns erros processuais, com impacto 
no cálculo final, evidencia reconhecer os sentidos juntar e acrescentar, bem como os 
dados relativos a cada parcela (figura 10). Já a aluna M, apresenta estratégias 
diferenciadas nas suas resoluções, reconhece os sentidos e identifica os dados 
correspondentes a cada parcela, não conseguindo, no entanto, evitar um erro de cálculo 
na primeira situação (figura 11). 
Não esquecendo que o que foi aqui descrito faz parte de um todo mais alargado, é 
possível tecer algumas considerações relativamente à evolução do par. Atendendo aos 
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desempenhos nas sessões com o computador, bem como ao pós-teste, podemos dizer 
que o aluno F passou para o nível 2 e a aluna M para o nível 3, de acordo com os 
critérios estabelecidos. Embora aplicado a um reduzido número de alunos, os dados 
recolhidos parecem evidenciar que o uso combinado dos manipulativos virtuais com um 
contexto pedagógico de modelação matemática, poderão trazer benefícios para a 
aprendizagem dos sentidos da adição. As atitudes de cooperação no seio dos grupos e a 
motivação para aprendizagem evidenciada pelos alunos durante as sessões, parecem 
igualmente constituir-se como correlatos do ambiente de aprendizagem preferido pelos 
alunos para a aprendizagem, isto é, a exploração livre dos ambientes virtuais por parte 
dos alunos, com uma intervenção comunicativa minimalista por parte do professor. 
Deste modo, o ambiente de aprendizagem preferido dos alunos poderá constituir-se 
como vantajoso para aprendizagem. A tecnologia de screen recording possibilita ao 
docente analisar de forma crítica, e detalhada, a participação dos alunos, trazendo à fala 
situações que de outra forma permaneceriam invisíveis, assumindo-se como um valioso 
contributo para a compreensão do raciocínio dos alunos. Este conhecimento 
aprofundado do grupo – dificuldades, competências e lacunas –, numa perspetiva 
formativa da avaliação, pode ser uma ferramenta inestimável para o professor reflexivo 
retroagir formativamente quase de forma imediata e individualizada. 

 

Considerações finais 

No caso dos alunos F e M, é possível afirmar que a proposta em discussão contribuiu de 
forma positiva para as suas aprendizagens, particularmente no que diz respeito à 
comunicação matemática, compreensão da estrutura da adição e uso da reta numérica. 
Fica também evidente que é viável a integração da tecnologia associada à modelação 
matemática como ambiente de aprendizagem numa turma do 1.º ano do 1.º CEB, desde 
que se atenda ao contexto específico. É certo que nesta fase os alunos estão ainda a 
desenvolver as suas competências de leitura e escrita, matemáticas e outras, no entanto, 
se as oportunidades de interação e exploração surgirem de modo contextualizado e 
natural, fomentadas por uma prática intencional dos educadores, são estimulantes para a 
criança (Mata, 2007). Cabe ao professor dominar saberes a serem ensinados, ser capaz 
de dar aulas, de acompanhar uma turma e de avaliar, ter presente a urgência de novas 
competências, espelhar as transformações sociais relevantes – as tecnologias mudam, o 
trabalho, a comunicação, assim como o quotidiano. 

Na nossa opinião, para o crescimento profissional na formação de professores, é 
importante manter uma postura reflexiva, bem como envolver-se em atividades 
estruturadas, que promovam o hábito de refletir as práticas pedagógicas e o 
conhecimento envolvido (Artzt, Armour-Thomas & Curcio, 2009, p. 7), bem como de 
adotar e adaptar um referencial teórico para a integração da tecnologia no currículo 
escolar. É nessa perspetiva que sugerimos o referencial teórico de conhecimento 
profissional criado por Mishra e Koehler (2006), Technological Pedagogical Content 
Knowledge, TPACK, como suporte ao desenho de propostas que incluam as TIC 
integradas no currículo, de forma a estruturar uma abordagem que inclua de forma 
equilibrada conhecimentos a nível científico ou dos conteúdos, a nível pedagógico e 
também a nível tecnológico. De igual modo, apontamos a importância de a integração 
do TPACK no processo de ensino e aprendizagem, observar cinco passos básicos: 
“selecionar os objetivos de aprendizagem; tomar decisões pedagógicas práticas sobre a 
natureza da experiência de ensino; selecionar e sequenciar tipos de atividades 
adequados para concretizar a experiência de ensino; selecionar estratégias de avaliação 
formativa e sumativa que irão revelar quão bem e como os estudantes estão a aprender; 
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selecionar ferramentas e recursos que irão ajudar melhor os alunos a beneficiar da 
experiência de aprendizagem planeada” (Sampaio & Coutinho, 2015). As características 
do 1.º ano exigem que as tarefas sejam desenhadas de forma particular, no caso aqui 
relatado optou-se por uma mesclagem de algumas das categorias propostas na 
taxionomia de Sampaio e Coutinho (2015) – considerar, investigar um conceito; 
praticar, resolver um enigma; produzir, produzir uma representação; aplicar, aplicar 
uma representação –, ao invés de um design estanque e rígido. 
Relativamente à reta numérica criada para esta turma, pode ser uma mais-valia para a 
compreensão e uso deste instrumento, principalmente se complementada com o uso de 
retas numéricas estruturadas, semi-estruturadas e vazias em papel e no quadro 
(Skoumpourdi, 2010). 
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Anexo  

Enunciados das tarefas de exploração em cada uma das fases deste estudo 
Fase Inicial  

 
Fase de Intervenção 

Sessão exploração livre 

 
Sessão acrescentar 

 
Sessão Juntar 

 
Fase Final  
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Resumo: Apresentamos um estudo de caso de uma turma de 6.º ano de escolaridade 
realizado no quadro de uma experiência de ensino envolvendo uma sequência de doze 
tarefas especialmente criadas para promover o desenvolvimento do pensamento 
algébrico. As tarefas são contextualizadas na realidade próxima dos alunos e apelam à 
generalização, sendo focadas no tópico relações e regularidades. A sua exploração é 
feita no contexto de uma cultura de aula onde se valoriza a discussão e comunicação 
matemática. Procuramos responder à seguinte questão: Que características das tarefas 
contribuem para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, em especial, 
para a generalização? 

Os alunos iniciaram o processo de exploração das tarefas a partir do estudo de casos 
particulares próximos, o que lhes permitiu estabelecer relações entre as variáveis e 
compreender as situações matemáticas em causa. O estudo de casos particulares mais 
distantes, elevou o raciocínio a outro patamar e abriu caminho à descoberta da regra, 
colocando em evidência ligações profundas entre a Aritmética e a Álgebra. O contexto 
próximo da realidade dos alunos, um acampamento de escuteiros e atividades 
normalmente desenvolvidas por esses grupos, constituiu um elemento facilitador na 
atribuição de significado aos procedimentos empregues e à expressão geral. 

Palavras-chave: tarefas; pensamento algébrico; generalização; contexto. 

 

Introdução 
As tarefas são um recurso chave do ensino da Matemática e servem para a aplicação e 
para a construção do conhecimento matemático dos alunos (Canavarro & Santos, 2012; 
NCTM, 2007; Ponte et al., 2007). Na escolha de uma tarefa, o professor deve atender 
aos interesses dos seus alunos, experiências anteriores e expectativas face à Matemática. 
Deve também procurar estimulá-los a estabelecer conexões entre tópicos ou temas do 
programa, possibilitando o desenvolvimento de um quadro coerente de ideias 
matemáticas e oportunidades que lhes possibilitem fazer Matemática e aprender a 
apreciá-la (NCTM, 2007). 

No entanto, muitas vezes a escolha das tarefas para a sala de aula acaba por não ter a 
atenção devida, sendo frequente o recurso direto às propostas dos manuais adotados 
que, nem sempre, apresentam a diversidade de tarefas que seria necessária (Ponte, 2005) 
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nem uma estrutura específica para desencadear uma particular atividade matemática dos 
alunos (Canavarro & Santos, 2012). Esta situação é tanto mais crítica quanto mais 
ambiciosos são os objetivos de aprendizagem dos alunos, como é o caso do pensamento 
algébrico, um tema de especial interesse nas orientações curriculares em vigor (Ponte et 
al., 2007) à data da recolha de dados deste estudo (Infante, 2014). Assim, nesta 
comunicação, iremos focar-nos nas características das tarefas que promovem a 
algebrização por parte dos alunos tendo como finalidade a generalização. Procuramos 
responder, em concreto, à seguinte questão: Que características das tarefas contribuem 
para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, em especial, para a 
generalização? 

 

Revisão da literatura 
Importância das tarefas na aprendizagem da Matemática  

A seleção e adaptação de tarefas aos diferentes objetivos de ensino definidos nas 
orientações curriculares e a orientação do modo como se desenvolvem em sala de aula 
podem ser consideradas como funções primordiais do professor (Canavarro & Santos, 
2012). O professor precisa de ser criterioso na escolha das tarefas, acautelando aspetos 
como o propósito a que se destinam, o nível de desafio, o contexto e a relevância do 
mesmo para os alunos. A formulação cuidada das questões da tarefa e a sequência por 
que surgem são fatores que também a considerar pois delas depende a qualidade das 
aprendizagens que se proporcionam aos alunos (Canavarro & Santos, 2012).  

A sequência de tarefas concebida para tratar um tema ou tópico do programa é outro 
aspeto que Canavarro e Santos (2012) consideram relevante, bem como a importância 
das tarefas cumprirem papéis distintos e definirem uma trajetória que contribua para a 
construção progressiva do conhecimento. Nesta perspetiva, uma tarefa deve 
proporcionar a mobilização de conhecimentos da ou das anteriores e contribuir para 
novas aprendizagens. 
Serrazina e Oliveira (2010) referem-se a trajetórias de aprendizagem e identificam os 
objetivos, a progressão no desenvolvimento e o conjunto de tarefas, como aspetos a 
considerar na sua definição. Nesta ótica, os objetivos definidos no programa orientam as 
aprendizagens que os alunos devem fazer sobre determinado tema ou tópico; a 
progressão no desenvolvimento compreende patamares distintos através dos quais os 
alunos devem caminhar e desenvolver a sua compreensão; e o conjunto de tarefas é o 
fio condutor que os guiará ao longo do percurso. Estas autoras estabelecem ainda 
ligações entre as expressões “trajetórias de aprendizagem” e “sequências ou cadeias de 
tarefas”. É importante que uma sequência de tarefas tenha subjacente uma dada 
trajetória de aprendizagem que preveja as etapas necessárias na construção progressiva 
do conhecimento. 

Tarefas que potenciam o desenvolvimento do pensamento algébrico 

A literatura de investigação tem vindo a associar o pensamento algébrico àquilo que é 
geral numa dada situação Matemática e à expressão dessa generalização (Verschaffel, 
Greer & De Corte, 2007). Kieran (2007) sublinha que a Álgebra é muito mais do que 
um conjunto de procedimentos envolvendo os símbolos em forma de letra; baseia-se em 
atividades de generalização que possibilitam o desenvolvimento de instrumentos para 
representar a generalidade das relações matemáticas. Essa generalidade não tem de ser 
necessariamente sintetizada através de linguagem matemática simbólica, podendo 
inclusivamente ser expressa por linguagem natural (Canavarro, 2009; Carraher & 
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Schliemann, 2007; Kieran, 2007). 

O potencial algébrico das tarefas é apontado, por muitos autores, como um aspeto 
fundamental para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Johanning et al. (2009) 
destacam a importância das tarefas e dos contextos a que surgem associadas, bem como 
a quantidade e qualidade das experiências que os alunos têm oportunidade de vivenciar. 
Ainley, Bills e Wilson (2005) realçam também a importância do recurso a contextos 
significativos e selecionam cinco princípios fundamentais para o design de tarefas 
projetadas para a utilização da notação algébrica: a) a existência de equilíbrio entre os 
diferentes tipos de atividade algébrica: generalização, manipulação e situações 
problemáticas globais, que pressupõem o uso dos dois processos anteriores; b) a 
existência de continuidade entre a Aritmética e a Álgebra, possibilitando estabelecer 
generalizações a partir das relações diagnosticadas na análise de casos particulares; c) a 
utilização da folha de cálculo como ambiente algébrico, dado que a utilização da 
notação produz um efeito imediato na produção de resultados e um feedback 
instantâneo; d) o objetivo/ propósito da tarefa em que os resultados possam ser 
considerados significativos para o aluno; e) a utilidade, de certo modo ligada ao seu 
propósito, e que contempla a compreensão da utilidade das ideias matemáticas. 
A possibilidade de generalização tem implícito um caminho que passa por “algebrizar” 
tarefas de natureza problemática e promover investigações com esse intuito. As tarefas 
devem propor uma trajetória gradual, que permita experienciar casos particulares e a 
partir deles estabelecer relações e generalizações (Canavarro, 2009). Quando os alunos 
são convidados a observar padrões e relações em problemas associados a contextos reais 
e significativos é possível vê-los formular conjeturas, testá-las, discuti-las, representá-
las e verbalizar generalizações (Mundy, Lappan & Phillips, 2000). Estes autores referem 
ainda que o tipo de questões a colocar aos alunos é determinante quando o propósito é a 
generalização. Assim, as tarefas devem potenciar o estudo de um número suficiente de 
casos particulares, que lhes permitam encontrar relações entre as variáveis e apontar em 
seguida para a exploração de casos distantes com vista à generalização, onde não seja 
viável a experimentação e em que o recurso às relações encontradas aquando do estudo 
de casos particulares seja o caminho mais óbvio a seguir. A previsão dos 
acontecimentos para casos distantes é, deste modo, considerado o passo decisivo para a 
generalização. 
Kieran (2007) dá ênfase ao facto de a generalização, em crianças muito jovens, surgir a 
partir de pontes que se estabelecem entre a Aritmética e a Álgebra, e à importância que 
as tarefas assumem neste processo. Quando as tarefas são suficientemente ricas, 
incentivam abordagens de resolução generalizáveis e abrem portas a momentos de 
discussão em que se estabelecem conexões entre diferentes representações e processos 
de resolução. Esta autora considera ainda crucial, no processo de generalização, a 
observação da estrutura sequencial das operações, geradas a partir do estudo de casos 
particulares, abrindo caminho à generalização. 

Os contextos/situações propostas são outro aspeto que assume grande importância 
quando os destinatários são ainda jovens inexperientes na Álgebra. Devem estar o mais 
próximo possível da realidade dos alunos, ou mesmo abordar as suas vivências. Deste 
modo, as expressões algébricas convencionais ganham vida, a partir da verbalização das 
relações encontradas entre as variáveis e aos poucos tornar-se-ão motivo de reflexão por 
parte dos alunos, conduzindo-os a outros patamares mais elevados do conhecimento 
(Carraher, Martinez & Schliemann, 2008). 
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Metodologia 

Este estudo inscreve-se no paradigma interpretativo, com uma abordagem qualitativa, 
na modalidade de estudo de caso duma turma de 6.º ano de uma escola básica do 
interior alentejano, composta por dezasseis rapazes e seis raparigas, com idades entre os 
onze e os quinze anos. A investigadora primeira autora deste artigo era a professora de 
Matemática da turma pelo segundo ano consecutivo. Os dados foram recolhidos em 
ambiente natural de sala de aula, no decurso do ensino regular de Matemática, em 
2013/2014. 

O estudo apoiou-se numa experiência de ensino com uma sequência de doze tarefas, 
sobre proporcionalidade direta e outras regularidades, que apelavam à generalização e 
eram contextualizadas na realidade próxima dos alunos, um acampamento de escuteiros. 
Isto justifica-se pelo facto de um número significativo de alunos da turma integrar um 
grupo do Corpo Nacional de Escutas, sendo um contexto onde é possível incluir 
desafios e diversas atividades de carácter desportivo e lúdico, que envolvem variáveis 
que podem ser tratadas algebricamente.  

As tarefas foram exploradas segundo uma cultura de aula onde se valorizou a 
comunicação matemática e onde se contemplaram quatro momentos de um modelo 
exploratório para a organização do ensino (Stein et al., 2008). Um primeiro momento, 
lançamento da tarefa, em que os alunos devem expressar a sua compreensão acerca do 
que se pretende com a mesma. Um segundo momento, exploração da tarefa pelos 
alunos, um outro, em que são apresentados e discutidos os resultados pelos grupos à 
turma, e um último momento em que tem lugar a sistematização e formalização dos 
conceitos, com base nas conjeturas formuladas pelos alunos.  

Recolhemos diversos dados complementares: as produções escritas dos alunos 
resultantes da exploração das tarefas, as gravações vídeo e áudio das discussões 
coletivas, e as anotações de um diário de bordo.  

A análise de dados foi realizada considerando categorias emergentes da revisão da 
literatura (Ainley, Bills & Wilson, 2005; Canavarro, 2009; Carraher, Martinez & 
Schliemann, 2008; Kieran, 2007; Mundy, Lappan & Phillips, 2000) relativamente às 
características das tarefas que contribuem para o desenvolvimento do pensamento 
algébrico: 

• Apelar à continuidade entre a aritmética e a álgebra, induzindo ao estudo de um 
número suficiente de casos particulares que permitam estabelecer relações entre 
as variáveis; 

• Apelar à exploração de casos distantes com vista à generalização; 

• Encadear conhecimentos, de modo a que seja possível a sua mobilização a partir 
da/ das tarefas anteriores; 

• Usar contextos próximos da realidade dos alunos, de modo a que consigam 
atribuir significado à regra. 

 

Resultados  

Selecionamos quatro tarefas, correspondendo às 3.ª, 4.ª, 8.ª e 12.ª da sequência, pois a 
sua análise é suficiente para ilustrar os resultados e sustentar as conclusões. Para cada 
uma delas, apresentamos uma análise que recai sobre o enunciado, algumas resoluções 
dos alunos e episódios que ocorreram durante a sua exploração em aula. 
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Tarefa 3 

Figura 2: Um percurso pedestre (Inspirada em Silvestre, 2012). 

 

O enunciado da 3ª tarefa da sequência (fig. 1), remete inicialmente para a busca de 
relações entre as variáveis, tempo e distância, a partir do estudo de casos particulares 
apresentados no mapa do percurso. Em seguida convida os alunos a fazer uma previsão 
do tempo, para um percurso com 6000m, esta questão encontra-se encadeada com a 
anterior, sendo necessário identificar a relação de covariação entre as variáveis no grupo 
dos Exploradores e a sua ausência no dos Pioneiros, de modo a concluírem que a 
previsão só é viável para um dos grupos de escuteiros. A terceira questão conduz à 
procura de uma regra que permita determinar o tempo gasto num percurso com qualquer 
número de metros, possível apenas no caso do grupo que se deslocou a uma velocidade 
constante.  

Na resposta à primeira questão todos os grupos optaram por representar os dados em 
tabelas, estabelecendo posteriormente relações entre as variáveis. 

	

Figura 2: Relações estabelecidas entre variáveis. 

	

No episódio seguinte, os alunos descrevem as relações entre as variáveis que 
identificaram nas tabelas (Fig. 2). A partir da análise dos casos particulares, 
representados no mapa, foi identificada a relação de covariação entre as variáveis no 
caso dos Exploradores e a sua ausência no caso dos Pioneiros. 
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Tó – Para os Pioneiros, vimos que começaram às 11:15 que era mais meia 
hora que as 10:45, depois fizemos uma tabela e vimos que eles demoravam 
o mesmo tempo a percorrer 500m do que 250m, não andavam sempre ao 
mesmo passo. Aqui (2.ª tabela) estivemos a relacionar e vimos que 
demoravam 15 minutos a percorrer 500m, e metade de 15 minutos é 7,5 
minutos, então percorreram, nesse tempo metade de 500m que eram 250m. 

Inês – Chegámos à conclusão que os Pioneiros não dava para calcular 
quanto tempo demoravam a percorrer um certo caminho porque eles não 
andavam sempre ao mesmo passo. 

 

Para responder à segunda questão da tarefa, os autores da produção seguinte (fig. 3), 
escolheram uma determinada distância do percurso e o tempo que cada um dos grupos 
demorou a percorrer essa distância. Em seguida determinaram o quociente entre a 
distância pretendida e a distância de referência escolhida. Por fim, e para determinar o 
tempo que demoravam a percorrer os 6000m, efetuaram o produto entre o quociente 
obtido e o tempo correspondente à distância de referência. Ignoraram o facto dos 
Pioneiros não se deslocarem a uma velocidade constante, uma vez que consideraram 
possível fazer uma previsão. A regra surge expressa em linguagem natural, numa 
tentativa de descrição das expressões numéricas utilizadas para responder à segunda 
questão. 

 

	

	

Figura 3: Pontes entre a Aritmética e a Álgebra.  

	

Nas expressões algébricas usadas por outro grupo de alunos para representar a 
generalização (fig. 4), é possível identificar ligações concretas às expressões numéricas 
usadas pelo grupo anterior no estudo de um caso particular. 
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Figura 4: Criação de expressões algébricas. 

	

Dois dos grupos, apesar de não terem conseguido expressar formalmente a 
generalização, determinaram a constante de proporcionalidade estabelecendo uma 
relação multiplicativa entre as variáveis e atribuíram-lhe significado no contexto da 
situação proposta (fig. 5). A expressão numérica apresentada encontra-se a um pequeno 
passo da regra (y = kx; tempo = 0,03× distância). 
	

	

	

Figura 5: Relação estabelecida entre as variáveis e significado atribuído ao quociente. 

 

Após Maria justificar os procedimentos adotados pelo seu grupo (fig. 5), André 
acrescenta que o seu grupo utilizou os mesmos procedimentos, quer para os 
Exploradores, quer para os Pioneiros e conclui que o quociente entre o tempo e a 
respetiva distância, no caso dos Pioneiros, não é sempre o mesmo, dado que não se 
deslocam a uma velocidade constante. 

Maria – Dividimos o tempo pela distância e deu-nos a constante de 
proporcionalidade que era o tempo que eles demoravam a percorrer 1m. 
André – O meu grupo fez de outra maneira... fizemos assim para os 
Exploradores e fomos fazer para os Pioneiros, só que não deu. Nos 
Pioneiros quando fizemos 10÷500, deu 0,02, e 10÷250, não dá o mesmo, 
porque eles levaram o mesmo tempo a percorrer 500m e 250m, se eles 
fossem sempre ao mesmo passo, os 250m tinham que ser percorridos em 5 
minutos, porque é metade de 500m. 
 

Nas produções dos alunos e nos episódios selecionados para este artigo destaca-se a 
identificação de relações entre as variáveis, a partir dos casos particulares apresentados 
no mapa do percurso, o estabelecimento de pontes entre a aritmética e a álgebra, na 
tentativa de expressar a generalização, e evidências de ligações ao contexto da situação 
apresentada na tarefa. 
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Tarefa 4 

	

Figura 6: Aluguer de canoas. 

 

A 4.ª tarefa da sequência (fig. 6) tem ligações profundas à anterior e apela à mobilização 
de conhecimentos acerca da relação de proporcionalidade direta. Para responder à 
primeira questão é necessário que os alunos tomem a iniciativa, à semelhança da 
sequência dos procedimentos adotados na tarefa anterior, de procurar relações entre as 
variáveis, identificando a relação de proporcionalidade direta na empresa Momentos de 
Aventura, para a qual é possível fazer uma previsão do custo para cinco horas de 
aluguer, e a inexistência dessa relação na empresa Amieira Desportos. A meta a atingir, 
a generalização, deve surgir na sequência do estudo das relações que estabeleceram 
entre as variáveis, a partir do estudo de casos particulares. 

O episódio seguinte, ocorrido na discussão coletiva, permite clarificar a estratégia 
utilizada pelos alunos para verificar a existência de proporcionalidade direta: 

André – Nós tivemos a ver na primeira e na segunda tabela e descobrimos 
que nos Momentos de Aventura havia proporcionalidade direta e na tabela 
da Amieira Desportos não havia proporcionalidade direta. 

Professora – Posso perguntar-vos como descobriram que existia ou não 
proporcionalidade direta? 

Simão – Porque ia sempre aumentando da mesma forma, na mesma 
proporção. 
Professora – Exemplifiquem por favor.  

Simão – 10€ era uma hora, 20€ duas horas, 30€ três horas, 40€ quatro horas 
e 50 € cinco horas. 

Manel – E como é que chegaram à conclusão que na Amieira Desportos não 
havia proporcionalidade direta? 
André – Porque nós fomos ver e do 40 para o 60 vão 20 minutos e 40 a 
dividir por dois é 20 minutos e 5 a dividir por dois é 2,5; daqui para aqui 
(apontando os tempos 40 e 60 minutos) vão 20 minutos e 20 minutos é igual 
a 2,5€, não dá, neste caso (apontando para os 40 minutos) para isto ter 
proporcionalidade direta tinha que ser 80 minutos e 10€ de preço (tabela 2). 
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Tabela 1: Relação entre tempo e preço na empresa Amieira Desportos. 

	

	

	

	

	

	

	

 
Manel – Também podiam provar que não havia proporcionalidade direta na 
Amieira desportos de outra maneira, aqui (apontando para a tabela) diz que 
60 minutos são 10€, se fizéssemos 60 minutos mais 60 minutos dava 120 
minutos, e 10€ mais 10€ dava 20 €, e aqui (voltando a indicar a tabela) nos 
180 minutos dava 28€ e para haver proporcionalidade direta tinha que ser 
180 minutos 30€. 

O André e o Manel explicam a inexistência de proporcionalidade direta na empresa 
Amieira Desportos, estabelecendo uma correspondência entre o tempo e o preço e 
tomando com referência a relação de proporcionalidade direta; deste modo as variáveis 
iriam aumentar na mesma proporção, facto que não se verifica naquela empresa. 
O recurso a tabelas coloca em evidência a relação entre as variáveis. 

	

	

	

	

	

	

Figura 7: Uso de tabelas na procura de regularidades. 

 

Este grupo estabelece relações multiplicativas entre o preço e o tempo em cada uma das 
empresas, o que lhes permitiu identificar a relação de proporcionalidade direta na 
empresa Momentos de Aventura, onde o quociente entre as variáveis é um valor 
constante (fig. 7). 

A previsão do custo de cinco horas de aluguer ocorre após terem sido estabelecidas 
relações entre as variáveis sendo o custo de uma hora o valor de referência. No que toca 
à empresa Amieira Desportos (fig. 8) verificam que, se o custo de uma hora de aluguer é 
10€, então, no caso de existir proporcionalidade direta, o valor a pagar por 30 minutos 
seria de 5€, o que não se verifica dado que 40 minutos (tempo) corresponde a 5€ 
(preço). 

Amieira	Desportos	

Tempo	(minutos)	 Preço	(euros)	

40	 5	

60	 10	

90	 16	

180	 28	
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Figura 8: Procedimentos usados para prever o custo de 5 horas de aluguer. 

 

A representação da generalização assume nesta tarefa um caráter mais formal, tendo três 
dos cinco grupos utilizado a expressão algébrica e reconhecido que a regra só se aplica à 
empresa Momentos de Aventura, onde identificaram a relação de proporcionalidade 
direta (fig. 9). Há evidências de terem mobilizado conhecimentos da tarefa anterior, 
onde dois grupos determinaram a constante de proporcionalidade, ficando a um pequeno 
passo da generalização. 

	
Figura 9: Uso da expressão algébrica. 

 

À semelhança do que sucedeu antes, a regra adquiriu significado, uma vez que os alunos 
atribuem sentido às letras e à própria expressão, relacionando-as com o contexto da 
situação:  

Rui – Fizemos o preço a dividir pelos minutos que dava o preço de um 
minuto, nos Momentos de Aventura, porque na Amieira Desportos não 
havia relação, então não dava para ver (5 : 30 =	530) 
Marta – Passámos para fração para achar o número exato 16 

Rui - Isto (indica o m) é os minutos que queremos, 16 é o preço de um 
minuto, se queremos andar 100 minutos fazemos 16×100. 
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No episódio, Rui expressa a generalização recorrendo a um caso distante e surgem 
evidências que o tempo usado como exemplo poderiam ser substituídos por qualquer 
número de minutos. 

Nas resoluções apresentadas pelos grupos e nos episódios transcritos é possível observar 
a relação de natureza multiplicativa, inerente à relação de proporcionalidade direta, que 
os alunos estabeleceram entre as variáveis a partir da análise dos casos particulares 
apresentados no enunciado, o recurso a casos particulares distantes, com vista à 
generalização (queremos andar 100 minutos fazemos 16×100),	 e o facto de terem 
mobilizado conhecimentos da tarefa anterior para relacionar as variáveis e expressar a 
regra. 

Tarefa 8 

	

Figura 10: Um jogo com cubos e autocolante (Oliveira, Menezes & Canavarro, 2012). 

 
As questões da 8.ª tarefa (fig. 10) conduzem inicialmente ao estudo de casos 
particulares próximos (3 e 4 cubos) e posteriormente ao estudo de casos mais distantes 
(10 e 52 cubos) com vista à generalização. 

Nesta tarefa (fig. 10) todos os grupos utilizaram expressões numéricas no estudo de 
casos particulares e expressões algébricas para representar a generalização. O 
estabelecimento de pontes entre a Aritmética e a Álgebra foi notório, dado que as 
expressões algébricas, na maioria dos casos, mantêm uma estrutura idêntica às 
expressões numéricas usadas no estudo de casos particulares (fig. 11). 

	 	 	

	 	

 

Figura 11: Pontes entre a Aritmética e a Álgebra. 

Quando os alunos recorreram a uma sequência de expressões para representar o seu 
raciocínio, verificou-se a mesma tendência, mantendo-se a estrutura sequencial das 
operações geradas no estudo de casos particulares (fig. 12). 
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Figura 12: Identidade entre a estrutura sequencial das expressões numéricas e algébricas. 

 

A situação apresentada na tarefa sofre interpretações distintas, gerando expressões 
algébricas que mostram diferentes pontos de vista: 

Manel - Nós para 3 cubos, desenhámos os 3 cubos e vimos que o primeiro 
cubo e o último tinham 5 (autocolantes) nos 10 cubos fizemos:5+4×8+5, 
que era para não estarmos a repetir o 4. 

José – Na dois demos um exemplo com 1000 cubos. 

Ana – Depois fizemos os 5 da ponta mais 4×c−2 mais os outros 5, e deu-
nos o número de autocolantes, o c-2, (indica para o 998) é como se fosse 
isto. 

Tino – Não percebi bem o c-2. 

Manel – (indicando a expressão algébrica explica) 5 +5 já fazia os 2 cubos 
das pontas, mas como não tínhamos o número exato tivemos que colocar o 
“c” e tirar esses 2. 

André – Se nós repararmos, entre 5 cubos, por exemplo, há quatro sítios em 
que se juntam. Portanto há 5 cubos e quatro locais em que se unem, o que dá 
8 faces invisíveis, porque entre 2 cubos há sempre duas faces invisíveis. 

Professora – E se tivéssemos um número qualquer de cubos, como 
poderíamos generalizar? 

André - Fazíamos: n×6=e, depois do “n” que é um número qualquer tenho 
que ver o número anterior que é n−1, depois fazemos (n−1×2=d) e, e-d=c 
Tó – Vimos que na figura eram os 2 cubos vezes 4, mais os 2 laterais, então 
fizemos: 3×4=12, mais os 2 laterais, dava 14. 
Inês – Para sabermos o número de autocolantes para um número qualquer 
de cubos, fizemos o número de cubos vezes as 4 faces, mais as 2 laterais, 
que ia dar o número de autocolantes nas faces que estão à vista. 
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As resoluções apresentadas e os episódios transcritos desta 8.ª tarefa da sequência 
colocam em evidência profundas ligações entre a aritmética e a álgebra, as expressões 
algébricas, usadas por todos os grupos, para expressar a regra foram geradas a partir das 
expressões numéricas usadas no estudo de casos particulares mais distantes (10, 52 e 
1000 cubos, este último caso, embora não sendo solicitado, foi usado por um dos 
grupos, por iniciativa própria, para sustentar as conclusões apresentadas). 

Tarefa 12 

 
Figura 13: A hora da despedida (Inspirada em Saraiva, Pereira & Berrincha, 2010). 
 

Esta tarefa (fig. 13) é mais complexa, dado que se trata de uma função quadrática. A 
sequência das questões propostas, à semelhança das tarefas anteriores, remetem para o 
estudo de casos particulares e para a generalização. Contudo, o estudo do caso particular 
a que apela a primeira questão pode ser considerado distante, o que não invalida que os 
alunos tomem a iniciativa de fazer um estudo da sequência a partir de casos próximos. 

Nesta 12.ª e última tarefa da sequência (fig. 13), mais uma vez a utilização de tabelas 
facilitou o estabelecimento de relações numéricas entre as variáveis (fig. 14). Assim, e a 
partir dos dados disponíveis nas tabelas, os alunos testaram hipóteses e generalizaram 
uma regra que lhes permitia obter o número de cumprimentos a partir do número de 
escuteiros.  

 

 

	

	

	

	

	

	

Figura 14: Relações numéricas estabelecidas entre as variáveis 
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No episódio seguinte os alunos esclarecem os seus procedimentos. 

Marta– Para um escuteiro, ligámos a zero porque fomos buscar o número 
antes de escuteiros, que era zero, não havia nenhum, vezes um, dá zero, zero 
a dividir por dois tem que dar zero (...); no três fomos buscar o número antes 
de escuteiros e fizemos, 2×3, que dava 6, e 6÷2, dava 3; (...) 

Rui – Porque é que fizeram: 1×2;2×3;(…) 
Marta– (...) aqui tínhamos 6 escuteiros, fomos buscar o número antes de 
escuteiros que era o 5, e fizemos, 5×6=30, 30 a dividir por 2, dava 15, os 15 
apertos de mão que os 6 escuteiros davam; (...) 

 

Analisando o trabalho dos grupos, conclui-se que todos estabeleceram relações 
numéricas entre as variáveis e identificaram a estrutura matemática da situação. A 
generalização da regra foi expressa através de expressões numéricas e algébricas, 
verificando-se, uma vez mais, o estabelecimento de pontes entre a Aritmética e a 
Álgebra, uma vez que as expressões apresentam estruturas idênticas (fig. 15). 

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 15: Identidade entre a estrutura das expressões numéricas e algébricas usadas por dois grupos. 

 

A mesma tendência verificou-se quando a generalização foi expressa através de uma 
sequência de expressões relacionadas, dado que se mantinha a mesma estrutura 
sequencial das expressões numéricas geradas durante o estudo de casos particulares (fig. 
16). 

	

	

	

	

	

	

Figura 16: Identidade entre a estrutura sequencial das expressões numéricas e algébricas usadas por um 
grupo.  

 

Neste episódio os alunos justificam os procedimentos adotados. 
Inês – A expressão era o número ímpar -1, que dava um número par, depois 
o n.º par dividimos por 2 e ia dar metade do número par, depois fazemos o 
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número ímpar vezes metade do número par e é igual ao número de apertos 
de mão. 
Bernardo – Não percebi muito bem. 

Professora – Usem o exemplo de cima para explicar a regra. 

Tó – O número ímpar é 31, se fizermos menos 1 dá 30, dá o número par, 
esse número par vamos dividir por 2, para ver quanto é que é metade do 
número par anterior, é 15, e 15 vezes o número ímpar (indica o número 31) 
que vai dar o número de apertos de mão. 

 

Na exploração desta última tarefa (fig. 13), os alunos recorreram à utilização de tabelas, 
colocando em evidência relações que as variáveis mantêm entre si. Mais uma vez as 
expressões algébricas geradas para expressar a regra foram criadas a partir de 
expressões numéricas usadas no estudo de casos particulares, o que comprova a 
existência de ligações estreitas entre a Aritmética e Álgebra. 

 

Conclusões  

Os alunos iniciaram o processo de exploração das tarefas a partir do estudo de casos 
particulares próximos, o que lhes permitiu estabelecer relações entre as variáveis e 
compreender as situações matemáticas em causa. O estudo de casos particulares mais 
distantes elevou o raciocínio a outro patamar e abriu caminho à descoberta da regra 
colocando em evidência ligações profundas entre a Aritmética e a Álgebra. O contexto 
comum das tarefas, um acampamento de escuteiros, e o contexto específico de cada 
uma, relacionado com atividades normalmente desenvolvidas por estes grupos, 
encontrava-se próximo da realidade dos alunos, dado que grande parte dos elementos da 
turma integravam um agrupamento de escuteiros. O facto dos alunos possuírem 
conhecimentos e vivências acerca das atividades descritas nas tarefas constituiu um 
elemento facilitador na atribuição de significado aos procedimentos adotados e à 
expressão geral. 

As quatro tarefas que selecionámos (3.ª; 4.ª; 8.ª e 12.ª da sequência) contemplam um 
grau crescente de complexidade, na medida em que a 3.ª, Um percurso pedestre, e a 4.º, 
Aluguer de canoas, incidem sobre a relação de proporcionalidade direta, a relação 
multiplicativa mais evidente, a 8.ª, Um jogo com cubos e autocolantes, é uma função 
afim e a 12.ª, A hora da despedida, uma função quadrática, a mais complexa em estudo. 
A mobilização de conhecimentos ganha expressão durante a exploração da 4.ª tarefa da 
sequência onde se encontram evidências do uso de conhecimentos da tarefa anterior, 
nomeadamente no que respeita à busca de relações entre as variáveis e à forma como é 
expressa a generalização, empregando o valor da constante de proporcionalidade 
(Canavarro & Santos, 2012; Serrazina & Oliveira, 2010). 

A sequência de questões apresentadas em cada tarefa contempla aspetos focados no 
quadro teórico (Ainley et al., 2005; Canavarro, 2009; Carraher et al., 2008; Kieran, 
2007; Mundy et al., 2000). Assim, todas as tarefas apelam inicialmente ao estudo de 
casos particulares próximos, induzindo à busca de relações entre as variáveis, e à 
exploração de casos mais distantes com vista à generalização. Na seleção das produções 
apresentadas e nos episódios transcritos neste artigo, salienta-se a importância do 
estabelecimento de pontes entre a Aritmética e a Álgebra, uma vez que, na maioria dos 
casos, a expressão geral em linguagem formal foi obtida por paralelismo, depurada 
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através de análise da estrutura das expressões numéricas usadas no estudo de casos 
particulares. 
A contextualização das tarefas, um acampamento de escuteiros que decorre junto à 
Marina da Amieira, nas margens do grande lago da Barragem de Alqueva, despertou o 
interesse dos alunos, induzindo-os à partilha de experiências e saberes, uma vez que um 
número significativo teve oportunidade de vivenciar a realidade de um acampamento e 
experienciar algumas das atividades propostas, como percursos pedestres, passeios de 
canoa no lago de Alqueva, e peddy-papers. A familiaridade do contexto contribuiu para 
uma aprendizagem significativa, na medida em que os alunos através da verbalização 
atribuíram significado às suas ações (Carraher et al., 2008; Johanning et al., 2009) 

Importa ainda acrescentar que a qualidade das aprendizagens realizadas pelos alunos, da 
responsabilidade, em parte, da intervenção didática proposta, pode constituir motivo de 
reflexão acerca de aspetos inerentes à gestão curricular, nomeadamente no que respeita 
à planificação das unidades didáticas e à consequente necessidade e vantagem de criar e 
usar materiais que potenciem aprendizagens significativas. 
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Resumo: Neste artigo, apresentamos parte de um estudo que tem como objetivo 
compreender o desenvolvimento do pensamento algébrico em alunos do 4.º ano de 
escolaridade, em contexto de exploração de padrões de crescimento em sequências 
pictóricas. Mais precisamente, foca-se no papel do material manipulável na evolução do 
pensamento algébrico dos alunos. A investigação enquadra-se num paradigma 
interpretativo, tendo sido usadas as técnicas de observação participante e de análise 
documental (produções dos alunos). Os resultados, relativos à exploração de uma tarefa 
por um par de alunos, mostram a relevância da utilização inicial dos círculos para 
modelar as figuras da sequência, levando um dos alunos a visualizar a decomposição 
dos termos. O número limitado de círculos fez com que ele tomasse uma maior 
consciência da relação funcional entre o termo e a sua posição, tendo sido um 
constrangimento para a colega que acabou por não conseguir raciocinar por si própria.  

Palavras-chave: Pensamento algébrico, material manipulável, raciocínio recursivo, 
raciocínio funcional 
 

Introdução 

Atualmente, a álgebra é encarada de um modo lato como uma atividade generalizante 
(Mason, 2007) cujos objetos centrais são as relações matemáticas abstratas, ou seja, 
como uma ferramenta para expressar generalizações (Alvarenga & Vale, 2007). Dentro 
da mesma perspetiva, Kaput (2008) considera a álgebra como um corpo de 
conhecimento em evolução enquanto o pensamento algébrico sublinha a álgebra como 
uma atividade humana. Este autor refere que existem dois aspetos fundamentais no 
pensamento algébrico: (a) a generalização e a expressão de generalizações num sistema 
de símbolos, de forma cada vez mais sistemática e convencional, e (b) a ação sobre 
símbolos dentro do sistema organizado de símbolos. Assim, o pensamento algébrico 
pode ser definido como uma atividade de generalizar ideias matemáticas, usando 
representações simbólicas literais e representando relações funcionais (Blanton & 
Kaput, 2005; Smith, 2003). Também Barbosa, Vale e Palhares (2008) abordam a 
natureza do pensamento algébrico como forma de conhecer regularidades utilizando 
duas formas: (a) espacialmente/visualmente, ou seja, raciocinando visualmente e (b) 
analiticamente, ou seja, através das relações numéricas. 
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Diversos autores (Barbosa et al., 2008; Blanton & Kaput, 2005; Carvalho et al.; NCTM, 
2008; Steen, 1990; Warren & Cooper, 2008) são unânimes na afirmação de que as 
tarefas com padrões, principalmente nos anos iniciais da escolaridade formal, são 
fulcrais para o desenvolvimento do pensamento algébrico, e essenciais para a abstração 
sobre os objetos matemáticos nos anos posteriores de ensino. O desenvolvimento do 
pensamento algébrico é um processo complexo que passa por etapas de evolução. A 
aplicação de tarefas com padrões permite compreender como os alunos conseguem 
observar a forma como os padrões são constituídos, como os replicam, ampliam e como 
fazem a generalização. Ao observar como os alunos realizam estas tarefas, compreende-
se o desenvolvimento do seu pensamento algébrico. Assim, o professor fica com a ideia 
do tipo de padrão a apresentar em seguida e da forma como pode guiar o pensamento 
dos seus alunos através de questões pertinentes. A estas tarefas, podem estar associados 
materiais manipuláveis estruturados e não estruturados que se podem assumir como 
suporte das estratégias utilizadas pelos alunos e como forma de desenvolver igualmente 
o pensamento algébrico (Warren & Cooper, 2008).  

Este artigo apresenta parte de um estudo, no âmbito de uma dissertação de mestrado, 
que se encontra em fase de conclusão, e que tem como objetivo compreender o 
desenvolvimento do pensamento algébrico em alunos do 4.º ano de escolaridade, em 
contexto de exploração de padrões de crescimento em sequências pictóricas. O artigo 
discute, em particular, a forma como foi utilizado o material manipulável (círculos para 
modelar a construção das figuras) no trabalho com padrões e o seu papel na evolução do 
pensamento dos alunos, incidindo na exploração de uma tarefa por um par de alunos. 
A primeira autora era a professora titular da turma com a qual foi desenvolvido o 
presente estudo. Por este motivo, a apresentação dos resultados empíricos será feita 
através do uso da primeira pessoa do singular. 

 

Enquadramento teórico 
Para Warren e Cooper (2008), deve-se procurar desenvolver o pensamento algébrico de 
um modo que inclua a compreensão de estruturas matemáticas representadas pela 
linguagem e pelos gestos, utilizando diferentes representações e recorrendo a materiais 
concretos. Os autores referem os resultados de um estudo com alunos de 3.º ano que 
apontam para a importância do uso dos materiais concretos na modelação das figuras 
não apresentadas na sequência (Warren & Cooper, 2008). Blanton e Kaput (2005), 
Barbosa et al. (2008) e Warren e Cooper (2008) consideram importante o contexto 
visual e outras ferramentas, como materiais manipuláveis, que podem facilitar a 
compreensão do significado das variáveis com o objetivo de levar os alunos à 
generalização e a uma aprendizagem significativa da Matemática, nomeadamente no 
trabalho feito com padrões de crescimento em sequências pictóricas. Segundo Damas, 
Oliveira, Nunes e Silva (2010), a utilização de materiais manipuláveis envolve as 
crianças numa linguagem cada vez mais ligada à Matemática, sendo que estes materiais 
proporcionam uma construção sólida e gradual de bases matemáticas tornando o 
trabalho matemático mais simples e significativo. O contexto visual também é referido 
como essencial pois os alunos conseguem, com mais facilidade, estabelecer a relação 
entre o termo do padrão e o seu valor posicional (Warren & Cooper, 2008). A colocação 
de questões explícitas, por parte do professor, para além de poderem guiar o 
pensamento dos alunos também são descritas como fundamentais para vincular a 
relação entre o termo e o valor posicional e para a generalização do padrão, começando 
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pelos primeiros termos até aos termos mais distantes (Billings, Tied & Slater, 2008; 
Warren & Cooper, 2008). 
Canavarro (2007) e Barbosa et al. (2008) reforçam o potencial das representações 
visuais para se estabelecer relações entre o contexto visual e numérico, pois desta forma 
compreender-se-á mais facilmente o significado das variáveis. Esta valência também foi 
referida por Vale, Pimentel, Barbosa et al. (2011), quando referem que “a observação de 
padrões, a sua descrição e generalização tem sido uma abordagem relevante na transição 
da aritmética para a álgebra” (p. 15). Também Vale, Pimentel, Alvarenga e Fão (2011) 
referem que a visualização fornece um meio poderoso para se fazer a generalização. 

A equipa da Escola Superior de Educação de Lisboa do Programa de Formação 
Contínua da Matemática [PFCM] (s.d.) refere que se os alunos forem incentivados a 
preocuparem-se com a observação do seu raciocínio e não tanto com a procura imediata 
de uma solução poderão alcançar um nível superior de pensamento matemático. 
Canavarro (2007) defende a aposta no raciocínio dos alunos e acredita na possibilidade 
destes construírem conhecimento matemático. Vários autores referem que o 
conhecimento matemático deve ser ancorado nas tentativas de resolução dos alunos e 
que os recursos dos professores têm que ser remodelados para que estes possam 
apresentar tarefas com padrões de uma forma mais sistemática e assim conseguir apoiar 
de forma mais eficaz os alunos (Blanton & Kaput, 2005; Canavarro, 2007; Wilkie, 
2014). Blanton e Kaput (2005) e Canavarro (2007) reforçam ainda a ideia de 
transformação dos materiais e das formas de dirigir o ensino, mudando a cultura de sala 
de aula, de forma a levar os alunos a conjeturar, generalizar e justificar relações 
matemáticas entre quantidades, ajudando-os nas generalizações matemáticas. Canavarro 
(2007) denota também a importância da diversidade de representações para potenciar o 
pensamento algébrico, pois a possibilidade de representar de muitas formas amplia as 
hipóteses dos alunos mais novos conseguirem organizar o seu pensamento.  

Rivera (2010) refere que a construção de padrões, por ser uma atividade subjetiva e 
construtiva, leva a que os alunos necessitem de saber coordenar as suas inferências 
percetivas e simbólicas da relação, de forma eficaz, para conseguir interpretar a 
estrutura do padrão.	

No que concerne ao desenvolvimento do pensamento algébrico no ensino básico, 
podemos considerar dois tipos de padrão em sequências, os padrões de repetição e os 
padrões de crescimento. Uma vez que o artigo incide sobre padrões de crescimento, 
apresentamos uma descrição mais pormenorizada deste tipo de padrão. O padrão de 
crescimento é aquele onde se consegue observar a relação entre o termo do padrão e o 
seu valor posicional e por isso pode-se observar uma covariação, ou seja, uma relação 
funcional entre os dados e a partir daí criar e explorar a noção de variável. Os padrões 
de crescimento podem ser descritos pela forma como são apreendidos, ou seja, se o foco 
se encontra na variação que ocorre dentro do próprio padrão (o padrão dado) está a ser 
utilizado o pensamento variacional único (raciocínio recursivo); contudo, se o foco se 
encontra na relação entre o termo e o seu valor posicional está a ser utilizado o 
raciocínio funcional. Este tipo de padrão potencia a passagem do pensamento aritmético 
para o pensamento algébrico.	

Billings et al. (2008) definem o padrão pictórico de crescimento como sendo "um 
padrão feito a partir de uma sequência de figuras que mudam de um termo para o 
seguinte de modo previsível" (p. 303). Um padrão deste tipo envolve duas variáveis: um 
aspeto quantificável de uma figura (a variável dependente) que é coordenado com uma 
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indexação ou sistema de contagem (a variável independente), que identifica o valor 
posicional da figura no padrão.	
Stacey (1989) considera que a generalização do padrão, decorrente da sua observação, 
pode ocorrer de dois modos: generalização próxima e generalização distante. Vale, 
Pimentel, Alvarenga et al. (2011) associam a utilização do raciocínio recursivo à 
generalização próxima, mas não à generalização distante. A generalização distante, por 
ser considerada por Vale, Pimentel, Alvarenga et al. (2011) como uma lei geral para um 
termo qualquer, pressupõe já a utilização do raciocínio funcional onde os alunos 
conseguem abstrair-se do padrão e concentrar-se no objeto matemático, conseguindo 
utilizar a função de forma abstrata. 

Smith (2003) distingue dois tipos de raciocínio na análise dos padrões e de relações: 

- Raciocínio recursivo - onde existe a variação dentro de uma sequência de valores. 
Nesta análise, os alunos precisam de visionar toda a estrutura, pois atendem à variação 
dos termos do padrão, olhando apenas para uma única variável, a variável dependente; 

- Raciocínio funcional - onde existe a variação de duas quantidades, de duas variáveis, 
mantendo a variação. Nesta análise, os alunos conseguem estabelecer a relação entre o 
termo e o seu valor posicional; 
Segundo vários autores (Barbosa et al., 2008; Blanton & Kaput, 2005; Warren & 
Cooper, 2008), os alunos demonstram ir desde o raciocínio recursivo ao raciocínio 
funcional. 

É importante que as tarefas a propor aos alunos contenham questões explícitas de 
solicitação da ordem, dado o termo, obrigando a reverter o pensamento (Warren & 
Cooper, 2008). Além da importância que o tópico da inversão assume na matemática 
pelas suas características relacionais (Greer, 2012), no contexto dos padrões de 
crescimento, a mobilização do raciocínio inversivo encontra-se associada ao raciocínio 
funcional pois a resposta àquelas questões fica facilitada se os alunos se focarem na 
relação entre o termo e a sua ordem (Warren & Cooper, 2008). No estudo conduzido 
por Warren e Cooper (2008), os alunos de 3.º ano tiveram dificuldade neste tipo de 
questões, dada a dificuldade inerente à identificação da relação funcional bem como a 
dificuldade em pensar nessa relação de forma invertida.  

 

Metodologia 
Tendo em conta o objetivo do estudo e as questões, foi seguida uma metodologia 
qualitativa, no âmbito do paradigma interpretativo pois pretendia-se compreender a 
forma como cada aluno observa, replica, amplia e generaliza os padrões utilizando ou 
não materiais manipuláveis, e essa riqueza individual vai ao encontro de uma 
metodologia qualitativa, desenho qualitativo de estudo de caso, onde o interesse está 
mais no conteúdo do que no procedimento (Coutinho, 2011). Optou-se pelo design de 
estudo de caso porque este método é utilizado quando o investigador tem pouco 
controlo sobre os fenómenos por estes serem observados em contextos da vida real 
(Yin, 2001). 

A recolha de dados foi feita através de técnicas como: observação participante e análise 
documental (Bogdan & Biklen,1994; Coutinho, 2011). Para a análise documental, 
foram analisados os trabalhos realizados pelas crianças, as notas de campo, diário de 
bordo, e ainda as transcrições dos registos áudio e vídeo pois todos os registos dos 
dados recolhidos numa investigação qualitativa são considerados documentos (Bogdan 
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& Biklen, 1994). Estes serviram para fazer a triangulação de forma a garantir a 
credibilidade do estudo através da triangulação dos dados provenientes de diferentes 
fontes (Flick, 1998, citado por Coutinho, 2011).  

Esta investigação foi realizada numa turma do 4.º ano de escolaridade, numa escola do 
1.º Ciclo, na periferia de Lisboa. A turma era constituída por 22 alunos (10 raparigas e 
12 rapazes), com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos. A primeira autora deste 
artigo desempenhou o duplo papel de professora/investigadora. Foram desenvolvidas 6 
tarefas com toda a turma, entre 14 de janeiro e 15 de março de 2016, mas foram objeto 
de uma análise mais pormenorizada, as atividades desenvolvidas por três díades, sendo 
que este artigo incide apenas no trabalho de uma das díades. 

A seleção dos alunos foi baseada no papel de relevância aferido pelo seu desempenho 
na área disciplinar da Matemática, sendo selecionados alunos com diferentes 
desempenhos nesta área. Para a seleção, também esteve patente a facilidade de 
comunicação oral por parte dos alunos, pois esta destreza na comunicação é fulcral para 
a explicação dos processos de entendimento e generalização dos padrões. 

Os alunos tiveram contacto com padrões no final do 1.º período letivo, através de uma 
sequência didática de 3 tarefas com padrões de repetição. Durante o 2.º período, foi 
iniciada a sequência didática de 6 tarefas com padrões de crescimento pictóricos que 
foram selecionadas previamente. As tarefas iniciais apresentavam uma relação direta 
entre o termo e o seu valor posicional, com algumas partes do termo assinaladas com 
uma cor diferente, e foram aumentando de dificuldade. Também as questões colocadas 
foram aumentando de dificuldade. A partir da 2.ª tarefa, foram introduzidas questões 
que apelavam a um raciocínio inversivo.  

Todas as tarefas tiveram a mesma metodologia de trabalho dividida em dois momentos 
distintos: a fase de exploração em díade e o momento de discussão coletiva. A tarefa 
apresentada neste artigo foi a 3.ª tarefa, adaptada de Wilkie (2014), encontrando-se em 
anexo. O artigo incide apenas na fase de exploração. Para a realização da tarefa, foram 
distribuídos 21 círculos, o que permitia aos alunos apenas construírem as três primeiras 
figuras do padrão apresentado, sem desfazer nenhuma das figuras anteriores; ou ir 
desfazendo as figuras anteriores para conseguir construir as figuras posteriores. O 
material disponibilizado só daria para construir a 6.ª figura, levando a que o material só 
servisse de apoio para a resposta à 1.ª questão. Esta limitação do número de círculos a 
disponibilizar aos alunos visava incentivá-los a avançar no seu raciocínio, focando-o 
numa generalização distante. 

 

Apresentação dos resultados 

Este artigo incide no grupo do José e da Clara. O José era um aluno muito hábil na área 
da Matemática e apresentava um bom cálculo mental. A Clara era uma aluna com 
dislexia, integrada como aluna NEE, e um baixo desempenho na área da Matemática, 
mas sempre muito motivada por tarefas que envolviam material. 

O grupo da Clara e do José resolveu a 1.ª questão com facilidade, recorrendo à 
utilização dos círculos para construir a 4.ª figura. Ambos os alunos pegam nos círculos, 
mas só o José é que acabou por concretizar as figuras, com a Clara a seguir os seus 
gestos. O José começou por construir a 1.ª figura na mesa com os círculos e a seguir, foi 
acrescentando sempre mais três círculos, um em cada extremidade, construindo, de 
forma sucessiva, a segunda, a terceira e a quarta figuras. 
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José- A 1, a 2, a 3 e a 4. (construindo as figuras sucessivas e acrescentando 
os sorrisos em cada uma das três pontas; é a Clara que coloca o último 
círculo na parte de cima da 4.ª figura) Pronto, a 4 vai ser assim. 

Clara- Vamos fazer o desenho, aqui? 

José- Então vamos fazer o desenho, não é na mesa. 

Clara- Eu pus aqui. (apontando para a folha de trabalho) 

Assim, José começou por reproduzir a sequência das primeiras três figuras, tal como 
apresentada no enunciado da tarefa, embora sem dispor as figuras lado a lado, já que os 
círculos modelaram sempre uma única figura. A sua ação de acrescentar, de forma 
iterativa, um círculo em cada uma das três pontas da figura, revela um raciocínio 
recursivo e a compreensão de que cada nova figura tem sempre mais três sorrisos do 
que a anterior. Logo, para a construção da 4.ª figura, José manteve a regularidade de 
acrescentar três círculos à terceira figura acabada de obter na mesa. Apresenta-se, em 
seguida, o extrato alusivo à contagem que os alunos fazem enquanto desenham a 4.ª 
figura na ficha. 

Clara- 1,2,3,4… Aqui tem 4… 

José- 1,2,3,4… 1,2,3,4… (contando os sorrisos enquanto os desenha) 
Clara- 5,6,7,8,9. (pausa) 1,2,3,4,5,6,7,8,9. (contando os sorrisos na folha) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9. (contando os sorrisos da parte horizontal no material) 

José- 10,11,12,13… 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13… (contando todos os 
sorrisos no material) 

Clara- 1,2,3,4,5…. Cinco? (contando os círculos de cima) Temos uma a 
mais. 

José- Não, não temos. Olha bem… Olha bem… Isto tem que ser a figura 
número 3 (retirando um círculo). 1, 2, 3 (a contar a fila de cima na folha da 
Clara). 1,2,3 (a contar a fila de cima do material).  

Clara- Ah!... 
José- Percebeste? 

Clara- Sim. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13… 

José- Mete igual a 13. Mete igual a 13. 

Na conversação entre os dois elementos do par, percebe-se que a Clara vê a figura no 
seu todo contando os sorrisos de forma unitária mas que o José visualiza a figura através 
da sua decomposição em três partes, já que inicia a contagem dos sorrisos sempre que 
desenha uma nova parte. Provavelmente, a forma como o José foi colocando os círculos 
em cada extremidade levou-o a compreender a decomposição da figura em três partes. 
Apesar dessa compreensão, José conclui a contagem dos círculos iniciada pela Clara e 
faz depois também uma contagem unitária do total de sorrisos da 4.ª figura desenhada 
na mesa. A emergência da ideia de que cada parte teria o mesmo número da ordem da 
figura fez com que Clara tivesse questionado os 5 círculos na parte de cima, incluindo 
nessa contagem o total de círculos da coluna, isto é, incluindo o círculo do meio quando 
se decompõe a figura em 3 partes. A argumentação do José para explicar que tinham 
feito a figura corretamente apoia-se na manipulação do material, retirando um dos 
círculos e mostrando a Clara que corresponde à parte de cima da 3.ª figura apresentada 
na ficha, não incluindo na contagem o sorriso do meio. Também aqui José evidencia a 
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compreensão da decomposição da figura. No final, Clara volta a contar de forma 
unitária todos os sorrisos desenhados na folha. 

 
Figura 1- Desenho da 4.ª figura feito pelo José. 

 

Na 2.ª questão, José aproveita a 4.ª figura reproduzida na mesa com os círculos e 
começa a colocar seis círculos na vertical para perfazer 10. 

José- Espera, espera… 6, 7, 8, 9, 10… Mete uma em cada lado (pedindo a Clara 
que coloque os dois círculos que sobram, um em cada lado, depois de ter 
completado a parte de cima). Então terá 10 de cada lado. Aqui terá 10 (apontando 
para a parte de cima), aqui terá 10 (apontando para a esquerda) e aqui terá 10 
(apontando para a direita). Então é 31, 31 (mistura o material todo desfazendo a 
figura). 

Quando José percebe que não tem círculos suficientes, desmancha a figura, sem que a 
Clara perceba o que ele estava a fazer. A forma como verbaliza indica que o José já 
compreendeu a relação entre o termo e o seu valor posicional. Foi essa compreensão 
que o levou a reproduzir, inicialmente, a figura com os círculos, sem necessitar de se 
ancorar nas figuras anteriores, acrescentando, na parte vertical, de modo imediato, aos 4 
círculos da 4.ª figura, mais 6 círculos. Enquanto antes, José obtinha uma nova figura 
acrescentando mais 3 à figura anterior, para a 10.ª figura, José abandona o raciocínio 
recursivo, focando-se num raciocínio funcional. O facto de não ter um número 
suficiente de círculos não lhe provocou qualquer dificuldade. Apesar das partes de baixo 
da figura modelada com o material só apresentarem 5 círculos cada uma, José 
visualizou que teriam 10 se o material fosse em número suficiente: "Então terá 10 de 
cada lado. Aqui terá 10, aqui terá 10 e aqui terá 10". Enquanto que na 4.ª figura, José 
precisou de contar de forma unitária o total de círculos, para a 10.ª, e uma vez que os 
círculos não se encontravam disponíveis na mesa, na sua totalidade, já determinou 
mentalmente o total de sorrisos, ao juntar os 10 sorrisos de cada uma das três partes com 
o do meio: "Então é 31". O facto de José ter desmanchado a figura mostra que, nesse 
momento, deixa de necessitar do material para visualizar a 10.ª figura. Porém, a Clara 
precisa do material para ancorar o seu pensamento e voltou a construir a figura mas 
desmanchou-a por não conseguir ainda compreender o raciocínio que o José teve. 

Como não havia círculos suficientes e a Clara ainda não tinha compreendido esta 
relação, o José ajuda a Clara a fazer o desenho correto da figura através das indicações 
que lhe dá, tal como se pode verificar no seguinte extrato: 

Clara- Espera, ainda não acabei. Deixa-me acabar (mexe nos círculos)! Eu 
estou-te a pedir para fazeres a figura! 

José- Para quê que eu vou fazer a figura? 

Clara- Porque eu estou-me a baralhar! Eu estou baralhada José! 
José- Faz 10! 
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Clara- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (começa a desenhar os sorrisos na parte de 
cima). 
José- Mete um em baixo (referindo-se ao sorriso do meio). 10 para este lado 
(apontando no sentido da direita do desenho da Clara). Aqui deste lado 
também 10 (apontando na esquerda do desenho da Clara). Hum, agora 
mete aqui igual… a 31. 

 
Figura 2 - Desenho da 10.ª figura feito pela Clara. 

 

Enquanto José conseguiu determinar o 10.º termo da sequência sem ter disponíveis os 
31 círculos para reproduzir a figura, Clara evidencia ainda necessitar do material para 
construir a sequência, parecendo não conseguir raciocinar com o salto da 4.ª para a 10.ª 
figura. Ao assumir um papel mais passivo na díade, Clara não participa na construção 
das figuras ("Eu estou-te a pedir para fazeres a figura"), acabando por concretizar o 
trabalho na folha com as indicações dadas por José. Pode-se observar na Figura 2 os 
pontinhos dentro dos círculos desenhados que indicam a contagem unitária que Clara 
fez provavelmente para conferir depois se desenhou o número correto. 
Para a escrita da relação entre o termo e o valor posicional, solicitada na 3.ª questão, os 
alunos apresentaram algumas dificuldades, o que os levou a chamar-me: 

Clara- 1, 2, 3, 4, 4, aqui em 4. (referindo-se ao total de sorrisos da 1.ª figura) 

José- Professora! 

Clara- Qual é a relação… 
José- Professora, aqui podemos fazer um desenho? 

Professora- Não, aí é para escrever a frase. 

(...) 

José- Então, vou escrever a figura número 1… 

Professora- Mas eu não estou a pedir para cada uma. Tu tens que arranjar a frase 
de forma a conseguires explicar todas elas. 

Ambos os alunos sentiam a necessidade de se referirem a uma figura em particular, 
começando por se focar na 1.ª figura. Com a minha insistência em exprimirem o que se 
passava com todas as figuras, José começou a verbalizar a relação pedida, apontando 
para a 1.ª figura representada na folha: 

José- Então, estes 3 números (referindo-se aos três lados da 1.ª figura) 
simbolizam o número da figura, porque aqui está um, aqui está um e aqui está um 
(apontando para os três lados da figura) e aqui também está (referindo-se ao do 
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meio). Mas depois aqui fica na mesma (apontando para o sorriso do meio da 2.ª 
figura) e acrescenta-se sempre mais um em cada lado. 

José começa por descrever uma relação funcional entre os termos e as respetivas ordens, 
embora ancorando-se na figura concreta inicial da sequência. Depois, verbaliza a 
relação iterativa do que é que se acrescenta de uma figura para a outra, e do que é que se 
mantém constante, o sorriso do meio. O diálogo comigo continua com a exclusiva 
participação de José. 

Professora- Então e agora, olhando para a figura que acabaste de construir e 
olhando para a figura, tu consegues ver o número da figura aí na figura? 

José- Sim! 

Professora- Como? 

José- Consigo ver 3 vezes. (apontando para os três lados da figura) 
Professora- O quê? 

José- O número da figura na figura. 

Professora- Só? 

(...) 

Professora- E construo a figura assim? 
José- E metemos mais um no meio. 

(...) 

José- Tenho o número da figura nos três lados, apareceu o número da figura. 

Professora- Sim. E não estás a esquecer-te de nada? 

José- E que o sorriso que está no meio fica sempre no mesmo sítio. 
Com esta conversa comigo, José conseguiu abstrair-se de uma figura em particular e 
generalizar para qualquer figura. Aqui as minhas questões foram essenciais para 
conseguir explicitar a generalização. Após este diálogo, José começa a ditar a resposta à 
3.ª questão, e ambos os alunos escrevem-na ao mesmo tempo, cada um na sua folha de 
trabalho (Figura 3). 

 
Figura 3 - Escrita da relação entre o termo e o valor posicional feita pela Clara.	

 

Para a 4.ª questão, que solicitava o número de círculos da 15.ª figura, o José verbaliza 
muito rapidamente a maneira como visualiza a figura e depois ambos utilizam essa 
verbalização para a construção da figura através do desenho na folha (Figura 4). 

José- Metes 15 em cima, 15 deste lado (apontando para o lado esquerdo), 
15 deste lado (apontando para o lado direito) e 1 no meio. 
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Figura 4- Desenho da 15.ª figura feito pelo José. 

 

Após estas quatro questões onde se pretendia a aplicação da relação entre o termo e o 
valor posicional, a 5.ª questão evocava um raciocínio inversivo questionando qual a 
figura que teria 22 círculos.  

José- Metemos aqui um. (fazendo o sorriso do meio) 

Clara- Hum? 

José- Agora só temos 21. Temos que os distribuir…  
Clara- Distribuir? 

(José aponta para a sua folha.) 

José- 22 menos 1? 

Clara- Sim, sim, sim… 

José- Vou fazer aqui uma conta… rápida… 21 a dividir por 3. Na tabuada 
do três, onde é que está o 21? 

A Clara começa a distribuir os círculos na mesa. 

José- Espera, deixa-me pensar! (apontando a mão à Clara para parar; e 
começando a contar pelos dedos) 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,… 21… 7. Pronto, 
agora metemos 7 em cada lado… A figura 7… 

Mais uma vez, o José revelou ser muito hábil no seu raciocínio, não dando espaço para 
que a Clara o compreendesse ou até seguisse a sua linha de raciocínio. Nesta fase, José 
dispensa o uso do material manipulável, contrariamente à Clara que necessita do recurso 
dos círculos para concretizar a distribuição dos 21 círculos em 3 partes. José interrompe 
a manipulação feita pela Clara para se concentrar na divisão mental de 21 por 3 que 
concretiza através da contagem nos dedos dos múltiplos de 3 até chegar ao 21. Apesar 
do raciocínio verbalizado e dos cálculos apresentados, os alunos optam também por 
fazer o desenho como forma de ilustração (Figura 5). 
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Figura 5- Apresentação dos resultados feita pela Clara. 

 

A 6.ª questão enquadrava-se também no âmbito do raciocínio inversivo questionando 
sobre qual o número da figura que teria 61 círculos.  

José- Qual o número da figura que tem 61 sorrisos? Explica como chegaste 
a essa conclusão. (lendo o enunciado) Metemos um no meio, ficamos com 
60, 60 a dividir por 3. (…) (escreve na sua folha o algoritmo e a Clara 
copia) Metemos aqui 20! Porque 3 vezes 10 dá 30. Vezes 20 dá 60. E 20, 
mais 20, mais 20… 20, 40, 60 (ao mesmo tempo contando com os dedos). 
(…) O número 20. 

Clara- É a 20.ª figura. 

Mais uma vez, o José revela-se muito célere e depressa faz os seus cálculos e descobre a 
ordem da figura. Tal como na questão anterior, desenham a figura apenas para ilustrar. 
 

Conclusões 

Durante a exploração da tarefa, a utilização do material manipulável e o facto de a 
professora ter disponibilizado um número limitado de círculos assumem papéis 
diferentes consoante o nível de desempenho matemático dos alunos em causa. 
A aplicação inicial do material na construção de figura a figura (estando sempre visível 
apenas a figura atual e não as anteriores) levou o José a reconhecer a regularidade 
iterativa do padrão, acrescentando sempre mais três círculos, e também a visualizar as 
figuras no âmbito da decomposição do termo (Rivera, 2010). Assim, o material 
manipulável assumiu, nesta tarefa, um papel importante na ancoragem do raciocínio 
(Barbosa et al., 2008; Blanton & Kaput, 2005; Damas et al., 2010; Warren & Cooper, 
2008) desenvolvido inicialmente por José. Também a limitação do número de círculos 
foi fundamental para provocar um avanço cognitivo em José, levando-o a mobilizar um 
raciocínio funcional. Para a construção da 10.ª figura, José ainda começa por usar os 
círculos para completar a parte de cima da figura, contando-os de forma unitária mas, 
face à inexistência de um número suficiente de círculos para esta construção, 
rapidamente se foca na decomposição do termo e no facto de cada uma das partes ter 
sempre 10, juntando, no final, o sorriso do meio. A impossibilidade de se ancorar nesta 
situação na totalidade do material manipulável provocou um salto qualitativo ao nível 
do seu pensamento algébrico. 
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A limitação do material é um aspeto crítico que carece de mais investigação pois a 
adequação da ordem de grandeza do número de círculos disponíveis parece depender do 
nível de desempenho dos alunos. Assim, se para o José foi importante ter apenas 21 
círculos para suportar a exploração da tarefa, para a Clara, este número foi demasiado 
baixo, já que a aluna evidenciou necessitar de um maior número de círculos para 
concretizar as figuras entre a 4.ª e a 10.ª (Warren & Cooper, 2008). A limitação do 
material revelou-se um constrangimento para a Clara e fez com que a aluna 
demonstrasse muitas dificuldades na realização das questões associadas aos termos mais 
distantes, tendo influenciado até a sua participação na díade, levando-a a solicitar 
sempre o auxílio do José. Assim, Clara, embora manifestando envolvimento na tarefa, 
nomeadamente na concretização do trabalho na sua folha, assumiu alguma passividade 
na modelação das figuras com o material manipulável (que esteve quase sempre a cargo 
de José), acabando por seguir o trabalho do colega sem desenvolver o seu próprio 
pensamento. 

As questões colocadas pela professora, durante os momentos de diálogo ocorridos em 
torno da 3.ª questão, foram de extrema importância para guiar José no seu pensamento, 
levando-o a focar-se na decomposição do termo e na relação deste com o seu número 
posicional, abstraindo-se de uma figura concreta (Billings et al., 2008; Warren & 
Cooper, 2008). Assim, o questionamento contribuiu para uma maior consciência da 
relação funcional por parte do José, que acabou por conseguir escrever a generalização 
que já havia descoberto antes, usando a linguagem natural. No final do diálogo, foi 
notório que o José conseguiu ir desde uma generalização próxima para uma 
generalização distante, conseguindo escrever uma frase que poderia ser aplicada a 
qualquer termo da sequência considerando o seu valor posicional (Stacey, 1989; Vale, 
Pimentel, Alvarenga et al., 2011).  

Ao longo da tarefa, foi notória a evolução do raciocínio de José, tendo iniciado a tarefa 
demonstrando um raciocínio recursivo e evoluído até um raciocínio funcional (Barbosa 
et al., 2008; Blanton & Kaput, 2005; Smith, 2003; Warren & Cooper, 2008). José 
conseguiu estabelecer a relação entre a variável dependente e a variável independente 
(Billings et al., 2008), não só decompondo o termo nas 3 partes que crescem -- 
"Consigo ver 3 vezes. (...) O número da figura na figura." -- como também identificando 
o que se mantinha inalterável em todas as figuras -- "E que o sorriso que está no meio 
fica sempre no mesmo sítio". Neste grupo, foi notória a disparidade entre os raciocínios 
apresentados pelos elementos da díade, tendo o José evidenciado ter atingido o 
raciocínio funcional, o que facilitou a inversão exigida nas duas últimas questões da 
tarefa. Clara, pelo contrário, não apresenta indícios de que o tenha conseguido, 
evidenciando unicamente uma estratégia de contagem das figuras modeladas pelo 
material.  

A utilização de material manipulável em conjunção com a disponibilização de um 
número limitado de círculos, bem como o tipo de questões apresentadas na tarefa e 
colocadas pela professora, foram fulcrais para o desenvolvimento do pensamento 
algébrico de José (Warren & Cooper, 2008), levando-o a generalizar através de uma 
relação funcional (Blanton & Kaput, 2005; Canavarro, 2007; Wilkie, 2014). No que 
respeita ao trabalho desenvolvido pela Clara, o papel dos materiais é pouco evidente, 
embora se possa afirmar que a aluna sentiu necessidade dos círculos para concretizar as 
figuras até à décima, assim como para modelar a distribuição dos círculos na questão 
que apelava à inversão do raciocínio. Fica em aberto a questão se a Clara conseguiria 
evoluir mais no seu pensamento matemático e ter um envolvimento diferente na tarefa 
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se tivesse tido disponível um maior número de círculos para construir a sequência com 
um maior número de figuras. 
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Resumo: O presente estudo incide sobre o a utilização de padrões como recurso para o 
desenvolvimento do pensamento algébrico das crianças no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
Pretendemos compreender qual o papel dos padrões para potenciar o desenvolvimento 
de diversos aspetos do pensamento algébrico de crianças. Para tal, foi planeada e 
realizada uma experiência de ensino com uma turma de 1.º ano, consistindo numa 
sequência de tarefas de exploração de padrões de repetição.  
A investigação possibilitou concluir que a utilização de padrões, como recurso, se torna 
um veículo para o desenvolvimento do pensamento algébrico das crianças, em diversos 
aspetos: permitem a descoberta de relações entre variáveis, a previsão de termos 
distantes de uma regularidade, e o estabelecimento de generalizações. No que diz 
respeito à utilização da linguagem simbólica, esta ocorreu de forma não espontânea mas 
com aparente atribuição de significado a propósito do registo de um padrão musical, 
para a qual não existiam outras alternativas de registo, e a propósito do registo de um 
padrão visualizável com desenhos, para economia de tempo e simplicidade. Nestes 
casos, os alunos conseguiram dar resposta a tarefa tomando por base o registo de 
motivos compostos por letras. 
Palavras-chave: Pensamento algébrico, padrões, recursos.  

 

Introdução 

O desenvolvimento do pensamento algébrico é uma tendência curricular do ensino da 
Matemática que tem vindo a ser defendida nos anos recentes (Goldenberg, Mark & 
Cuoco, 2010; NCTM, 2007; Ponte et al., 2007). Como muitos autores referem, não se 
trata de antecipar o ensino de uma álgebra formal aos alunos, mas sim de proporcionar o 
desenvolvimento de uma experiência matemática na qual têm oportunidade de lidar, 
desde cedo, com os elementos principais da atividade algébrica, o que lhes 
proporcionará bases para a posterior aprendizagem da álgebra (NCTM, 2007; Ponte, 
2006; Kaput, 1999). Desta aprendizagem fazem parte, perante situações a que as 
crianças conseguem atribuir significado, saber identificar o que varia e o que se mantém 
nessa situação, como se relaciona o que varia, reconhecer regularidades, fazer previsões, 
estabelecer generalizações (NCTM, 2007). 

Neste contexto, uma das principais funções do professor é encontrar tarefas adequadas a 
propor aos seus alunos, que lhes proporcionem uma experiência matemática favorável 
ao desenvolvimento do pensamento algébrico (Blanton & Kaput, 2005), na qual possam 
atribuir significado às situações presentes e contactar com regularidades que estruturam 
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matematicamente essas situações independentemente da forma como podem ser 
expressas, com ou sem uso de símbolos (Canavarro, 2009; Kieran, 2007). 
A utilização de padrões no ensino da Matemática contribui para que os alunos aprendam 
Matemática com significado e permitem-lhes descobrir relações, fazer previsões e 
generalizações (Vale, 2012; Smith, 2003). Vários autores referem que o contacto com 
padrões e a realização de tarefas que envolvam o estudo de padrões e regularidades 
levam os alunos a compreenderem a noção de variável e, progressivamente, 
desenvolvam o pensamento algébrico (Vale, Palhares, Cabrita & Borralho, 2006; 
NCTM, 2007; Vale, 2012).  

Estando os padrões tão presentes em inúmeras situações do dia-a-dia e sendo acessíveis 
desde cedo às crianças, eles surgem como potenciais recursos para o desenvolvimento 
do pensamento algébrico dos mais novos. Assim, na presente investigação, pretende-se 
compreender qual o papel dos padrões para potenciar o desenvolvimento de diversos 
aspetos do pensamento algébrico de crianças, desde o estabelecimento de relações entre 
variáveis à descoberta de regularidades e ao uso de linguagem simbólica.  

 

Enquadramento teórico 
Sentido de pensamento algébrico	
O conceito de pensamento algébrico desafia a visão mais vulgarizada do ensino e 
aprendizagem da Álgebra em que esta é vista como a resolução tipificada de problemas 
e equações (Kaput, 1999), muito associada à manipulação simbólica, o que traduz uma 
visão muito redutora da Álgebra (Ponte, 2006). No entanto, embora os símbolos 
constituam um elemento essencial (Arcavi, 2006), a Álgebra não se esgota neles nem 
mesmo sequer se define à sua custa. Kieran (2007) refere que a “Álgebra não é somente 
um conjunto de procedimentos envolvendo os símbolos em forma de letra, mas consiste 
também na atividade de generalização” (p. 5). 

A generalização através de raciocínio sobre situações faz parte integrante da atividade 
algébrica. Kaput, Blanton e Moreno (2008) afirmam que no centro do pensamento 
algébrico estão os significados, valorizando precisamente o raciocínio e a compreensão 
que é própria de uma abordagem mais conceptual e menos procedimental à matemática. 
Kieran (2007) salienta que o pensamento algébrico implica a capacidade de 
compreender estruturas matemáticas e de estabelecer relações. A descoberta de termos 
numa sequência é também considerada um dos primeiros passos para chegar à Álgebra 
e, consequentemente, desenvolver o pensamento algébrico (Vale et al., 2006).  

Vale (2009) refere que as tarefas devem “permitir que os alunos encontrem um número 
para diferentes casos antes de construírem uma regra geral.” (p.51). Refere ainda que as 
tarefas deverão: “exigir que os alunos encontrem o resultado para um pequeno número, 
aumentando-o até chegar a um suficientemente grande que os obrigue a libertarem-se 
das suas estratégias (...) caminhando no sentido de encontrar a regra geral que existe na 
relação” (2009, p. 51). Assim, o estabelecimento de relações, a capacidade de fazer 
previsões, e a generalização são elementos que são parte integrante do pensamento 
algébrico, independentemente da forma como são expressos, sobressaindo a ideia de 
raciocínio ou pensamento.  

No que diz respeito aos símbolos, também o seu uso é requerido com significado, 
nomeadamente para representar de forma geral uma situação de partida, para obter um 
resultado e para interpretar esse resultado (Arcavi, 2006; Vale, 2012). Arcavi (2006) 
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refere-se ao conceito de “symbol sense”, propondo que os símbolos possam ser 
abandonados em detrimento de outra representação caso não sejam compreendidos. 
Assim, o desenvolvimento do pensamento algébrico implica necessariamente o 
desenvolvimento do sentido do símbolo.  

Blanton e Kaput (2005) mencionam que a promoção de situações “em, que os alunos 
generalizam ideias matemáticas a partir de um conjunto particular de exemplos” deverá 
ser uma abordagem à Álgebra desde os primeiros anos de escolaridade, focando que as 
generalizações executadas pelas crianças serão expressas através “de um discurso 
argumentativo (…) cada vez mais formal e apropriado à idade” (p. 4). Kaput e Blanton 
(2001) defendem que o ensino da Matemática deveria ser direcionado para desenvolver 
nos alunos a capacidade de generalizar e fundamentar essas generalizações.  

Sentido de padrão 
O conceito de padrão está associado “a uma disposição ou arranjo de números, formas, 
cores ou sons onde se detetam regularidades” (Vale et al., 2006, p. 1). Vale (2012) 
acrescenta que os termos repetição e simetria, para além de regularidade, estão muitas 
vezes relacionados com a definição de padrão, salientando que um padrão permite ver e 
imaginar aquilo que pode acontecer.  
O conceito de padrão tem-se revelado difícil de definir de forma unívoca, pois apresenta 
definições variadas (Alvarenga & Vale, 2007). Ponte (2009) refere que esta dificuldade 
se deve ao facto de os padrões serem uma “meta-matemática, transversal aos mais 
diversos campos da Matemática” (p. 169), considerando que estes adquirem 
propriedades próprias, conforme o campo da Matemática em que estão envolvidos. 
Os conceitos de “padrão” e “regularidade” estão frequentemente associados (Vale et al., 
2006). Ponte (2009) associa também estes conceitos, mas distinguindo-os: 

“Padrão” aponta sobretudo para a unidade de base que eventualmente se 
replica, de forma exactamente igual ou de acordo com alguma lei de 
transformação, “regularidade” remete sobretudo para a relação que existe 
entre os diversos objectos, aquilo que é comum a todos eles ou que de 
algum modo os liga (p. 170). 

Vale (2012) refere dois tipos de padrões distintos: padrões de repetição e padrões de 
crescimento. Assim, entende-se por padrão de repetição aquele em que é possível 
identificar um motivo, ou seja, um grupo de repetição “que se repete de forma cíclica 
indefinidamente” (Vale, 2012, p. 186). Os padrões de crescimento são aqueles em que é 
possível identificar “cada termo de forma previsível em relação ao anterior” (Vale, 
2012, p. 186). Ponte (2009) refere os padrões repetitivos podem admitir uma unidade 
simples ou composta e os padrões de crescimento podem ser lineares e não lineares. O 
autor acrescenta ainda que também existem padrões mistos que contemplam uma parte 
repetitiva e uma parte não repetitiva.  

Zazkis e Liljedahl (2002) apresentam outra tipologia para os padrões, nomeadamente: 
“padrões numéricos; padrões geométricos; padrões em procedimentos computacionais; 
padrões lineares e quadráticos” (p. 10). As designações de “padrão figurativo” e “padrão 
geométrico”, podem também surgir em função do domínio da Matemática em que o 
padrão se inscreve (Ponte, 2009; Vale, 2012).  

Os padrões como recurso para desenvolver o pensamento algébrico  

Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar referem que os padrões apoiam o 
pensamento algébrico e o que o trabalho em redor deles incentiva os alunos a identificar 
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relações e a encontrar as generalizações (NCTM, 2007). As tarefas baseadas em padrões 
envolvem geralmente dois tipos de generalização: a generalização próxima e a 
generalização distante (Vale, 2012) A generalização próxima ocorre quando se pretende 
determinar o termo seguinte de um padrão, sendo que este poderá ser obtido por 
contagem, desenho, ou através de uma tabela, envolvendo normalmente relações 
recursivas. A generalização distante envolve a descoberta da regularidade que define o 
padrão, implicando a compreensão da sua lei de formação (Vale, 2012)  
A utilização de padrões no ensino da Matemática ajuda os alunos a envolver-se na sua 
aprendizagem, bem como a aprender uma Matemática com significado, dando-lhes a 
possibilidade de a relacionarem com a realidade e com as suas experiências. Os padrões 
permitem aos alunos descobrir relações e generalizações (Canavarro, 2009; Vale, 2012).  

O trabalho com padrões favorece igualmente o desenvolvimento do sentido de símbolo. 
O contacto com padrões e a realização de tarefas que envolvam o estudo de padrões e 
regularidades ajuda os alunos a compreenderem a noção de variável, que para a maioria 
é apenas vista como um número desconhecido (Smith, 2003; Vale, 2012).  

É ainda importante referir que os padrões constituem um ótimo caminho para a 
passagem da Aritmética para a Álgebra. Alvarenga e Vale (2007) evidenciam que a 
observação e caracterização verbal dos padrões pelos alunos pode ajudá-los nesta 
transição. Vale (2013) acrescenta que esta transição, através da generalização de 
padrões, é possível, uma vez que os alunos conseguem dar “significado às 
generalizações sem ter que recorrer, necessariamente, a variáveis e a fórmulas” (p. 69). 

 
Metodologia 

Este estudo situa-se no paradigma interpretativo, com uma abordagem qualitativa e 
concretiza-se através de Design Research, como uma experiência de ensino concebida 
pelas duas autoras e conduzida pela primeira autora, numa escola de 1.º ciclo de uma 
cidade do Alentejo. O estudo foi realizado durante o ano de 2014/15, com uma turma do 
1.º ano de escolaridade, constituída por vinte alunos, totalmente homogénea a nível da 
idade, pois todos os alunos tinham 6 anos. 

A experiência de ensino consistiu na planificação e condução de uma sequência de 
tarefas especialmente preparadas com a intenção de promover o desenvolvimento do 
pensamento algébrico dos alunos. As tarefas caracterizaram-se por terem por base a 
exploração de padrões de repetição, uma vez que os padrões de crescimento ainda não 
eram acessíveis, de forma interessante, para estes alunos dado serem do início do 1.º 
ano. Além disso, as tarefas eram contextualizadas na realidade dos alunos, pediam a 
procura de relações entre variáveis, a procura de termos distantes dos padrões 
apresentados e apelavam à descoberta da generalização.  
As tarefas foram desenvolvidas na aula de acordo com a metodologia de ensino 
exploratório da Matemática (Canavarro, Oliveira & Menezes, 2014), sendo apresentadas 
para discussão coletiva as resoluções das tarefas selecionadas pela professora. Aquando 
desta discussão na turma, a utilização de linguagem simbólica era estimulada pela 
professora. 
A sequência de tarefas foi composta pelas nove tarefas que se apresentam na tabela 1 
onde se assinalam, a bold, as quatro tarefas selecionadas para apresentação mais 
detalhada nesta comunicação. 
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         Tabela 1: Tarefas de investigação em 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Tarefa Calendarização 

Quadradinhos azuis e vermelhos 10/11/2014 

A música e os padrões 14/11/2014 

A minhoca 18/11/2014 

Adivinha! Triângulo ou quadrado? 19/11/2014 

Meninos e Meninas 26/11/2014 

Descobrir o motivo 3/12/2014 

Azulejos da cozinha  4/12/2014 

Os acessórios da Dona Antónia 12/12/2014 

Construção de padrões natalícios 16/12/2014 

	

Tarefa: A música e os padrões 

Esta tarefa tinha como intuito que os alunos construíssem padrões com sons 
reproduzidos com o seu próprio corpo, bem como utilizassem a representação simbólica 
para os registar. Pretendia-se ainda que os alunos compreendessem que os padrões 
também estão presentes na música, bem como em diversas áreas. Deste modo, esta 
tarefa tinha como objetivos:  

• Criar e reproduzir padrões de repetição, através de sons do corpo; 
• Escolher os termos e o motivo do padrão; 
• Decidir o número de motivos existentes no padrão; 
• Escrever em linguagem simbólica os padrões; 
• Reproduzir os padrões musicais construídos através da leitura da representação 

simbólica destes. 
Tarefa: Meninos e meninas 

Esta tarefa tinha como intuito que os alunos resolvessem uma situação problemática que 
envolve a descoberta do número de meninos e meninas que pertenciam a um grupo 
musical. Com esta tarefa pretendia-se que os alunos conseguissem: 

• Identificar o motivo do padrão; 
• Investigar e descobrir termos próximos; 
• Investigar e descobrir o número de termos diferentes e de motivos existentes 

dentro de um padrão com um número de termos limitado; 
• Utilizar a representação simbólica; 
• Expressar e justificar, oralmente e por escrito os seus pensamentos e as 

estratégias utilizadas para alcançar os resultados obtidos. 
Tarefa: Azulejos da cozinha 

Esta tarefa teve como finalidade que os alunos constatassem que os padrões estão 
presentes em diversos locais, objetos, entre outros. Pretendia-se também que os alunos 
resolvessem uma situação problemática passível de ocorrer na sua realidade próxima, 
descobrindo quantas maçãs, pêras e uvas iriam estar nos azulejos numa das paredes de 
uma cozinha. Com esta tarefa pretendia-se que os alunos conseguissem: 

• Resolver problemas utilizando variadas estratégias e representações; 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
	
88 

• Identificar o motivo do padrão; 
• Investigar e descobrir o número de termos diferentes e de motivos existentes 

dentro de um padrão limitado; 
• Explicar e justificar as relações e as generalizações encontradas; 
• Discutir acerca das soluções encontradas. 

Tarefa: Construção de padrões natalícios 

Esta tarefa surgiu com o intuito de permitir que os alunos construíssem padrões com 
figuras representativas da época do Natal, decidissem o motivo desejado e o número de 
vezes que este se iria repetir. Deste modo, a tarefa tinha como objetivos: 

• Construir padrões com termos natalícios; 
• Escolher os termos desejados para construir o padrão; 
• Escolher o motivo do padrão e o número de vezes que este se repete; 
• Encontrar o número de termos diferentes necessários para construir o padrão 

desejado; 
• Explicar e justificar as relações e as generalizações encontradas. 

 

A recolha de dados teve como base as técnicas de observação e análise documental. No 
que concerne à observação, esta foi efetuada de forma direta, observando os 
comportamentos dos alunos, individualmente e em grupo. Foram utilizados como 
instrumentos para a recolha de dados um diário de bordo, fotografias e vídeos. No que 
diz respeito à técnica de análise documental, esta foi usada com o intuito de aceder a 
informações ou factos anteriores acerca dos contextos e das produções dos alunos. Com 
base nesta técnica, foram recolhidas as produções dos alunos e utilizadas as notas de 
campo.  

A análise de dados apoiou-se em categorias pré-estabelecidas a partir dos referenciais 
teóricos. As categorias permitiram verificar se os alunos evoluíram no pensamento 
algébrico através da exploração de padrões. Selecionaram-se como categorias de análise 
as seguintes: 1) Estabelecer relações entre variáveis; 2) Descobrir termos distantes; 3) 
Alcançar a generalização e 4) Usar linguagem simbólica.  

 

Resultados 

Na presente secção apresentam-se os resultados relativos às tarefas selecionadas para 
descrição e análise detalhada. Assim foram selecionadas quatro tarefas que permitem 
estabelecer conclusões com base em evidências, evitando-se a sua repetição que 
ocorreria com a inclusão de outras tarefas.  

Ao longo da descrição das tarefas são transcritos diálogos gravados durante a 
investigação, sendo que as intervenções da professora, primeira autora deste artigo, 
estarão identificadas com a palavra Professora e as das crianças com a inicial do seu 
nome e a respetiva idade dentro de parêntesis. 

Tarefa: A música e os padrões 

A tarefa A música e os padrões consistiu na criação e reprodução de padrões com sons 
que os alunos produziam com o seu próprio corpo. Esta tarefa tinha como foco principal 
desenvolver o pensamento algébrico das crianças, em específico a capacidade de utilizar 
e compreender a linguagem simbólica.  
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Figura 1: Padrão musical. Utilização da linguagem 
simbólica. Figura 2: Padrão musical. Utilização 

da linguagem simbólica. 

Ao iniciar a tarefa, a professora explicou ao grupo que iriam fazer música com o próprio 
corpo. Primeiro teriam de escolher os sons que queriam reproduzir, depois decidir a 
ordem pela qual os iriam tocar e, por fim, reproduzir a música criada. Seguidamente, a 
professora exemplificou, com a intervenção e o auxílio dos alunos, um padrão musical. 
Começou por pedir aos alunos que fizessem um som com o próprio corpo, 
questionando-os como é que o poderiam registar no quadro de giz, obtendo como 
resposta de um aluno o uso de uma letra.  
De imediato, os alunos começaram a escolher diversos sons do corpo, representando-os 
através de letras e organizando-os como um motivo. Com o intuito de terminar a 
exemplificação de um padrão musical, questionou os alunos acerca de quantas vezes se 
iria repetir o motivo escolhido, terminando a fase de apresentação e explicitação da 
tarefa com a reprodução, em grande grupo, do padrão construído a partir da leitura do 
registo no quadro.  

Posteriormente, os alunos agruparam-se e iniciaram a resolução da tarefa proposta, a 
qual pedia a cada grupo que construíssem um padrão musical, efetuando o respetivo 
registo numa folha branca.  

Os alunos construíram padrões com motivos simples e compostos, ou seja, motivos sem 
termos repetidos e motivos constituídos por termos repetidos. Os grupos de trabalho 
utilizaram a linguagem simbólica para representar os sons do corpo, como é possível 
observar nos exemplos da figura 1 e 2.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

No entanto, nos registos de três grupos ocorreu uma 
situação interessante. Os alunos para além de utilizaram a linguagem simbólica (letras) 
para registar os sons escolhidos, sentiram a necessidade de desenhar, junto das letras 
que representavam os sons, as partes do corpo que os reproduziam. Esta espécie de 
registo de legenda que os alunos espontaneamente construíram é possível observar nos 
exemplos que se encontram nas figuras 3 e 4. 
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Figura 4: Padrão musical. Utilização da 
linguagem simbólica e do desenho. 

Figura 3: Padrão musical. Utilização da linguagem 
simbólica e do desenho.  

Em suma, os alunos utilizaram dois tipos de 
linguagem. Por sua iniciativa própria, usaram imagens para explicar que tipo de som 
compunha a sua música. Em resposta ao problema de como registar as músicas em 
construção, propuseram a utilização da linguagem simbólica, através de letras, que 
assim adquiriram significado naquele contexto. O uso desta representação foi essencial 
para o registo dos padrões compostos por sons do corpo, não passíveis de outro tipo de 
registo. 

Tarefa: Meninos e meninas 

A concretização desta tarefa consistia na identificação e contagem dos termos e dos 
motivos do padrão apresentado.   
Numa primeira fase da aula, foi apresentada a situação problemática aos alunos, 
dizendo-lhes: 

Professora: Um dia fui ver um concerto e no final os músicos, que eram os senhores que 
estavam a tocar e a cantar, levantaram-se e deram as mãos para agradecer ao público os 
aplausos. A esse grupo musical pertenciam meninos e meninas e eram, ao todo, 15. No 
momento dos agradecimentos os músicos, para não estarem todos desorganizados, 
decidiram dar as mãos da seguinte maneira: dois meninos e uma menina.  

Após a partilha da situação problemática com os alunos foi-lhes sugerido que 
utilizassem símbolos mais simples do que o desenho para representar os meninos e as 
meninas do coro. Em consequência, os alunos decidiram, em grande grupo que os 
meninos iriam ser representados pela letra O e as meninas pela letra A. De imediato os 
alunos começaram a ecoar “OOA, OOA (…)” 

Seguidamente, a professora colocou algumas questões aos alunos, tais como: 

Professora: Na 5.ª posição quem é que iria estar? Um menino ou uma menina? 

E (6:4): Um menino. 
Professora: Porquê? 

E (6:4): Porque é dois O’s e um A.  

Professora: Sim, mas dois O’s e um A, não chega à posição 5. 
E (6:4): Mas depois é outra vez menino, menino. (ao mesmo tempo o aluno contava 

pelos dedos) 

(…) 
Professora: E qual será o termo que está na 6.ª posição? 
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C (6:4): É menina. 
Professora: Porquê? 

C (6:4): O que resolvemos foi o que estava na posição 5 era o menino e já tínhamos um 
menino atrás do outro menino. E depois a seguir vem uma menina. 

Com base nos dois diálogos supracitados torna-se possível observar que os alunos 
estabeleceram uma relação entre as variáveis do padrão e a posição que cada termo 
ocupa. No primeiro excerto torna-se visível que os alunos descobrem qual o termo que 
se encontra na 5.ª posição através da relação que estabelecem com os termos dentro do 
motivo e a posição que estes ocupam. No segundo excerto, a descoberta do termo 
pedido é alcançada através da relação que os alunos estabeleceram com o termo 
anterior, que já tinha sido descoberto, num raciocínio recursivo.  

Seguidamente, a professora retomou a situação problemática apresentada e disse aos 
alunos:  

Professora: Agora o que nós queremos saber é: Quantos meninos pertenciam ao grupo? 
E quantas meninas? Quantas vezes se repete o grupo de dois meninos e uma menina 
(motivo)? 

Após o esclarecimento de dúvidas, formaram-se os grupos de trabalho e distribuíram-se 
as folhas brancas nas quais os alunos iriam resolver as questões colocadas.  

Todos os grupos conseguiram chegar de forma correta às respostas colocadas, contudo 
nenhum dos grupos de alunos alcançou a generalização do padrão, ou seja nenhum 
grupo conseguiu descobrir quantas meninos e quantas meninas tinha o padrão sem 
recorrer ao desenho total do mesmo. Deste modo, tornou-se evidente que, para alcançar 
as respostas às questões iniciais colocadas, os alunos desenharam o padrão na sua 
totalidade recorrendo, posteriormente, à contagem dos termos desejados, como é 
possível observar na figura 5. 

 

 
 

 

 

 

 
Tarefa: Azulejos da cozinha 

A concretização da referida tarefa consistiu na exploração de uma situação associada a 
azulejos, que podem relacionar com os azulejos que encontram nas suas habitações e 
outras casas. Os alunos tinham que descobrir quantas frutas diferentes iriam existir nos 
azulejos da parede de uma cozinha. 
Numa primeira fase a professora projetou no quadro interativo uma imagem dos 
azulejos (figura 6) o que provocou um diálogo acerca de onde se podem encontrar 
padrões no dia-a-dia.  

Figura 5: Resolução apresentada por um grupo de alunos. 
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Posteriormente, após um longo diálogo em que os alunos referiram diversos objetos 
utilizados no seu dia-a-dia que continham padrões de repetição, a professora partilhou 
com o grande grupo a situação problemática: 

Professora: Quando a minha cozinha estava em obras, um dia, o pedreiro chegou ao pé 
da minha mãe e disse-lhe que faltavam azulejos para colocar numa das paredes da 
cozinha. Faltava apenas uma parede, por isso tínhamos que comprar os azulejos. O 
pedreiro disse à minha mãe que precisávamos de comprar 10 azulejos. Portanto, quantas 
maças, uvas e peras e irão estar naquela parede? 

Após a partilha da situação problemática e do esclarecimento de eventuais dúvidas 
acerca do pretendido, a professora passou para a fase de realização da tarefa. É 
importante salientar que a professora pediu aos alunos que não utilizassem o desenho 
total do padrão para encontrar a resposta pretendida, com o intuito de os incentivar a 
utilizar diferentes estratégias, para além da contagem, que lhes permitissem alcançar a 
resposta à questão colocada. Posto isto, os alunos formaram grupos de três elementos e 
iniciaram o seu trabalho.   

Ao longo da resolução da tarefa todos os grupos de trabalho identificaram corretamente 
o motivo do padrão utilizando a representação icónica para o registar e a linguagem 
natural para o identificar.  

Os diversos grupos utilizaram duas estratégias distintas para resolver a situação 
problemática proposta, nomeadamente a estratégia da contagem e a do termo geral, 
existindo dois grupos que alcançaram a generalização. 

O primeiro grupo de alunos que alcançou a generalização, durante a 
apresentação, estabeleceu uma relação entre o número de termos diferentes existentes 
dentro de um motivo e o número de motivos que o padrão continha. A situação referida 
está patente no excerto do diálogo que se transcreve em seguida.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6: Azulejo de cozinha projetado no quadro interativo. 

Figura 7: Resolução apresentada pelo grupo. Alcance da 
generalização. 
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T (6:6): Nós descobrimos que eram 10 maçãs. 
Professora: E como é que descobriram? 
C (6:0): Porque são 10 azulejos e em cada azulejo está uma maçã. Então são 10 azulejos 

e são 10 maçãs.” 

Professora: Então mas vocês desenharam aí qualquer coisa. 

C (6:0): É uma seta a apontar 10 maças.  
Professora: E porque é que só fizeram as maças? 

C (6:0): Porque não tivemos tempo.  

Professora: Mas sabem quantas peras são? E uvas? 
C (6:0): Então cada pera e cada uva estão no mesmo azulejo, por isso também são 10.  

 

Na figura 8 é possível observar o registo do outro grupo de alunos, verificando-se, 
através da transcrição do diálogo que estes alcançaram também a generalização do 
padrão. O grupo apresentou a generalização do padrão de forma clara e concisa, 
demonstrando segurança e firmeza nas afirmações feitas.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Professora: Como é que pensaram? 

M (6:1): Em cada azulejo há uma maça. Há dez azulejos. Então há 10 maças.  

Ao terminar a fase de discussão, a professora passou para a sistematização das 
aprendizagens. Desta forma, em grande grupo verificou-se que sempre que um motivo é 
constituído por termos diferentes e que não se repetem, como o que se apresentava no 
azulejo, tornava-se possível concluir que o número de termos diferentes é sempre igual 
ao número de vezes que o motivo se repete.  

Tarefa: Construção de padrões natalícios 
A tarefa Construção de padrões natalícios consistiu na construção de padrões com 
figuras representativas do Natal, tendo à sua disposição diversas imagens natalícias 
disponibilizadas pela professora, nomeadamente árvores de natal, bonecos de neve, 
sinos, bolas de natal, pais natal, velas, azevinhos, renas, estrelas, prendas e botas.   

Numa primeira fase a professora dialogou com o grande grupo acerca do que era 
pretendido que fizessem, começando por lhes dizer que iriam, em grupos de três 

Figura 8: Resolução apresentada pelo grupo. Alcance da 
generalização. 
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elementos, construir padrões natalícios com as imagens de natal que lhes iria facultar. 
No entanto, primeiramente teriam que escolher os termos que iriam utilizar, ou seja, as 
figuras; seguidamente decidir o motivo do padrão que desejavam construir; e, por fim, 
saber quantos termos diferentes iriam necessitar, ou seja, quantas imagens diferentes de 
natal iriam precisar. Após efetuarem todas as escolhas supracitadas, assim como 
saberem o número de cada imagem necessária, dirigiam-se até à professora e pediam o 
número de imagens diferentes que precisavam.  
Após a partilha da tarefa e o esclarecimento de eventuais dúvidas, formaram-se os 
grupos de trabalho e distribuíram-se as folhas brancas, nas quais iriam ser efetuados os 
registos necessários.  

Ao longo da resolução da tarefa a professora apercebeu-se que a maioria dos grupos 
estava a construir motivos simples, apenas com três e quatro termos, mas sem nunca 
repetir o motivo, estando por isso ausente qualquer repetição ou regularidade, como se 
pode observar nos registos dos alunos (figuras 9 e 10).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Os grupos que fizeram motivos que não 
continham figuras repetidas, para descobrirem o número de figuras diferentes que iriam 
precisar, não desenharam o padrão na sua totalidade, nem recorreram à contagem dos 
diferentes termos desenhados para alcançar a resposta pretendida. Tornou-se notório 
que os grupos referidos encontraram a generalização do seu padrão, verificando que o 
número diferente de imagens (termos) que iriam precisar seria igual ao número de vezes 
que o motivo se iria repetir. Assim, os alunos chegaram à conclusão que, não havendo 
termos repetidos no motivo, o número de termos diferentes existentes seria igual ao 
número de vezes que o motivo se iria repetir.  

Embora a maioria dos grupos tenha construído um padrão que não continha termos 
repetidas, houve dois grupos de alunos que não o efetuaram. Esses dois grupos 
escolheram motivos que eram compostos por imagens que se repetiam, como é possível 
observar nos registos efetuados por ambos (figuras 11 e 12). 

 

 

 

 

Figura 9: Motivo com quatro termos diferentes. Figura 10: Motivo com três termos 
diferentes. 
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Torna-se essencial referir e focar que, os dois últimos grupos referidos, para 
encontrarem o número de termos diferentes que iriam necessitar, recorreram à estratégia 
da contagem, com base no desenho total do padrão, não alcançando a generalização dos 
padrões.  

	

Conclusões 

Ao analisar os resultados obtidos, podemos concluir que o trabalho com padrões 
permitiu desenvolver alguns aspetos do desenvolvimento do pensamento algébrico dos 
alunos, embora de forma não uniforme. 
A tabela seguinte (tabela 2) ilustra a análise, segundo as categorias pré-estabelecidas, 
das resoluções relativas às quatros tarefas apresentadas, pela sua sequência. 

 

Tabela 2: Análise das tarefas segundo as categorias pré-estabelecidas. 

Tarefa  Estabelecer 
relações 

Descobrir termos 
distantes 

Alcançar a 
generalização  

Usar a linguagem 
simbólica 

Padrões 
musicais 

Não ocorre. Não ocorre. Não ocorre. Questionado pela 
professora pela 
necessidade de 
registar sons do 
corpo.  

Utilização de letras. 

Meninos e 
meninas 

Estabelecimento de 
relações entre as 
variáveis: elemento 
do padrão e posição 
que o termo ocupa. 

Procura do 15.º 
termo do padrão. 

Não ocorre. Sugerido pela 
professora para 
maior rapidez e 
facilidade. 

Utilização de letras. 

Azulejos da 
cozinha 

Estabelecimento da 
relação entre o 
número de termos 
diferentes existentes 
dentro de um 
motivo e o número 

Procura do 10.º 
termo do padrão. 

Alcance da 
generalização 
apenas em 
padrões 
limitados e com 
motivos 

Não ocorre. 

Figura 11: Padrão com o motivo com termos 
repetidos. 

Figura 12: Motivo escolhido com termos 
repetidos. 
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de motivos que o 
padrão contém. 

simples. 

Construção 
de padrões 
natalícios 

Não ocorre. Não ocorre. Alcance da 
generalização 
apenas em 
padrões 
limitados e com 
motivos 
simples.  

Não ocorre. 

 

Ao longo das tarefas Meninos e Meninas e Azulejos da Cozinha, os alunos, 
demonstraram estabelecer relações entre variáveis. Fizeram-no partindo de casos 
particulares. Na primeira tarefa os alunos estabelecerem relações entre os termos do 
padrão e a posição que estes ocupam, assim como relações entre os diferentes termos 
dentro do padrão. Na segunda tarefa referida os alunos estabeleceram relações entre 
duas variáveis, nomeadamente, entre o número de termos diferentes existentes no 
motivo do padrão e o número de motivos que o padrão contemplava.  

No que diz respeito à descoberta de termos distantes verificou-se a sua ocorrência nas 
tarefas Meninos e Meninas e Azulejos da Cozinha. A exploração das tarefas implicaram 
sempre o recurso a padrões com um número limite de termos, contudo houve a 
necessidade de descobrir todos os termos do padrão, inclusive os termos mais distantes, 
para que fosse possível responder às questões colocadas nas tarefas.  

Tendo como foco a obtenção da generalização dos padrões pelos alunos, pode concluir-
se que esta se verifica na tarefa Azulejos da Cozinha e na tarefa Padrões Natalícios. 
Para além da constatação referida, é possível verificar que os alunos só alcançaram a 
generalização quando estavam na presença de um padrão com um número limite de 
termos e se pretendia que descobrissem o número de termos diferentes ou o número de 
motivos existentes. Torna-se ainda possível concluir, através da análise efetuada, que o 
alcance da generalização do padrão ocorre quando os alunos estão na presença de um 
padrão com um motivo que não contém termos repetidos, como se observa nas tarefas 
analisadas.  
No que concerne à utilização da linguagem simbólica, esta ocorre na tarefa Padrões 
musicais e Meninos e Meninas. Na primeira tarefa referida, a utilização da linguagem 
simbólica ocorre devido à necessidade de registar os sons do corpo, que eram os termos 
dos padrões construídos pelos alunos.  Na tarefa Meninos e Meninas, a 
substituição de “menino” e “menina” por O e A, respetivamente, demonstra a 
necessidade da expressão do padrão se tornar mais eficaz. Em ambas as tarefas torna-se 
evidente que os alunos percebem a estrutura de repetição do padrão, independentemente 
da forma como os termos são expressos. Embora isto tenha sido passível de observar na 
investigação, torna-se essencial questionar se a utilização da linguagem simbólica 
ocorre apenas na presença de padrões difíceis de registar ou quando a sua utilização é 
solicitada pela professora, como ocorre na tarefa Meninos e Meninas. Assim tornou-se 
difícil observar a utilização da linguagem simbólica de forma espontânea e significativa 
sem existir o incentivo e o pedido da professora.  

Em suma, a investigação realizada permite afirmar a importância do trabalho de 
exploração de padrões como promotor do desenvolvimento do pensamento algébrico 
dos alunos, pois possibilita o aparecimento de diversos aspetos relevantes, desde 
estabelecer relações entre variáveis, descobrir termos distantes, alcançar a generalização 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
	

97 

e usar linguagem simbólica, embora esta última surja claramente a sugestão da 
professora, mas com sentido para os alunos. 
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Resumo: Esta comunicação está integrada no projeto MARTE1618 cujo principal 
objetivo é o estudo da ligação entre a Matemática e a Educação Artística/Expressão 
Plástica, através da realização de experiências de aprendizagem. Este projeto de 
investigação/ação iniciou-se com a realização de uma ação de formação para 
educadores de infância e professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, sendo estes 
formandos os responsáveis pelas experiências a realizar com crianças. 

As questões de investigação estão orientadas para a caracterização das tarefas utilizadas 
nas experiências realizadas, para a identificação de conteúdos de ensino trabalhados, 
bem como para a caracterização das experiências e das condições em que decorrem. 

A primeira edição da formação reforçou o interesse de desenvolver a componente de 
investigação do projeto e proporcionou contributos para continuar a ação formativa a 
dois níveis, realizando futuras ações de continuidade com os mesmos formandos e de 
replicação com novos formandos. No que diz respeito à componente de investigação, 
destaca-se a necessidade de melhorar os seus objetivos e de ampliar as linhas de 
fundamentação teórica do projeto. 
Este projeto está também ligado à unidade curricular de Arte e Matemática do Mestrado 
de Educação Artística. A equipa de investigação do projeto integra especialistas de 
Educação Matemática e de Artes Visuais da ESE e uma educadora de infância que 
colabora com a instituição. 

Palavras chave: literacia visual, matemática, aprendizagens transversais, experiências 
de aprendizagem 

 

Apresentação 

O projeto MARTE1618 tem como objetivo experimentar e estudar atividades que 
envolvem simultaneamente aprendizagens matemáticas e de educação 
artística/expressão plástica. Pretendemos que o aprofundamento multidisciplinar, com 
olhares diversos sobre os mesmos objetos, ajude a promover um maior conhecimento 
dos mesmos e dos processos inerentes à sua criação. Subjacente a este trabalho está o 
propósito de realizar uma pesquisa acerca das múltiplas interseções entre as artes 
plásticas e a matemática designadamente: a) Ao nível dos processos criativos/processos 
de raciocínio matemático; b) Da análise e fruição da obra de arte, assinalando e 
compreendendo a presença de conceitos e métodos matemáticos na sua estrutura 
formal/conceptual; c) Ao nível dos contributos recíprocos para a compreensão das 
caraterísticas inerentes aos processos de raciocínio matemático e do desenvolvimento da 
literacia artística, compreendendo as dimensões da experimentação, do raciocínio, da 
fruição e da análise. 
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Com este projeto interessa-nos responder às seguintes questões: 1) Que características 
devem ter as tarefas de aprendizagem, de modo a permitirem desenvolver aprendizagens 
matemáticas e ao nível das artes plásticas; 2) Que conteúdos matemáticos podem ser 
trabalhados em tarefas de natureza interdisciplinar com uma componente de educação 
artística/expressão plástica; 3) Como poderão ser implementadas tarefas de natureza 
interdisciplinar de modo a promover o desenvolvimento do raciocínio matemático e o 
desenvolvimento de competências ao nível da literacia visual, bem como da criatividade 
e do gosto por aprender; 4) Quais são as condições que deverão ser consideradas para 
que as atividades experimentadas suscitem o interesse de outros educadores e 
professores, de modo a virem a desenvolver novas atividades com os seus alunos. 

O projeto iniciou-se no ano letivo 2015-16, com a realização de uma oficina de 
formação acreditada, para educadores e professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, em 
que participaram vinte e três educadoras e três professoras cooperantes ou pertencentes 
a escolas cooperantes. A participação foi livre a partir de uma ampla divulgação da 
oficina. Nesta comunicação apresentamos a metodologia, abordamos o enquadramento 
teórico e as primeiras respostas às questões de investigação. 

 
Metodologia 

A metodologia utilizada é a de uma investigação/ação, enquadrada no paradigma sócio-
crítico (Coutinho, 2011), que contempla a realização de ações de formação como meio 
de ligação aos experimentadores das atividades com as crianças. A realização de 
experiências com crianças por parte dos formandos da oficina 1 será livre, sendo 
convidados a participar na oficina 2 os formandos que realizarem experiências com os 
seus alunos. A escolha das atividades a experimentar é livre e não está previsto o 
acompanhamento nas salas de aula por parte dos investigadores. 

Pretende-se assim constituir um grupo alargado de experimentadores que contribuam 
para a construção de referenciais de análise dos dados recolhidos nas experiências de 
aprendizagem. Estão previstas duas ações de formação distintas e a concretização de 
pelo menos duas edições de cada uma delas. Cada edição integrará melhorias 
decorrentes das experiências realizadas com as crianças e da introdução dos 
instrumentos de análise construídos com base nessas mesmas experiências. Propomo-
nos assim articular as componentes de intervenção, avaliação e melhoria progressiva das 
ações de formação realizadas, com a componente de aprofundamento teórico decorrente 
dessas ações e da construção de referenciais de análise. O esquema circular da figura 1, 
de desenvolvimento espiral, ilustra a articulação pretendida. 
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 Identificação de 
conteúdos matemáticos, 

de literacia visual e 
transversais 

• 

 

 

• 
Construção de 

referenciais de análise 
de dados 

 • 
Realização de 

experiências de 
aprendizagens 

Figura 1: Esquema relacional entre o trabalho realizado na formação e as experiências de aprendizagem a 
realizar com crianças. 
 

Os instrumentos de recolha de dados são: trabalhos realizados pelas crianças nas 
experiências de sala de aula e discutidos nas sessões de formação, relatórios dos 
formandos, notas de campo das ações de formação, entrevistas a formandos.  

Os conteúdos das ações de formação estão organizados de modo a permitirem a 
sistematização e aprofundamento de temas específicos da matemática ou da expressão 
plástica em momentos distintos da ação de formação e alternam com a abordagem de 
temas comuns. Estes são focados no estudo dos recursos a utilizar e das tarefas a 
experimentar. Para a matemática destacamos: simetria e padrões, combinatória, relação 
entre representações a duas e a três dimensões, raciocínio visual. Para a expressão 
plástica: metodologias de leitura da obra de arte, elementos da gramática visual, 
composições visuais modulares e técnicas de expressão plástica. 

No que diz respeito às dimensões de aprendizagem das crianças, o projeto insere-se num 
paradigma de educação artística, de orientação Arts Based Educational Research 
(ABER), (Cahnmann-Taylor & Siegesmund, 2008) centrado nas artes visuais. Neste 
paradigma, o diálogo com a obra de arte é fundamental, pois, entre outros fatores, 
estimula o desenvolvimento da literacia artística e a apropriação de conceitos 
relacionados com a gramática visual, através de um contato direto com obras de 
reconhecido valor cultural e artístico. Falamos portanto do desenvolvimento da 
criatividade no domínio das expressões, da apropriação das linguagens elementares das 
artes, do desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação e compreensão 
das artes no contexto. 

No que respeita à educação matemática, o projeto está orientado para uma 
aprendizagem de natureza exploratória através da realização de atividades de resolução 
de problemas. O seu foco são as aprendizagens ligadas às capacidades transversais de 
raciocínio, comunicação e visualização. Uma das áreas de conteúdo matemático a 
trabalhar é a resolução de problemas de combinatória, sob a designação de Cor e 
Raciocínio. Esta resolução permite aprofundar aspetos muito significativos do 
raciocínio matemático nos quais a forma de registo tem por base exclusivamente a cor.  

 

Enquadramento teórico 

Na fase exploratória do projeto foi identificada a necessidade de estudar em paralelo 
sobre os dois campos de conhecimento envolvidos, a matemática e as artes visuais, 
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procurando compreender os aspetos específicos de cada uma das duas áreas do 
conhecimento que possam ajudar, simultaneamente, a agir didaticamente de modo 
sustentado e a analisar e compreender os dados recolhidos com a investigação. Esta 
procura é articulada com resultados e orientações da educação matemática e da 
educação artística. O enquadramento teórico, ainda bastante incompleto, regista neste 
artigo duas linhas de articulação: o cruzamento entre os objetos matemáticos e os 
objetos artísticos; o cruzamento entre o individual e o coletivo nas artes visuais. 
Os objetos matemáticos e os objetos artísticos — relações possíveis 

Os objetos matemáticos são por natureza abstratos, sem existência física. Por outro lado, 
a composição plástica materializa sínteses abstratas decorrentes da perceção visual. 
Segundo Duval (2002) os objetos matemáticos, mesmo os mais elementares objetos da 
aritmética e da geometria, não são acessíveis diretamente como os objetos físicos. Esta 
característica específica do conhecimento matemático, que o distingue de todas as 
outras formas de conhecimento, fazem com que representação e visualização sejam a 
essência da compreensão matemática. Para Duval é decisivo encarar três caraterísticas 
do conhecimento matemático que destacamos em paralelo (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Caraterísticas do conhecimento matemático (adaptado de Duval 2002) 
 

A natureza 
paradoxal do 
conhecimento 
matemático 

A única forma de aceder aos objetos matemáticos é através de 
representações semióticas. 
A compreensão da matemática exige que não se confundam os 
objetos matemáticos com as representações usadas para aceder a 
esses objetos. 

O significado 
ambíguo do 
termo 
representação 
e a natureza 
sistémica das 
representações 
matemáticas 

Por outras palavras, a divisão básica não é entre representação 
mental e representação externa, o que acontece muitas vezes nas 
ciências do conhecimento como se fosse evidente e primário, mas 
entre representação semiótica e representação física/orgânica. 
Não podemos lidar com uma representação sem ter em conta o 
sistema segundo o qual ela é produzida. 

A necessidade 
de vários 
sistemas 
semióticos 
para o 
pensamento 
matemático 

Cada novo sistema semiótico oferece meios específicos de 
representação e processamento do raciocínio matemático. 

Assim, temos vários registos para a representação discursiva e vários 
sistemas para a visualização.  
Isso implica uma interação cognitiva complexa subjacente a 
qualquer atividade matemática. 

 
Duval considera a conversão de representações um problema crucial na aprendizagem 
da matemática, e afirma que “de um ponto de vista didático, só os alunos que consigam 
realizar a mudança de registo não confundem um objeto matemático com a sua 
representação e podem transferir o seu conhecimento matemático para outros contextos 
diferentes do contexto de aprendizagem” (p. 320). 
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Para Rudolph Arnheim “foi uma lição salutar a descoberta de que a visão não é um 
registo mecânico de elementos, mas sim a apreensão de padrões estruturais 
significativos” (Arnheim, 1998, introdução). A teoria da Gëstalt veio demonstrar que a 
perceção visual não consiste na reunião aleatória e caótica de informação visual, mas 
possui um nexo estrutural. A imagem, antes de qualquer existência física, constitui-se 
enquanto presença imaterial já que ela resulta de um processo fisiológico complexo, no 
qual o aparelho visual (olho e cérebro) descodifica e sintetiza os estímulos visuais 
convertendo-os numa perceção consciente da realidade observada.   

Um objeto plástico (pintura, escultura ou desenho) resulta antes de mais de uma síntese 
organizada de elementos visuais, convocados no ato da perceção/observação da obra. 
Sendo que uma obra artística pode assumir diferentes dimensões físicas/materiais. Ao 
mesmo tempo possui uma coerência que pode ser de ordem estrutural/formal e/ou 
conceptual/ideológica, que lhe confere objetividade suficiente de modo a ser analisado e 
discutido sob diversos prismas (semiótico, iconológico, histórico/cultural, 
antropológico, …), ou se quisermos, poderá ser sujeito a leituras várias. A relação com 
o objeto de arte não passa exclusivamente pela observação de uma representação deste 
último, mas pelo contacto direto e a perceção da sua fisicalidade ou das suas dimensões 
imateriais. 

A descodificação e comunicação desta experiência tem levado vários autores (e.g. 
Panofsky, 1989; Gervereau 2007; Calabrese, 2015) a debruçarem-se sobre as 
possibilidades de interpretar uma obra de arte. Gervereau (2007) afirma que “observar 
uma imagem, de modo diferente do que com uma simples intenção de consumo fugaz, é 
fazer-lhe perguntas” (p. 41). Para este autor, há lugar a uma procura de sentido da 
imagem. Segundo este autor, uma forma de o fazer é introduzi-la numa grelha de 
análise, aberta e pluridisciplinar, em três etapas: a descrição, a evocação do contexto e a 
interpretação. O objetivo dessa análise é “fazer tomar consciência de que não existe uma 
“chave” das imagens, que elas não se “leem” como a escrita, pois as suas características 
não as podem reduzir a códigos” (p. 45). Este autor preconiza também que o objeto 
artístico a analisar deve ser situado e as questões de análise definidas em função dos 
objetivos específicos, sendo preferível visar um aspeto preciso do que querer abarcar 
demasiado e não chegar a qualquer resultado firme. 

Uma abordagem de análise da obra de arte ao nível educativo deve explicitar os 
objetivos com que é feita e poderá ser naturalmente muito distinta conforme for 
realizada com crianças pequenas ou com jovens. A escolha dos objetos artísticos a 
analisar é um aspeto fulcral pois a procura de sentido será também muito distinta 
conforme o tipo de objeto. Dada a natureza deste projeto, em que se procura estudar as 
ligações entre a matemática e as artes visuais, a arte abstrata tem um papel de destaque. 
Situando-nos por agora apenas na pintura, destacamos as relações entre figuração e 
abstração. Segundo Kandinsky (2016), “a experiência das diferentes épocas deu origem 
a pinturas que não recorrem à representação (figurativa) e que assim aumentaram 
particularmente o valor dos elementos indispensáveis: forma e cor” (p. 33). Este artista 
reconhece o domínio destes dois elementos na expressão artística, evidenciando a 
“pulsão de vida” capaz de exercer “uma ação sobre o interior do homem (por intermédio 
do olho) de um modo puramente pictórico” (p. 33). Esta visão de Kandinsky convida à 
exploração da matemática na arte e também à aprendizagem de outras valências e ao 
desenvolvimento de competências transversais de ordem individual e social.  

Kandinsky afirma que “os espíritos que à vista de alguns triângulos ficam prisioneiros 
desses triângulos são incapazes de ver a pintura” (p. 38), o mesmo triângulo pintado de 
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vermelho ou pintado de amarelo provoca emoções distintas. Este é o poder da pulsão 
artística. Do ponto de vista matemático, dois triângulos poderão ser iguais ou 
semelhantes, seguramente são representantes de uma classe bem definida, a classe dos 
triângulos. O matemático recorre à forma para representar um objeto cuja existência é 
imaginária e o seu desejo é libertar-se das representações visuais pictóricas. Na 
linguagem matemática mais pura um triângulo é representado por [ABC]. 

O sentido do signo para o pintor e para o matemático é distinto. No primeiro caso há um 
percurso do exterior para o interior que volta ao exterior. Do ponto de vista artístico, 
pintores diferentes usam o triângulo para representar ideias diferentes. Os mesmos 
motivos são inesgotáveis. Kandisnky afirma mesmo que adotar o ponto de vista de que 
as formas se esgotam é errado, reforçando que “a forma abstrata é mais vasta e mais 
livre do que a forma figurativa e os seu conteúdo é mais rico” (p. 58). Do ponto de vista 
matemático, pretende-se que todos os espíritos construam a mesma ideia de triângulo a 
partir de muitas representações diferentes, abstraindo a partir dessas representações o 
objeto matemático triângulo. 

Por um lado, na aprendizagem da matemática há todo um caminho a fazer na construção 
de conhecimento abstrato, intangível, mas feito através de experiências concretas. Na 
expressão plástica o caminho é de certo modo inverso. Há todo um conjunto de 
experiências internas que se expressam por representações externas. 

Já em 1949 Max Bill, ao defender, através de uma “arte concreta” a especificidade de 
cada objeto de arte de acordo com a sua natureza intrínseca (adequação da técnica, da 
forma, àquilo que o objeto é, desligando-o de qualquer sentido representativo ou 
figurativo), propõe uma “abordagem matemática à arte contemporânea” (Bill, 1996). 
Desde logo, o autor adverte que esta abordagem não se traduz numa aplicação de 
fórmulas matemáticas à criação artística. Na verdade, a proposta de Max Bill vai no 
sentido de incorporar no processo criativo, modalidades de raciocínio inerentes ao 
campo da matemática que possibilitem apreender as interações entre entidades físicas 
separadas (objetos, grupos de objetos). 

A aquisição de conhecimentos matemáticos no âmbito deste projeto decorre assim no 
contexto de um processo de experimentação artística onde o objeto plástico integra, na 
sua composição, o raciocínio matemático. Através da ABER é possível por um lado, 
desenvolver abordagens diversas aos fenómenos educativos, considerando formas de 
aprendizagem integradoras e por outro, a apresentação alternativa de dados da pesquisa 
através de modalidades não linguísticas, como, por exemplo, pintura, fotografia, vídeo, 
desenho, performance. 

O enquadramento deste projeto num paradigma de aprendizagem de ABER, que articula 
as componentes de fruição e conhecimento com a componente de criação, tem orientado 
parte da pesquisa para conhecer e estudar artistas e obras especialmente sensíveis na 
utilização de métodos matemáticos e para identificar no campo artístico processos 
criativos usados por artistas e que tenham uma forte ligação à matemática.   

Dimensões individuais e dimensões coletivas nos processos criativos 

Na escola a aprendizagem realiza-se em situações em que as crianças estão em grupo, a 
dimensão coletiva é por isso naturalmente importante. Na educação matemática, este 
aspeto é de especial relevância sendo a problemática das dimensões sociais na 
aprendizagem objeto de muitas investigações (e.g. Wood, 1999; Yackel & Cobb, 1996). 

Os processos criativos podem assumir dimensões individuais e coletivas no âmbito das 
quais se cruza o trabalho desenvolvido pelo sujeito-artista ou as práticas participativas e 
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colaborativas. Em ambos os casos a natureza do trabalho desenvolvido pode assumir a 
configuração de obras modulares, onde a repetição surge como estratégia estrutural 
elementar de composição plástica/visual, compreendendo, contudo, algumas variações, 
como é o caso da obra de José Escada (figura 2). Esta perspetiva é especialmente 
inspiradora para a criação em coletivo. 

 

   
 

 
Figura 2: Fotografias de duas composições de José Escada: Recortes com simetria de reflexão  
               Fonte: Museu Calouste Gulbenkian, Catálogo de exposição 
 
 
Para Francastel (1983), “em qualquer imagem, há a convergência de lugares e de 
tempos e há, além disso, a combinação de tempos representativos da experiência 
individual do artista e da experiência coletiva de determinado meio” (p. 140). A 
contextualização do trabalho artístico é bastante significativa para a compreensão da 
educação artística. Associado ao contexto é relevante referir a prática de exposição 
pública e destacar a sua importância. Os artistas expõem os seus trabalhos e isso ocorre 
muitas vezes em situações coletivas em que há uma unidade subjacente.  
No que respeita à educação matemática, a fundamentação teórica aponta para a 
necessidade de aprofundamento em duas áreas: visualização e dimensões sociais na 
aprendizagem. Na perspetiva da educação artística, a fundamentação teórica aponta para 
a necessidade de continuar a estudar a utilização de processos matemáticos na criação 
artística e de procurar conhecer a forma como os artistas encaram o processo criativo. 
Este último aspeto parece-nos especialmente relevante na medida em que a orientação 
deste projeto prevê a associação da fruição com a criação e execução, pois “uma 
observação cuidadosa, seguida por uma ação, podem resultar numa compreensão mais 
acurada do que quando ela só presta atenção à descrição simbólica.” (Gardner, 1997, p. 
171).  
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Primeiras respostas 

Tendo em conta que todas as experiências a realizar dependem dos educadores e 
professores participantes na formação, é importante destacar as duas questões de 
investigação sobre “como implementar tarefas de natureza interdisciplinar” e “que 
condições suscitam o interesse dos educadores e professores”. Assim, um primeiro 
aspeto de reflexão decorre da dinâmica da formação em que as apresentações de 
trabalhos realizados com crianças e os relatos orais tiveram um papel de destaque. 
Como a matemática e a literacia visual se podem ligar  

Um dos aspetos que se evidenciou muito cedo foi a vantagem de realizar várias 
atividades interligadas, umas exclusivamente matemáticas e outras exclusivamente 
plásticas, sem a preocupação de obter uma atividade única que articulasse todas as 
aprendizagens. Este aspeto está patente em descrições que contemplam uma sequência 
de atividades que culmina com a produção de uma obra. 

As crianças demonstraram bastante interesse sobre as obras deste pintor. Em 
posteriores composições livres realizadas na sala as crianças utilizaram 
alguns dos conceitos introduzidos e começaram a olhar para as obras de arte 
de uma forma mais aberta, com uma linguagem mais artística e com vários 
pormenores. Surgindo por parte do grupo a realização de um trabalho 
coletivo muito interessante. 

 (Excerto de Relatório de formanda E da oficina 1) 

A maior parte das experiências foram realizadas com crianças de jardim de infância. 
Este aspeto permitiu uma maior flexibilidade e abertura relativamente aos conteúdos 
matemáticos por parte das experimentadoras, dada a natureza das orientações 
curriculares neste nível educativo. Em alguns casos há naturalmente um maior ênfase 
nas aprendizagens ligadas à literacia visual e no desenvolvimento de competências 
transversais. Nos relatórios são destacados aspetos relativos à continuidade ao longo do 
ano letivo e à ligação entre as várias atividades. 
Nas apresentações orais ocorridas durante as sessões de formação houve várias 
intervenções focadas nas aprendizagens matemáticas e na importância para as crianças 
da componente matemática nestas experiências. Embora nos relatórios esse aspeto seja 
algumas vezes secundário ou pouco explícito, há aprendizagens identificadas, 
relacionadas com o raciocínio combinatório que destacamos: organização de um 
esquema segundo um critério relacionado com cor; utilização de várias cores sem 
repetição; obtenção de pares de opostos relativamente à cor; sequências de cores; 
resolução de problemas de contagem com a obtenção de todos os casos; utilização de 
formas geométricas. 

A descoberta de formas geométricas nas obras, que passaram a ser utilizadas 
de forma espontânea, tanto em desenhos só com motivos geométricos como 
formas soltas integradas em desenhos figurativos, mostram um interesse 
significativo destas noções. 

(Excerto de Relatório de formanda F da oficina 1) 

As descrições de aprendizagens de literacia plástica são as mais completas e mais 
longas nos relatórios, referindo aspetos como a criatividade, a imaginação, a destreza 
manual, a concentração, aliadas ao desenvolvimento do sentido estético com especial 
incidência na combinatória da cor. 
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Outra conquista foi a naturalidade com que passaram a escolher diferentes 
materiais e suportes e até a mistura de técnicas numa mesma produção. 
A avaliação e autoavaliação dos trabalhos feitos pelas crianças tornou-se 
mais pessoal e as opiniões dadas justificadas de forma pertinente. 

As crianças também mostram maior atenção ao que as rodeia, (...) 
conversando sobre o que vêm de forma mais elaborada, reparando em 
pormenores e dando espontaneamente as suas opiniões. 

(Excerto de Relatório de formanda F da oficina 1) 

Identificamos a necessidade de planear uma outra forma identificar as aprendizagens 
matemáticas e de encontrar formas de registo e de análise das aprendizagens 
matemáticas realizadas. 

O individual e o coletivo na produção artística em situação de aprendizagem 
O individual e o coletivo são dois eixos de análise das composições produzidas pelos 
alunos. Logo nas primeiras apresentações de trabalhos, foi criado e discutido um 
referencial para análise dos trabalhos contemplando três possibilidades para a natureza 
social da produção: individual; individual seguida de produção coletiva por integração 
de componentes individuais; coletiva resultante de contributos individuais diversos 
numa obra única e indecomponível. Este referencial foi muito útil para a realização de 
composições subsequentes, passando a dimensão coletiva a estar mais presente nas 
experiências realizadas. Como consequência, este parâmetro foi utilizado nas descrições 
e reflexões sobre as experiências realizadas. 

Os exemplos de obtenção de uma obra coletiva por integração de componentes 
individuais seguiram uma orientação do educador ou professor, mais ou menos 
participada pelos alunos, como ilustra a descrição seguinte: 

Depois dos quadrados feitos, as crianças iriam ser distribuídas por equipas e 
realizar uma sequência. Do trabalho conjunto culminaria a nossa obra de 
arte. 

(Excerto de Relatório de formanda B da oficina 1) 

Um outro exemplo é a realização de uma produção coletiva cujo resultado é uma obra 
única e indecomponível na qual é impossível identificar contributos individuais. 

O trabalho “coração estrelado” partiu de uma proposta de um grupo de 
crianças do 3º ano: “vamos fazer um coração enorme todo com linhas 
cruzadas”, “a formar figuras que podem não ser quadrados”, “mas “só 
podemos fazer linhas retas, com a régua claro”, “mas podem ser umas linhas 
ao alto e outras atravessadas. (...) Utilizar só quatro cores, vermelho, 
amarelo, azul e verde; (...) O vermelho intercala sempre com outra cor; Não 
se pode pintar da mesma cor espaços contíguos; Pintar dentro dos contornos, 
sem ultrapassar as linhas que delimitam os diferentes espaços. 

O trabalho foi feito ao longo dos dias e as regras para a sua execução foram 
transmitidas de criança para criança. 

(Excerto de Relatório de formanda C da oficina 1) 

Com base nos relatórios foi possível recolher novas evidências sobre a relação entre o 
individual e o coletivo. Identificamos três categorias de orientações para apreciação 
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formativa, tendo como base o potencial de aprendizagem do coletivo nas novas 
composições: respeito mútuo; fruição; apropriação de conceitos matemáticos.  
Dada a experiência destas educadoras e professoras, a valorização do grupo esteve 
sempre presente, e foi tendo ao longo do tempo um impacto cada vez maior, ganhando 
contornos distintos. A primeira das categorias para analisar os trabalhos produzidos tem 
em conta a Orientação da composição coletiva com o objetivo de criar condições para 
o respeito mútuo. Esta categoria está intimamente ligada às intenções de 
desenvolvimento e aprendizagem de competências sociais na realização de atividades 
com crianças.  

Igualmente os trabalhos coletivos constituíram um meio e uma oportunidade 
para as crianças se entreajudarem e respeitarem, tendo a oportunidade de 
participarem num projeto comum. 

(Excerto de Relatório de formanda A da oficina 1) 

Todos os trabalhos produzidos pelas crianças tinham por base uma produção que podia 
ou não ter sido realizada após um momento de análise de obra de algum artista. Uma 
outra categoria está intimamente ligada à intenção de desenvolvimento de literacia 
artística e tem em conta a Orientação da composição coletiva com o objetivo da 
apreciação e fruição coletiva. Esta apreciação pode passar pela descoberta de ligações 
entre as obras produzidas e obras de artistas vistas em conjunto, como foi o caso de 
Cargaleiro ou Sol LeWitt, ou pela preocupação de usar conceitos de literacia artística, 
nomeadamente cores quentes e cores frias. 

Em vários dos trabalhos realizados as educadoras e professoras tinham bem presente a 
intencionalidade de procurar identificar aspetos matemáticos. Assim, foi criada uma 
terceira categoria com a designação de Orientação de composição coletiva com o 
objetivo de criar condições para trabalhar conceitos matemáticos. Esta situação é 
ilustrada pela figura 3 associada o excerto de relatório da formanda. 

 
 

 
Figura 3: Fotografia de composição realizada numa sala de jardim de infância, “Quadrados coloridos 
menos um”. Destaque na composição de elementos individuais relacionados através de rotações. 

 
 

Uma criança reparou que um dos seus quadrados não estava na posição certa. 
A educadora respondeu que ela estava correta, no entanto este trabalho era 
uma obra de arte e ela poderia colocá-los em posições diferentes pois seria 
mais dinâmico. Então, colocou os três quadrados em posições diferentes, 
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outra criança fez o mesmo com os seus que estavam todos na mesma 
posição. Uma terceira criança observou que mesmo rodando o seu quadrado, 
ele ficaria sempre igual pois estava colado no meio. Uma das crianças 
poderia ter rodado os seus, mas preferiu não o fazer deixando-os ficar a 
todos na mesma posição. 

(Excerto de Relatório de formanda B da oficina 1) 

 
Como síntese desta análise construímos um quadro de análise da relação entre o 
individual e o coletivo na produção de composições com grupos de crianças, em 
situação de sala de aula. Este quadro cruza duas linhas: a natureza social da produção 
das crianças e a orientação do adulto na criação de composições coletivas, sejam elas 
iniciais ou subsequentes a uma produção individual. Este quadro (tabela 2) foi usado 
para classificar os vários trabalhos realizados pelas crianças descritos nos relatórios da 
formação. Embora os itens da matriz tenham caraterísticas reflexivas em torno dos 
processos de ensino, consideramo-los de grande relevância para responder às questões 
de investigação sobre o “como implementar tarefas de natureza interdisciplinar” e “que 
condições suscitam o interesse dos educadores e professores”. Em futuras formações, o 
referencial poderá ser melhorado e poderão ser clarificados e desenvolvidos os vários 
indicadores, obtendo assim uma matriz orientadora para a organização de atividades e, 
simultaneamente, um instrumento de análise útil para os trabalhos a produzir.  

 
Tabela 2: Matriz de análise da relação entre o individual e o coletivo na produção de composições em 
situação de sala de aula 

 Orientação da 
composição 

coletiva com o 
objetivo de criar 
condições para 
desenvolver o 
respeito mútuo 

Orientação da 
composição coletiva 
com o objetivo de 

criar condições para 
apreciação e fruição 

coletiva 

Orientação de 
composição 

coletiva com o 
objetivo de criar 
condições para 

trabalhar 
conceitos 

matemáticos 

Produção Individual “A floresta das 
cores”  

“A floresta das 
cores” 

“José de Guimarães”  

“Árvore de Natal 
Kandinsky” 

— 

Produção individual 
seguida de produção 
coletiva por 
integração de 
componentes 
individuais 

“Corações – oposto 
figura/fundo) 

“Jardim colorido”  
“De mãos dadas 
com a matemática 
e arte”  

“As cores da 

“Quadrados 
coloridos menos 
um”  
“Composição de 
círculos” 

“Inspiração em 
Kandinsky” 

“Quadrados 
coloridos menos 
um”  
“Jardim colorido”  

“O oposto/O 
negativo”  

“Pintura de 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
	
110 

alegria”  “A floresta da cores”  

“Castelo de cores”  

vitrais” 

“Amigos em 
conjunto”  

Produção coletiva 
resultante de 
contributos 
individuais diversos 
numa obra única e 
indecomponível 

“Coração 
estrelado”  
“Faixa corre mesa”  

 

“Coração 
estrelado”  
 

“Cabaça de verão” 

 
A análise de um conjunto alargado de obras produzidas ajudou a distinguir o 
entendimento das duas opções de produção individual. No primeiro caso, a produção 
individual é livre, com um mote de unidade para todos os alunos mas sem nenhuma 
intenção prévia do professor ou educador de obter posteriormente uma composição 
coletiva, como é o caso da composição “José de Guimarães”. No segundo caso, existe 
uma orientação do adulto de constituir posteriormente uma obra coletiva, como é o caso 
de “Quadrados coloridos menos um”, em que a educadora exprime esta intenção ao 
afirmar que, depois das peças construídas individualmente, “a proposta era fazermos 
uma obra conjunta com sequências.”  

Outro aspeto coletivo a destacar decorre da exposição de um conjunto alargado de 
trabalhos a um público mais alargado fora da sala de aula, mas dentro da escola. Esta 
possibilidade é já comum em muitas escolas e jardins de infância e foi muito expressiva 
com os trabalhos realizados. O outro aspeto foi novo, trouxe a exposição para fora da 
escola, recolheu da parte das formandas uma grande adesão e teve um impacto relevante 
de divulgação deste projeto e das experiências realizadas a novos públicos. Podemos 
considerar três níveis de exposição coletiva: sala de aula; escola; exterior à escola. Estes 
três níveis ocorreram com os trabalhos desta ação de formação e constituem uma prática 
relevante a dar continuidade e a melhorar em ações subsequentes. 

 

Considerações finais 
Esta primeira edição da ação ofereceu contributos significativos para o desenvolvimento 
do projeto em que está integrada, confirmando a possibilidade da continuidade de 
trabalho numa nova oficina de formação e a sua replicação com novos públicos. Do 
trabalho realizado na formação destaca-se: o valor da alternância de temas de incidência 
matemática com os temas de incidência plástica; a significativa adesão à arte abstrata; a 
apresentação e discussão de trabalhos realizados com as crianças desde as primeiras 
sessões; o papel destes trabalhos na discussão de ideias didáticas; a realização de uma 
exposição final de trabalhos realizados com as crianças, para divulgação a uma 
comunidade mais ampla, exterior à formação. 

Tendo em conta as questões do projeto, os dados já recolhidos e a sua análise 
apresentamos uma primeira síntese das conclusões nesta fase do projeto que está 
previsto terminar em 2018 (Tabela 3). 
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Tabela 3: Síntese de conclusões após a realização da primeira oficina 

Questões do projeto Primeiras conclusões 

Características das 
tarefas de 
aprendizagem 

Criação de um referencial que relaciona a focalização das 
tarefas nas duas áreas de aprendizagem. 

Natureza exploratória das tarefas. 

Desenvolvimento do raciocínio visual. 

Apelo ao desenvolvimento de aprendizagens de natureza 
social. 

Conteúdos 
matemáticos favoráveis 
às tarefas de natureza 
interdisciplinar  

Simetria e padrões. 

Combinatória. 

Representação 2D e 3D (a desenvolver na oficina 2). 

Estratégias para 
implementação das 
tarefas 

Articulação entre produção individual e produção coletiva. 

Alternância de atividades focadas em conteúdos de cada 
uma das áreas de aprendizagem. 

Realização de atividades em continuidade. 

Condições favoráveis à 
realização das tarefas 

Partilha de experiências realizadas pelos experimentadores. 
Participação na construção de referenciais para análise das 
experiências realizadas. 

Realização de exposições públicas. 
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Resumo: Uma relação de parceria entre a escola e a família promove o sucesso escolar 
dos alunos. Isto é especialmente importante quando se trata da aprendizagem 
matemática já que esta é ainda uma disciplina envolta de conceções menos positivas, 
ideias que são transferidas, por vezes, entre gerações. Acresce a abordagem da 
matemática em sala de aula que, por vezes, se centra na transmissão de regras e 
procedimentos acentuando a ideia de que esta é uma disciplina abstrata. Para tentar 
romper com este ciclo, a escola deve desafiar a família na construção de ambientes de 
aprendizagem positivos que possam motivar os alunos para a aprendizagem matemática. 
Nesta investigação apresentam-se e analisam-se, como resposta a esta problemática, 
desafios matemáticos semanais realizados com a família e potenciadores de 
criatividade. 

Palavras-chave: relação escola-família, trabalhos de casa, desafios matemáticos, 
criatividade. 

 

Introdução 
A relação entre a família e a escola é determinante para o sucesso dos alunos 
(Christenson & Sheridan, 2001) e, por vezes, esta relação não se estreita baseada nos 
melhores motivos. Muitos encarregados de educação apenas procuram a escola quando 
existem problemas com os seus educandos, o que não revela um real envolvimento 
entre as duas instâncias educativas (César, 2012). Pelo contrário, estas situações 
desenvolvem uma díade escola-família revestida de carga negativa. A preocupação da 
família prende-se muitas vezes com o produto e não com o processo de aprendizagem. 
Com a verificação dos trabalhos de casa diários, desconhecendo o seu conteúdo e 
forma, sendo esta responsabilidade, em muitos casos, delegada em centros de estudo ou 
explicadores; e em conhecer as avaliações finais do seu educando.  
Numa turma do 4º ano de escolaridade, no início do ano letivo, detetou-se uma 
participação pouco significativa das famílias na escola e no acompanhamento do 
percurso académico dos alunos. A preocupação dos pais/família centrava-se na sua 
preparação para os exames nacionais, que os alunos iriam realizar no final do ano letivo. 
Para além disso, em sala de aula, o trabalho da matemática baseava-se na exploração do 
manual escolar. 

Neste contexto, surgiram algumas questões pertinentes: Como agir para alterar esta 
situação? Como desafiar os alunos? Como alterar as conceções negativas sobre a 
matemática? Como envolver família e alunos nas questões escolares? Mais trabalhos de 
casa? 
Face à situação apresentada foi desenhado um estudo que pretendeu desenvolver a 
relação escola-família potenciando a atração pela matemática e a criatividade dos alunos 
através de desafios semanais. Para orientar o estudo foram definidas as seguintes 
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questões: (a) A resolução cooperativa de desafios matemáticos semanais potencia a 
relação escola-família? (b) A resolução de desafios matemáticos semanais promove a 
atração dos alunos pela matemática e desenvolve a sua criatividade? (b1) Qual o grau de 
implicação dos alunos com os desafios matemáticos? (b2) Que aspetos da criatividade 
demonstram os alunos na resolução dos desafios matemáticos? 

 

Relação Escola-Família 
A escola é alvo de elevadas expectativas, por parte da família, relativamente à sua ação 
(César, 2012; Roy, 1997; Vieira, 2006). Ao mesmo tempo, também a escola tem 
dificuldade em entender a complexidade crescente da tarefa das famílias na atualidade, 
o que dificulta o vínculo entre estas instâncias educativas (César, 2012; Roy, 1997), 
apesar de cada parte reconhecer a importância da ação da outra no desenvolvimento das 
crianças. Estas instituições têm missões educativas diferentes, mas complementares 
(Roy, 1997), visto que cada uma deve potenciar a ação da outra junto da criança. 
Callender e Hansen (2004) e Epstein (2002) defendem assim que é essencial uma 
grande flexibilidade, de ambas as partes, para o desenvolvimento de um clima de 
entendimento e valorização dos seus diferentes papéis (Hohmann & Weikart, 1997), 
partilhando responsabilidades e promovendo efetivamente um trabalho cooperativo que 
possa beneficiar as crianças (Callender & Hansen, 2004; Christenson & Sheridan, 
2001). 

Roy (1997) acrescenta que as influências da família e da escola são mais fortes se as 
duas instituições estiverem unidas, num trabalho cooperativo, com um mesmo fim. Há 
diversas situações que fomentam o envolvimento da família na escola e na educação das 
crianças, desde a participação dos encarregados de educação nos órgãos de decisão da 
escola, ao acompanhamento dos alunos nos trabalhos de casa (Epstein, 2002). No 
entanto, diversos estudos indicam que a cultura escolar não se encontra, muitas vezes, 
preparada para receber realmente as famílias e permitir a sua participação ativa 
(Bouchard, 1997; César, 2012). 

 

Os trabalhos de casa 

Epstein (2002) considera que os trabalhos de casa podem ser uma das formas de 
comunicação entre a escola e a família, uma oportunidade para esta relação. No entanto, 
esta prática de prescrever trabalhos a realizar em casa tornou-se algo ritualizada (Gil & 
Schlossman, 2003; Henriques, 2006), afastando-se por vezes da sua intenção primeira - 
promover um maior sucesso dos alunos. Esta revela-se uma prática desajustada às 
necessidades do aluno e pode, por isso, traduzir-se em efeitos adversos (Henriques, 
2006). Para além disso, o TPC nem sempre retrata as práticas de sala de aula, e, quando 
assim é não podem informar adequadamente as famílias do nível de desenvolvimento 
dos alunos e do que realizam na escola. Podem, sim, contribuir para o desenvolvimento 
de um ambiente de avaliação mútua, gerador de conflitos que enfraquecem a relação 
escola-família existente. A acrescentar a isto, a investigação evidencia que as principais 
dificuldades das famílias, no apoio dos alunos, enquanto realizam o TPC, dizem 
respeito à Matemática, devido às suas conceções enquanto aprendentes deste assunto, e 
ainda, às constantes mudanças curriculares (César, 2012). 

Face a esta problemática percebe-se a importância em apoiar as famílias nesta tarefa e 
oferecer respostas que possibilitem a aproximação real entre as famílias e os alunos, um 
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envolvimento efetivo entre pais e filhos, que promovam também a sua aproximação à 
escola e, em particular, à matemática. 
 

Conceções sobre a matemática  

As conceções constroem-se desde cedo, com base nas experiências de cada um em 
contacto com o meio social, e influenciam a ação de cada indivíduo (Lemos, 2005), 
persistindo no tempo. Estas ideias moldam a forma como o indivíduo vê e atua sobre 
determinado assunto, podendo mesmo ser um elemento limitador, ou bloqueador, de 
novas experiências. Isto percebe-se, ainda, quando nos referimos à matemática. Por ser 
uma área há muito trabalhada na escola, a matemática fez criar de si a imagem de 
difícil, complexa, exigente, abstrata, assunto reservado apenas a alguns alunos (Fonseca, 
1997; Machado & César, 2012). Estas são conceções que ainda hoje se observam nas 
escolas, muitas vezes reproduzidas e transferidas entre gerações, e que influenciam de 
forma negativa a aprendidagem dos alunos (Boavida, Paiva, Cebola, Vale, & Pimentel, 
2008; Lafortune & Saint-Pierre, 1996; Ponte, 1992). No entanto, a forma como cada um 
encara a matemática, para além de ser afetada pelas representações sociais dominantes, 
é também influenciada pelas suas experiências pessoais (Machado & César, 2012). Se a 
aprendizagem matemática for assente numa relação saudável, a imagem da matemática 
também será positiva; se a sua relação com a matemática se estabelecer num ambiente 
estimulante, num clima de valorização e compreensão da disciplina, isso também 
contribuirá para uma relação forte e duradoura. Cabe aos professores contribuir para 
mudar estas conceções criando uma variedade de situações de aprendizagem que 
desafiem os alunos e atuem também com as famílias, revelando-lhes que a matemática é 
muito mais do que aquilo que julgavam ser - uma ciência que apresenta problemas com 
respostas pre-determinadas, cuja resolução implica a aplicação de procedimentos 
aprendidos, obtendo-se respostas que ou estão certas ou erradas (Borasi 1990). 

 
Desafios matemáticos 

As tarefas desafiadoras têm-se mostrado ferramentas enriquecedoras das aprendizagens 
matemáticas (Taylor, 2009). No entanto, não se tem implementado um clima desafiador 
dentro da sala de aula, favorecedor do desenvolvimento de ambientes positivos e 
motivadores da aprendizagem, já que os professores dizem não ter tempo face à 
extensão do conteúdo programático, como defende o autor. Os alunos são desafiados, 
sim, mas através de competições que ocorrem, maioritariamente, fora do contexto da 
sala de aula. 

O professor tem um importante papel na escolha de tarefas, pois pode assim promover 
uma dinâmica desafiadora e ajustada às especificidades dos diferentes alunos que 
integram a sua sala de aula (Ponte, 2009). Mas também o modo como as apresenta e 
explora na sala de aula é fundamental para gerar a motivação nos alunos (Ponte, 2009) e 
para uma consequente aprendizagem da matemática com compreensão. Tarefas que 
promovam a comunicação e partilha de ideias de resolução favorecem o 
desenvolvimento do pensamento crítico e criativo (Boavida, Paiva, Cebola, Vale & 
Pimentel, 2008; Pehkonen, 1997). Devem ser pouco estruturadas e abertas, 
possibilitando diferentes resoluções e soluções. Tarefas desafiantes contribuem para este 
tipo de momentos de aprendizagem já que o seu processo de resolução não é 
imediatamente acessível, por forma a promover um real envolvimento e motivação por 
parte do resolvedor. A resolução deste tipo de tarefas favorece, para além do 
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desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos, capacidades como a persistência e o 
envolvimento na busca de soluções para situações distintas, dentro e fora da sala de 
aula, e também o pensamento divergente e a criatividade (Dante, 1991; Pehkonen, 
1997). Os desafios matemáticos podem estar relacionados com diferentes conteúdos da 
matemática e envolver outras áreas de interesse para os alunos e devem ainda ser tarefas 
acessíveis a todos (Ponte, 2009). 

Ponte (2005) apresenta um modelo de classificação de tarefas matemáticas assente em 
duas dimensões: nível de estruturação e o grau de dificuldade, ou seja, relativamente ao 
desafio matemático que representam para o resolvedor. Com o cruzamento destas 
características, as tarefas podem classificar-se como: exercício, problema, exploração, 
ou investigação. O exercício e o problema são tarefas mais fechadas, no entanto, 
distinguem-se pela complexidade da tarefa, sendo os problemas tarefas mais exigentes 
do que aquelas que são consideradas exercícios. As duas últimas são tarefas mais 
abertas, sendo as investigações mais complexas e, normalmente, mais longas no tempo. 
Esta representação feita por Ponte (2005) não encerra em si todos os tipos de tarefas, já 
que o autor diz que pode haver outras dimensões influenciadoras do tipo de tarefa – 
como a duração da tarefa, o contexto ou a temática. 
Criatividade 

A criatividade considera-se hoje uma capacidade importante para a adaptação do 
indivíduo às constantes mudanças do mundo. Desta forma, esta competência deve ser 
desenvolvida nas escolas, em diferentes áreas do ensino. Apesar desta constatação, quer 
em casa, como também na escola, observam-se atitudes que vão em contramão com o 
desenvolvimento desta capacidade. A criança é desde cedo confrontada com um 
conjunto de regras e proibições que a formatam socialmente e, pouco a pouco, a fazem 
desistir de arriscar (Alencar, 1989). Estas construções sociais surgem como uma das 
primeiras barreiras ao desenvolvimento da criatividade da criança, à sua coragem para 
inovar. Face a este panorama, e entendendo-se a criatividade como uma capacidade que 
pode ser desenvolvida (Alencar, 1989; Sheffield, 2009), é urgente mudar as atuações 
nas escolas e em casa, não bastando continuar a estimular as crianças em atividades 
pontuais, pois a mudança tem de afetar transversalmente a escola e todos os que nela 
participam e deve ser adotada também nas famílias. Sheffield (2009) defende que, na 
escola o professor tem um papel fundamental no desenvolvimento da criatividade – 
deve favorecer, em primeira instância, a autoimagem dos alunos e as suas conceções 
sobre si próprios. Para tal, deve criar ambientes de sala de aula propícios à exploração, à 
procura de ideias novas e transformação, momentos de sucesso para todos, que lhes 
possibilitam desenvolver a confiança e demonstrar as próprias ideias. As abordagens 
mais significativas no ensino da criatividade são “aquelas que envolvem funções 
cognitivas e emocionais, estrutura e motivação adequadas e dão oportunidade de 
envolvimento, prática e interação do aluno com professores e outros alunos.” (Torrance 
& Torrance, 1974, p.45). 

A criatividade foi vista, durante muito tempo, como uma capacidade alheada da 
matemática, e ainda o é, por muitos professores, apesar da atividade de fazer 
matemática estar repleta de ações criativas (Movshovitz-Hadar & Kleiner, 2009). A 
criatividade matemática manifesta-se na capacidade de pensar de forma divergente e 
pode ser avaliada segundo três dimensões: a fluência, flexibilidade e originalidade, 
relacionando-se com a resolução e formulação de problemas (Sheffield, 2009; Vale, 
Pimentel, Cabrita, Barbosa, & Fonseca, 2012). O pensamento divergente, associado ao 
processo criativo, envolve a criação de múltiplas soluções para um mesmo problema. A 
fluência é a capacidade de gerar o maior número de ideias, respostas corretas e métodos 
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para resolver um determinado problema. Para além disso, também aqui é considerado o 
número de novas questões formuladas a partir da primeira e a continuidade e 
associações estabelecidas entre as ideias geradas. A flexibilidade é a habilidade de 
apresentar distintos contextos ou categorias diferentes de resposta, métodos e questões. 
Esta capacidade permite ao resolvedor lucrar de flexibilidade de pensamento – mudar 
ou adaptar as suas ideias perante um mesmo problema. A originalidade é a capacidade 
de criar algo totalmente novo, que não é usual – quer ao nível de soluções, métodos, ou 
questões. Segundo Sheffield (2009) a criatividade dos alunos pode ainda ser avaliada 
através da profundidade de conhecimento que revelam nas respostas e através das 
extensões que fazem a partir da tarefa apresentada. As tarefas abertas e pouco 
estruturadas podem promover este tipo de competências. Os professores devem estar 
abertos à utilização deste tipo de tarefas e encorajar os alunos com tarefas criativas 
(Vale et al., 2012). Normalmente, a resolução de desafios matemáticos requer o uso do 
pensamento criativo já que podem ser resolvidos através de diferentes pontos de vista 
(Sheffield, 2009). 

 

Metodologia 
Face ao exposto, ao objetivo e questões a que se pretendia dar resposta, desenvolveu-se 
um estudo qualitativo, seguindo um design de estudo de caso (Stake, 2012). Os 
participantes constituíam uma turma de 24 alunos do 4º ano de escolaridade (8 e 9 anos 
de idade). Esta investigação desenvolveu-se durante todo o período de prática de ensino 
supervisionada da professora estagiária (quinze semanas), que adotou ao mesmo tempo 
o papel de investigadora neste estudo. 

Semanalmente  propôs ao grupo um desafio matemático para ser resolvido, ao fim de 
semana, necessariamente com a família. Neste estudo o conceito de família é lato. As 
crianças podiam resolver os desafios com a mãe, o pai, irmãos, avós, tios, primos, 
padrinhos, etc. Criou-se um blogue por forma a divulgar as resoluções apresentadas, 
meio que permitiu que alunos e famílias tivessem acesso a todas as contribuições e 
vissem as suas propostas divulgadas. As respostas deveriam ser enviadas por e-mail 
para a investigadora, durante o fim de semana, ou poderiam ser levadas para a escola na 
segunda-feira seguinte. 

No que respeita à recolha de dados, esta investigação contou com as respostas aos  
desafios semanais, observação participante, registos áudio e fotográficos dos momentos 
de apresentação dos desafios e de exploração das respostas, em sala de aula, e ainda, 
com inquéritos por questionário (alunos e famílias) e entrevistas (pais e professora). 
Também os e-mail trocados entre os participantes e a investigadora são dados 
importantes analisados neste estudo. 
Esta intervenção tinha o objetivo de desenvolver a relação escola-família, potenciando a 
atração pela matemática, e o desenvolvimento da criatividade dos alunos, através da 
resolução cooperativa (criança - familiares) de desafios semanais. Foram aplicados 11 
desafios, cujos temas matemáticos e extra matemáticos estavam situados nas 
aprendizagens realizadas na escola. Serviam como ponto de partida, para o trabalho da 
semana seguinte, quer este fosse de introdução de novos temas ou de reforço a 
conteúdos já abordados. Na semana seguinte os desafios e as propostas de resolução 
eram discutidos em grande grupo na sala de aula. 

Os desafios foram sempre propostos na tarde de sexta-feira, de forma variada (e. g. 
problemas tipo puzzle, mensagens escondidas), de modo a romper com a imagem do 
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tradicional TPC. Pretendeu-se que fossem acessíveis a todas as crianças e famílias e que 
pudessem ser resolvidos de diferentes modos, para que o grau de exigência não 
afastasse os menos preparados academicamente nesta área e permitisse mostrar que 
todos podem resolver com êxito questões de matemática. Os desafios relacionavam a 
matemática com outros conteúdos curriculares e aspetos do dia a dia, procurando 
mostrar que esta ciência não é uma ilha, mas que está disseminada à nossa volta. 
Tabela 1: Apresentação das categorias de análise de dados e respetivos descritores. 

Conceções	da	família	sobre	a	escola.	(REF1)	

Envolvimento	da	família	na	escola.	(REF2)	

Conceções	 da	 família	 sobre	 o	 seu	 envolvimento	
com	a	escola.	(REF2.1)	

Envolvimento	da	família	no	TPC.	(REF2.1.1)	

Envolvimento	 no	 percurso	 académico	 dos	 filhos.	
(REF2.1.2)	

Conceções	da	professora	sobre	o	envolvimento	da	
família	na	escola.	(REF2.2)	

Relação	 de	 envolvimento	 E-F	 estabelecida	 pela	
professora.	(REF3)	

Relação	 de	 envolvimento	 E-F	 estabelecida	 pela	
professora	através	do	TPC.	(REF3.1)	

1.	 A	 resolução	
cooperativa	 (A-F)	 de	
desafios	 matemáticos	
semanais	 potencia	 a	
relação	escola-família?	

Categoria:	Relação	
escola-família	

Relação	 escola-família	 estabelecida	 através	 dos	
desafios.	(REF-D)	

Não	realizou	o	desafio.	

Insatisfeito	

Pouco	satisfeito	

Satisfeito	

Muito	satisfeito	

Satisfação	 dos	 alunos	
perante	os	desafios:	

Bastante	satisfeito	

Motivação	 dos	 alunos	
para	os	desafios.	

	

2.1	 Que	 evidências	 de	
implicação	
demonstram	 os	 alunos	
relativamente	 aos	
desafios	matemáticos?	

	

Categoria:	
Implicação	dos	

alunos	nos	desafios	

Vivência/exploração	 do	 desafio	 (fluência	 e	
flexibilidade	das	respostas).	

Fluência	 (CFLU):	 Número	 de	 respostas	 corretas	
apresentadas.	

Flexibilidade	 (CFLE):	 Número	 de	 contextos	
diferentes	implicados	nas	resoluções.	

Originalidade	(CO):	Número	de	contextos	originais	
tendo	em	conta	todas	as	resoluções	do	grupo.	

Profundidade	 do	 conhecimento	 matemático	
demonstrado,	 relativo	 aos	 conteúdos	 trabalhados	
em	cada	desafio.	

2.2	 Que	 aspetos	 da	
criatividade	
demonstram	 os	 alunos	
na	 resolução	 dos	
desafios	matemáticos?	

Categoria:	
Criatividade	
matemática	

Qualidade	 e	 clareza	 de	 expressão	 do	 seu	
pensamento	e	organização	de	respostas.	
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A partir do problema e questões às quais se pretendeu responder surgiram as principais 
categorias de análise de dados (Tabela 1). Outras lentes de análise foram importadas da 
literatura e ainda dos próprios dados e vivências deste processo de investigação, que 
foram moldando e definindo as categorias de análise mais específicas e a postura da 
investigadora perante a multiplicidade de dados recolhidos. 

 

Desafios propostos 
Expõem-se em seguida cinco dos desafios apresentados e algumas das suas propostas de 
resolução. O primeiro desafio foi apresentado com o intuito de descrever a primeira 
aceitação dos participantes à dinâmica que lhes foi proposta; o desafio nº 3, por ser uma 
das tarefas mais abertas e que, por essa razão, resultou numa busca contínua dos alunos 
pela matemática à sua volta, evidenciando-se maior flexibilidade e originalidade 
comparativamente às respostas anteriores; o desafio nº 6 por ter sido aquele que 
motivou mais os alunos, tendo conseguido agarrar o maior número de participantes e de 
respostas; apresenta-se o sétimo desafio – uma tarefa mais fechada e que apresentava 
um grau de dificuldade superior, mas que apresentou, em seus resultados, marcas de 
uma crescente originalidade dos participantes nas suas representações; e o último 
desafio – a manta dos desafios – por ter o objetivo de coligir todas as tarefas realizadas 
até então, numa representação orientada de todos os desafios nas quadrículas da manta, 
o que permitiu também à investigadora avaliar a relação dos participantes com as 
diferentes propostas. Com esta escolha, pretende-se aqui ilustrar aquele que foi o 
percurso de investigação levado a cabo.	
Desafio 1 

O primeiro desafio foi entregue através de uma mensagem escondida. Os alunos tinham 
que rodar o círculo superior para ler o desafio inscrito no interior: Quando ando sozinho 
nada valho, mas os meus amigos dão-me valor. Que número sou eu? Encontra à tua 
volta números em que eu tenha valor. 

 
Figura 1: Apresentação do Desafio 1. 

 

Ao primeiro desafio responderam 11 famílias, reunindo-se um total 68 respostas 
corretas (Figura 11). Os resolvedores revelaram nesta primeira tarefa alguma 
flexibilidade nas suas respostas, já que apresentaram 19 contextos diferentes. No 
entanto, a proposta era também muito aberta, o que favoreceu este resultado inicial. Dos 
contextos apresentados, 9 apareceram pelos olhos de um único resolvedor, sendo por 
isso estas consideradas respostas originais (Figura 12). 
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Figura 2: Exemplos de respostas obtidas no Desafio 1. 
 

Desafio 3 

Neste desafio foi entregue aos alunos um papel que deveria ser dobrado de uma forma 
específica para que, no final, pudesse ser lido o desafio. A cada dobragem os 
resolvedores encontravam uma mensagem que lhes indicava qual deveria ser a 
dobragem seguinte. 

No final podiam ler o desafio: Encontra todos os polígonos escondidos neste papel. 
Consegues encontrar este tipo de polígonos à tua volta?  

 
Figura 3: Apresentação do Desafio 3. 

 

Os resolvedores mostraram-se flexíveis nas suas respostas, encontrando polígonos em 
diversos contextos. Isto revela o seu envolvimento na tarefa e a forma como 
vivenciaram o desafio, mostrando-se atentos à matemática que os rodeava, por forma a 
encontrar o maior número de soluções. Responderam a este desafio 15 famílias que 
apresentaram 109 resultados corretos (Figura 11), sendo 16 deles representações de 
contextos originais (Figura 12). 

 
Figura 4: Exemplos de polígonos encontrados à sua volta. 
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Desafio 6 

 
Figura 5: Apresentação do Desafio 6. 

 
Neste desafio os alunos tinham que construir um jogo, tradicionalmente chamado 
“quantos queres?” Para tal, foram-lhes apresentadas as instruções matemáticas para 
auxiliar a sua montagem. Este deveria ser um jogo matemático, por isso tinham que 
criar questões matemáticas para casa um dos oito triângulos escondidos no interior. Os 
símbolos de escolha da pergunta, visíveis no exterior, também deveriam estar 
relacionados com a matemática. 

A formulação de tarefas é normalmente uma tarefa mais difícil para os alunos (Vale et 
al., 2012), apesar disso, os resolvedores mostraram-se bastante satisfeitos com esta 
proposta, sendo este o desafio mais resolvido no conjunto dos 11 apresentados (Figura 
11). Este desafio deu-lhes a possibilidade de “jogar à matemática e este facto fez com 
que 25 famílias o resolvessem e os alunos o considerassem o mais divertido. 

No total foram criadas 134 questões matemáticas (Figura 11), sendo nelas tocados 23 
diferentes conteúdos matemáticos (Figura 12). Nesta fase da investigação percebeu-se 
que foram os alunos e famílias participantes regulares, aqueles que apresentaram maior 
flexibilidade e originalidade de respostas, tal como expressaram com maior 
profundidade o seu conhecimento matemático, criando questões mais complexas. 

Desafio 7 

Este desafio foi construído de forma a promover o trabalho sobre as frações. 

Os resolvedores tinham que identificar a fração pintada a preto sobre a superfície do 
tetraedro. Depois deveriam representar a mesma parte na superfície do cubo. Foram 
usados modelos diferentes de pintura nos tetraedros de modo a enriquecer-se o 
momento de discussão sobre as frações, em sala de aula. Para se poderem comparar 
diferentes perspetivas e resoluções de uma mesma proposta foi garantido que pelo 
menos dois alunos trabalhassem sobre um mesmo modelo. 

As resoluções apresentadas na Figura 7, baseadas no modo como cada criança 
visualizou o modelo, permitem trabalhar o conteúdo das frações equivalentes de um 
modo natural. A visualização em matemática permite trabalhar conteúdos um pouco 
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mais abstratos nos anos iniciais. Responderam a este desafio 13 famílias, apresentando 
um total de 6 resultados corretos (Figura 11), sendo todos eles originais (Figura 12). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 6: Apresentação do Desafio 7. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 7: Exemplos de resultados apresentados para um mesmo modelo 
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Desafio 11 

O desafio 11, “A manta dos desafios”, consistia na representação de todos os desafios 
realizados até então, numa determinada porção da manta. Assim, pretendeu-se mais uma 
vez trabalhar as frações. Os resolvedores tinham que interpretar diferentes expressões 
matemáticas para perceber em quantos quadrados da manta deveriam representar os 

diferentes desafios. 
Figura 8: Apresentação do Desafio 11 

 

Os alunos representaram os desafios realizados de modos muito diversificados, como se 
ilustra nas Figuras 9 e 10 apresentadas em seguida. A quase totalidade das crianças 
identificou cada uma das frações envolvidas como sendo 1/10 da manta e representou 
sempre do mesmo modo, em linha, todos os desafios. No entanto, algumas crianças 
escolheram motivos alusivos ao conteúdo do desafio revelando profundidade do 
conhecimento matemático nele trabalhado (Figura 9) e, por isso, também se consideram 
originais. 
Outras crianças revelaram-se mais criativas no modo como organizaram a décima parte 
da manta (Figura 10). Foram fluentes pois representaram de vários modos os diferentes 
desafios, flexíveis pois mudaram de representações, como é observável na (Figura 10) – 
representação em diagonal, em disposição triangular, entre outras. Foram também 
originais porque, de entre as crianças que responderam ao desafio, encontraram um 
modo único de representação. 

 

 

 

 
 

 

 

 
    Figura 9: Exemplo A da resolução A da                               Figura 9: Exemplo B da resolução A da  
         resolução do Desafio 11.                                                        resolução do Desafio 11. 
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A este desafio responderam 13 famílias, com 9 resultados corretos (Figura 11), sendo 5 
deles representações originais (Figura 12). 
Visão global sobre a participação nos desafios 

O gráfico apresentado em seguida (Figura 11), evidencia as oscilações sentidas na 
participação dos alunos e famílias nos diferentes desafios. 

 

 
Figura 11: Gráfico ilustrativo da participação das famílias nos Desafios Matemáticos em Família. 

 

Percebeu-se ao longo da investigação que as famílias que participaram em parelhas 
fixas ao longo da investigação, foram as que desenvolveram uma maior implicação e 
entusiasmos para com a dinâmica: “Este fim de semana excedemo-nos!  Eu e a minha 
filha divertimo-nos imenso na realização das tarefas.” (pai Q) “O pai às vezes está mais 
ansioso do que a filha [pelo desafio]!” (mãe Q), demonstrando uma participação mais 
constante, participando em todas as propostas, e foram revelando também maior 
evolução ao nível da criatividade revelada nas suas respostas. 

Os resultados da investigação mostraram que esta intervenção, baseada no desafio de 
alunos e família, desenvolveu e iniciou, em alguns casos, a relação entre a escola e a 
família, tal como defendido por Epstein (2002). As famílias comunicaram diretamente 
com a investigadora, via e-mail, semana após semana, sendo que algumas delas nunca 
tinham comunicado com a professora titular de turma até então. 
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No caso de famílias que manifestavam já algum grau de envolvimento com a escola, os 
desafios matemáticos potenciaram-no, tornando esta relação mais produtiva. Criaram-se 
laços mais específicos com a matemática, aproximando-se alunos e familiares, de forma 
motivada, de uma matemática mais desafiadora e divertida. “Assim a matemática é mais 
divertida, gostei muito deste desafio.” (aluna L) “Obrigada professora por lançar estes 
desafios, podem ser uma maneira de incentivar a minha filha a gostar mais desta 
disciplina.” (mãe L) “Este desafio foi desafiástico! Familiástico!” (aluna Q) Também a 
partilha de respostas no blogue foi um meio potenciador da relação da família com a 
escola, com a dinâmica em si, e ainda, da relação entre famílias. 

Relativamente à criatividade, os alunos mostraram-se maioritariamente fluentes e 
flexíveis (Vale et al, 2012), principalmente nos desafios mais abertos (Figura 12). As 
crianças e famílias mais participantes foram aquelas que apresentaram resoluções mais 
originais, o que revela a necessidade de se continuarem a propor tarefas desafiadoras 
que possam dar oportunidades a todos de se ligarem com uma nova imagem da 
matemática e desenvolverem a sua originalidade. 

 
Figura 12: Gráfico ilustrativo da evolução dos critérios – fluência, flexibilidade e originalidade avaliados 
nas respostas aos desafios. 
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Conclusões 

As evidências que surtiram deste estudo de caso mostraram que a visão conjunta das 
problemáticas em análise – a relação dos alunos com a matemática e a relação entre a 
escola e a família – foi uma mais-valia na atuação realizada. A resolução cooperativa 
entre os alunos e familiares de desafios matemáticos potenciou a atração dos alunos pela 
Matemática e o desenvolvimento da sua criatividade; tal como, a Matemática, disciplina 
envolta de conceções pouco positivas por parte de pais e alunos, serviu como veículo de 
ligação entre a escola e a família. 

A dinâmica estabelecida através dos desafios matemáticos semanais mostrou-se uma 
janela de oportunidades que possibilitou a aproximação das famílias à escola e permitiu 
à investigadora estar mais próxima das famílias e alunos participantes, como os pais 
tiveram oportunidade de confirmar. 
Através desta iniciativa conseguiu-se contactar semanalmente com as famílias num 
clima positivo e de uma forma cada vez mais próxima e produtiva para as aprendizagens 
dos alunos. Para isto, reconhece-se também a importância da facilitação desta relação 
através do uso de ferramentas digitais, não sendo, esta prática, impedimento para 
nenhuma família participar nestas propostas. Algumas famílias que não tinham acesso à 
internet também foram participantes ativas na dinâmica semanal. 

O contacto semanal com os desafios matemáticos desenvolveu uma forte implicação 
dos participantes com a dinâmica, sendo crescente o envolvimento de alguns alunos 
desde a primeira proposta. Ao mesmo tempo foram sentidas mudanças na forma como 
alunos e famílias olhavam para a matemática, através de comentários naturalmente 
partilhados com a investigadora, das respostas dos participantes aos inquéritos e do 
testemunho da professora titular de turma. A matemática revestiu-se de uma imagem 
mais divertida e acessível. Com os êxitos conseguidos pelos alunos, foram 
desenvolvendo uma motivação intrínseca para as tarefas matemáticas (Middleton & 
Spanias, 1999).  
Relativamente à análise da criatividade das respostas, foram observadas, 
principalmente, características como: fluência e flexibilidade; notando-se ao longo da 
intervenção uma grande evolução ao nível da originalidade das respostas e da sua 
apresentação. A valorização de respostas originais promoveu nos alunos mais 
implicados o autodesafio de se mostrarem diferentes/únicos, o que revelou a 
importância da adoção de uma postura aberta à diversidade de respostas, por parte da 
professora, para a promoção da criatividade dos alunos (Sheffield, 2009).  

O conjunto de desafios propostos, e o conceito de uma intervenção em cooperação com 
a família, provaram ainda ser uma linha de trabalho dinâmica e potenciadora do trabalho 
de sala de aula, já que a investigadora pôde partir das respostas a cada desafio para 
introduzir novos temas e/ou consolidar outros conteúdos, envolvendo de uma forma 
mais natural na aprendizagem matemática a maioria dos alunos da turma.  
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um estudo que teve por objetivo 
desenvolver a compreensão dos números fracionários em alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico (3.º e 4.º anos de escolaridade), particularmente com o significado parte-todo, 
através da implementação de uma tarefa matemática envolvendo as bandeiras de 
diferentes países da União Europeia. Decorreu numa escola pública dum Agrupamento 
de Escolas em Faro. As aulas seguiram o modelo de ensino exploratório e decorreram 
no ano letivo de 2011/2012, aquando da implementação do ensino dos números 
racionais no âmbito do Programa de Matemática do Ensino Básico (2007). O estudo 
seguiu uma abordagem qualitativa e interpretativa, sendo que a recolha de dados 
resultou da observação direta na sala de aula e a análise dos dados sustentou-se na 
caraterização das estratégias dos alunos na resolução da tarefa matemática. Verificou-se 
que ambos os alunos revelaram facilidade em identificar a fração correspondente à parte 
vermelha em bandeiras divididas em partes geometricamente iguais e quando a cor 
vermelha aparece numa única região contínua. Em contraponto, os alunos 
(especialmente os do 3.º ano) apresentaram mais dificuldade quando as partes em que o 
todo está dividido são geometricamente diferentes ou quando a cor vermelha aparece 
dividida em distintas regiões da bandeira. Durante as discussões e análises críticas, os 
alunos conseguem apresentar justificações que revelam compreensão de conceitos 
matemáticos e definir estratégias de resolução para comparar as distintas regiões das 
bandeiras.  

Palavras-chave: racionais, 1.º ciclo, matemática, frações, parte-todo. 

 

Introdução 
Para contextualizar socialmente as atividades matemáticas, tornando-as mais 
estimulantes e enriquecedoras, os professores devem procurar tarefas matemáticas que 
se adequem às diversas realidades económicas, sociais e culturais dos alunos, 
aprofundando a compreensão e a aprendizagem da matemática (Gerdes, 2007). Nesta 
perspetiva educacional, o presente artigo pretende discutir o desenvolvimento da 
compreensão dos números fracionários em alunos do 1.º ciclo do ensino básico (3.º e 4.º 
anos), particularmente com o significado parte-todo, em situações de grandezas 
contínuas caracterizadas por regiões contínuas e descontínuas, com idênticas e distintas 
áreas, através da utilização de artefactos culturais, como são as bandeiras de países, 
neste caso da União Europeia.  
O estudo empírico decorreu, aquando da implementação do Programa de Matemática do 
Ensino Básico (2007), em duas turmas do 1.º ciclo do ensino básico, uma do 3.º ano e 
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outra do 4.º ano de escolaridade, no ano letivo de 2011/2012. As aulas foram 
integralmente dirigidas pelas professoras titulares das respetivas turmas e seguiram o 
modelo do ensino exploratório (Ponte, 2005), baseado nos momentos de apresentação 
da tarefa matemática, de trabalho autónomo dos alunos e de discussão da respetiva 
tarefa, com a inclusão das sistematizações das aprendizagens matemáticas. A 
planificação das aulas resultou de um processo de natureza colaborativa entre o autor 
deste artigo e as professoras titulares das turmas, por solicitação destas, como forma de 
colaboração formativa, aquando da lecionação, em ambas as turmas, dos números 
racionais no 1.º ciclo do ensino básico. 

Neste artigo, pretende-se sistematizar os conhecimentos revelados pelos alunos na 
identificação do número fracionário, com o significado parte-todo, quando as 
representações geométricas das regiões coloridas das bandeiras surgem: (i) de modo 
contínuo com iguais proporções, (ii) de modo contínuo com distintas proporções, (iii) 
de modo descontínuo com iguais proporções, e (iv) de modo descontínuo com distintas 
proporções. 

 

Números racionais no ensino da matemática 
O currículo matemático inclui tópicos que são essenciais ao desenvolvimento dos 
alunos, no entanto, muitas vezes, esses tópicos revelam-se barreiras em vez de 
oportunidades de aprendizagem. Os números racionais são um dos referidos tópicos, 
que ocupam um lugar de destaque no currículo (Barnett-Clarke, Fisher, Marks & Ross, 
2010; Carrapiço, 2016), tendo o seu estudo início logo nos primeiros anos de 
escolaridade, nos quais surgem de forma implícita, sendo cada vez mais aprofundado, à 
medida que avança o ciclo de estudos, sendo, por isso, construções matemáticas que 
devem ser adquiridas com tempo e um ensino adequado (Lamon, 2007). 

O conceito de número racional é uma das ideias matemáticas mais complexas, e 
igualmente importantes, que os alunos devem adquirir ao longo da sua vida escolar, 
sendo cruciais para que estes tenham sucesso nas suas experiências matemáticas futuras 
(Behr, Wachsmuth, Post & Lesh, 1984), daí a especial atenção atribuída a este tema por 
parte de inúmeros investigadores na área da educação matemática. Para Lamon (2007), 
de todos os tópicos do currículo matemático escolar, os números racionais são: (i) os 
mais complicados de desenvolver a compreensão nos alunos dada a sua natureza 
abstrata, uma vez que envolvem conceitos matemáticos complexos e (ii) os mais árduos 
de ensinar, tornando-se um grande desafio para os professores em sala de aula. Por 
outro lado, são dos temas mais cognitivamente desafiante e os mais essenciais para o 
sucesso escolar dos alunos.  

Diversas investigações na área da Educação Matemática, ao longo de vários anos, 
sugerem fracos resultados no trabalho com números racionais, por parte dos alunos. 
Estes parecem não compreender os diferentes significados do número racional ou as 
formas de o representar, pelo que não desenvolvem as verdadeiras aprendizagens 
significativas relativamente a este conceito. Têm sido referidos inúmeros aspetos que 
poderão estar relacionados a este facto, nomeadamente no que diz respeito à 
metodologia de ensino, que não se tem revelado a mais adequada, devendo, por isso, ser 
revista pelos professores (Lamon, 2007). Há efetivamente uma estreita relação entre as 
abordagens pedagógicas dos professores e os resultados de aprendizagem dos alunos, 
pelo que um adequado trabalho com frações pode fazer com que elas não sejam algo 
sem sentido para os estudantes (Ciscar & García, 1997). 
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Para Charalambous e Pitta-Pantazi (2007), na abordagem aos números racionais, alguns 
aspetos deverão ser tidos em consideração para que as experiências matemáticas dos 
alunos, como aprendentes, e também dos professores, como veículo que permite essa 
aprendizagem, sejam positivas. Os autores referem que, ao contrário daquilo que se 
verifica nos estabelecimentos de ensino, o professor deve colocar mais enfase na 
compreensão do conceito e menos nos procedimentos e algoritmos. A utilização precoce 
de regras e algoritmos não permite uma flexibilidade de pensamento, algo necessária no 
trabalho com este universo numérico. A atividade do aluno em sala de aula resume-se a 
exercícios rotineiros, realizados sem compreensão ou atribuição de significado, não 
desenvolvendo o sentido de número (McIntosh, Reys & Reys, 1992) nos alunos.  

Uma abordagem às frações com o significado parte-todo é de extrema importância para 
a compreensão do conceito de número racional e deve ser devidamente trabalhada e 
explorada pelo professor na concretização da sua ação didática em sala de aula (Ciscar 
& García, 1997; Monteiro & Pinto, 2005). No entanto, uma vez que compreender as 
frações envolve compreender todas as subconstruções (medida, razão, operador e 
quociente), o professor deve trabalhar a fração como parte-todo, complementando-a 
com os restantes significados da fração, de forma articulada, para que os alunos não 
fiquem com uma conceção empobrecida de número racional, uma vez que as diferentes 
personalidades dos números racionais estão intrinsecamente ligadas (Kieren, 1988; 
Lamon, 2007). 

A seleção das tarefas a apresentar em sala de aula é um ponto crucial para o sucesso das 
aprendizagens dos alunos, devendo, como tal, permitir que estes reconstruam 
continuamente ideias matemáticas importantes, através de situações contextualizadas, 
que proporcionem um trabalho com frações que potencie a construção do conceito 
(Ponte & Quaresma, 2014). Para Lamon (2007), os alunos precisam de um 
espaço/oportunidade onde possam desenvolver as ideias de unidade e equivalência de 
frações, tão fundamentais no trabalho com estes números, ou técnicas para comparar no 
sentido de avaliar o tamanho relativo dos números fracionários e tempo para trabalhar 
sem regras para que desenvolvam o sentido de fração com flexibilidade de pensamento. 
No entanto, tão importante como a seleção das tarefas é a discussão sobre elas, se for 
bem conduzida e no momento certo, para que proporcionem verdadeiras oportunidades 
de aprendizagem aos alunos (Barnett-Clarke et al, 2010). 
A resolução de problemas, onde as frações surgem de forma natural e contextualizada, 
desempenham um papel central no ensino e na aprendizagem dos números racionais, 
devendo, por isso, ser uma cultura em sala de aula. A resolução de problemas deverá 
levar o aluno a investigar e compreender cada situação, onde tem a oportunidade de 
desenvolver e aplicar diversas estratégias, verificar e interpretar os resultados e 
generalizar soluções, tornando-o um aluno certamente mais confiante. Torna-se 
importante selecionar bem as tarefas para maximizar as oportunidades de aprendizagem 
dos alunos, para que estes desenvolvam o raciocínio matemático, bem como habilidades 
de comunicação, que possa ir além da aplicação de um algoritmo. Acontece que, muitas 
vezes, os professores têm alguma dificuldade em integrar a resolução de problemas no 
currículo, pelo que os problemas apresentados aos alunos podem igualmente apresentar-
se como desafios, tanto como obstáculos, dependendo das escolhas do professor. Um 
bom problema deve ser rico, interessante e desafiador, tendo em atenção os conceitos 
matemáticos envolvidos e o contexto em que a matemática é apresentada para permitir 
as relações matemáticas construídas pelos alunos (Freiman & Manuel, 2015; NCTM, 
2010). Deste modo, a matemática, neste caso particular, o ensino dos números racionais, 
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deve ser ensinada com resolução de problemas e não apenas com a finalidade de aplicar 
os conhecimentos adquiridos anteriormente (Vale, Pimentel & Barbosa, 2015). 
 

Tarefas matemáticas – vermelho em bandeiras  

As tarefas matemáticas discutidas neste artigo foram idealizadas a partir das bandeiras 
de alguns países da União Europeia, concretamente da fração de vermelho (nos seus 
diferentes tons) existente em algumas dessas bandeiras. Optou-se por apresentar aos 
alunos bandeiras de países com as caraterísticas sistematizadas atendendo às 
caraterísticas das regiões coloridas: 

Alemanha Bélgica França Holanda 

    

Itália Malta Polónia  

Com faixas 
horizontais ou 
verticais de 
proporções 
idênticas 

   

 

Portugal República 
Checa   

Região 
vermelha 
continua 

Com faixas 
horizontais, 
verticais ou 
triangulares 
de proporções 
distintas   

  

Áustria    Com faixas 
horizontais de 
proporções 
idênticas 

 

   

Espanha Letónia   

Região 
vermelha 
descontinua Com faixas 

horizontais de 
proporções 
distintas 

  
  

 

Nas bandeiras dos países do mundo existem diferenciadas situações em relação às 
distintas cores, contudo, em geral, apresentam regiões retangulares ou triangulares, em 
iguais e distintas proporções, com regiões da mesma cor em áreas contínuas ou 
descontínuas, com insígnias que podem ser brasões, estrelas, luas, cruzes, etc. Existem 
bandeiras que não estão incluídas nesta classificação porque apresentam na sua 
composição retangular regiões circulares, como é o caso das bandeiras do Japão e do 
Brasil, mas, nestes casos, as relações existentes entre as regiões de distintas cores 
extravasam os números racionais, dado que a área de um círculo é um número 
irracional. 
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As tarefas matemáticas propostas aos alunos tiveram por base as bandeiras dos doze 
países referidos, tendo sido distribuídas num única folha sem qualquer ordenação 
específica, e as duas questões enunciadas foram bastante claras e sem indicações 
especiais (apenas salientou-se que as cores das insígnias das bandeiras não seriam 
consideradas): (i) Identifica os países em que a cor vermelha ocupa metade da bandeira; 
e (ii) Nas restantes bandeiras, encontra a relação existente entre a cor vermelha e as 
outras. Escreve-as. A opção pela primeira questão teve por objetivo garantir que os 
alunos compreendiam a investigação proposta em relação à fração da cor vermelha nas 
bandeiras e a segunda questão foi tão aberta quanto possível com o propósito de não 
condicionar o trabalho dos alunos. 

 

Intervenção educativa e design da investigação  
As tarefas matemáticas propostas aos alunos tiveram como objetivo desenvolver a 
compreensão dos números fracionários em alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
particularmente com o significado parte-todo e decorreram de um trabalho de natureza 
colaborativa entre o autor deste artigo e as professoras de duas turmas, do 3.º ano e do 
4.º ano de escolaridade, no ano letivo de 2011/2012, numa época em que estas estavam 
a implementar o ensino dos números racionais no âmbito do Programa de Matemática 
do Ensino Básico (2007). A unidade de ensino compreendeu quatro aulas de 
matemática, com cerca de hora e meia cada, envolvendo um conjunto de tarefas 
matemáticas idênticas nas duas turmas que incluíam diferentes significados das frações, 
nomeadamente como operador, quociente e parte-todo, com especial enfoque neste 
último. Ambas as docentes já tinham, anteriormente, trabalhado com os alunos algumas 
frações de numerador unitário, como um meio ou um terço, como operador.  

As tarefas matemáticas propostas aos alunos, de ambas as turmas, incluíram os números 
racionais na forma de fração com o significado de operador em grandezas discretas 
(colar de contas de diversas cores), de quociente em grandezas contínuas (divisão de 
sandes), de parte-todo em grandezas contínuas e discretas (dobragem de fitas unitárias, 
palavras (vogais e consoantes) e bandeiras), incluindo a reconstituição da unidade 
(problemas com chocolates). A tarefa matemática das bandeiras, foco desta 
investigação, foi realizada na última destas aulas, portanto, os alunos já tinham 
abordado os números racionais, na forma de fração, com o significado de operador e de 
quociente, com a identificação da parte, conhecido o todo, e com a reconstrução da 
unidade. Neste artigo, analisa-se os conhecimentos e dificuldades revelados pelos 
alunos na identificação do número fracionário, com o significado parte-todo, em áreas 
distintas, com iguais e diferentes proporções, de formas geométricas retangulares, como 
são as bandeiras dos países. 
As aulas decorreram de acordo com o modelo de ensino exploratório, valorizando a 
discussão em grupo turma. Neste tipo de ensino, como defende Ponte (2005), os alunos 
realizam as suas descobertas e constroem o seu conhecimento de forma mais autónoma, 
sendo que grande parte do trabalho resulta da exploração dos próprios alunos, 
desenvolvendo aprendizagens em sala de aula tanto através das tarefas que realizam 
como da reflexão sobre elas. Nesta abordagem, para além da importância da seleção das 
tarefas, há uma grande enfase nos momentos de reflexão, discussão e análise crítica, 
tendo por base o trabalho prático previamente desenvolvido pelos alunos e, de certo 
modo, pelo professor. As professoras apresentaram a tarefa das bandeiras através da 
distribuição pelos alunos do enunciado e das bandeiras em suporte papel, com recurso à 
participação dos alunos na leitura do enunciado. Em ambas as turmas, cada grupo de 
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dois alunos trabalhou individualmente, por vezes com o apoio e incentivo da respetiva 
professora. Na fase da discussão e análise crítica, os grupos de alunos apresentaram as 
suas produções matemáticas interagindo com a professora, que conduzia a discussão, e, 
por vezes, com os outros alunos, em função de possíveis desacordos em relação à 
resolução de parte da tarefa matemática. 

O estudo assumiu uma abordagem qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994), 
atendendo à natureza dos dados e ao significado das ações. Para recolha e análise dos 
dados recorreu-se a uma observação direta e participante do autor deste artigo, os 
encontros de planificação das aulas com as professoras titulares de turma foram 
gravados em áudio e as aulas foram integralmente gravadas em vídeo e, posteriormente, 
foram transcritos os episódios relevantes para a identificação das estratégias dos alunos 
na resolução e discussão das tarefas matemáticas. A recolha dos dados decorreu em 
duas turmas do 1.º ciclo do ensino básico, uma do 3.º ano de escolaridade (com vinte e 
dois alunos) e outra do 4.º ano de escolaridade (com vinte e quatro alunos), numa 
Escola Básica dum Agrupamento de Escolas em Faro. As duas turmas não 
apresentavam especiais dificuldades na aprendizagem da matemática existindo, 
contudo, alunos (em cada uma das turmas) com um significativo conhecimento 
matemático em relação aos restantes. Na análise dos dados, optou-se por tentar dar 
sentido às atividades dos alunos tendo em conta a caracterização das diferentes 
situações da região vermelha existente nas bandeiras dos países anteriormente referidos. 

 

Resultados dos alunos  
Os dados relativos às produções dos alunos apontam para a identificação da fração 
referente à região vermelha nas bandeiras com relativa facilidade nas situações em que 
as bandeiras são compostas por duas faixas de igual dimensão, com orientação 
horizontal ou vertical, como é o caso das bandeiras de Malta e da Polónia, ou por três 
faixas de igual dimensão, com orientação horizontal ou vertical, como são os casos das 
bandeiras da Alemanha, da Bélgica, da França, da Holanda e de Itália. Estes dados 
revelam alguma facilidade em identificar um meio ou um terço numa superfície em que 
existem duas ou três partes iguais. Neste caso, os alunos de ambos os anos não 
mostraram dificuldades nas situações em que as diferentes cores nas bandeiras eram 
representadas por regiões contínuas e de idênticas proporções. 
No caso da bandeira da Áustria, com três faixas de igual dimensão, duas vermelhas em 
regiões descontínuas e uma branca, os alunos de ambos os anos de escolaridade 
manifestaram pequenas dúvidas em relação à fração de dois terços de vermelho. No 
caso do 3.º ano de escolaridade, estas interrogações resultaram da identificação da 
porção de vermelho em relação ao todo da bandeira: 

Alice: – Áustria é dois terços. 

Alguns alunos interrogam-se em relação aos dois terços de vermelho na 
bandeira da Áustria. 

Professora: – Nádia, porque é que tu dizes que não é dois terços? 

Leonor (clarificando dúvida da sua parceira Nádia): – Tu só contaste com 
a parte branca, não contaste este mais metade … 

Professora: – É ou não? Já está convencida?  

Nádia: – Sim. 
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Professora: – Toda a gente tem assim, Áustria dois terços? 

[3.º ano de escolaridade] 
No caso dos alunos do 4.º ano de escolaridade, um dos grupos, de dois alunos, integrou 
a Áustria nos países cuja cor vermelha na bandeira representava um terço, não 
atendendo à existência de duas faixas da mesma cor: 

Professora (dirigindo-se aos dois alunos que estão no quadro): – Têm 
mais alguma com um terço? 

Alunos: – Áustria. 

Professora: – Áustria. 

Outros alunos: – Não. 

Professora: – Não. Então, vamos lá ver, aqui não há acordo. Então vamos 
lá ver porque é que vocês disseram que era um terço. 

(…) 

Professora (dirigindo-se aos alunos que estão no quadro): – Desenha lá 
aqui a bandeira. Tenta mais ou menos desenhar. Qual é a parte 
que é vermelha? Essa e essa (os alunos indicam as duas faixas 
exteriores). Isso é um terço?  

Alunos: – Não. 

Professora: – Então é o quê? 

Vários alunos: – Dois terços. 

[4.º ano de escolaridade] 

Nas restantes situações, com bandeiras com faixas de diferentes dimensões, com a cor 
vermelha numa região contínua, como no caso de Portugal e da República Checa, ou 
com a cor vermelha em duas regiões não contínuas, como no caso de Espanha e da 
Letónia, os alunos de ambos os anos de escolaridade, com especial pertinência no 3.º 
ano, revelaram dificuldades acrescidas na identificação da fração correspondente à 
região vermelha de cada uma das bandeiras. Esta dificuldade foi expressivamente 
ilustrada por um dos grupos:  

Alice: – Nós não fizemos mais (após apresentação das situações em que a 
região vermelha das bandeiras era um meio, um terço ou dois 
terços). 

Professora: – Não havia mais bandeiras? 
Miguel: – Não estavam bem divididas. Não eram metades. (…) Uma 

parte era maior do que a outra (referindo-se à bandeira de 
Portugal). 

[3.º ano de escolaridade] 

No caso de Portugal, a generalidade dos alunos começou por considerar que a região 
vermelha correspondia a dois terços da bandeira (sem considerar o brasão de armas):  

Professora: – Têm mais alguma com dois terços? 

Alunas: – Temos Portugal. 
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Professora: – Elas têm Portugal com dois terços. Toda a gente concorda 
com dois terços? 

Alunos: – Sim. 

Hugo: – Não. 

[4.º ano de escolaridade] 

Os dois terços de vermelho na bandeira de Portugal resultaram de uma apreciação 
global e não da medida de cada uma das regiões coloridas: 

Raquel: – Parece que o vermelho é o dobro do verde. Dividi ao meio (a 
parte vermelha) e o vermelho é dois terços. 

[4.º ano de escolaridade] 

Contudo, a razão do vermelho na bandeira de Portugal não foi unânime em ambas as 
turmas: 

António: – A parte verde não é bem um terço da bandeira. É um 
bocadinho maior. 

 [3.º ano de escolaridade] 

Este questionamento partiu dos alunos, nos dois anos de escolaridade, com um evidente 
conhecimento matemático mais significativo em relação à turma. Em ambas as turmas 
optou-se pela relação de três quintos de vermelho (medidas oficiais), deduzidos pelos 
alunos no quarto ano de escolaridade e com a ajuda da professora no terceiro ano de 
escolaridade. No caso do 4.º ano, um dos alunos propôs a referida relação, explicando 
com a divisão da bandeira em cinco faixas verticais: 

Hugo: – Três quintos de vermelho e dois quintos de verde. Assim (divide 
a parte verde em duas faixas verticais), assim e assim (divide a 
parte vermelha em duas faixas verticais). Para isto ser um terço e 
dois terços (referindo-se às regiões coloridas da bandeira), o 
vermelho tinha de ser o dobro do verde. Eu medi e não deu. Se 
fosse dois terços, o vermelho tinha de medir 4,6 cm [medidas do 
modelo da bandeira, largura da região verde é 2,3 cm e largura da 
região vermelha é 3,9 cm]. Três quintos é mais aproximado do 
que dois terços. 

[4.º ano de escolaridade] 

Apesar da bandeira portuguesa ser bicolor, sem considerar o brasão de armas, o facto 
das duas faixas verticais não terem as mesmas dimensões resultou num acréscimo de 
dificuldade na análise da fração entre o vermelho e a bandeira na sua totalidade. As 
tarefas matemáticas de identificação parte-todo que apresentam regiões de igual 
dimensão ou previamente divididas em sub-regiões idênticas são limitativas na 
definição de estratégias para determinar a relação existente entre duas regiões. 
A dificuldade na identificação da fração de vermelho ocorreu igualmente no caso da 
bandeira da República Checa. Para os alunos, a existência de três cores distintas, em três 
regiões contínuas, determinou que, numa primeira hipótese, cada cor seria representada 
por um terço: 

Alunos: – Um terço, a bandeira tem três partes, a branca, a azul e a 
vermelha. 
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[4.º ano de escolaridade] 

Eduardo: – A figura toda está dividida em três partes. 
[3.º ano de escolaridade] 

Esta abordagem dos alunos em considerarem que uma bandeira com três regiões de 
cores distintas seriam geometricamente equivalentes, em resultado de uma estrutura 
rígida de divisões equitativas, foi salientada pela professora do 4.º ano, num encontro de 
reflexão, após a aula: «Estão três partes, uma delas é um terço». A grande maioria dos 
alunos do 3.º ano de escolaridade não resolveu, durante o trabalho autónomo, a tarefa 
matemática de análise da relação entre o vermelho e as restantes cores na bandeira da 
República Checa, acharam mesmo que não era possível: 

Miguel: – A República Checa não dá para fazer. 

[3.º ano de escolaridade] 
Contudo, alguns alunos definiram como estratégia dividir a bandeira da República 
Checa em quatro e oito partes, originando uma abordagem distinta na construção da 
relação entre o vermelho e as restantes cores (ilustra-se com a bandeira checa para 
melhor visualização da explicação efetuada no quadro): 

	

Bandeira da República Checa. 

Raquel: – Reparei que a parte azul (indicando na bandeira) não é exatamente 
igual à parte vermelha (indicando na bandeira). Continuamos este risco 
para ser mais fácil ver metade da bandeira (prolongado o traço da 
fronteira entre as cores vermelha e branca). E dividi outra vez ao meio 
(divide na vertical ao meio, passando pelo vértice do triângulo azul). 
Ficou dividida em quatro partes. Então, seria um quarto (preenchendo o 
canto inferior direito) e meio (dividindo o canto inferior esquerdo ao 
meio), porque esta parte aqui, dividida em metade. Então achamos que a 
parte vermelha é um quarto e meio. 

[4.º ano de escolaridade] 

Com a ajuda da professora, os alunos do 4.º ano de escolaridade dividiram a bandeira 
em oito triângulos iguais e encontraram o valor de três oitavos para a fração 
representativa da região vermelha na bandeira checa. Os alunos do 3.º ano de 
escolaridade mostraram o mesmo resultado com apoio da docente na divisão da 
bandeira em oito partes iguais. Em nenhuma das turmas surgiu a hipótese de descobrir 
que a parte azul é um quarto e que a branca e a vermelha são iguais e totalizam três 
quartos, originando que cada uma destas cores será metade de três quartos, ou seja três 
oitavos. 

Nas situações em que as bandeiras apresentavam faixas de diferentes dimensões com a 
cor vermelha em duas regiões não contínuas, como no caso de Espanha e da Letónia, os 
alunos de ambas as turmas apresentaram dificuldades, sendo mais notórias no caso da 
Letónia. No caso da bandeira espanhola, os alunos não manifestaram significativa 
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dificuldade na integração desta bandeira nos países em que a cor vermelha ocupa 
metade da bandeira (primeira questão), contudo surgiram pequenas dúvidas que foram 
rapidamente esclarecidas pelos restantes alunos: 

António: – Aqui na Espanha também é metade porque esta parte 
vermelha (faixa exterior inferior) mais esta parte vermelha (faixa 
exterior superior) é igual à parte amarela toda. 

[3.º ano de escolaridade] 
A discussão desta situação originou uma correspondência entre um meio e dois quartos: 

Gonçalo (com apoio no desenho): – Duas partes vermelhas fazem uma 
amarela. 

(…) 

Professora: – Quer dizer que esta amarela aqui (indicando na 
representação) é igual… Se nós divide-se-mos… Como é que ia 
ficar igual a uma destas (indica uma das listas exteriores)? 

Gonçalo: – Se dividirmos ao meio. 

(…) 

O aluno Gonçalo desenha um traço horizontal dividindo a bandeira em 
quatro faixas. 

(…) 

Professora: – Nós podemos representar as duas partes vermelhas, é um 
meio, mas podemos representar de outra maneira. É um meio, 
metade, mas também pode ser … (Gonçalo escreve 2/4) dois 
quartos. 

[4.º ano de escolaridade] 

No caso da bandeira da Letónia, em que a fração do vermelho é cinco sextos, nas 
medidas oficiais, os alunos não encontraram esta relação (cada faixa vermelha exterior é 
duas vezes e meia a faixa branca interior) ficando por duas soluções que podem ser 
consideradas corretas por excesso (quatro quintos) e por defeito (seis sétimos). Tal 
como nos casos anteriores, os alunos propuseram valores em que cada faixa teria a 
mesma dimensão: 

Alice: – Letónia é dois terços, duas partes vermelhas. 

[3.º ano de escolaridade] 
Teresa: – Eu acho que pusemos um terço, mas agora acho que não é 

porque a do meio (refere-se à lista branca) não é igual às outras 
duas. 

[4.º ano de escolaridade] 

Após a invalidação, pelos alunos, da solução de dois terços: 
António: – Não está dividida em três partes iguais. É mais de dois terços 

porque a parte branca não é igual a uma das partes vermelhas. A 
parte branca não é um terço porque não está dividida em três 
partes iguais.  

[3.º ano de escolaridade] 
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Os alunos discutiram as hipóteses de dividir as listas vermelhas em duas partes, 
totalizando cinco faixas: 

Rita: – Uma parte vermelha pode ser dividida por duas vezes com o 
bocado da parte branca. 

[3.º ano de escolaridade] 

E também dividiram a bandeira da Letónia em sete faixas iguais: 

Leonor: – Seis sétimos. Isto (faixa branca) é igual a isto (um terço da 
faixa vermelha superior). Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 
sete. Esta parte aqui é branca (faixa central), então são seis 
sétimos. 

[3.º ano de escolaridade] 

A relação de seis sétimos prevaleceu, em função do modelo da bandeira fornecida aos 
alunos. Os alunos do 4.º ano recorreram com mais regularidade às medidas dos modelos 
das bandeiras: 

Hugo: – Seis sétimos é mais aproximado. Medi esta parte [branca], 0,6 
cm. E cada parte destas, vermelha, media 1,6 cm. (…) Então seis 
sétimos, para ser exato tinha de medir 1,8 [cm], mas quatro 
quintos tinha de medir 1,2 [cm]. Portanto é mais aproximado seis 
sétimos. 

[4.º ano de escolaridade] 

As bandeiras de alguns países da União Europeia com distintas características no que se 
refere às regiões de cor vermelha (em diferentes tons) revelaram as dificuldades dos 
alunos na identificação da fração de uma dada região quando as diferentes regiões não 
apresentavam as mesmas dimensões e quando existiam (da mesma cor, neste caso 
vermelho) em regiões não contínuas. Em síntese, é possível realçar que os alunos 
manifestaram maiores dificuldades quando a cor vermelha das bandeiras apresentava-se 
em regiões contínuas, com proporções distintas, e em regiões descontínuas em ambos os 
casos, proporções idênticas e distintas. As dificuldades, manifestadas em ambas as 
turmas, tiveram maior relevância no 3.º ano de escolaridade. 

 

Considerações finais 

Salientamos que a realização desta tarefa matemática, implementada no sentido de uma 
abordagem aos números fracionários, proporcionou momentos em que os alunos 
assumiram um papel ativo no seu próprio processo de aprendizagem, nomeadamente na 
discussão de diferentes pontos de vista. Os alunos tiveram oportunidade de utilizar 
livremente as suas próprias estratégias de resolução, por vezes informais, e explicar os 
seus raciocínios num ensino mais contextualizado, o que permitiu que desenvolvessem 
compreensão acerca de aspetos importantes na construção do conceito de número 
racional.  

Os dados relativos ao desempenho dos alunos alertam para o risco de um ensino 
baseado apenas em tarefas matemáticas de identificação da fração caracterizada por 
unidades divididas em regiões de igual dimensão, demarcadas em regiões contínuas. As 
situações em que a unidade é composta por partes de distintas medidas ou 
configurações, obrigaram à definição de estratégias de resolução de problemas, por 
parte dos alunos, revelando momentos de significativa aprendizagem matemática. Os 
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alunos não relevaram estratégias de resolução de subtração das partes em relação ao 
todo, mas sempre no sentido aditivo das partes para composição da unidade. Cabe ao 
professor o importante papel de selecionar as tarefas mais adequadas à sua prática letiva 
e, neste aspeto, a utilização de tarefas apoiadas em representações geométricas com 
diferentes características potencializaram o entendimento conceitual de número racional 
conduzindo a uma aprendizagem matemática significativa por parte dos alunos. 

As tarefas matemáticas inspiradas nas bandeiras dos países revelaram-se um 
interessante recurso, com uma dimensão cultural, ao permitirem trabalhar a fração, com 
o significado parte-todo, em distintas situações de partes idênticas e distintas, em 
grandezas contínuas com regiões contínuas e descontínuas. Ao estender esta tarefa 
matemática aos países do mundo, podemos identificar outras bandeiras com 
caraterísticas matemáticas relevantes, em relação à região vermelha, como a unidade 
(Marrocos), metade com formas triangulares (Eritreia), um terço com triângulos e 
paralelogramo (República do Congo) e três quartos (Timor Leste). Existem bandeiras 
em que a fração de vermelho não é imediata por processos geométricos de comparação 
das regiões, como por exemplo as bandeiras do Reino Unido ou da Dinamarca. No caso 
de bandeiras retangulares com regiões circulares, como no caso do Japão ou do Brasil, a 
relação entre o círculo e a totalidade da bandeira é caracterizada por um número 
irracional, em resultado da área do círculo, transformando-se num desafio para os 
alunos do 2.º ciclo do ensino básico, motivando até em níveis de ensino posteriores uma 
discussão sobre razões entre regiões poligonais e não poligonais. 
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Este poster pretende apresentar o quadro teórico de uma investigação em curso sobre 
como professores de matemática desenvolvem o seu ensino com tecnologia a partir da 
avaliação reguladora na sala de aula. 

 
Palavras- chave: Avaliação reguladora; Tecnologias digitais; Regulação do ensino, 
Trabalho colaborativo. 

Este estudo visa compreender como, num ambiente de trabalho colaborativo, dois 
professores de matemática desenvolvem e usam estratégias de avaliação reguladora na 
melhoria do seu processo de ensino, integrando a utilização de tecnologias.  
O estudo de natureza interpretativa com design de estudo de caso desenvolveu-se num 
contexto de trabalho colaborativo entre a investigadora e dois professores de 
Matemática, a lecionar o 5.º ano de escolaridade, ao longo de todo um ano letivo. A 
recolha de dados recorreu à observação de aulas e sessões de trabalho, entrevistas aos 
professores caso e recolha documental, sendo a análise de conteúdo o método usado na 
análise. 

Na avaliação reguladora a comunicação assume um papel de grande importância, assim 
como os erros que são a forma mais promissora de compreender como o aluno está a 
pensar (Santos, 2016). Não só o professor deve recolher informação pertinente, no 
sentido de conhecer melhor o aluno no seu processo de aprendizagem e poder reorientá-
lo, como o aluno deve conseguir identificar as suas dificuldades para as ultrapassar. 
Deste modo, as práticas avaliativas deixam de ocorrer em momentos formais de 
avaliação para decorrem ao longo dos momentos de aprendizagem.  

As tarefas utilizadas para a aprendizagem, como elementos de avaliação reguladora, 
devem incluir questões que possam servir como lentes para compreender o processo de 
aprendizagem (Smith & Smith, 2014). Assim, para se construírem tarefas com este 
propósito é necessário combinar questões relativas a uma atividade em que se pretende 
que o aluno aprenda algo, com questões que possam contribuir para o conhecimento 
sobre o que ocorreu, mas também com indicações sobre para onde se pretende ir (Smith 
& Smith, 2014). 
A utilização da tecnologia alerta para a sua influência no que é ensinado pois através da 
utilização das ferramentas tecnológicas os alunos poderão resolver problemas mais 
complexos e que de outra forma estariam inacessíveis a alunos mais novos (NCTM, 
2007).  

Para uma utilização das tecnologias digitais em sala de aula, Pierce e Stacey (2012) 
apresentam um quadro conceptual com dez amplas oportunidades pedagógicas do seu 
uso para beneficiar a aprendizagem. Este mapa apresenta uma estrutura organizada em 
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três níveis, tendo em consideração: o tipo de tarefas; o estilo de interação em sala de 
aula; e, as perspetivas sobre o assunto que devem promover (Pierce & Stacey, 2012).	
A ação do professor quanto à organização e orientação do uso dos artefactos disponíveis 
para uma determinada tarefa matemática pode ser relativa: à configuração do ambiente 
de ensino e à forma como os artefactos estão envolvidos no contexto; às decisões do 
professor sobre as tarefas a incluir na sala de aula, ao papel reservado aos artefactos e às 
técnicas a serem desenvolvidas pelos alunos; às decisões e às ações que o professor usa 
no momento e à forma como lida com situações inesperadas quer da tarefa matemática, 
quer da ferramenta tecnológica (Drijvers et al., 2010). 
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Introdução 
Atualmente existem diversas ferramentas tecnológicas que permitem o desenvolvimento 
“das capacidades, dos conhecimentos e das competências matemáticas, muitas das quais 
disponíveis gratuitamente online” (Costa, Rodriguez, Cruz & Fradão, 2012, p.66). A 
utilização de softwares adequados, em especial no ensino da geometria, “permite a 
visualização quase imediata das imagens geradas quando os alunos fazem conjecturas 
sobre propriedades e relações (…) e procuram testá-las e justificá-las” (Abrantes, 
Serrazina & Oliveira, 1999, p. 63). O software SIMIS permite-nos esta oportunidade – 
criado em 1999 por investigadores da Universidade de Maringá, é um recurso 
disponível de acesso gratuito que simula diversas simetrias no plano, com interface em 
português (Gerônimo, 2016). 
Este poster tem como objetivo apresentar os resultados de um estudo desenvolvido com 
recurso ao software SIMIS. Em particular, pretende-se compreender como os alunos 
usam o SIMIS para construir figuras com simetria de reflexão. 

 

Metodologia 
O estudo realizou-se numa escola básica do Alentejo, com uma turma de 2.º ano, com 
20 alunos. Foi realizada uma experiência de ensino, conduzida pela primeira autora do 
póster, constituída por dez tarefas de exploração da simetria de reflexão, 
proporcionando aos alunos o uso de recursos diversos (papéis, espelhos e computador). 
Quatro dessas tarefas recorreram ao SIMIS e uma delas é o foco da presente análise. 
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Exemplo de uma tarefa: Construindo a reflexão  

 
Figura 1: Tarefa “Construindo a reflexão” 

 

Resultados  

Era pretendido com esta tarefa que os alunos se familiarizassem com as funcionalidades 
do software SIMIS e que explorassem os seus conhecimentos sobre o conceito de 
simetria de reflexão. 
Os alunos, organizados em pares/trios por computador, responderam às questões da 
tarefa em papel, a partir da observação que faziam do ecrã com as imagens que 
construíam no SIMIS. 

 

   
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de resposta no ecrã às questões 4 e 5 

 

Em resposta às questões 4 e 5, os alunos conseguiram aperceber-se que o computador 
lhes devolvia sempre uma imagem com a mesma forma e dimensão daquela que eles 
desenhavam. No entanto, não se referiam explicitamente à reflexão, nem fizeram sequer 
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menção ao papel da reta horizontal, que parecia para eles funcionar somente como uma 
divisória do ecrã. Isto pode ficar a dever-se ao facto de as figuras que tendencialmente 
desenhavam eram elas mesmas simétricas e ficaram em posições em que não se 
distinguia que a devolução pelo computador era a da imagem refletida (figura 2 e 3).  

 
Figura 3: Resposta de um par de alunos à questão 4 

 

No entanto, já na resposta à questão 6, os alunos que desenharam um triângulo 
aperceberam-se da mudança de orientação da figura, como se pode ver no excerto da 
figura 4 e na figura 5. 

 

 
Figura 4: Resposta dos alunos a questão 6  

 

 
Figura 5: Ecrã relativo às questões 4, 5 e 6  

 

Na resposta à questão 6, os grupos concluíram com facilidade que obtinham uma única 
figura composta por duas metades, devolvendo o computador uma metade igual a que 
eles desenhavam. Mas não foi fácil mobilizarem este conhecimento para responder à 
questão 7, na qual tinham de conseguir identificar o quadrado e o coração como figuras 
simétricas, localizar os respetivos eixos de simetria e reproduzir metade da figura 
partindo da reta eixo de reflexão. 
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Figuras 6: Desenho de quadrados e corações 

 

No entanto, após algumas tentativas goradas, os alunos perceberam como usar o 
programa para construir as figuras. A figura 6 mostra o caso de um par de alunos que 
foram especialmente bem sucedidos, conseguindo obter um coração quase perfeito, 
embora no que diz respeito ao quadrado se tenham ficado pela obtenção de um 
rectângulo. 

 

Observações finais 
O SIMIS foi facilmente usado pelos alunos. Para construir figuras simétricas, a maior 
dificuldade não consistiu em reconhecer a simetria na figura original, mas sim em 
desenhar exclusivamente a metade da figura a partir da reta.  

O facto de o SIMIS possibilitar a obtenção de figuras rigorosamente simétricas, com 
grande rapidez e em grande quantidade, e exibindo diferença de cor entre o original 
desenhado e o obtido por construção pelo SIMIS, criou condições para que os alunos 
pudessem experimentar e autocorrigir as figuras que desenhavam.  
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Atualmente diversa informação é apresentada na forma de gráficos, tabelas e medidas 
matemáticas, exigindo um nível de análise que a literacia estatística poderá proporcionar 
aos cidadãos. A formação estatística recebida pelos alunos influencia a sua formação 
enquanto cidadãos informados e responsáveis. 

O manual escolar é apontado como o principal meio didático utilizado em sala de aula 
(Quintas, Oliveira & Ferreira, 2009). Torna-se crucial o estudo deste instrumento, pois o 
seu uso é referido como tendo “significativas repercussões na aprendizagem” (APM, 
1998, p. 89). 
Analisando as tarefas propostas por três manuais do 8º ano de escolaridade no tema 
“Organização e Tratamento de dados”, pretendemos responder às seguintes questões: 

• Em que medida os manuais estão de acordo com os conteúdos e objetivos que 
constam nos documentos oficiais da disciplina de Matemática? 
 

• Quais os tipos de tarefas que são propostas pelos manuais no âmbito do tema? 

• Quais as capacidades estatísticas que são abordadas e exigidas aos alunos nas 
tarefas propostas? 

O objetivo é perceber como é que o manual escolar, em conjunto com as indicações 
curriculares portuguesas, contribui para a formação de alunos estatisticamente literados. 
 

Metodologia 

Foi utilizada uma metodologia de investigação qualitativa com tratamento de dados de 
natureza qualitativa e quantitativa. Realizou-se uma recolha simultânea de ambos os 
tipos de dados (Creswell, 2012).  
Os três manuais analisados são do 8ºano e de editoras diferentes. A escolha baseou-se 
em: considerarmos que correspondem aos manuais mais vendidos, que têm abordagens 
diferentes do tema e pelo facto de termos acesso direto aos mesmos. 
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Foi utilizado o modelo proposto por Ponte (2005) para a classificação de tarefas. Estas 
podem ser classificadas segundo o grau de desafio matemático e o grau de estrutura: 

• Tarefas um nível de desafio reduzido e uma resposta fechada constituem um 
exercício. 

• Tarefas com um nível de desafio elevado e uma resposta fechada denominam-se 
de problema. 

• Tarefas associadas a uma resposta aberta, mas com um nível de desafio reduzido 
classificam-se como exploração. 

• Tarefas com um desafio elevado e com resposta aberta constituem investigações. 

A recolha de dados foi feita através do estudo das tarefas e da análise das mesmas 
utilizando um conjunto de categorias tendo por base um estudo de Ponte e Fonseca 
(2001): 
 

Categoria Exemplo 

Colocar questões, 
recolher, organizar 
e representar dados 

(1) 

 

Interpretação de 
dados usando 

métodos e conceitos 
(2) 

 

 

Desenvolver e 
avaliar inferências 

(3) 

 

 

Utilizar a 
tecnologia como 
meio de análise e 

tratamento 
estatístico 

(4) 

- Utilização de programas de análise de dados; 
- Realização de pesquisas para a recolha de dados. 

 

 

Análise de Resultados 

Existe uma incidência no cálculo das medidas estatísticas, onde os conteúdos são 
apresentados de forma fiel em relação ao Programa. 
Relativamente às tarefas, verifica-se o seguinte: 
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Tabela 1 – Classificação das tarefas propostas pelos manuais. 

 
A nível de competências a desenvolver, verificamos os seguintes valores: 

 
Tabela 2 – Categorização das tarefas propostas pelos manuais. 

 

 

 

Considerações Finais 
Existe uma predominância de tarefas de desafio reduzido e do tipo fechado, persistindo 
a ideia de valorização de aspetos teóricos e técnicos, divergindo da atual investigação 
científica. Os manuais abordam e dão grande importância ao “conhecimento de factos e 
procedimentos” (MEC, 2013, p. 4) e desconsideram a interpretação de dados e a 
capacidade de avaliar e desenvolver inferências. 
Observa-se que a utilização da tecnologia não é proposta. 
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Este póster decorre de uma investigação mais ampla desenvolvida pela primeira autora 
deste texto (Ferreira, 2015), cujo objetivo foi analisar e compreender as suas práticas de 
preparação e de dinamização de congressos matemáticos. Mais concretamente, 
pretendeu-se identificar e analisar os desafios com que se deparou nestes dois 
momentos de trabalho em torno dos congressos matemáticos. Em particular, esta 
comunicação foca-se nos desafios com que esta futura professora se deparou nas fases 
de construção, seleção e discussão coletiva dos pósteres. 

Uma das fases de preparação do congresso matemático é a construção de um póster. 
Esta construção envolve a tomada de decisão de cada grupo de alunos acerca do que vai 
apresentar, de como o vai fazer e a antecipação de respostas a eventuais questões que os 
colegas poderão vir a colocar (Boavida, 2008). Neste contexto, o póster constitui um 
recurso importante, cuja construção pode suscitar a reflexão sobre a resolução (ou 
resoluções) das tarefas e servir de apoio tanto à apresentação dessas resoluções pelos 
grupos como à sua compreensão por parte dos restantes colegas (Dolk, 2008). 

Preparar e dinamizar congressos matemáticos não é uma tarefa simples para o professor 
(Boavida, 2008). Antes do congresso matemático, o professor terá de apoiar os alunos 
na resolução da tarefa e na elaboração dos pósteres, tendo como objetivo principal 
ajudá-los a organizar e a explicitar as suas descobertas para apresentarem à turma 
(Fosnot, 2007). Para além de selecionar os pósteres e decidir a ordem pela qual serão 
feitas as apresentações dos mesmos, durante a realização do congresso matemático o 
professor terá que orquestrar uma discussão coletiva que, segundo Fonseca (2012), tem 
fortes semelhanças com as “discussões colaborativas” referidas por Staples e Colonis ou 
com as relativas às práticas de “segunda geração” mencionadas por Stein, Engle, Smith 
e Hughes. 

Este estudo insere-se no paradigma interpretativo, corresponde a uma investigação 
sobre a prática e segue uma abordagem qualitativa. Os dados foram recolhidos numa 
turma do 2.º ano de escolaridade, na qual a primeira autora deste texto realizou o seu 
estágio. A recolha dos dados incluiu registos áudio de 12 aulas, em que decorreram a 
preparação e/ou a realização de 6 congressos matemáticos, de notas de campo e de 
análise documental (planificação das aulas, antecipação das resoluções dos alunos, 
registos produções/pósteres dos alunos, registos de apoio à seleção e seriação dos 
pósteres realizados pela professora estagiária). Os dados foram objeto de análise de 
conteúdo qualitativa. 
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Os resultados do estudo evidenciam que no momento de construção dos pósteres a 
professora estagiária depara-se com desafios associados à gestão dos ritmos de trabalho 
dos grupos, ao conteúdo da informação a fornecer-lhes e à adequação dos materiais 
disponibilizados. Salientam, ainda, desafios associados à seleção dos pósteres a serem 
apresentados no congresso matemático, à ordem pela qual devem ser 
apresentados/discutidos e à promoção da discussão coletiva. O tempo e a sua gestão 
surgem como uma dificuldade transversal às várias fases do congresso matemático. 
O trabalho realizado evidenciou ainda potencialidades da organização de pósteres para o 
desenvolvimento do conhecimento profissional do futuro professor. De facto, o apoio 
dado aos alunos na construção dos seus pósteres requer um cuidadoso aprofundamento 
matemático das tarefas propostas e favorece a reflexão e análise sobre as produções 
escritas dos alunos.  
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GRUPO DE DISCUSSÃO 2 
 

Os recursos e a aprendizagem da Matemática 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
	
156 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
	

157 

GRUPO DE DISCUSSÃO 2-  OS RECURSOS NA APRENDIZAGEM DA 
MATEMÁTICA 

 

Joana Brocardo; Fátima Mendes 

Escola Superior de Educação de Setúbal  

 

Os recursos são uma parte essencial da aprendizagem da Matemática pelo que é 
fundamental analisar detalhadamente as suas potencialidades e limitações para 
promover a aprendizagem dos alunos.  

A nível global, a investigação tende a aprofundar as vantagens do uso de vários tipos de 
recursos, evidenciando o modo como eles suportam a aprendizagem. Importa 
igualmente analisar em profundidade cada tipo de recurso e perceber como é possível 
otimizar o seu uso, considerando as suas potencialidades e tendo em conta as suas 
limitações.  

A presença de um tipo de recurso durante o processo de aprendizagem não garante, por 
si só, a compreensão de conceitos, que está sempre profundamente relacionada com o 
modo como aquele é introduzido pelo professor e com o contexto em que a sua 
utilização se insere. É muito importante analisar cada recurso percebendo até que ponto 
as imagens mentais que a sua utilização permite desenvolver ajudam, ou não, na 
estruturação do pensamento dos alunos e apoiam o desenvolvimento da sua proficiência 
matemática.  

Um aspeto analisado na literatura diz respeito à forma, sobretudo nos anos iniciais, 
como os materiais manipuláveis são disponibilizados aos alunos. Reúne um grande 
consenso a ideia de que eles devem estar disponíveis na aula, mas sem que a sua 
utilização seja imposta. No estudo de Serrazina e Rodrigues os alunos evidenciaram 
precisamente a capacidade de decidir sobre qual o recurso a usar, num contexto de aula 
em que, para além dos materiais disponibilizados pela professora (tarefa e fichas 
coloridas) estavam disponíveis outros (tabela do 100 e de dobros e quase dobros). Este 
estudo realça que a diversidade de recursos a que os alunos podiam ter acesso para 
realizar as tarefas facilitou o estabelecimento de relações numéricas, potenciando, por 
isso, a flexibilidade de cálculo.  

O estudo de Teixeira, Matos e Domingos incide igualmente sobre vários recursos 
disponíveis na aula. Mais concretamente analisam o uso de recursos tecnológicos 
diversos que, a par do manual do professor ou do caderno de exercícios, podem 
promover a aprendizagem. Os autores identificam os tipos de orquestrações 
instrumentais que os professores utilizam quando trabalham com estes recursos 
tecnológicos.  
O trabalho de Fonseca e Henriques também analisa o uso de recursos tecnológicos, 
identificando potencialidades de tarefas exploratórias e do Geogebra para promover a 
aprendizagem do conceito de limite de funções.  

A análise detalhada das potencialidades e limitações dos recursos requer estudos 
focados na sua introdução. Os trabalhos de Rodrigues e Serrazina e de Mendes e Costa 
contribuem para esta discussão aprofundando-a em casos particulares. Rodrigues e 
Serrazina analisam o “medidor informal de ângulos” identificando dificuldades 
manifestadas pelas crianças em compreender a articulação que tem de existir entre a 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
	
158 

posição do medidor relativamente ao ângulo que se pretende medir. Mendes e Costa 
documentam as potencialidades de livros de histórias infantis com características 
específicas para desenvolver, de modo articulado e integrado, ao nível do pré-escolar, 
ideias e conceitos matemáticos e competências linguísticas. 

A análise das tarefas enquanto recurso potenciador da aprendizagem dos alunos é objeto 
da maioria dos trabalhos incluídos nesta secção. Cebola e Brocardo identificam 
potencialidades de uma tarefa, usada para desenvolver a comparação multiplicativa. 
Referem, ainda, dificuldades ao nível da articulação entre as questões de uma mesma 
tarefa, salientando que são raros os alunos que relacionam entre si os resultados 
anteriormente obtidos, pelo que muitos acabam por usar processos repetitivos e pouco 
‘expeditos’ para facilitar o cálculo. 

Mota e Ferreira focam também a questão da articulação, mas situam-na ao nível da 
sequenciação de tarefas. Estas autoras concluem da importância de a aprofundar de 
modo a perceber como ela poderá potenciar o processo da reinvenção das combinações.  

Gutiérrez-Fallas e Henriques focam igualmente as tarefas, analisando, no contexto da 
sua exploração, a compreensão que os alunos revelam e os erros que cometem 
relativamente aos conceitos de limite e continuidade de uma função.  
Oliveira e Boavida contribuem também para a análise das tarefas enquanto recurso para 
a aprendizagem. Concluem que é importante escolher criteriosamente as que podem ser 
cognitivamente desafiadoras para promover o desenvolvimento do raciocínio 
matemático. Salientam ainda que o contexto em que as tarefas são exploradas, marcado 
por favorecer oportunidades de explicitar as ideias, discutir estratégias e resultados é 
igualmente relevante. A importância da cultura de sala de aula é igualmente salientada 
por Fonseca e Arezes que concluem que para desenvolver o pensamento crítico, os 
alunos necessitam de ser desafiados continuamente em sala de aula enquanto exploram 
tarefas, sobretudo tarefas abertas e projetos.  

Os autores referidos anteriormente avançam dados concretos e ideias que permitem 
ampliar o conhecimento que temos sobre o modo como os recursos podem afetar as 
oportunidades de aprendizagem dos alunos e sobre alguns dos recursos que se mostram 
mais adequados para o fazer. Documentam, ainda, modos de transformar um recurso 
num mediador da aprendizagem e avançam algumas ideias específicas sobre os recursos 
a que os alunos portugueses podem ter acesso e como os usam no contexto da aula de 
Matemática.  
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Resumo: Este artigo tem como objetivo compreender como a utilização de recursos, 
como o “medidor informal de ângulos” e o próprio corpo (neste caso, os braços), pode 
ajudar alunos de 3º ano de escolaridade a identificar ângulos agudos em triângulos. O 
uso destes recursos é aqui analisado através das dúvidas apresentadas por uma aluna. Os 
dados foram recolhidos através de observação participante, com recurso a gravações 
áudio e vídeo e análise das produções dos alunos. Os resultados revelam que existem 
alunos que recorrem a conceitos que ainda não têm bem definidos, para agrupar 
triângulos, e que necessitam de utilizar recursos, como os próprios braços, ou observar 
figuras que os ajudem a abstrair os objetos geométricos sobre os quais pretendem agir; a 
forma afilada de alguns triângulos parece interferir na identificação e reconhecimento 
de ângulos agudos, devido ao confronto entre as dimensões figurativa e conceptual; a 
utilização do “medidor informal de ângulos” revelou ser uma tarefa difícil para certos 
alunos; a interação parece ter contribuído para ultrapassar dificuldades no processo de 
medição informal de ângulos; as questões lançadas pela professora revelaram-se 
importantes no desenvolvimento do pensamento abstrato e no reconhecimento e 
identificação de ângulos agudos. 

Palavras-chave: triângulos; ângulos; “medidor informal de ângulos”; raciocínio; 
classificação. 

 

Introdução 

Durante o seu desenvolvimento, as crianças aprendem a desenvolver diferentes 
perspetivas na sua relação com os objetos e a coordenar diferentes pontos de vista 
quando os observam e manipulam. Elas utilizam referências externas que requerem a 
integração de diferentes representações (Clements & Sarama, 2014). Nesta perspetiva, 
um trabalho continuo que apele à manipulação, observação e discussão em torno de 
formas geométricas pode ajudar a desenvolver competências ligadas à visualização e, 
consequentemente, o raciocínio espacial. Atualmente, o currículo de geometria 
português privilegia a geometria no plano e coloca grande ênfase na aprendizagem de 
regras predefinidas e definições formais, onde o raciocínio não tem lugar. Contrariando 
a ideia veiculada pelos documentos curriculares, este texto pretende dar conhecimento 
de um percurso realizado por uma aluna de 3º ano de escolaridade, onde foi privilegiada 
a identificação de ângulos agudos, a partir da utilização de diferentes processos de 
raciocínio e conceitos figurativos, com recurso à utilização de um “medidor informal de 
ângulos”, cuja manipulação teve por objetivo facilitar a compreensão do conceito de 
ângulo agudo.  
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Este artigo é parte de um estudo de doutoramento denominado Classificação de figuras 
no plano: uma experiência de ensino nos primeiros anos de escolaridade e tem como 
objetivo compreender como a utilização de recursos, como o “medidor informal de 
ângulos” (Rafael, 2011) e o próprio corpo (neste caso, os braços), pode ajudar alunos de 
3º ano de escolaridade a identificar ângulos agudos em triângulos. 

 

A utilização de recursos e o desenvolvimento do raciocínio geométrico 
Clements e Sarama (2007) sugerem que o conhecimento geométrico das crianças deve 
ser desenvolvido utilizando diferentes tipos de tarefas e materiais diversificados, que 
ampliem a capacidade de criar ideias mentais poderosas e permitam a construção e 
manipulação de representações mentais de objetos bi e tridimensionais (NCTM, 2000). 
As atividades desenvolvidas devem incluir a manipulação e a discussão em torno de 
objetos geométricos, com vista ao desenvolvimento da visualização espacial, um aspeto 
essencial do raciocínio geométrico (NCTM, 2000). Segundo Martin, Lukong e Reaves 
(2007), a utilização de materiais manipuláveis nas aulas de geometria é crucial, dado as 
tarefas geométricas apelarem a ações sobre objetos diversos e exigirem a articulação 
entre diferentes conceitos.  
Clements (1999) sugere que os alunos que utilizam materiais manipuláveis nas aulas de 
matemática conseguem, de uma maneira geral, superar aqueles que não os utilizam, 
embora, só por si, a utilização de recursos não garanta o sucesso dos alunos. Este 
depende, antes, da forma como os materiais são utilizados, do conteúdo a trabalhar e da 
maneira como o professor promove a reflexão dos alunos sobre essa utilização (NCTM, 
2000). O conhecimento que o professor tem sobre os recursos é essencial, pois só os 
recursos úteis possuem estruturas que espelham os sistemas semióticos que pretendem 
representar, de modo a que cada ação com um material manipulável corresponda a uma 
ação semiótica de um para um, permitindo modelar conceitos abstratos (Martin et al., 
2007).  
O “medidor informal de ângulos” aparece descrito neste artigo como um recurso útil na 
identificação de ângulos maiores e menores que 90°, tendo como referência o ângulo 
reto do medidor. Um recurso baseado no modelo para medir ângulos, recorrendo à 
técnica do Origami, do japonês Kunihiko Kasahara (Rafael, 2011). 

Para desenvolver o raciocínio geométrico dos alunos, entendido como a capacidade de 
utilizar informação conhecida para gerar novo conhecimento (Ponte, Mata-Pereira & 
Henriques, 2012), o professor deve promover a realização de tarefas de classificação, 
baseadas em processos descritivos, onde os alunos são capazes de reconhecer as formas 
através das suas propriedades, e também a utilização informada de recursos úteis que 
conduzam a aprendizagens significativas. Esta capacidade corresponde ao nível 2 de 
van Hiele (1999). Neste nível, os alunos, de acordo com os subníveis de Battista (2007), 
podem, inicialmente, combinar descrições informais com descrições formais para 
identificar formas geométricas. Os alunos são, ainda, capazes de reconhecer algumas 
das suas propriedades, embora o seu raciocínio assente, fundamentalmente, em 
perceções visuais. Só mais tarde, conseguirão explícita e exclusivamente utilizar 
conceitos geométricos formais que conduzirão ao reconhecimento de um conjunto de 
propriedades, permitindo uma identificação de figuras e a construção de definições. No 
final do nível 2, as crianças deixam de lado o raciocínio baseado na visualização e 
começam a utilizar um raciocínio baseado no reconhecimento de propriedades das 
figuras. Neste nível é necessário que conceitos formais, como comprimento ou ângulo, 
estejam suficientemente abstraídos para poderem ser utilizados na construção de 
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conceitos que requerem o estabelecimento de relações entre propriedades geométricas, 
como “todos os lados iguais”, descrevendo relações espaciais entre as propriedades das 
figuras. Estas relações, como “lados opostos iguais”, deverão ter atingido um nível de 
interiorização que contraste com os contextos originais, possibilitando a sua utilização 
em qualquer situação nova que solicite a análise de figuras geométricas. 

Raciocínio geométrico, representações e classificação 

De acordo com Battista (2008), as crianças utilizam representações e objetos cognitivos 
no pensamento geométrico. Uma representação é algo com significado individual 
(Goldin & Kaput, 1996) e um “objeto cognitivo é uma entidade mental que opera 
(consciente ou inconscientemente) durante o processo de raciocínio” (pp.341-342). 
Desta forma, podemos considerar que as crianças pensam sobre objetos utilizando 
representações. Os objetos sobre os quais pensamos em geometria são sempre objetos 
físicos, como desenhos ou construções, e as representações podem ser internas, ideias 
mentais, ou externas, desenhos. Logo, desde os primeiros anos de escolaridade, os 
alunos deverão desenvolver capacidades de visualização através de experiências 
concretas com diferentes objetos geométricos, utilizando diferentes recursos que lhes 
permitam observar transformações em objetos bi e tridimensionais (NCTM, 2000). 
O processo de classificar em geometria, de acordo com Fischbein (1993), lida com 
ideias mentais que designamos de figuras geométricas. Estas possuem, em simultâneo, 
um caráter conceptual e figurativo, respetivamente um conjunto de propriedades e uma 
forma. O conceito expressa uma ideia geral relativa à representação de uma classe de 
objetos, baseada nas suas características comuns, em contraste uma imagem é uma 
representação sensorial do objeto.  

A coexistência de conceitos e imagens e a sua fusão possibilitam ao indivíduo construir 
conceitos figurativos que se ligam a realidades mentais, permitindo a construção do 
raciocínio geométrico e o desenvolvimento da capacidade de classificar 
geometricamente. Logo, classificar implica agir sobre conceitos figurativos, gerando 
interação entre conceito e imagem. Esta interação permite a criação de um processo de 
relações lógicas que levam ao reconhecimento de classes e subclasses de figuras ou a 
“… identificar as propriedades comuns e relevantes que determinam a categoria” 
(Mariotti & Fischbein, 1997, p.244). Todavia, a relação entre objetos cognitivos e 
representações visuais é muitas vezes dificultada pelo facto de a ligação entre as 
dimensões visual e conceptual se basear em ideias que não representam a definição 
formal mas representações visuais, imagens mentais, propriedades ou experiências 
individuais (Vinner, 1983). Esta situação, de acordo com Mariotti (1992), relaciona-se 
com a dupla dimensão dos objetos sobre a qual se debruça o raciocínio geométrico: as 
dimensões figurativa e conceptual, também designadas como conceito figurativo 
(Fischbein, 1993). A primeira relacionada com a representação e a segunda, mais 
abstrata, relacionada com a definição. Desta forma, o “raciocínio geométrico parece ser 
caracterizado por uma estreita interação entre estas duas dimensões” (Mariotti & 
Fischbein, 1997, p.220). Concluindo, qualquer processo de raciocínio depende da 
organização da informação percecionada (Duval, 1998). 
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Práticas de ensino-aprendizagem exploratório da matemática1 

De acordo com Canavarro (2011), o ensino exploratório da Matemática tem subjacente 
uma aprendizagem resultante de um trabalho rigoroso com tarefas que potenciam o 
aparecimento de ideias matemáticas, sistematizadas em discussões de grande grupo. 
Num ambiente de descoberta e partilha, os alunos desenvolvem a capacidade de 
resolver problemas, o raciocínio matemático e a comunicação matemática, aprendem 
com significado e os procedimentos matemáticos surgem enquadrados.  
Num cenário de ensino exploratório da Matemática, o professor desempenha um papel 
essencial, no que concerne à escolha das tarefas e no modo como conduz a exploração 
dos conceitos matemáticos que emergem das mesmas, indo ao encontro do estipulado 
no currículo. Ao professor cabe também antecipar estratégias, acompanhar o trabalho 
autónomo dos alunos, selecionar e sequenciar produções que promovam discussões e 
sínteses matematicamente produtivas e, ainda, levar os alunos ao estabelecimento de 
conexões entre as diferentes estratégias analisadas e discutidas.  

Neste tipo de prática, os alunos são incentivados a realizar tarefas desafiantes, a 
comunicar, a questionar, a refletir e a colaborar (Chapman & Heater, 2010). Desta 
forma, a aprendizagem torna-se “… um processo simultaneamente individual e coletivo, 
resultado da interação dos alunos com o conhecimento matemático, no contexto de uma 
certa atividade matemática, e também da interação com os outros (colegas e professor) ” 
(Oliveira, Menezes & Canavarro, 2013, p. 31). 

 

Metodologia 
O estudo apresentado neste artigo segue uma abordagem qualitativa-interpretativa 
(Guba & Lincoln, 1994) e tem como objetivo compreender como a utilização de 
recursos, como o “medidor informal de ângulos” e o próprio corpo (neste caso, os 
braços), pode ajudar alunos de 3º ano de escolaridade a identificar ângulos agudos em 
triângulos, divulgando informação acerca dos conceitos figurativos e processos de 
raciocínio dos alunos. 

Esta pesquisa foi desenvolvida num contexto natural de sala de aula, onde a interação e 
as questões lançadas pela professora promovem o desenvolvimento dos conceitos 
figurativos dos alunos e, consequentemente, o raciocínio abstrato e a evolução do 
raciocínio geométrico, relativa à classificação de ângulos. Nesta perspetiva, optou-se 
por uma metodologia de design based research, aplicada a uma experiência de ensino 
(Gravemeijer & Cobb, 2006), definida pela conjetura de que a criação de diferentes 
tarefas, que conduzam os alunos à observação, manipulação e discussão de figuras 
bidimensionais, e a interação, gerada durante discussões em sala de aula, em torno de 
trabalho realizado individualmente ou em pequeno grupo, permitirão a identificação de 
propriedades de figuras no plano, promovendo o desenvolvimento do raciocínio 
geométrico e do pensamento abstrato. 

Esta experiência de ensino envolveu uma turma de vinte alunos, pertencentes a um 
colégio do concelho de Sintra, os dados apresentados referem-se à interação gerada a 
partir das dificuldades reveladas por uma aluna no reconhecimento de ângulos agudos, e 
foram recolhidos através de observação participante, apoiada em gravações áudio e 
vídeo. 

																																																																									
1 Ponte (2005) 
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Embora alguns alunos tenham optado por agrupar os triângulos apresentados na Figura 
1 de acordo com o tipo de ângulos que os constituem e, uma grande parte, utilizasse 
ativamente os conceitos de ângulo reto, agudo e obtuso, foi visível a dificuldade de 
outros em identificar os diferentes tipos de ângulos existentes, de forma consciente e 
segura, dado o confronto entre as dimensões figurativa e conceptual dos mesmos. 
Carolina foi uma das alunas que mostrou dificuldades. 

Observando a dificuldade de Carolina em identificar ângulos agudos e a complexidade 
em compreender as explicações dos pares sobre o conceito em análise, foi-lhe sugerido 
por alguns colegas, que já o haviam utilizado anteriormente, que utilizasse o “medidor 
informal de ângulos”. Este recurso informal, apresentado na Figura 3, pode ser 
construído a partir de um corte em linha curva, do canto de uma folha A4, mantendo 
intacto o seu ângulo reto, e revelou-se, em aulas de acompanhamento em sala de aula, 
realizadas durante o Programa de Formação Contínua em Matemática para 
Professores do 1º e 2º Ciclo, com alunos da mesma faixa etária, muito útil na 
identificação de ângulos maiores e menores que 90°. 

 

Resultados 
Durante o trabalho individual, os alunos deveriam agrupar os triângulos dados (Figura 
1) de acordo com propriedades conhecidas.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Carolina decidiu agrupar os triângulos de acordo com o tipo de ângulos reconhecidos 
nos mesmos. Contudo, revelou algumas dificuldades na identificação e reconhecimento 
de ângulos agudos e também no conceito figurativo de ângulo. Observando o 
desempenho de Carolina, a professora decidiu iniciar a discussão das resoluções 
individuais pelo seu trabalho.  

Professora: Carolina, por que escolheste o triângulo A mas não o agrupaste com 
outros?  

Carolina: Ele não pode ser agrupado com outros porque só tem um ângulo agudo 
e eu não vi outros triângulos com ângulos agudos, só vi este.  

 

Figura 1 – Triângulos disponibilizados para agrupar individualmente 
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Carolina revelou que ainda não consegue abstrair o conceito formal de ângulo agudo e, 
devido a esse facto, não consegue identificar outros. A sua escolha poderá ter sido 
condicionada pela posição do triângulo, dado a mesma favorecer a perceção de duas 
linhas oblíquas, formando um ângulo agudo. 

Marta: Os ângulos agudos têm menos de 90° e há mais triângulos com ângulos 
agudos.  

Alex: Podes encontrar outros ângulos agudos se utilizares o “medidor”2 [Figura 
3]. 

 

	 	 	

	

	

 

	

 

Carolina: … eu não sei como usá-lo. 

Alex: Vou ajudar-te. 
Depois de uma sequência de passos, seguida de diferentes explicações acerca da forma 
de utilização correta do “medidor informal de ângulos” e da observação dos segmentos 
de reta que constituem os lados do triângulo identificado, conduzidas por Alex, Carolina 
parecia confortável para experimentar como poderia utilizar o “medidor” no ângulo 
agudo por si identificado, de forma a justificar a sua opção. 

																																																																									
2 “Medidor informal de ângulos” (Figura 3).	

Figura 3 – “Medidor informal de ângulos” utilizado pelos alunos 

Figura 4 – Carolina usando o “medidor informal de ângulos”  

Figura 2 – Ângulo agudo reconhecido por Carolina 
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Mas depois de uma primeira experiência, enquanto tentava encontrar outros ângulos 
agudos, sentiu-se novamente insegura e, utilizando os braços, começou a representar, 
partindo de uma posição de ângulo reto (Figura 5), fechando consecutivamente os 
braços, outros ângulos que achava serem agudos. 

Carolina: Este é um ângulo reto. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nesta fase, Carolina parece ter conseguido clarificar o seu pensamento relativamente à 
imagem de ângulo reto, usando como recurso os próprios braços. A partir daquela 
posição, continuando a mover o braço direito para fechar o ângulo reto, consegue 
visualizar um conjunto sucessivo de ângulos agudos, mas, subitamente, uma nova 
dúvida surge. 

Carolina: Professora… e assim, é um ângulo agudo? 

	

	

 
 

 

 
	

	

Professora: O que é que tu achas? 

Carolina: Eu acho que sim porque continua a medir menos que o ângulo reto. 

Os movimentos executados com os braços, a partir da ideia que Carolina parece ter 
clarificado de ângulo reto, aparentam tê-la ajudado a perceber a ideia de ângulo agudo. 
Carolina indicia ter percebido o conceito de ângulo agudo a partir da imagem mental de 
ângulo reto, que mostrou, utilizando como recurso os braços.  

Professora: Agora, achas que consegues encontrar outros ângulos agudos? 

Carolina: Sim… 

Todavia, quando tentou utilizar novamente o “medidor informal de ângulos” para 
identificar ângulos noutros triângulos, revelou não ter entendido como utilizá-lo.  

Perante a dificuldade e insegurança de Carolina, Rosarinho disse: 

Figura 5 – Os braços de Carolina representando um ângulo reto 

Figura 6 – Os braços de Carolina fechando em busca de um ângulo agudo 
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Rosarinho: Espera, eu vou aí ajudar-te.  

Rosarinho pegou no “medidor informal de ângulos” e tentou-lhe explicar a posição em 
que o mesmo deve ser utilizado, a partir da localização do ângulo reto, no medidor 
(Figura 7).   

Rosarinho: Consegues ver onde está o ângulo reto do “medidor”? 

Carolina: Sim. 

Rosarinho: Então, põe o ângulo reto do “medidor” em cima do ângulo que 
queres medir. Assim, percebes? 

 

 

 
 

 

 
 

 
Após a explicação de Rosarinho, Carolina foi observando atentamente os ângulos que 
queria medir, foi rodando a cabeça e manipulando o “medidor informal de ângulos”, e, 
progressivamente, foi ganhando confiança na sua utilização. Conseguiu medir e, 
consequentemente, identificar todos os ângulos dos triângulos A e B, mas ao tentar 
medir os ângulos do triângulo C, provavelmente, devido à sua forma alongada e estreita, 
novos obstáculos surgiram. 

	

	

	

	

	

	

	

Carolina mede o ângulo, assinalado a vermelho, na Figura 8, identificando-o como 
ângulo agudo mas de forma bastante hesitante.  
 

	

	

	

Figura 7 – Rosarinho ajudando Carolina na utilização do “medidor informal de ângulos” 

Figura 8 – Triângulo C 
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Carolina: Com o “medidor”, eu vejo que ele é agudo porque tem menos de 90°, 
mas é tão fininho… 

Professora: E isso levanta-te dúvidas? 

Carolina: … eu nunca tinha visto um assim. 
 

A afirmação de Carolina “… eu nunca tinha visto um assim”, embora a aluna tenha 
constatado com a utilização do “medidor informal de ângulos” que o ângulo medido é 
menor que 90°, deixa perceber a influência da dimensão figurativa dos objetos nas 
análises e respostas dos alunos. Todavia, nesta situação, o recurso ao “medidor informal 
de ângulos”, embora a dimensão figurativa acerca do ângulo medido continue a criar 
dúvidas do ponto de vista da visualização, foi essencial para a decisão final da aluna. 

Dada a insegurança de Carolina na identificação do ângulo assinalado a vermelho na 
Figura 8, a professora pede, em seguida, que esta identifique o ângulo assinalado a 
verde, na mesma figura. 

Professora: Carolina, mede agora o ângulo da esquerda, o de baixo. 

Carolina: Este?! Eu nem sei se é um ângulo! 

 

	

	

	

	

	

Professora: Então, por que achas que pode não ser um ângulo? 
Carolina: Porque está mais fechado e é muito, muito fininho. 

É aqui percetível que a experiência e a conversa anteriores não foram suficientes para 
“desmontar” a influência da dimensão figurativa do ângulo em observação, em 
Carolina. Este confronto entre as dimensões figurativa e conceptual, em alunos do 3º 

Figura 9 – Carolina medindo o ângulo assinalado a vermelho na Figura 8, utilizando o “medidor 
informal de ângulos” 

Figura 10 – Carolina identificando o ângulo indicado pela professora  
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ano de escolaridade, aparenta estar muito presente nas suas apreciações, durante a 
análise e discussão em torno de objetos geométricos. 

Rosarinho: Pois Carolina, mas existe um espacinho entre esses dois lados do 
triângulo e esse espacinho é o ângulo. 

Professora: Todos perceberam a afirmação da Rosarinho, tu, em especial, 
Carolina? 

Carolina: Acho que sim. 
Professora: Então, há-de ser um ângulo muito próximo de que medida? 

(perante o silêncio dos alunos) 

         … de 90°? 

Alex: 180°?! 

Professora: Concordam? 
Alex: Não… é ao contrário!! Devem ser para aí quase 0°. 

Professora: Por que mudaste de ideias? 

Rosarinho: Sim, agora acho que tens razão. Porque vai fechando e não abrindo 
até aos 180°. 

Alex: Sim, isso mesmo. A Rosarinho já explicou o que eu ia dizer. 
O papel orientador da professora, expresso nas questões que vai colocando, de acordo 
com as intervenções e dúvidas que vão surgindo ao longo da discussão em sala de aula, 
pretende levar os alunos a abstrair o movimento que determina o intervalo entre um 
ângulo agudo e um ângulo raso, tendo como ponto de partida a ideia de ângulo reto 
(Figura 11), e a percecionar a ideia do não estatismo dos objetos geométricos. Além 
disso, há aqui uma clara intencionalidade de conduzir os alunos à construção e 
manipulação de representações mentais. 

	

	

	

	

	

	

	

Entretanto, Carolina, utilizando o “medidor informal”, foi conseguindo identificar 
outros ângulos que constituem os triângulos apresentados, sem ajuda dos colegas, e, na 
fase final, era já capaz de identificar os ângulos a partir de observações atentas e 
rotações da cabeça. 

Todavia, enquanto Carolina ia avançando, Laura pede para intervir, dizendo: 

Figura 11 – Professora Sofia orientando os alunos na perceção do intervalo entre um ângulo agudo e 
raso, partido da ideia de ângulo reto 
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Laura: Professora, podemos voltar ao ângulo muito fininho do triângulo C 
[Figura 8, ângulo assinalado a verde]? Posso ir aí? 

Professora: A Laura continua com dúvidas, vamos todos ajudar. 

Laura: Professora, eu não sei explicar muito bem qual é a minha dúvida mas 
acho que a Carolina não marcou muito bem este ângulo. Eu acho que ele 
não é agudo. 

 
	

	

 

 

 

 

	

Carolina: Eu acho que agora te posso ajudar. Olha para os meus braços e eu vou-te 
explicar. Os dois lados do triângulo, estás a ver, eles estão muito fechadinhos, 
como os meus braços. Mas não estão completamente fechados, vês este 
bocadinho entre a minha mão e o meu braço? 

 

 
 

 

 

 

 

 
Laura: Sim. 

Carolina: É este bocadinho que é o ângulo agudo. Mas acho que, agora, devias 
experimentar com o “medidor”. A mim, ajudou-me. 

No momento em que se oferece para explicar a Laura a sua dúvida, Carolina utiliza 
novamente, como recurso, os braços e parece ter beneficiado bastante das 
dramatizações, troca de ideias e experiências das interações anteriores, mostrando ter 
compreendido os conceitos envolvidos. 

 

Figura 12 – Laura identificando o ângulo em que continua a ter dúvidas  

Figura 13 – Carolina exemplificando, com recurso aos seus braços, um ângulo agudo de pequena 
amplitude 
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Professora: Laura, aceitas a sugestão da Carolina? 

Laura: Eu posso aceitar, mas não concordo com ela. 
Laura está muito influenciada pela dimensão figurativa do objeto e parece, ainda, não 
ter compreendido muito bem o conceito de ângulo agudo. Para além disso, também 
ainda não percebeu como utilizar o “medidor informal de ângulos”. 

Professora: Ok, mas, então, experimenta lá o “medidor”. 

Laura: Eu ainda não percebi como se faz. Isso é difícil porque eles umas vezes 
põem o “medidor” de uma maneira e, outras vezes, de outra. Não percebi 
nada! 

A afirmação de Laura deixa perceber que, embora tenha já sido traçado um percurso de 
discussão e experimentação, em torno do conceito de ângulo agudo e de utilização de 
um recurso que, em princípio, facilitaria esse reconhecimento, tanto a definição do 
conceito em análise como o processo de utilização do “medidor informal de ângulos” 
não são de apropriação rápida nem uniforme. 

Entretanto, a professora intervém e tenta explicar a Laura onde pode ver o ângulo agudo 
que ela até ali não tinha conseguido identificar. 

Professora: Laura, repara, o ângulo é o espaço que fica entre estes dois lados do 
triângulo que se encontram neste vértice. 

Laura: Pois, ele aí é difícil de ver. Parece que as linhas estão em cima e não há 
ângulo.  

	

	

 
 

 

 

 

Professora: Laura, vem agora tentar medi-lo com o “medidor”. A Carolina ou o 
Alex podem ajudar-te.  

Laura, acedeu ao pedido da professora e, entretanto, pediu para poder continuar a ajudar 
Carolina na medição e identificação dos ângulos que restavam.  

Laura: Professora, posso ficar aqui a ajudar a Carolina. Acho que assim vou 
conseguir perceber melhor a posição do “medidor”. 

Professora: Acho uma excelente ideia!  

	

	

	

Figura 14 – Professora Sofia explicando a Laura onde se pode observar um dos ângulos agudos 
identificados por Carolina no triângulo C 
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Laura, após um momento de alguma hesitação relativamente à utilização do “medidor 
informal de ângulos”, decidiu que ajudando Carolina poderia, também ela, vir a 
compreender melhor como utilizar este recurso e foi colaborando com a colega até 
terminarem a tarefa.  

Ao longo do percurso de medição, sempre que não entendia os movimentos ou 
afirmações de Carolina, Laura pedia para ser ela a efetuar a medição, manipulando 
sozinha o “medidor”, para poder visualizar melhor os movimentos e posições do 
recurso, com vista a uma identificação correta do ângulo medido. 

 

Considerações finais 

Durante a fase de trabalho autónomo, de agrupamento de triângulos de acordo com 
propriedades conhecidas, e a explicação verbal do seu raciocínio, alguns alunos 
utilizaram conceitos, como o conceito de ângulo agudo, que ainda não tinham bem 
definidos. Esta situação pode ter ocorrido devido à dupla dimensão dos objetos 
geométricos, dimensão figurativa e conceptual, (Mariotti, 1992) e ao facto de a relação 
entre essa dupla dimensão se basear em representações visuais, propriedades conhecidas 
ou vivências e não em ideias que representam a definição formal do conceito (Vinner, 
1983).  

Durante a identificação de ângulos agudos, Carolina, entre outros alunos da turma, 
necessitou de utilizar recursos, como os próprios braços e/ou o medidor informal de 
ângulos, e visualizar as figuras e as suas propriedades para construir ideias mentais que 
lhe permitissem desenvolver o raciocínio geométrico. Esta necessidade surgiu do facto 
de estes alunos reconhecerem algumas propriedades das figuras em análise, mas o seu 
raciocínio continuar assente em perceções visuais (Battista, 2007). 

A utilização de instrumentos de medida, como o “medidor informal de ângulos”, não foi 
uma tarefa fácil para alguns alunos, devido à dificuldade em compreender a articulação 
que tem de existir entre a posição do medidor relativamente ao ângulo que se pretende 
medir e, ainda, a forma como a posição dos triângulos nos quais se pretende efetuar a 
medição dos ângulos, influencia o processo de visualização. O papel da professora, 
recorrendo ao auxílio dos colegas para a explicação de como utilizar aquele recurso, 
parece-nos importante.  

A diversidade de posições dos triângulos, também contribuiu para as dificuldades de 
Carolina e Laura, no reconhecimento e classificação de diferentes ângulos, dado os 
processos de classificação lidarem com o caráter visual e conceptual das figuras 
(Fishbein, 1993). A forma afilada de alguns triângulos, mesmo utilizando recursos que 

Figura 15 – Laura colaborando com Carolina na medição e identificação de ângulos agudos em outros 
triângulos 
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permitem identificar ângulos maiores e menores que 90°, parece interferir na 
identificação e reconhecimento de ângulos agudos, devido ao confronto entre aquelas 
duas dimensões. Contudo, a utilização do “medidor informal de ângulos”, no episódio 
apresentado, parece ter constituído uma boa alavanca para que Carolina, embora 
visualmente influenciada pela dimensão figurativa, tenha conseguido aceitar com 
alguma segurança a resposta dada pelo instrumento de medida utilizado. 

A interação entre pares contribuiu para ajudar os alunos com maiores dificuldades, a 
progredir no desenvolvimento do seu raciocínio geométrico, dado tratar-se de um 
processo lento e distinto, de aluno para aluno (Battista, 2008). Também o papel 
orientador da professora, relativamente às questões colocadas e ao desenvolvimento do 
pensamento abstrato que foi promovendo, revelou ser bastante útil no reconhecimento e 
identificação de ângulos agudos com diferentes amplitudes, inseridos em diferentes 
triângulos, representados em posições diversas. 
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Resumo: Nesta comunicação analisamos uma tarefa cujo objetivo é a exploração da 
comparação multiplicativa, numa perspetiva de desenvolvimento da flexibilidade de 
estratégias utilizadas pelos alunos. A tarefa em causa faz parte de uma sequência de 
tarefas e foi experimentada numa sala de aula de Matemática, numa turma do 6.º ano de 
escolaridade, no ano letivo 2015/16. A sua abordagem surge no contexto de uma 
experiência de ensino e de uma investigação que se insere na modalidade de design 
research. Fundamentamos teoricamente o recurso de aprendizagem proposto, quer sob 
o ponto de vista da comparação multiplicativa, quer da flexibilidade / adaptabilidade de 
estratégias. Apresentamos e discutimos uma primeira análise dos dados. 
Palavras-chave: comparação multiplicativa; flexibilidade; estratégias; tarefas.  

 

Introdução 

Uma tarefa ou uma sequência de tarefas proposta pelo professor aos alunos na sala de 
aula é um recurso que pode ser muito relevante para a aprendizagem da Matemática. 
Para tal, a sua escolha deve, por um lado, permitir a abordagem e exploração de 
determinado tópico / conceito matemático; por outro lado, promover o desenvolvimento 
de processos matemáticos e ser um desafio para os alunos. 

Nesta comunicação propomo-nos apresentar e discutir uma tarefa, que faz parte de uma 
sequência de tarefas que tem como objetivo primordial desenvolver o conceito de 
comparação multiplicativa, numa perspetiva de desenvolvimento da flexibilidade / 
adaptabilidade de estratégias utilizadas pelos alunos. 

Começamos por discutir, de uma forma sucinta, diferentes perspetivas do ensino e da 
aprendizagem da comparação multiplicativa e da flexibilidade / adaptabilidade. De 
seguida, abordamos a tarefa que é objeto de discussão neste texto, enquadrando 
teoricamente a sua escolha e justificando a sua importância como um recurso no 
processo de ensino e aprendizagem. Analisamos e discutimos os dados relacionados 
com as resoluções apresentadas pelos alunos, focando-nos na evolução da comparação 
multiplicativa.  
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Comparação multiplicativa – conceito de razão  

A proporcionalidade é um tema integrado explicitamente no final do 2.º ciclo e início do 
3.º ciclo do ensino básico. Permite conexões dentro da própria Matemática e entre a 
Matemática e outros domínios (NCTM, 2007). Desenvolve-se através da exploração de 
diversos tópicos e a sua compreensão deverá emergir da resolução de problemas e do 
desenvolvimento do raciocínio proporcional. Os alunos devem, por um lado, 
compreender e utilizar os conceitos de razão e de proporção para representar relações 
quantitativas e, por outro lado, desenvolver, analisar e explicar os processos utilizados 
na resolução de problemas que envolvam proporções, como é o caso de razões 
equivalentes. Sob o ponto de vista do ensino e da aprendizagem, a proporcionalidade 
engloba, portanto, muitas vertentes suscetíveis de serem aprofundadas e, por isso, o 
foco desta comunicação incide na comparação multiplicativa, considerada como um 
aspeto relevante na sua consolidação. 

A noção de comparação multiplicativa induz-nos, inicialmente, ao conceito de razão. 
Vergnaud (1988) nas suas investigações sobre estruturas multiplicativas refere-se a fator 
escalar e fator funcional, utiliza a terminologia isomorfismo de medidas e identifica 
razões em espaços de medida e razões em sistema de razões. Explicita que espaços de 
medida são usualmente tidos como diferentes conjuntos de objetos, diferentes tipos de 
quantidades ou diferentes unidades de medida. Freudenthal (2002) menciona que uma 
razão “é uma função de um par ordenado de números ou medidas de grandeza” (p. 179). 
Para este autor a razão é, portanto, num contexto fenomenológico, “uma relação de 
equivalência no conjunto dos pares ordenados de números (ou medidas de grandeza) e 
que pode ser formalmente representada por a : b = c : d, se o par (a, b) é equivalente ao 
par (c, d)” (p. 180). Freudenthal vai mesmo mais longe ao classificar a razão como: (i) 
razão interna, ou razão ‘em’ (in, no original), se as magnitudes (magnitudes, no 
original) que a constituem partilham o mesmo espaço de medida ou, nas suas palavras, 
o mesmo sistema; (ii) razão externa, ou razão ‘entre’ (between, no original), quando é 
composta por magnitudes de diferentes espaços de medida. Esclarece, no entanto, que 
uma razão deve ser considerada num sentido mais amplo que o das relações “em” e 
“entre” grandezas e pode ser interpretada como um quociente em que a razão interna 
(dentro de uma grandeza ou no mesmo sistema) é um número (comparação 
multiplicativa) e a razão externa (composta por magnitudes de diferentes espaço de 
medida) é uma grandeza diferente das iniciais (unidade composta). 

Desta forma, quando de acordo com NCTM (2010), se considera uma razão como uma 
comparação multiplicativa entre duas quantidades ou como a junção de duas 
quantidades numa unidade composta, estamos implicitamente a trabalhar as razões 
internas e as razões externas mencionadas. A evidência de formação de uma unidade 
composta surge frequentemente na ação de a repetir ou de a dividir em partes iguais. Há 
situações do mundo real que são propícias para a exemplificação de unidades 
compostas. Por exemplo, a velocidade, que é uma razão entre as grandezas distância e 
tempo; a inclinação de uma rampa (declive), que é uma razão entre as grandezas altura e 
comprimento da base da rampa; o sabor do refresco, que é uma razão entre as grandezas 
concentrado de sumo e água. 

Pensar um determinado valor como uma razão está igualmente subjacente à medição de 
grandezas, ou seja, o próprio ato de medir, é um processo de comparação. De facto, 
medir um objeto significa conceber que algum dos seus atributos foi segmentado e que 
essa segmentação está em comparação com uma quantidade normalizada desse atributo 
(Thompson & Saldanha, 2003). Estes autores mencionam mesmo que a “ideia de razão 
está no coração da medição” (p. 15) e, como tal, uma razão envolve uma comparação 
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que só pode ser uma comparação multiplicativa. Shield e Dole (2002) recordam que 
uma proporção surge quando esta comparação é usada para descrever também uma 
situação relacionada nos mesmos termos comparativos. Segundo NCTM (2010), 
compreender que “quando duas quantidades se relacionam proporcionalmente, a razão 
de uma relativamente à outra é numericamente invariante quando ambas as quantidades 
mudam através de um mesmo fator” (p. 11), permite fazer conexões entre razão, 
proporção e raciocínio proporcional. 
A proporção, considerada como duas razões iguais, surge em resposta à resolução de 
uma grande variedade de problemas da vida real. Lesh, Post e Behr (1988) e 
Freudenthal (2002) referem como típicos, por exemplo, os problemas de velocidade, de 
misturas, de densidade, de escalas, de conversões, de consumo, de preços e ainda de 
outro tipo de comparações multiplicativas. 
Post, Behr e Lesh (1988) salientam que o processo algorítmico de resolução de uma 
proporção tem sido questionado por vários investigadores que o consideram limitativo, 
no sentido de não ser suficiente saber manejá-la algebricamente e de forma automática 
para compreender o conceito de proporção. Para isso, é necessário dar significado e 
interpretar as razões dentro do contexto em causa, defendendo-se, mais uma vez, que a 
compreensão dos conceitos vai além da mera execução de procedimentos numéricos ou 
algébricos. Também a capacidade de construir uma igualdade de duas razões, isto é, 
uma proporção, e perceber que existe um número infinito de razões que respondem ao 
solicitado é um marco fundamental para o desenvolvimento do raciocínio proporcional 
(NCTM, 2010). 
Galen, Feijs, Figueiredo, Gravemeijer, Herpen e Keijzer (2008) propõem que uma 
trajetória de ensino e aprendizagem das proporções pode ser alicerçada em quatro 
aspetos: (a) exploração de tabelas de razões; (b) comparação proporcional; (c) análise de 
situações em que não existem relações lineares mas em que se atua como se existissem; 
e (d) foco nas relações que não são lineares. 
Nesta comunicação discutimos algumas das ideias sumariamente expostas e 
exemplificamos, numa das tarefas englobadas na experiência de ensino em curso, os 
primeiros aspetos da trajetória de ensino e aprendizagem mencionada. 

 

Flexibilidade – estratégias  
O valor educacional do reconhecimento e da promoção da flexibilidade tem vindo a ser 
notado no campo da educação matemática pelas muitas investigações já realizadas. 

De um modo geral, essas investigações apresentam-nos, segundo Heinze, Star e 
Verschaffel (2009) duas linhas de ação: uma que segue a utilização flexível (adaptativa) 
de estratégias na resolução de problemas em diferentes domínios da Matemática, 
nomeadamente, nos números e nas operações – cálculo por estimação (matemáticos e 
alunos); adição e subtração de números com mais de dois dígitos; simplificação de 
cálculos relativos à multiplicação e divisão; cálculo mental (adição e subtração); 
raciocínio proporcional; e outra que segue o uso flexível e adaptativo de representações 
que inclui compreender e alternar entre vários tipos, tais como, gráficos, tabelas, 
representações algébricas e verbais.  

Nesta associação entre a flexibilidade e a utilização de estratégias individuais, alguns 
autores identificam significados diferentes para os conceitos ‘flexível’ e ‘adaptativo’ 
enquanto outros consideram-nos sinónimos. Uns distinguem entre o uso flexível de 
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estratégias (flexibilidade), que significa que cada um tem a capacidade de escolher entre 
múltiplas estratégias e de alternar entre elas, mas não de selecionar necessariamente a 
mais apropriada, e o uso adaptativo de estratégias (adaptabilidade) que engloba também 
a escolha da estratégia mais apropriada, onde realçam a capacidade de uma determinada 
pessoa, consciente ou inconscientemente, selecionar e utilizar a abordagem mais 
adequada para a resolução de um determinado problema, num determinado contexto 
sociocultural (Verschaffel, Luwel, Torbeyns & Van Dooren, 2009). 
Quer no uso adaptativo de estratégias, quer de representações realçam-se, segundo 
Heinze et al. (2009), as características da tarefa, do contexto e do que pode fazer sentido 
para o aluno que, em grande parte, está intimamente relacionado com a fase de 
progressão da sua aprendizagem matemática. De facto, um aluno que ainda recorre 
frequentemente à contagem um a um tem necessariamente uma flexibilidade muito 
reduzida para resolver, por exemplo, problemas de adição/subtração; Um aluno que 
concebe a operação multiplicação simplesmente ligada à adição de parcelas iguais tem 
necessariamente uma flexibilidade muito reduzida para resolver, por exemplo, 
problemas envolvendo a multiplicação de números não inteiros, que podem estar 
ligados a ações intuitivas e elementares de partilha, de dobragem, de divisão igualitária 
e de ampliação.  

Mas, relacionar flexibilidade / adaptabilidade com as estratégias de cada um, requer que 
valorizemos o conhecimento de conceitos e de procedimentos. Berk, Taber, Gorowara e 
Poetzl (2009) consideram mesmo que é possível amenizar as visões tradicionais de 
conhecimento de procedimentos como algo “habitual, superficial e binário” (p. 133) e, 
por isso, com características algorítmicas. Mais do que saber como usar um 
procedimento único para resolver uma classe de problemas, a flexibilidade implica o 
conhecimento e a capacidade de usar vários métodos, bem como a capacidade de 
escolher estrategicamente de entre esses métodos o que mais se adapta. 

No trabalho que estamos a desenvolver pretendemos analisar a resolução de tarefas de 
comparação multiplicativa que permitam valorizar a compreensão dos alunos, em 
detrimento da mera aplicação de determinadas regras de cálculo. Propomo-nos fazê-lo 
sob a perspetiva da flexibilidade alicerçada, neste caso, nas diferentes estratégias de 
cálculo utilizadas pelos alunos, nas diversas representações por si adotadas e na forma 
como relacionam os resultados obtidos nas várias questões da tarefa, de maneira a 
minimizar os cálculos a efetuar. Flexibilidade é, portanto, encarada no sentido de 
adaptabilidade onde o relevo é dado não apenas à escolha de estratégias mas também à 
escolha daquelas que, perante a questão em causa, são as mais adequadas (eficientes e 
rápidas). É, como referem Kraemer, Brocardo, Mendes e Delgado (2014) relativamente 
ao cálculo mental flexível, uma teia de relações entre conhecimento de conceitos, 
processos e símbolos e uma capacidade de os relacionar com compreensão e de maneira 
eficaz.  

 

A exploração da tarefa na sala de aula 

A tarefa Fazer Limonadas3 surge como um recurso natural para sala de aula de 
Matemática, porque permite explorar a comparação multiplicativa e promove, 
potencialmente, o desenvolvimento do raciocínio e da comunicação matemática. O 
cerne está na compreensão dos conceitos e procedimentos utilizados, em detrimento da 

																																																																									
3 Enunciado completo em anexo. 
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mera aplicação de determinadas regras de cálculo que surgem, muitas vezes, sem 
qualquer justificação. 
Na aula de exploração de Fazer Limonadas identificamos um primeiro momento, de 
introdução da tarefa onde a leitura do enunciado foi da responsabilidade de um aluno e a 
sua interpretação foi feita por todos, com ajuda da professora, e um segundo momento, 
de trabalho autónomo dos alunos, a pares, de resolução da primeira questão. Para uma 
melhor gestão do trabalho foi sugerido pela professora que as questões fossem 
resolvidas, corrigidas e discutidas no quadro uma a uma. Durante a exploração da tarefa 
a pares o papel da professora era agora o de observar, ouvir e ‘anotar’ o que os alunos 
iam fazendo e discutindo, de forma a identificar ideias, estratégias e procedimentos 
relevantes. Num terceiro momento, de discussão em grande grupo, perante as resoluções 
registadas, a professora solicitou a colaboração dos alunos para uma discussão e 
reflexão conjunta que incidiu na maneira de pensar sobre as condições iniciais, no que 
de facto era solicitado, nos procedimentos de cálculo efetuados e nas respostas 
apresentadas. Deu-se oportunidade aos alunos para explicarem os seus próprios 
processos de comparação e também para compreenderem os processos de raciocínio 
apresentados pelos colegas no sentido, por exemplo, de interiorizarem que não há uma 
única maneira de chegar à solução. Os três momentos desenrolaram-se de uma forma 
cíclica ao longo da aula, mas não foi nunca imposto nenhum processo de resolução 
específico, pelo que os alunos foram livres de utilizar os seus conhecimentos sobre 
razões e suas comparações da forma que consideraram mais conveniente. Mais do que 
apresentar uma solução, o objetivo era que fossem capazes de justificar as opções 
tomadas e as respostas que registavam. 

 

A tarefa na experiência de ensino 

A investigação em curso segue uma metodologia inserida na modalidade de design 
research (Brown, 1992; Gravemeijer e Cobb, 2006) e tem por objetivo compreender o 
modo como alunos do 6.º ano desenvolvem a comparação multiplicativa, no contexto de 
uma experiência de ensino. Os dados foram recolhidos na sala de aula, através de vídeo 
gravação e das produções escritas de todos os alunos, e referem-se ao primeiro ciclo de 
experimentação. 

Nesta comunicação apresentamos e discutimos a tarefa Fazer Limonadas que faz parte 
de uma sequência de tarefas delineada para estudar a evolução conceptual da 
comparação multiplicativa numa perspetiva da flexibilidade / adaptabilidade das 
estratégias e representações utilizadas pelos alunos. Conceptualmente, a razão escalar 
encontra-se entre o fator multiplicativo e a razão funcional e é ela que vai fazer a ponte 
entre o primeiro (já do conhecimento dos alunos) e a última (em processo de 
apropriação pelos alunos) (figura 1, à esquerda). À medida que se avança de um nível 
conceptual para outro, as tarefas que protagonizam essa passagem devem incluir 
questões que permitam começar sempre no conhecimento que os alunos já possuem 
(‘met-before’, segundo Tall, 2013) e ir até à compreensão e utilização de propriedades, 
cada vez mais complexas e abstratas. O conhecimento anterior dos alunos vai-se 
alterando e basear-se na última aquisição de conceitos do nível anterior, a exploração de 
modelos físicos e/ou esquemáticos vai-se tornando irrelevante e o ponto crucial é o 
raciocinar sobre os números, as suas relações e propriedades. Desta forma, o esquema 
de evolução conceptual da comparação multiplicativa evolui para um esquema menos 
hierárquico que se baseia na escolha pessoal da estratégia mais adequada à situação em 
jogo (figura 1, à direita). 
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Fazer Limonadas é uma tarefa, tipo problema (Ponte, 2005), uma vez que apresenta 
uma estrutura fechada (quatro questões de resposta direta) e um desafio moderado para 
os alunos porque se mostra com um enunciado diferente do usual. Com esta tarefa 
pretende dar-se continuidade à exploração da comparação multiplicativa e consolidar 
procedimentos que permitam a comparação de razões em contextos do quotidiano, no 
sentido de retirar conclusões fundamentadas. O contexto ilustra-se através de um 
universo contínuo (líquido) onde o fazer limonadas pressupõe a ação de misturar dois 
líquidos de tipos diferentes (água e concentrado de sumo de limão), com unidades de 
medida também elas diferentes (litro e chávena, respetivamente), para se obter um 
líquido com características distintas dos iniciais.  
Pretende-se, na questão 1, que os alunos compreendam que vão ter que comparar 
multiplicativamente as duas misturas apresentadas, ou seja, considerar razões que 
permitam traduzir simbolicamente as duas limonadas. Podem compará-las de uma 
forma esquemática, através da construção e análise de tabelas de razões ou de linhas 
numéricas duplas que poderão surgir, primeiramente, pela construção das sequências 
dos múltiplos naturais dos números em causa, cujo procedimento é já do seu 
conhecimento. As sequências de múltiplos criadas, no contexto em causa, permitem em 
cada momento relacionar os valores das duas grandezas, encontrar e justificar as 
respostas apresentadas. O objetivo é que o raciocínio sobre o trabalho efetuado com os 
inteiros permita a generalização da situação anterior, através da utilização simultânea de 
um qualquer fator diferente de zero (inteiro ou não), aos elementos das duas grandezas 
em jogo, ou seja, uma extensão a outros universos numéricos, nos quais se continuam a 
verificar as propriedades das operações e as relações numéricas já evidenciadas. 

Nas três últimas questões o objetivo é comparar razões sem se evidenciar a formação de 
proporções. Em concreto, pretende determinar-se um termo desconhecido de uma razão, 
sem utilizar a regra das proporções, tendo em atenção as condições específicas de 
comparação, ou seja, mantendo a limonada com um sabor pré definido. 

 

Análise de dados 

Apresentam-se e discutem-se os dados obtidos através das resoluções escritas dos 
alunos, apoiados por momentos de diálogo na sala de aula. O objetivo é identificar uma 
evolução da comparação multiplicativa que favoreça a flexibilidade / adaptabilidade e 
permita repensar a tarefa aquando da realização de um novo ciclo de experimentação. 

 

Raciocínio	adaptativo	

Figura 3 - Níveis de evolução conceptual da comparação multiplicativa, sem e com flexibilidade 
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Na questão 1 todos os alunos consideram as razões referentes, respetivamente, à 
limonada feita na sexta-feira e no sábado, registadas de acordo com a sequência textual 
que é apresentada no próprio enunciado, ou seja, relacionam o número de chávenas de 
concentrado de sumo de limão com o número de litros de água de cada mistura, através 
da representação em fração. A representação sob a forma de divisão não surge em 
nenhuma das resoluções e também não é mencionada pela professora no decorrer de 
toda a aula.  

Podemos realçar as seguintes estratégias / procedimentos de resolução: 

Descobrir se é comum o fator multiplicativo entre os termos respetivos das razões  e 

. Os alunos que utilizam este procedimento demonstram saber que duas razões são 

iguais se multiplicarmos ambos os termos de uma por um mesmo número, diferente de 
zero, e obtivermos os termos correspondentes na outra. Desta forma, Ricardo indica os 
cálculos efetuados (figura 2), explicitando o algoritmo usual da divisão para o caso de 
4 : 3; no outro, 5 : 4, a não indicação do algoritmo, leva a pressupor que efetuou o 
cálculo mentalmente. 

	

	

	

	

	

	

Ricardo explicita (figura 3) que as duas razões são diferentes porque para passar de  

para , o numerador da primeira é multiplicado por 1,33…, enquanto o seu 

denominador é multiplicado por 1,25; refere que as frações não são equivalentes e 
regista este facto em texto e em linguagem matemática. 

	

	

	

	

	

	

Figura 2 - As divisões de Ricardo 

Figura 3 - Tradução em texto e em linguagem matemática 
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Comparar razões através de linhas numéricas duplas (ou de tabelas de razões). José 
apresenta, embora de uma forma pouco cuidada, duas linhas numéricas duplas, uma 
referente à mistura de sexta-feira e outra à de sábado. Os valores de uma e outra surgem 
através da sequência dos múltiplos naturais dos números iniciais: múltiplos de 3 e 4 até, 
respetivamente, 18 e 24; múltiplos de 4 e 5 até, respetivamente, 20 e 25.  

	

	

	

	

	

	

	

	

Como se pode observar (figura 4), não surge nenhuma indicação de quais são, de facto, 
as razões que vai comparar para retirar uma conclusão. Apenas quando é convidado a ir 
ao quadro, José começa por explicitar o que fez e a professora, perante algumas das suas 
imprecisões de linguagem, dá uma ajuda no sentido de clarificar o seu procedimento 
(figura 5). 

 

	
Figura 5 - O diálogo de José com a professora 

	

	

	

	

	

Todos os alunos resolvem a questão e, analisando as estratégias de resolução, podemos 
realçar: 

Figura	4	-	As	linhas	numéricas	duplas	de	José	
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A utilização da linha numérica dupla com apenas dois pontos (ou tabela com duas 
linhas e duas colunas) que indicia que trabalham realmente sobre uma tabela uma vez 
que não mantêm a ordenação dos números. Ainda neste tipo de registo, o par Ricardo e 

Hugo é o único que evidencia a relação inversa entre 4 e , escrevendo que dividir por 

4 é o mesmo que multiplicar por  e Ricardo explicita ainda a utilização de números 

decimais e de numerais mistos (figura 6). 

 

	

	

	

	

	

Quando é feita a correção no quadro (figura 7), a professora aproveita para realçar esta 
situação, no seu diálogo com os alunos. 

	

	

Figura 7 – Registo no quadro e diálogo da professora com os alunos 

	

Filipe tem os números colocados corretamente na reta mas depois risca-os e fica com 
um registo similar ao dos restantes colegas. De notar que este aluno, ao pretender 
traduzir simbolicamente o procedimento explicitado na linha numérica dupla, indica que 

divide a razão  por 4 e que obtém como 

resultado  o que origina, obviamente, uma 

situação falsa (figura 8). Mas para ele, que ainda 
não sabe efetuar divisões com números não 
inteiros, é perfeitamente compreensível este tipo 
de registo. 
A utilização da linha numérica dupla com mais de dois pontos. Manuel apresenta este 
esquema em que os números surgem colocados em sequência (figura 9) e onde não 
passa imediatamente do 4 para o 1 e do 5 para o 1,25 mas indica valores intermédios, 2 
e 2,5, que surgem da divisão sucessiva por dois. Ao lado indica as divisões de 4 e 5 por 
4, depois de riscar e emendar divisões que parecem sugerir que calcula o valor de cada 

Figura 8 - A resposta de Filipe 

Figura 6 - Resposta de Ricardo 
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uma das razões da questão anterior. Como não há nenhum registo de diálogo entre 
Manuel e a professora ou os colegas, pressupõe-se que deu pelo erro e corrigiu ele 
próprio a sua 
estratégia. 

 

 

	

	

Indicação de razões. Luís e Ana indicam inicialmente duas razões,  e , onde o 

termo que desconhecem na segunda está substituído por um ponto de interrogação 
(figura 10).  

	

	

	

	

	

Assinalam corretamente o procedimento a efetuar (dividir ambos os termos da primeira 
razão por 4), usam setas que vão da primeira para a segunda razão e registam o 
algoritmo da divisão de 5 por 4. No entanto, Luís engana-se na indicação horizontal da 

operação e escreve 4 : 5 = 1,25. Ambos riscam o sinal igual entre  e , e Ana 

chega a substituí-lo por uma seta horizontal, pressupondo-se que para eles aquelas 
representações não são iguais mas gozam apenas de uma correspondência.  

Mário e Isabel registam uma razão correspondente à mistura de sábado (  ) e ainda o 

algoritmo usual da divisão para as situações de 4 : 4 e 5 : 4. No primeiro caso, e de uma 
forma algo incompreensível para alunos do 6.º ano, apresentam o algoritmo completo, 
numa situação que deviam calcular mentalmente, sem quaisquer problemas. No segundo 
caso, que também podia ser resolvido através de cálculo mental, o registo do algoritmo 
fica incompleto com o número de casas decimais do dividendo. Não representam a 
razão correspondente à mistura feita ‘uns dias depois’ mas Mário responde corretamente 
(figura 11). 

	

	

	

	

	

Figura 9 - A linha numérica dupla e os cálculos de Manuel 

Figura 11 - Os registos de Mário 

Figura	10	-	As	razões	de	Luís	
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A resposta a esta questão pode analisar-se segundo duas perspetivas de resolução:  

Os alunos utilizam a razão unitária encontrada na alínea anterior. Alguns alunos 

utilizam a razão unitária, , encontrada na alínea anterior, mas Mariana e Sara 

expressam a relação de 1 copo de concentrado para 1,25 litros de água através do sinal 
igual e não de uma correspondência (figura 12). Para obter a resposta determinam o 
produto 9 × 1,25 através do algoritmo usual.  

	

	

	

	

	

	

 

 

 

Mariana chega mesmo a referir-se a ‘copo de água’ (figura 12) o que torna questionável 
a autoria da sua resposta porque esta gralha foi expressa no quadro e não chegou a ser 

corrigida. Sara regista uma igualdade, que mais nenhum aluno realça,  

(figura 13), onde evidencia a relação entre os decimais e 
as frações, que tinha sido salientada pela professora no 
momento da discussão da questão 2, mas não a usa para 
os cálculos seguintes onde o resultado de 9 × 1,25 surge 
sem indicações auxiliares, o que leva a pressupor que 
foi copiado do quadro e torna também questionável a 
autoria da sua resolução. 

José e Cláudia registam também a razão  

correspondente à mistura inicial de sábado mas depois, sem mais indicações, passam de 
imediato para a multiplicação de 1,25 por 9 e efetuam-na através do algoritmo usual 
(figura 14), sem qualquer apelo ao cálculo mental e, embora Cláudia não o registe, os 
números que surgem riscados no canto superior direito, levam a crer que o aplica ‘de 
cabeça’ (figura 14). 

 

 

 

Figura 12 - Os registos de Mariana 

Figura 13 - Os registos de Sara 
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José é convidado a ir ao quadro explicar a sua resolução (figura 15) e é neste momento 
que se percebe que trabalhou claramente com o resultado da questão anterior, como era 
expectável no momento de planificação da tarefa. 

	

Figura 15 - A explicação de José 

	

Os alunos não utilizam a razão unitária. Uns trabalham com  através de um registo 

em tabela com quatro células, ou numa linha numérica dupla, em que o valor a 
determinar é representado por um ponto de interrogação, como é o caso de Manuel 
(figura 16) que, por um lado, regista o algoritmo completo da divisão, onde não figura o 
resto e na qual seria previsível efetuar cálculo mental; por outro lado, não regista como 
efetuou a multiplicação e o resultado surge de forma muito rápida.  

	

	

	

	

	

	

	

Outros alunos utilizam unicamente razões escritas sob a forma fracionária (figura 17) e 
Mário regista os algoritmos das duas operações, divisão e multiplicação, assinalando as 
duas razões e o processo de multiplicar cada um dos termos da primeira pelo mesmo 
fator 2,25, para obter os respetivos termos da segunda. Mais uma vez, não há qualquer 
cálculo mental, todos os cálculos são efetuados através dos algoritmos usuais, mesmo se 
os números envolvidos apelam a que isso não aconteça. 

 
 

Figura 16 - A resolução de Manuel 

Figura 14 - O algoritmo usual da multiplicação e os registos de 
Cláudia 
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Ricardo é o único aluno que regista os cálculos de uma forma não algorítmica (figura 
18). Uma falha de parenteses vai-lhe influenciar o resultado que tem registado e que não 
deve ter coincidido com o que tinha na sua cabeça, uma vez que utiliza corretamente o 
fator 2,25. Não se percebe como surge este número porque os cálculos apresentados são 
mais uma confirmação dos resultados do que propriamente um processo para os obter. 

Nesta resolução é evidente a relação elementar entre decimais e frações ( ) a 

qual permite a decomposição de 2,25 em parte inteira e fracionária ( ). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nesta questão os alunos trabalham com a razão  que representa a mistura de sexta-

feira. Vários deles registam uma linha numérica dupla onde colocam os valores 
correspondentes a essa mistura (número de chávenas de concentrado de sumo de limão, 
em cima, e número de litros de água, em baixo), o 18 (em baixo) e um espaço em 
branco (preenchido depois) ou um ponto de interrogação (em cima), como acontece 
Mais uma vez está explícito o algoritmo completo da divisão numa situação de apelo ao 
cálculo mental. A multiplicação é apenas indicada, não está explícito nenhum algoritmo, 
nem cálculos auxiliares, e não se consegue saber como Manuel a resolve. 

 
 

 

 

 

 

Figura 18 - Como Ricardo confirma o fator 2,25 

Figura 19 - A resolução de Manuel 

Figura 17 - Os registos de Mário 
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Ricardo, sem um registo em tabela de razões (não há riscos de separação das colunas e 
das linhas) utiliza-a e, mais uma vez, os cálculos justificam o resultado apresentado e 
não explicitam como determinou 4,5 (figura 20). No entanto, quando é solicitado pela 
professora explica como chega àquele valor. 

	

	

 

Conclusão 

Fazer Limonadas é uma tarefa que permite exemplificar uma comparação multiplicativa 
entre quantidades de duas grandezas diferentes, na qual o ato de misturar origina uma 
unidade composta (sabor da limonada), compreensível para os alunos através do registo 
em tabela de razões ou linha numéricas duplas. 

Numa primeira análise das resoluções escritas, complementada com a descrição da aula, 
é possível identificar que os alunos, na questão 1, recorrem basicamente a tabelas ou a 
linhas numéricas duplas, onde surgem as setas auxiliares dos procedimentos de 
multiplicar cada termo da razão pelo mesmo número (inteiro diferente de zero). Nas 
questões seguintes, esse registo continua visível mas de uma forma mais resumida 
(apenas com duas colunas e duas linhas, ou com dois pontos, respetivamente) e sempre 
com a ideia de organizar os dados e os procedimentos a realizar. 

Os alunos resolvem esta tarefa, tipo problema de proporções, sem utilizarem um método 
algorítmico. Representam a razão sempre como uma fração onde os termos podem ser, 
ou não, números inteiros. Todo o seu raciocínio para a obtenção de razões iguais é 
baseado numa relação multiplicativa entre os termos correspondentes das razões em 
causa. O procedimento de multiplicar cada um dos termos da razão por um mesmo 
fator, inteiro ou não inteiro, diferente de zero, leva-os implicitamente ao conceito de 
razão escalar.  
No entanto, poucos são os alunos que demonstram raciocinar de uma maneira flexível 
ou adaptativa, uma vez que os cálculos realizados são apoiados nos algoritmos escritos 
das operações divisão e multiplicação e não recorrem ao uso de relações numéricas e 
propriedades das operações que simplificariam os cálculos. Apenas um aluno parece 
‘dar sentido’ aos cálculos que realiza, relacionando os números escritos na forma 
decimal e fracionária.  

Tirar partido do que se conclui numa parte da tarefa para resolver a ou as alíneas 
seguintes é difícil para a maioria dos alunos. De facto, são raros os alunos que 
relacionam entre si os resultados anteriormente obtidos e, como tal, a maioria utiliza 
processos que se tornam repetitivos, não demonstrando sensibilidade para pensar em 
utilizar procedimentos ‘expeditos’ e que lhe facilitem o cálculo. 

Sob o ponto de vista da comparação multiplicativa com flexibilidade / adaptabilidade, 
Fazer Limonadas mostrou-se uma tarefa com potencial para envolver os alunos na 

Figura 20 - Os cálculos e a explicação de Ricardo 
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discussão de conceitos e de estratégias próprias. A exploração da tarefa evidenciou 
ainda que o uso de procedimentos flexíveis / adaptativos não foi induzido pelo recurso 
usado, mesmo sendo este um dos aspetos que orientou o design de Fazer Limonadas.  

Estes resultados sugerem que o segundo ciclo da experiência de ensino deverá 
explicitamente incluir a exploração de recursos focados no cálculo mental de maneira a 
usar e a encadear relações numéricas e propriedades das operações.  
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Resumo: Esta comunicação tem como objetivo discutir o modo como a utilização de 
diferentes recursos contribuem ou não para desenvolver nos alunos a flexibilidade de 
cálculo, relacionando-a com o desenvolvimento conceptual do número. É discutido o 
papel dos materiais na construção dos conceitos matemáticos e na flexibilidade de 
cálculo. São apresentadas duas situações exploradas numa turma do 1º ano de 
escolaridade, uma correspondente à primeira tarefa de uma sequência que tem como 
objetivo desenvolver a flexibilidade de cálculo em problemas de adição e subtração e 
outra correspondente a uma rotina desenvolvida diariamente na turma — o número do 
dia. Nas duas situações, a professora disponibiliza diferentes recursos, que os alunos 
podem utilizar caso sintam necessidade. A maioria dos alunos resolve as tarefas 
propostas sem recurso aos materiais. Para uma pequena minoria, a utilização dos 
materiais parece ter constituído um importante auxiliar na resolução das situações 
propostas. O estabelecimento de relações numéricas por parte dos alunos, 
nomeadamente a relação dobro/metade, foi potenciada pela diversidade de recursos 
disponíveis. O facto de a professora solicitar novos modos de efetuar um dado cálculo e 
promover o aparecimento de novas relações numéricas contribuiu para o 
desenvolvimento da flexibilidade de pensamento e de cálculo. 

Palavras-chave: recursos, flexibilidade de cálculo, aprendizagem dos números 

 
Introdução 

Esta comunicação insere-se no Projeto Pensamento numérico e cálculo flexível: Aspetos 
críticos que está a ser desenvolvido por docentes das Escolas Superiores de Educação 
de Lisboa, Setúbal e Portalegre e que tem como objetivos (i) identificar os 
conhecimentos conceptuais dos alunos que estão em jogo nos diferentes níveis de 
compreensão das operações/relações numéricas, (ii) analisar se e como estes 
conhecimentos lhes permitem usar flexivelmente o cálculo mental, e (iii) retirar 
implicações para a construção e exploração de tarefas, a formação de professores e a 
avaliação diagnóstica do desenvolvimento do cálculo mental. Esta comunicação, em 
particular, visa discutir de que modo diferentes recursos contribuem, ou não, para 
desenvolver nos alunos a flexibilidade de cálculo, relacionando-a com o 
desenvolvimento conceptual do número. 

Um recurso educativo constitui algo que é utilizado de modo a favorecer a 
aprendizagem dos alunos. Entre os recursos educativos, incluem-se os materiais 
didáticos que são usados pelo professor na sua atividade letiva (Lorenzato, 2006a; 
2006b). Para Zabala (1998), os materiais didáticos são materiais curriculares que visam 
ilustrar, guiar, orientar ou exemplificar, apoiando o processo de ensino e aprendizagem, 
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tanto ao nível da planificação, como ao nível da realização da atividade letiva, 
auxiliando também a avaliação das aprendizagens. 
De acordo com Threlfall (2009), as variáveis contextuais de uma dada tarefa, ou as suas 
características específicas, bem como as características individuais dos alunos afetam o 
modo como os problemas são resolvidos quando aqueles mobilizam um cálculo mental 
flexível. 

Nesta comunicação, apresentamos a análise da exploração e discussão de duas tarefas, 
propostas em dias diferentes, numa turma de 1.º ano. 

 

Recursos nas primeiras aprendizagens dos números 

Os materiais didáticos podem ser diferenciados quanto ao âmbito da intervenção do 
professor (tanto no que respeita a cada um dos alunos, como à turma, escola, ou até ao 
sistema educativo vigente), ao objetivo que o professor tem na utilização de um dado 
material, aos conteúdos a lecionar (Zabala, 1998) e ao modo de utilização. Um exemplo 
de material didático é a tabela do 100 que pode ser afixada na parede da sala de aula e 
que constitui um recurso potente para a exploração de regularidades, para a formulação, 
pelos alunos, de questões de investigação (Boavida, Paiva, Cebola, Vale, & Pimentel, 
2008), e também para apoiar as diferentes situações de cálculo. Trata-se de uma tabela 
que apresenta os números até 100, organizados em 10 colunas. 

Os materiais manipuláveis estruturados constituem materiais didáticos que foram 
especialmente concebidos para serem manipulados pelos alunos, modelando uma ou 
mais estruturas matemáticas (Hole, 1977/2000; NCTM, 2000). Há, no entanto, que 
atender à relação entre o material e o conceito matemático que ele modela pois a 
utilização do material só é potenciada quando o aluno é capaz de estabelecer essa 
mesma relação (Fosnot & Dolk, 2001; Kilpatrick, Swafford, & Findell., 2001; Reys, 
1971). No que respeita às primeiras aprendizagens dos números, diversos autores 
recomendam o uso de materiais manipuláveis como suporte à contagem, à estruturação 
numérica e ao cálculo (Kilpatrick et al., 2001; NCTM, 2000), sendo importante que os 
mesmos se encontrem à disposição dos alunos para que estes os possam usar se 
sentirem necessidade de tal (Moyer, 2001; Ponte & Serrazina, 2000). O colar de contas 
é um exemplo deste tipo de material que era referido no anterior Programa de 
Matemática do Ensino Básico (ME, 2007) como sugestão metodológica e que foi 
bastante trabalhado no Programa de Formação Contínua em Matemática para 
Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, acabando por a sua utilização se disseminar 
nas turmas de 1.º ano, a nível nacional. É constituído por um fio no qual são enfiadas 
contas coloridas, sendo geralmente usadas até 20 contas com cores alternadas. Trata-se 
de um modelo estruturado linear que se baseia na sequência numérica, apoiando a 
contagem estruturada e o cálculo (Treffers, 2001). A estruturação da contagem decorre 
do facto deste material ser organizado por agrupamentos, diferenciados pela alternância 
da cor, de 2 em 2, 5 em 5 ou 10 em 10, consoante o objetivo matemático definido pelo 
professor. Uma vez que é um material de suporte às primeiras experiências de 
contagem, e dada a relevância do grupo de cinco na aprendizagem dos números até 20 
(Treffers, 2001), a organização mais habitual do colar de contas é a dos agrupamentos 
de cinco, favorecendo o desenvolvimento do sentido de números de referência, como o 
5 e o 10, para estabelecer relações de N+1, ou N-1, e ainda o desenvolvimento da 
capacidade de contar a partir de um dado número (por exemplo, numa situação de 
cálculo de 5+4, os alunos podem contar a partir do cinco, fazendo deslocar de uma só 
vez o grupo de cinco contas de uma dada cor). Assim, a utilização continuada deste tipo 
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de material incentiva os alunos a abandonarem, de forma progressiva, a contagem 
unitária e a usarem estratégias de cálculo baseadas em agrupamentos, que serão, 
posteriormente, transformadas em automatismos de factos numéricos (Fosnot & Dolk, 
2001). No estudo de Pinto (2012), realizado com seis alunos do 1.º ano, o uso do colar 
de contas favoreceu a apropriação de factos numéricos de referência que foram usados 
para deduzir somas, através de estratégias de compensação. Favoreceu, ainda, as 
composições e decomposições numéricas, bem como a aplicação de propriedades da 
adição. Os alunos recorreram a relações do tipo N-1 ou N+1, ou N-2 ou N+2 para 
localizar os números próximos aos de referência (5, 10 e 15). No entanto, verificou-se 
que dois dos alunos mantiveram o uso de contagens unitárias, mesmo usando o colar de 
contas.  

Importa ainda realçar que não basta que os alunos utilizem os materiais manipuláveis, 
sendo fundamental que o professor promova junto deles a reflexão sobre a experiência 
desenvolvida, já que é através dessa reflexão que se efetiva a aprendizagem (Abrantes, 
Serrazina & Oliveira, 1999; Kilpatrick et al., 2009; Mason, Burton & Stacey, 1984; 
NCTM, 2000). O professor tem, pois, um papel chave neste processo. É ele que, tendo 
presente aquilo que quer ensinar, seleciona os materiais adequados, integrando-os na 
sequência de ensino, fazendo perguntas adequadas de modo que a progressão na 
aprendizagem aconteça (Reys, 1971). 

 

Flexibilidade de cálculo e desenvolvimento conceptual 

A ideia de flexibilidade de cálculo está associada ao cálculo mental e à resolução de 
problemas aritméticos. Estes podem ser resolvidos mentalmente de diferentes maneiras, 
designadas normalmente por estratégias. Resolver uma situação de cálculo de modo 
flexível pode passar, por exemplo, por reparar nos números envolvidos, no modo como 
eles se podem relacionar, e mobilizar estratégias que tirem partido das características 
observadas nos números (Threlfall, 2009). 
Para Fosnot e Dolk (2001), compreender o que significa operar com uma dada operação 
aritmética é necessário, mas não suficiente, dado que, por exemplo, muitas vezes os 
alunos compreendem o que significa adicionar dois números e mostram essa 
compreensão usando os dedos, cubos ou outro material, mas não são capazes de 
estabelecer relações entre os factos básicos de modo a facilitar a sua memorização. Das 
diversas estratégias apresentadas por Fosnot e Dolk (2001) que, quando apropriadas 
pelos alunos, são importantes auxiliares no desenvolvimento daqueles automatismos, 
como mencionados atrás, e, consequentemente do cálculo mental, destacamos a ideia de 
dobro e quase dobro, desenvolvendo a partir daí cadeias de cálculo. Por exemplo, 
começando com o dobro de 2 — 2+2 (4) — então 5 (4+1 ou 2+2+1) é um quase dobro. 
Esta relação pode também ser usada em sentido inverso — 5-3=2, pois 5=4+1 e 2 é 
metade de 4, estabelecendo assim a relação dobro/metade. Esta estratégia de dobros e 
metades também pode funcionar como uma estratégia de cálculo mental para a 
multiplicação ou para a divisão (Hartnett, 2007).  

O número tanto pode ser concebido estruturalmente como um objeto como 
operacionalmente como processo, sendo ambas as abordagens complementares, pois 
para Sfard (1991) e Tall (2013), os processos e os objetos matemáticos são duas faces 
da mesma moeda. Para Sfard (1991), a conceção operacional é a primeira etapa na 
construção de novas noções matemáticas. No exemplo do número, a contagem constitui 
o processo operacional que conduziu a esse objeto matemático, do ponto de vista 
histórico mas também psicológico (Gray & Tall, 1994; Sfard, 1991). Assim, partindo da 
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conjetura da origem operacional dos objetos matemáticos, Sfard (1991) propõe um 
esquema com três etapas hierárquicas no desenvolvimento de um conceito, como o de 
número: (1) interiorização; (2) condensação; e (3) reificação. Durante a interiorização, 
os alunos podem necessitar de usar materiais concretos para se tornarem competentes 
nos processos. Esta fase dura até os alunos conseguirem efetuar os processos através de 
representações mentais. Na fase de condensação, os alunos conseguem pensar num dado 
processo como um todo, comprimindo as sequências longas de operações em unidades 
mais manejáveis, e tornando as ideias matemáticas mais simples. É esta fase que 
permite ao aluno fazer comparações e generalizações, combinando esse processo com 
outros processos, o que conduz a uma maior facilidade em lidar com diferentes 
representações do conceito. A passagem para a terceira fase é repentina e coincide com 
a solidificação de um processo num objeto, numa estrutura estática, sendo que os alunos 
são capazes de ver por um novo prisma algo familiar. Esse objeto assume a sua 
significação enquanto elemento de uma certa categoria que pode ser investigada 
relativamente às relações entre os seus elementos e também quanto às suas propriedades 
gerais. 

 
Metodologia 

Este estudo segue uma abordagem qualitativa de caráter interpretativo. A sua 
metodologia de design research visa produzir teorias locais de ensino e sequências de 
ensino que possam contribuir para informar as práticas dos professores (Gravemeijer, 
2015).  
Os dados foram recolhidos numa turma do 1.º ano, com 26 alunos, numa escola pública 
de um dos bairros da periferia de Lisboa. Por razões éticas, os nomes dos alunos foram 
alterados, de modo a garantir a confidencialidade. A equipa do projeto definiu uma 
sequência de tarefas com o objetivo de desenvolver a flexibilidade de cálculo em 
problemas de adição e subtração. Nesta comunicação analisamos a realização de duas 
tarefas: a primeira tarefa da sequência explorada em 25 de fevereiro de 2015— São rãs! 
— e o Número do dia, atividade diária desta turma, não incluída na sequência, realizada 
em 19 de março de 2015. 

Como técnicas de recolha de dados, foi usada a observação participante por parte das 
autoras deste artigo, complementada com notas de campo redigidas por ambas e com a 
videogravação das atividades observadas, a entrevista informal à professora e recolha 
documental (as produções dos alunos). No trabalho a pares na primeira tarefa foram 
selecionados alguns pares para a vídeo-gravação, sendo também videogravada a 
discussão com toda a turma.  

A análise incidiu nas produções dos alunos, nas notas de campo, nos registos vídeo e 
respetivas transcrições. Foram relidas todas as notas de campo, as produções dos alunos 
e as transcrições dos vídeos. Os dados foram analisados segundo as seguintes categorias 
analíticas: relações numéricas estabelecidas, níveis de compreensão da decomposição 
dos números, recursos usados e o seu papel. 

 
Realização das tarefas 

Tarefa "São rãs!" 

A professora começou por distribuir uma folha de papel com o enunciado da tarefa a 
todos os elementos da turma (Anexo 1). De seguida leu-o em voz alta, para que todos 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

199 
	

percebessem. Não havendo dúvidas, os alunos iniciaram a resolução a pares e a 
professora distribuiu a todos os alunos um número razoável de fichas vermelhas e 
amarelas. Nem todos os pares utilizaram o material distribuído. 

Exploração da tarefa pelos alunos organizados em pares 

Os elementos constantes no enunciado constituíram recursos importantes na 
compreensão e realização da tarefa pelos alunos. A representação dos nenúfares 
evidenciou a distinção entre situar as rãs à esquerda ou à direita. A tabela direcionou 
para a existência de seis possibilidades dado que apresentava seis linhas, tendo 
contribuído, também, para a organização das diferentes soluções. Além disso, a figura 
com as cinco rãs concretizou o 5 a ser decomposto. Assim, alguns pares, usando os 
elementos presentes no enunciado, resolvem rapidamente a tarefa. Outros usaram o 
material de contagem distribuído pela professora e avançaram também na sua resolução; 
outros houve que manifestaram ainda grandes dificuldades.  

O par Dario e Gil  não se apoia nas fichas e ambos os alunos começam a trabalhar 
isoladamente. Dario começa por escrever 3 2; o Gil, 2 3. A professora interage para eles 
trabalharem em conjunto e decidem cada um escrever o do outro. Depois, vão para 1 4, 
4 1. Gil apoia-se na imagem das 5 rãs, contando-as. Escreve 5 0. A professora pergunta-
lhes quantas possibilidades há. Entretanto, um par que está noutra mesa preenche 
rapidamente a tabela e dá por concluída a tarefa. 

Já o par Joana e Ilda está um pouco hesitante. Joana parece não ter compreendido a 
tarefa, pega em muitas das fichas, mas não faz nada. Ilda também está confusa. A 
professora tenta que avancem, retirando da mão da Joana apenas 5 das fichas. Nesta 
altura, Ilda, utilizando os dedos escreve: 1+4. 

No que respeita ao par Renato e Lara, cada um dos alunos tem 5 fichas decompostas em 
2 grupos, com diferentes disposições. Lara, 3 vermelhas e 2 amarelas; Renato, 3 
amarelas e 2 vermelhas. Começam por escrever 2 3, 3 2. Renato foi buscar uma ficha 
amarela à Lara e juntou às suas, ficando com 4 amarelas e 2 vermelhas (não tirou 
nenhuma vermelha). A partir deste momento, deixam de ligar às fichas e elas ficam em 
montinhos. Renato conta as rãs, diz 4, apontando para a rã. Escreve 4 1; 1 4; 5 0; mas 
depois apaga para fazer como Lara, em que o 5 0 é a primeira decomposição e só depois 
o 4 1 e 1 4. Depois, Renato diz "Lara, eu já acabei!". 

Outro par, Mónica e Paulo, não liga às fichas e preenche a tabela rapidamente. 
Discussão da tarefa 

Quando a professora se apercebeu que a maioria já tinha realizado a tarefa, deu início à 
discussão, reproduzindo no quadro alguns dos elementos do enunciado: desenhou dois 
nenúfares, a que chamaram A e B, e uma tabela (Figura 1), que foi sendo preenchida, à 
vez, por cada um dos pares solicitados, com uma das possibilidades obtidas. Após o 
registo de 3 2, o par seguinte registou a possibilidade 2 3. Ao serem questionados pela 
professora sobre se era o mesmo que o registo anterior, os alunos respondem: "Não, é ao 
contrário". Os pares seguintes que foram ao quadro seguiram a organização de cada 
possibilidade ser seguida da sua representação pela ordem contrária, tal como tinham 
feito nas folhas de trabalho, embora tal não tivesse sido explicitado. A figura 1 
apresenta a tabela resultante registada no quadro. 
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Figura 1: Tabela com as diferentes possibilidades 

 

Durante o preenchimento da tabela, no quadro, um dos alunos repara que a representada 
tem linhas a mais, pelo que a professora aproveita, no final, para orientar a discussão 
para a exaustão das soluções registadas: 

Professora- Há mais alguma possibilidade? 

Alunos- Não. 

Professora- Quantas são as rãs? 

Alunos- Cinco. 
Professora- Quantas possibilidades são? 

Alunos- Seis. 

Professora- Qual é a relação entre o número de rãs e o número de 
possibilidades? 

Alunos- É mais um. 
Professora- As possibilidades são... é mais uma do que as rãs. 

Além da verificação da exaustão das soluções correspondentes à decomposição do 5 em 
pares ordenados, a professora leva os alunos a generalizar sobre a relação entre o 
número de rãs e o número de possibilidades. Quando os alunos verbalizam "É mais 
um", implicitamente estão a generalizar para qualquer número de rãs, focando-se na 
relação entre o número de possibilidades e o número de rãs. A professora confirma a 
generalização, trocando a ordem dos termos da relação relativamente à formulação 
inicial da questão: "As possibilidades são... é mais uma do que as rãs". 

A seguir, a professora incide sobre a paridade do 5, aspeto não previsto aquando do 
design da tarefa, mas que a professora achou por bem explorar: 

Professora- Olhem lá para o 5. O que é o 5? Dedo no ar. 

Vários alunos levantam o braço. 

Professora- Maria. 

Maria (que tinha o braço levantado)- Um ímpar. 

Professora- É um ímpar. Mais?  
Maria- Um quase dobro. 
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Professora- Um quase dobro. E o que acontece com os quase dobros?  

Maria- 2+2+1. 
A turma parece já estar bastante familiarizada com estas designações (de 
par/ímpar, dobro/quase dobro). A professora continua no quadro: 

Professora - É 2+2+1. E ao distribuir o 5 pelos dois nenúfares, o que é que 
acontece, quando ele é quase dobro? Ponham o dedo no ar e pensem um 
bocadinho. Olhem para os números que aparecem aqui (passa com a mão ao 
longo da tabela registada no quadro; pausa). Se fosse um dobro, o que é 
que poderia aparecer ali que não está ali, sendo um quase dobro? (pausa) Se 
fosse um dobro, por exemplo, o seis? 

Renato- Era 3+3. 

Professora- O que é que o 3 é em relação ao 6? 
Alunos- É... Metade. 

Professora- Metade. Vocês conseguem ver aqui a metade do 5? 

Alunos- Sim. 

Professora- Onde? 

Alunos- No 2 e 3. 
Professora- Ai é metade? 

Alunos- Não! 

Maria- Se fosse metade, tinha de ter mais um, o 2. 

Professora- E não era metade de 5? 

Maria- Não tem metade. 
Professora- Não tem metade? Olhem, ouçam o que está a dizer a Maria. A 
Maria está a dizer que o 5, que é um quase dobro, não tem metade. 

A professora questiona os alunos de modo a que eles tentem encontrar relações 
entre ser par ou ímpar e ter ou não metade. Maria continua interventiva e perante a 
insistência da professora arrisca: 

Maria- Não tem inteiro. Só se nós partirmos ao meio, é que vamos ter a 
metade. 

Professora- Nesta situação das rãs, fazia sentido isso? 

Alunos- Não! 

Professora- Dividir uma rã ao meio? 
Maria- Não. 

Professora- Em que situações é que faz mais sentido? Eu consigo achar a 
metade dos quase dobros, ou não? 

Alunos-Conseguimos. 

Maria- O 5 não tem metade, só se nós partirmos ao meio. 
Professora- Os outros é para pensar um bocadinho, não é só a Maria. 

(...) 
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Professora- Vocês conseguem ver aqui a metade de 5? Conseguem ver? 

Alunos- Não. 
A professora insiste e lança a seguinte questão, forçando uma resposta mais 
objetiva e tentando implicar outros alunos para além da Maria: 

Professora- Para ser uma metade, o que é que tinha de acontecer no A e no 
B, Renato? 

Alunos- Tinha de... partir ao meio. 
Os alunos têm ideia da metade como sendo partido ao meio. A professora 
perceciona que existem alunos confusos com a explicação dos colegas: 

Professora- E as metades são diferentes? 

Alunos- Não! São iguais. 

Professora - São iguais. E isso acontece aqui? 
Alunos- Não. 

Professora- A questão que eu estava a colocar aqui e que a Maria estava a 
responder, eu perguntei se o 5 não tem metade. 

Alunos- Não. Não tem metade. 

Professora- Não tem? Então só os dobros é que têm metade? 
Maria (levanta 5 dedos e com a outra mão, passa com um dedo pelo meio 
do dedo do meio da mão levantada, de alto a baixo, simulando a ideia de o 
partir ao meio) - Só se partirmos ao meio. Partimos ao meio! (volta a fazer 
o mesmo gesto de dividir o dedo médio ao meio) 

Professora- A questão é se os quase dobros, que é o caso do 5, se não têm 
metade. 

A tabela dos dobros e quase dobros, visível à direita do quadro (Figura 2), é um recurso 
familiar aos alunos, sendo mobilizado continuamente a propósito da paridade dos 
números, aspeto que a professora dá especial atenção, mesmo nas situações em que o 
foco da tarefa é distinto, como é o caso desta.  
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Figura 2: Tabela dos dobros e quase dobros afixada na parede da sala 

 

Tal como presente na tabela, a Maria identifica o 5 como sendo um número ímpar, 
correspondendo a um quase dobro, o que é justificado com a decomposição numa soma 
das metades do número par anterior com um (2+2+1). Na condução da discussão, a 
professora focaliza a atenção dos alunos para a ausência de uma solução com números 
iguais, na tabela com as soluções registada no quadro, como aconteceria com um 
número par, por exemplo, se fossem 6 rãs. Maria, após afirmar que 5 não tem metade, e 
sendo interpelada pela professora, acaba por admitir que 5 não tem metade inteira, mas 
pode ter uma metade fracionária ("Não tem inteiro. Só se nós partirmos ao meio, é que 
vamos ter a metade"). O recurso que Maria mobiliza, um pouco depois, para suportar o 
seu pensamento matemático, são as suas mãos: ao levantar uma mão, Maria visualiza a 
decomposição do 5, tal como expresso anteriormente — 2+2+1 (dois dedos à esquerda, 
dois dedos à direita e o dedo do meio)—, e ao passar a outra mão pelo meio do dedo 
médio, ela visualiza a metade de 5 como dois dedos e meio. Mais uma vez, a professora 
orienta a discussão para questões gerais, indagando sobre a eventual existência de 
metades nos números ímpares, de que o 5 é um exemplo concreto: "A questão é se os 
quase dobros, que é o caso do 5, se não têm metade". 

Dando-se conta da dificuldade conceptual da questão colocada e em chegar a uma 
resposta passível de ser compreendida por todos, a professora decide, neste momento, 
usar um recurso improvisado, folhas A4, uma vez que não tinha previsto que a 
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discussão da tarefa fosse estendida para os números racionais1. Assim, chama 5 alunos 
para a frente do quadro, dando a cada um uma folha A4 representativa de uma rã. 
Chama ainda um outro aluno, Paulo, e propõe que as 5 rãs sejam partilhadas por ela, 
professora, e pelo Paulo — “Dividam lá por mim e pelo Paulo”. 

 

 
Figura 3: Momento anterior à distribuição das 5 folhas pela professora e pelo Paulo 

 

Ao serem distribuídas as 5 folhas, a professora recebe duas folhas e o Paulo outras duas. 
Vários alunos, sentados nos lugares, sugerem que a quinta folha seja dividida ao meio. 
Questionados pela professora, os alunos verbalizam que para o caso das rãs, tal não faz 
sentido, mas que já faz sentido para outras situações, como chocolates, bolos ou 
caramelos. Depois de dividida a folha, Maria diz "Tu ficas com 2 e meio e o Paulo 
também, dois e meio." Sempre orientados pela professora, os alunos concluem que os 
quase dobros também têm metade. Olhando para a folha maior do que a meia folha, 
referem que "uma é maior do que a outra" e que "nos quase dobros, temos de partir ao 
meio" e que "nos dobros já não temos de partir".  

 

 
Figura 4: Duas folhas e meia associadas à metade de 5 

 

No caso do 5, concluem que a metade de 5 é "dois e meio", como verbalizado por Maria 
e que esta solução não apareceu na tabela registada no quadro por não fazer sentido 
partir uma rã ao meio. 

O nº do dia 

A professora inicia o diálogo com os alunos, registando no quadro as expressões 
representativas do 19, propostas pelos mesmos.  

Professora- Renato, 19 é dobro ou quase dobro? 

																																																																									
1	Dados	obtidos	por	entrevista	informal	à	professora	após	a	aula.	
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Renato- Quase dobro. 

Professora- Qual o dobro que está a seguir ao 19? 
Renato- 20. 

Professora- Então fomos buscar o 10+10. E o que está antes? 

Renato- 18. 

Alunos- 9+9+1. 

Professora- Lara, 19 é par ou ímpar? 
Lara- É ímpar. 

A paridade do 19 é questionada pela professora, levando os alunos a relacionar o 19 
com os números vizinhos, o 20 e o 18. Assim, as primeiras expressões representam a 
decomposição destes números pares nas suas metades, aos quais é depois adicionado ou 
subtraído 1, tal como apresentado na tabela dos dobros e quase dobros: 10+10-1; 
9+9+1. 

Dario exprime 19 como a metade de 38 (38:2), mostrando compreensão da relação entre 
dobro e metade. A professora desafia os alunos a utilizar outra estratégia e a recorrer à 
tabela do 100, que se encontra à esquerda do quadro: 

Professora- Outro mais fácil, Luís? Olhem para a tabela. Como fazem 
rapidamente 19+19, Dario? 

Dario (olhando para a tabela, sentado no seu lugar)- 19+10=29, vindo para 
baixo; mais 9, porque faz na diagonal. 

Professora- Porque é que na diagonal é mais 9? 

Maria- Porque se nós andarmos para baixo, é mais 10, na diagonal, é mais 9. 
Professora- Então, andar na diagonal é o mesmo que andar 10 para baixo... 

Maria- E depois para trás. 

Professora- Para trás, o quê? Como é que isso se diz? 

Maria- Mais 10 menos um. 

Aqui a professora aproveita para ir relembrando as relações entre os números na tabela e 
faz o registo no quadro, correspondendo ao último registo da figura 5. 

 

 
Figura 5: Tabela do 100 e diferentes expressões representativas do 19 
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A professora continua a sugerir o uso da tabela como recurso para agilizar o cálculo: 

Professora- Mais rápido? O 19 está próximo do 20. Porque é que eu não vou 
ao 20 logo no primeiro 19? Quanto é 20+20? 

Alunos- 40. 

Professora- Ajuda? 

Alunos- Sim. Ajuda. 

Professora- Então como faço isto? (regista 19+19 = 20+20). Quantos é que 
eu pus a mais aqui? (aponta com uma mão para o 19 e com a outra para o 
20). 

Alunos- Mais um. 

Professora- E aqui? (aponta com uma mão para o outro 19 e com a outra 
para o segundo 20) 
Alunos- Mais um. 

Professora- Pus mais um aqui e mais um aqui (apontando com uma mão 
para o 19 e com a outra para o 20, e novamente com o segundo 19 e 20). O 
que tenho de fazer?  

Alunos- Menos 2.  
Professora- Tenho de tirar 2. (a professora completa o registo 19+19 = 
20+20-2) Quanto dá? 

Alunos- 38. 

Professora- Qual é a forma mais rápida? 

Alunos- Esta. 
Professora- Concordo. (...) Então, voltando ao 38:2, o que é o 38 em relação 
ao 19? 

Alunos- É o dobro. 

Professora- É o dobro. (...) Quando eu divido o 38 em duas partes iguais, 
estou a fazer o quê? 
Alunos- Estou a achar a metade. 

Professora- Se eu dividir o 38 que é o dobro de 19, vou achar a sua... 

Alunos- Metade. 

Professora- Metade (proferindo "metade" quase ao mesmo tempo que os 
alunos), dividindo ao meio. 

A professora interpela os alunos para encontrarem novas formas de calcular 19+19. 
Maria usa a decomposição decimal e Dario, seguindo a sugestão da professora de usar a 
tabela, faz a leitura da tabela em coluna e depois na diagonal. A professora sugere, 
ainda, um novo uso da tabela focando a atenção dos alunos no 20+20 e compensando, 
depois, menos 2. E colocando a questão sobre a forma mais rápida de calcular 19+19, 
valoriza o uso do dobro de 20. No final, a professora focaliza novamente para a 
expressão proposta por Dario, 38:2, sistematizando a relação de dobro/metade. 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

207 
	

Esta rotina, além do recurso da tabela do 100, contemplou também o uso de colares de 
contas. Cada par de alunos tinha um colar de contas com 30 contas, alternadas na cor de 
5 em 5, e uma mola para marcar o 19, embora nem todos os pares tivessem feito a 
marcação. Efetivamente, apesar de disponíveis, os colares de contas não são usados 
como recursos auxiliares pela maioria dos alunos, tendo sido usados apenas por três 
alunos. Durante o decurso da atividade, por vezes, a professora recorre ao colar de 
contas para apoiar o raciocínio dos alunos, ou para concretizar a expressão proposta 
pelos mesmos, mostrando-o a toda a turma. Miguel é um dos alunos que necessitou de 
utilizar este material, propondo 4+5+3+3+4=19, enquanto desloca as contas, 
acompanhado pela professora, que também aponta para os grupos de contas no colar 
(Figura 6) à medida que vai registando a expressão formulada por Miguel.  

 

 
Figura 6: Miguel decompondo o 19 com o colar de contas e o apoio da professora 

A decomposição do 19 proposta por Miguel é suportada pelas contas concretas, embora 
o aluno não tire partido da estruturação associada à alternância de cores deste material. 
 

Conclusões 

A diversidade de recursos na realização das tarefas potenciou o estabelecimento, pelos 
alunos, de relações numéricas, nomeadamente a relação de dobro/metade (Fosnot & 
Dolk, 2001), associada à paridade dos números, contribuindo, assim, para a apropriação 
das suas propriedades conducente a lidar com os números como objetos mentais 
estruturados. Os recursos, sob um ponto de vista amplo, englobam não só os materiais 
disponibilizados intencionalmente pela professora mas também os que, de algum modo, 
contribuíram para a compreensão das ideias matemáticas, como é o caso dos elementos 
disponíveis no enunciado da tarefa São rãs!, dos dedos da mão de Maria e das folhas 
A4, quando emergiu a questão da metade de 5. 

Alguns dos recursos, como a tabela do 100 e a dos dobros e quase dobros, encontram-se 
afixados na parede da sala, visíveis ao pé do quadro, sendo o seu uso incentivado pela 
professora. Embora distintos, ambos apoiam os alunos a usar diferentes expressões 
representativas dos números, capacidade esta que se desenvolve na fase de 
condensação, no quadro do desenvolvimento conceptual do número (Sfard, 1991). 

O material manipulável disponibilizado pela professora, de modo a garantir o seu acesso 
por todos os alunos, foi dispensado pela maioria dos alunos. Assim, os alunos que não 
necessitaram de utilizar o material concreto parecem já ter ultrapassado a fase de 
interiorização (Sfard, 1991) para a ordem de grandeza dos números em causa, 5 e 19, 
conseguindo lidar com diferentes representações destes números, raciocinando 
mentalmente sem o apoio deste material. No entanto, o material disponibilizado foi um 
recurso importante para uma minoria de alunos como suporte das operações de 
decomposição do número 5 em todas as somas possíveis, incluindo as que resultam da 
comutatividade dos termos, e de representação do número 19 através de diferentes 
expressões que, na fase de interiorização em que se encontram estes alunos, se assumem 
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como processos operatórios conducentes ao resultado 19 (Gray & Tall, 1994; Sfard, 
1991; Tall, 2013). 
O facto de a professora solicitar novas maneiras de efetuar um determinado cálculo e de 
incentivar o estabelecimento de múltiplas relações numéricas suscita nos alunos o 
desenvolvimento da flexibilidade de pensamento e de cálculo. Os múltiplos recursos 
apresentados neste artigo foram usados pelos alunos apenas quando estes sentiram 
necessidade de tal, e nem sempre a sua estrutura subjacente foi devidamente potenciada 
(como aconteceu com a decomposição proposta por Miguel). O seu uso foi proposto 
pela professora com o intuito de apoiar o raciocínio dos alunos e os processos 
operatórios em causa em cada uma das tarefas, e também para ilustrar expressões 
propostas (como foi o caso do colar de contas que a professora usou como forma de 
comunicação, isto é, de concretização das expressões representativas do 19, com a 
preocupação de serem compreendidas por todos os alunos da turma). 
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Anexo 

TAREFA 1 
 

São rãs!2  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

As cinco rãs podem descansar nas folhas de nenúfar; elas podem saltar de uma folha para a 
outra.	

Se todas as rãs querem descansar nas folhas, imagina as diferentes maneiras em que podemos 
ver as cinco rãs nas duas folhas. 

 
																																																																									
2	Conceção da tarefa: Jean Marie Kraemer	
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Resumo: A comunicação que se apresenta decorre de um estudo mais amplo, realizado 
pela primeira autora, cujo objetivo foi analisar e compreender o raciocínio matemático 
de alunos do 5.º ano de escolaridade na resolução de problemas com números racionais 
não negativos. Do ponto de vista metodológico, o estudo enquadra-se no paradigma 
interpretativo e constitui uma investigação sobre a prática. Os dados foram obtidos 
através de entrevistas clínicas realizadas a dois alunos, de recolha documental e de 
observação participante. Esta observação esteve associada a uma intervenção 
pedagógica, com a duração de cinco semanas, concretizada pela referida autora durante 
o seu estágio. Nesta intervenção foram propostos vários problemas visando introduzir e 
trabalhar conteúdos matemáticos, associados aos números racionais, cujas resoluções 
eram objeto de discussões coletivas. Os resultados da investigação mostram que os 
alunos envolvidos no estudo evidenciam atividades associadas ao raciocínio matemático 
como a explicação, a justificação, a formulação de conjeturas e a generalização aquando 
a exploração das tarefas propostas. As atividades mais frequentes foram a explicação e a 
justificação, tendo a formulação de conjeturas e a generalização surgido com menos 
frequência. Os conhecimentos matemáticos e as representações utilizadas pelos alunos 
revelaram-se importantes recursos de apoio do seu raciocínio matemático. 
Palavras-chave: Aprendizagem da Matemática; Raciocínio matemático; Problemas. 

 

Introdução 

É amplamente consensual que se se pretende que os alunos aprendam Matemática com 
compreensão é essencial que participem em atividades que envolvam raciocínio 
matemático (Henriques, 2012; NCTM, 2007). De facto, o raciocínio e a construção de 
sentido para ideias matemáticas são dois aspetos profundamente interligados ao longo 
de um continuum que vai de observações informais a deduções formais (NCTM, 2009). 
Estes aspetos são importantes em qualquer prática matemática quer esta se equacione ao 
nível do trabalho dos matemáticos quer ao da sala de aula seja qual for o conteúdo e 
nível de ensino. 

Trazer para primeiro plano o raciocínio matemático conduz à importância do ensino 
deixar de ser conceptualizado como transmissão de conhecimentos a memorizar, 
independentemente dos alunos lhe atribuírem sentido, para passar a focar-se na 
compreensão do “porquê das coisas” (Boavida, 2008). Esta mudança de perspetiva 
requer, por um lado, a elucidação do que significa raciocinar matematicamente e, por 
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outro, a identificação de recursos que permitam ao professor favorecer e apoiar esta 
atividade. 
O raciocínio em Matemática é entendido, amiúde, como raciocínio formal, ou prova, em 
que se parte de hipóteses e definições para se deduzirem conclusões. Esta é, no entanto, 
uma visão bastante redutora. “O raciocínio matemático pode assumir muitas formas, 
que vão desde explicações e justificações informais a deduções formais, bem como a 
observações indutivas” (NCTM, 2009, p. 4). Trata-se de “um processo evolutivo de 
conjeturar, generalizar, investigar porquê e desenvolver e avaliar argumentos” (Lannin, 
Ellis & Elliott, 2011, p. 12). Este processo, que não é linear, envolve ser capaz de 
resolver problemas e compreender porque é que certas ideias e resultados são, ou não, 
matematicamente apropriados. 

Os problemas, entendidos como tarefas matemáticas cuja solução não é alcançável 
através da aplicação direta de conhecimento imediatamente disponível (Lampert, 2001), 
a par do envolvimento dos alunos na sua resolução e discussão, são, pois, um dos 
recursos que os podem impulsionar a raciocinar matematicamente. Como bem referem 
Yackel e Hanna (2003), “o raciocínio matemático é uma atividade coletiva em que os 
alunos participam enquanto interagem uns com os outros para resolver problemas 
matemáticos” (p. 228). 

A presente comunicação inscreve-se num estudo mais amplo em que o principal 
objetivo foi analisar e compreender o raciocínio matemático de alunos do 5.º ano de 
escolaridade na resolução de problemas envolvendo números racionais não negativos 
(Oliveira, 2015). Neste âmbito, formularam-se três questões. A primeira focada na 
caracterização do raciocínio usado durante a resolução de problemas, a segunda nos 
conhecimentos e representações a que recorreram para o explicitar e a terceira nas 
dificuldades experienciadas. Este texto centra-se na primeira destas questões. Está 
organizado em seis secções de que a introdução é a primeira e a conclusão a última. Nas 
segunda e terceira referem-se aspetos do enquadramento teórico do estudo. Na quarta 
indicam-se as principais opções metodológicas e na quinta analisam-se dados relativos a 
dois dos problemas propostos no âmbito de uma intervenção pedagógica. 

 

Raciocínio matemático: de que falamos? 

Não é simples escrever sobre raciocínio matemático pois este termo “é amplamente 
usado tendo subjacente a hipótese implícita que há acordo universal sobre o seu 
significado (...) a maior parte dos matemáticos e educadores matemáticos usam o termo 
sem o clarificarem” (Yackel & Hanna, 2003, p. 228). 

Tipicamente, distinguem-se dois tipos fundamentais de raciocínio: o indutivo e o 
dedutivo (Pimental & Vale, 2012). No primeiro tipo vai-se do particular para o geral, 
isto é formula-se uma generalização com base na identificação do que é comum a vários 
casos. No segundo, há uma relação de necessidade lógica entre o que se aceita como 
válido (premissas) e a conclusão. Há autores que referem, ainda, o raciocínio abdutivo 
considerando a abdução como “uma inferência não necessária (...) uma hipótese 
explicativa prévia” (idem, p. 38) em que as generalizações surgem a partir do 
estabelecimento de relações entre vários aspetos de uma situação. 

Considera-se, amiúde, que “o raciocínio matemático é por excelência o hipotético-
dedutivo” (MEC, 2013, p.4). No entanto, colocar em primeiro plano este tipo de 
raciocínio negligenciando, nomeadamente “processos intuitivos, observações indutivas, 
explicações, justificações e métodos informais de matematização, é caminhar em 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

213 
	

sentido contrário ao que fez progredir a Matemática, eliminando bases poderosas para a 
aprendizagem” (Boavida, 2015, p. 1). 
Lannin, Ellis e Elliott (2011), apresentam um modelo do processo de raciocínio 
matemático (fig. 1) que é útil para discernir atividades envolvidas neste processo que, 
como sublinham, não é fácil de compreender pelos alunos. 

Figura 1 – Um modelo do processo de raciocínio matemático (Lannin, Ellis, & Elliott, 2011, p.11) 
 

Figura 1. Um modelo do processo de raciocínio matemático (Lannin, Ellis, & Elliott, 2011, p.11) 

 

A figura 1 revela que raciocinar matematicamente é um processo cíclico que começa, 
muitas vezes, com a formulação de conjeturas; posteriormente, estas são analisadas 
procurando identificar razões que permitam fundamentar porque é que são, ou não, 
válidas para, se necessário, voltar a revê-las. Uma vez que o processo é dinâmico, os 
alunos podem mover-se entre as várias atividades em qualquer momento do ciclo. 

Conjeturar e generalizar. “Conjeturar envolve raciocinar sobre relações matemáticas 
para desenvolver enunciados que provisoriamente se pensa serem verdadeiros, embora 
não se saiba se o são” (Lannin, Ellis & Elliott, 2011, p. 12). Esta atividade é central em 
Matemática e é inquestionável a sua importância para a aprendizagem. O envolvimento 
dos alunos na formulação de conjeturas permite-lhes “aprender Matemática nova e 
compreender a Matemática que já aprenderam e usaram” (Henriques, 2012, p. 141). 
As “conjeturas podem ou não ser generalizações” (Lannin, Ellis & Elliott, 2011, p. 14). 
Se, por exemplo, um aluno souber que 58 e 45 são números menores que 1, pode 
conjeturar que 58+45 é um número menor que 2 e formular uma nova conjetura que é 
uma generalização: a soma de uma fração menor que 1 com outra menor que 1, é 
sempre menor que dois. “Os alunos generalizam quando se focam num aspeto particular 
de um problema ou numa ideia e pensam nesse aspeto de forma mais abrangente” 
(idem, p. 16). 

Investigar porquê. Para além de formularem e investigarem conjeturas “os alunos 
deverão aprender a responder à questão Porque é que isto resulta?” (NCTM, 2007, 
p.63). Esta atividade remete para “investigar diversos fatores potenciais que podem 
explicar porque é que uma generalização é verdadeira ou falsa” (Lannin, Ellis & Elliott, 
2011, p. 12). Trata-se de um “eixo essencial no raciocínio matemático” (idem, p. 30) 
que inclui atender a aspetos particulares que proporcionem insights sobre relações 
passíveis de permitir encontrar a referida explicação. 

Justificar ou refutar. “Uma justificação matemática é um argumento lógico baseado em 
ideias já compreendidas” (Lannin, Ellis & Elliott, 2011, p. 35). Os alunos apresentam 
justificações “para se convencerem a si próprios e aos outros sobre o porquê de uma 
afirmação particular ser verdadeira” (idem) e, com frequência, as suas tentativas iniciais 
para enunciar justificações incluem afirmações válidas e inválidas ou que precisam de 
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ser mais aprofundadas. Independentemente disto, esta atividade não pode ser descurada 
pois a justificação é “um elemento central no raciocínio matemático” (Henriques, 2012, 
p. 141) que “não só fornece razões convincentes para as conjeturas estabelecidas, como 
permite aos alunos tornar o seu raciocínio claro e aumentar a sua compreensão 
conceptual” (idem). 

Quando se justifica que uma afirmação é falsa, está-se a refutá-la. Para o efeito, basta 
encontrar um contraexemplo. Esta ideia nem sempre é de simples compreensão pois vai 
em sentido contrário à experiência do dia a dia: “em muitos casos, os alunos não 
consideram um contraexemplo suficiente para falsificar uma conjetura (...) em 
Matemática, contudo, é importante reconhecer que um único contraexemplo pode 
invalidar uma conjetura” (Lannin, Ellis & Elliott, 2011, p. 43). 

A atividade de justificar “envolve várias componentes importantes” (Henriques, 2012, 
p. 141) entre as quais estão “criar argumentos, explicar porque é que são verdadeiros e 
compreender o papel das definições e contra-exemplos” (idem). Deste modo, explicar e 
argumentar são duas atividades relevantes no processo de raciocínio matemático, tanto 
mais que, na aula, a atividade de justificar aparece, muito frequentemente, entrelaçada 
com a de explicar (Boavida et al., 2008). 
Explicar não é, meramente, dizer ou descrever. Trata-se de um discurso que visa tornar 
inteligível para outros o que se pensou e que pode não ser prontamente evidente 
(Yackel, 2001). A argumentação em Matemática é “uma tentativa de justificar uma 
ideia, ou um conjunto de enunciados, a partir daquilo que se crê como verdadeiro, um 
processo em que as inferências se apoiam, principalmente, sobre os conteúdos daquilo 
que se enuncia” (Boavida et al., 2008, p. 84). Esta atividade pode não conduzir, 
necessariamente, a conclusões verdadeiras mas tem por base ideias consideradas 
verdadeiras por quem argumenta. 

Em Matemática, a função primeira da argumentação é a justificação tal como acontece 
com a prova matemática, embora nesta não sejam admitidos certos tipos de raciocínio 
que são legítimos na argumentação (por exemplo, raciocínios por analogia) (Boavida, 
2005). Como referem Sowder e Harel (1998), as provas matemáticas são, talvez, o 
derradeiro objetivo das justificações. Estes autores apresentam a noção de esquema de 
prova do aluno indicando que se refere a tudo o que constitui, para esse aluno, 
confirmação (convencer-se a si próprio) e persuasão (convencer outros). Sublinham que, 
nesta expressão, a palavra prova deve ser entendida num sentido abrangente, ou seja, 
“no sentido psicológico de justificação em vez de no sentido mais restrito de prova 
matemática” (p. 670). Neste âmbito, organizam os esquemas de prova em três 
categorias: (i) esquemas de prova baseados externamente, (ii) esquemas de prova 
empíricos e (iii) esquemas de prova analíticos. Nos primeiros, tanto o que convence os 
alunos como o que estes usam para convencer os outros está numa fonte exterior. Esta 
fonte pode ser, por exemplo, uma autoridade como acontece num esquema de prova 
autoritário. Os empíricos caracterizam-se por serem justificações baseadas em exemplos 
sejam estes desenhos (esquema de prova perceptual) ou não (esquema de prova baseado 
em exemplos). Os esquemas de prova analíticos são justificações mais elaboradas 
matematicamente. Alunos que os usam preocupam-se com os aspetos gerais de uma 
situação e o seu raciocínio é orientado para estabelecer a validade de afirmações para o 
caso geral. 

Criar condições para o desenvolvimento do raciocínio na aula 

Desenvolver hábitos de raciocínio. O raciocínio matemático desenvolve-se, 
gradualmente, ao longo da escolaridade pelo que colocá-lo em primeiro plano implica 
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proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem que lhes permitam desenvolver 
hábitos de raciocínio matemático (NCTM, 2009). “Um hábito de raciocínio é uma 
forma produtiva de pensar que se torna comum no processo de pesquisa matemática e 
de construção de sentido (idem, p. 9). Segundo o NCTM (2009), entre estes hábitos 
estão: 

• Analisar um problema: por exemplo, identificar conceitos, procedimentos ou 
representações que revelam informação importante sobre o problema e contribuem 
para a sua resolução; fazer deduções preliminares e formular conjeturas; 

• Implementar uma estratégia: por exemplo, usar intencionalmente procedimentos; 
fazer deduções lógicas baseadas no que se vai fazendo; monitorizar o progresso; 

• Procurar e usar conexões entre diferentes domínios matemáticos, contextos e 
representações; 

• Refletir sobre a solução do problema: por exemplo, interpretar a solução; considerar 
a sua razoabilidade; justificá-la ou validá-la. 

Para que os alunos desenvolvam os hábitos de raciocínio referidos, é fundamental que o 
professor, nomeadamente proponha tarefas que exijam que descubram coisas por si 
próprios; lhes solicite que expliquem um problema por palavras suas, incluindo 
hipóteses que tenham formulado; os questione de forma a incentivar o seu pensamento – 
por exemplo, “porque é que isto funciona?”; lhes dê tempo para que analisem um 
problema intuitivamente e possam refletir sobre questões; os encoraje a colocarem a si 
próprios e a outros perguntas que os façam pensar mais profundamente; os incentive a 
comunicarem o seu raciocínio usando vocabulário matemático apropriado; estabeleça, 
na aula, “um ambiente em que os alunos se sintam confortáveis a partilhar os seus 
argumentos matemáticos e a criticar, de forma produtiva, os argumentos de outros” 
(NCTM, 2009, p. 11). 

Selecionar tarefas matemáticas criteriosamente. Os professores propõem tarefas com 
diversos propósitos entre os quais estão introduzir novas ideias matemáticas e praticar 
destrezas aprendidas. Seja qual for o propósito, não há dúvidas que as tarefas “fornecem 
os contextos intelectuais para o desenvolvimento matemático dos alunos” (Ponte, 2014, 
p. 16) pois “exprimem mensagens sobre o que é a matemática e o que significa fazer 
Matemática” (Henriques, 2012, p. 144). 

Há diferentes tipos de tarefas matemáticas e cada tipo tem as suas potencialidades. 
Além disso, uma tarefa não determina a atividade dos alunos pois é fundamental a 
forma como é explorada na aula. No entanto, não descurando que “actividades de 
carácter argumentativo podem surgir mesmo no âmbito da resolução de exercícios, se o 
professor estiver atento aos acontecimentos da aula e os rentabilizar incentivando a 
apresentação de explicações e justificações” (Boavida, 2005, p. 896), se os alunos 
“forem desafiados, a um nível adequado, com tarefas não rotineiras (...) as 
oportunidades para desenvolver o raciocínio matemático dos alunos e a sua 
aprendizagem saem reforçadas” (Henriques, 2012, p. 144). Assim, se se pretende que 
estes raciocinem matematicamente, é importante propor tarefas que os desafiem 
cognitivamente “dando-lhes oportunidade de investigar, analisar, explicar, conjeturar e 
justificar o seu raciocínio e interagir com os seus colegas” (idem). Os problemas 
enquadram-se neste tipo de tarefas. Como refere Santos (2013), propor problemas aos 
alunos e desafiá-los a envolverem-se na sua resolução é “um meio favorável ao 
desenvolvimento (...) do raciocínio matemático” (p. 26). 
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Diversificar representações e conectá-las. Quaresma e Ponte (2013), defendem que “só 
é possível compreender o modo de pensar e de raciocinar dos alunos observando as suas 
representações” (p. 279). 

No essencial, “pode descrever-se uma representação matemática como uma construção 
mental ou física que descreve aspetos da estrutura inerente de um conceito e as inter-
relações entre o conceito e outras ideias” (Tripathi, 2008, p. 438). Neste âmbito, “uma 
representação pode incluir componentes concretas, verbais, numéricas, gráficas, 
contextuais, pictóricas ou simbólicas, que retratam aspectos de um conceito” (idem). 
Apesar de, na literatura, surgirem várias categorizações de representações, há uma ideia 
que é comum: a importância das conexões entre diferentes representações pois 
“representações distintas focam, geralmente, aspectos diferentes de relações ou 
conceitos complexos” (NCTM, 2007, p. 77). 
Possibilitar que os alunos contactem e usem diversas representações do conhecimento 
matemático, incentiva-os a criarem as suas próprias representações para resolver 
problemas (Coelho, 2010). Além disso, ao interpretarem representações dos alunos, os 
professores poderão aperceber-se do seu raciocínio e do conhecimento que têm sobre 
conceitos matemáticos (NCTM, 2007). 
 

Metodologia 

Face ao objetivo do estudo de que esta comunicação decorre, optou-se por enquadrá-lo, 
do ponto de vista metodológico, numa abordagem qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994) 
e num paradigma interpretativo (Erickson, 1986). Além disso, porque o estudo foi 
realizado, pela primeira autora, durante o seu estágio em que concebeu e concretizou 
uma intervenção pedagógica, constitui uma investigação sobre a própia prática (Ponte, 
2002). 

Esta intervenção decorreu num período de cinco semanas numa turma do 5.º ano. Entre 
os seus objetivos estavam ajudar os alunos a compreender conteúdos relacionados com 
os números racionais, a mobilizar os seus conhecimentos na resolução de tarefas de 
diverso tipo e a criar condições para que raciocinassem matematicamente tendo por 
ponto de partida problemas matemáticas. A figura 2 ilustra o modo como estas tarefas 
foram exploradas nas aulas. 

Figura 2 – Etapas da exploração das tarefas matemáticas em sala de aula  
 

Figura 2. Etapas da exploração das tarefas matemáticas em sala de aula. 

 

Uma das técnicas de recolha de dados foi a observação participante: todas as aulas da 
intervenção pedagógica foram registadas em vídeo e áudio e, sobre cada uma, 
elaboraram-se notas de campo. Além disso, foram recolhidas produções dos alunos 
associadas à resolução de tarefas propostas. Ademais, e porque se pretendia obter um 
conhecimento mais aprofundado acerca dos raciocínios matemáticos de alunos do 5.º 
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ano, optou-se por realizar quatro entrevistas clínicas (Hunting, 1997) a cada uma de 
duas alunas: Filipa e Márcia. Nestas entrevistas, também registadas em vídeo e áudio, 
foram revisitadas duas tarefas apresentadas na aula (Problema na distribuição de 
baguetes e Terrenos nas aldeias) e propostos novos problemas. Com base nos dados 
recolhidos durante a intervenção e nas entrevistas, que foram objeto de uma análise de 
conteúdo qualitativa orientada por categorias temáticas, foram elaborados dois estudos 
de caso instrumentais: um por aluna. 
 

Os problemas como promotores do raciocínio matemático 

Nesta secção apresentam-se dois dos problemas propostos e analisam-se aspetos da 
atividade matemática dos alunos no decurso da sua resolução procurando dar evidência 
a raciocínios que emergiram. 
Problema na distribuição de baguetes 

Esta tarefa (anexo 1) surge na primeira aula da intervenção pedagógica. Foi apresentada 
recorrendo a um diapositivo (fig. 3) em que a turma poderia visualizar o número de 
alunos de cada grupo que participou numa visita de estudo bem como a quantidade de 
baguetes que lhe foi distribuída. Pretendia-se analisar se a distribuição foi justa e 
descobrir que quantidade de baguete coube a cada pessoa. A tarefa foi considerada um 
problema uma vez que os alunos tinham um conhecimento bastante elementar sobre o 
conceito de fração3. 

Figura 3. Diapositivo com a distribuição de baguetes por cada grupo de alunos 
 

Após a apresentação da tarefa, seguiu-se uma discussão no sentido de perceber se os 
alunos consideravam justa a distribuição de baguetes e de se chegar a um consenso 
sobre o significado de “justo”. Estes não hesitaram em dizer que não tinha havido 
justiça e, de imediato, sugeriram que teriam de aumentar o número de baguetes para que 
cada pessoa comesse uma. O verdadeiro desafio surgiu quando foram confrontados com 
a impossibilidade dessa ideia (episódio 1). 

Episódio 1 
1. P4: Cada um comia uma. Mas pronto, já vimos que 

isso não é possível. O que é que vocês acham… 

																																																																									
3	Usa-se o termo fração para designar um número representado sob a forma de fração.	
4 P – Abreviatura de Professora. 

Figura 3 – Diapositivo com a distribuição de baguetes por cada grupo de alunos 
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(…) 

2. Filipa: Não. Vamos dividir as baguetes pelo número 
de alunos. 

(…) 

3. P: Há algum grupo que come mais ou comem todos o 
mesmo? 

4. Filipa: O da biblioteca nacional come mais. 
5. P: Porquê? 

6. Filipa: Porque tem mais baguetes. 

7. P: Então e em relação ao número de alunos? 

8. Joana: São mais do que as baguetes. 

9. P: Diz lá Daniela. 
10. Daniela: Nos outros [grupos] também são mais 

alunos do que baguetes. 

11. P: O que é que é ser justo? O que é que significa ser 
justo? 

(TA5) 
O episódio revela que os alunos interpretaram o problema e começaram a partilhar 
ideias para a sua resolução. Por exemplo, Filipa (§2) apresenta uma pista que pode 
permitir resolver a tarefa; em seguida elege um dos grupos como sendo aquele em que 
cada pessoa “come mais” (§4) mas a justificação que apresenta (§6) é rebatida por uma 
colega (§10). Por esta via, começa a esboçar-se a ideia de que não se podem considerar 
os números (de baguetes e de alunos) separadamente e têm que se relacionar. 

Após o episódio 1, a turma foi dividida em grupos sendo pedido a cada um que 
construísse um cartaz para apresentar, posteriormente, as estratégias de resolução. No 
início desta apresentação foi muito difícil estabelecer um clima de discussão coletiva 
que era algo a que os alunos estavam pouco habituados. Não questionavam os colegas 
que apresentavam as suas resoluções e, na maioria das vezes, dirigiam as questões à 
professora. Apesar disso, a apresentação e análise dos cartazes, constituiu um momento 
importante para que raciocinassem matematicamente uma vez que, para além de 
verbalizarem a forma como pensaram o que incrementou a possibilidade de reflexão 
sobre as estratégias utilizadas, permitiu o estabelecimento de conexões entre diferentes 
estratégias e representações. 

Apresentam-se, em seguida, cartazes elaborados pelos grupos de Filipa e de Márcia bem 
como o que dizem estas alunas sobre os modos como pensaram. 

																																																																									
5 TA designa transcrição de um episódio de aula.  
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Figura 4 – Cartaz do grupo de Filipa 
 

Figura 4. Cartaz do grupo de Filipa 

 

Episódio 2 

1. Filipa: Nós fizemos o número de alunos e o número de 
baguetes [referindo-se à fig. 4]. Depois dividimos as 
baguetes ao meio e deu uma metade para cada um e 
sobrou outra metade que dividimos em cinco porque 
eram cinco alunos. E então, como este equivale a cinco, 
este também equivale. Então, cada metade equivale a 
cinco [partes] logo é dez, cada baguete. Então comiam 
seis décimos porque comiam um bocadinho daqui e um 
bocadinho daqui, então era seis décimos. 

2. P (apontando para metade da baguete): Então qual é a 
fração deste bocadinho? 

3. Filipa: É um meio. 
4. P: Um meio … e como é que juntaste um meio com … 

Isto é o quê? Qual é a fração deste bocadinho 
[apontando para uma das divisões de baguete 
correspondente a 110]? 

5. Filipa: Um décimo. 

6. P: Como é que sabes que é um décimo? 
7. Filipa: Porque se este está dividido em cinco, este 

também devia estar dividido em cinco. 

8. P: Então, no total … explica lá melhor. 

9. Filipa: No total é dez porque aqui tem cinco. Cinco 
mais cinco dá dez. 
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(EF16) 

 
Analisando a figura 4 e o episódio 2, constata-se que Filipa explica a forma como o seu 
grupo pensou para distribuir três baguetes por cinco alunos (§1). Além disso, porque 
sabe que se uma metade está dividida em cinco partes, o total terá de ter dez partes, 
justifica que 15 de uma metade é igual a 110 e que 12 é igual a 510 recorrendo a 
argumentos matematicamente válidos. 

A figura 5 representa o cartaz elaborado pelo grupo de Márcia. 

FF

Figura 5 – Cartaz do grupo de Márcia 
 

Figura 5. Cartaz do grupo de Márcia 

 

A figura 5 revela que o grupo utilizou duas estratégias distintas: o algoritmo da divisão 
e a representação do quociente num numeral decimal; a divisão, em partes, de tiras de 
papel colorido, distribuídas à turma, e a representação da quantidade correspondente a 
cada parte através de frações e linguagem natural. Em todas as tiras de papel, o número 
1 indica a porção de baguete distribuída a um aluno; no grupo do planetário o número 2 
indica a quantidade de baguete distribuída a um outro aluno. A propósito de como 
pensou, Márcia diz:  

No planetário havia cinco alunos. Mas só eram três 
baguetes. Então eu fui dividir as três baguetes pelos 
cinco alunos, que não me deu um número inteiro, deu 
0,6. E depois, para ser mais fácil, para se perceber 
melhor, fomos… pegámos em três papéis, a fazer que 
eram baguetes, e fomos dividir. E cada… cada um 
comia um meio de uma baguete e depois ainda comia 

																																																																									
6 EF e EM designam extratos da transcrição das entrevistas realizadas, respetivamente, a Filipa e a 
Márcia. Os numerais justapostos indicam o número da entrevista. 
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mais um quinto de uma metade de uma baguete. Ao 
todo, comiam seis décimos. 

(EM1) 

Márcia explica que dividiu as três baguetes pelos cinco alunos, obtendo 0,6 (§1). Para o 
efeito, recorre ao algoritmo da divisão como se pode observar na figura 5. A análise 
desta figura revela, também, que esta foi a estratégia privilegiada para descobrir a 
quantidade de baguete distribuída a cada aluno dos vários grupos da visita de estudo. A 
aluna apenas recorreu à divisão das folhas de papel em partes quando incentivada e, nas 
suas palavras, “para se perceber melhor”. É que havia colegas do seu grupo que não 
entendiam o que tinha sido feito. 

A estratégia usada pelo grupo de Márcia que envolve o recurso ao algoritmo da divisão, 
é passível de se utilizar para qualquer caso, independentemente do número de alunos ou 
do número de baguetes considerado podendo, por essa razão, considerar-se que se está 
perante uma generalização. 

 

Terrenos nas aldeias 

Esta tarefa (anexo 2) foi proposta com o objetivo de trabalhar conhecimentos sobre a 
adição e subtração de frações. Os alunos tinham de identificar a fração correspondente 
ao terreno de cada família (fig. 6) e, posteriormente, conjeturar um algoritmo para 
adicionar e subtrair frações.  

Figura 6 – Representação das duas aldeias 
 

Figura 6. Representação das duas aldeias 

 

O problema foi resolvido a pares e, para além da representação das aldeias (fig. 6), 
foram distribuídos pedaços de papel. Cada pedaço era geometricamente igual a um dos 
retângulos da figura e a cada terreno correspondia uma cor diferente. Na aula seguinte 
decorreram as apresentações das resoluções da tarefa. Os episódios 3 e 4 correspondem 
a duas destas apresentações. 

Episódio 3 

1. Joana: Na aldeia amarela fomos dividir as famílias 
todas. (…) Dividimos primeiro tudo e depois… e 
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depois fomos contar… como se fosse aquilo tudo uma 
unidade e vimos que tudo era um oitavo. 

2. P: Sim… E o que é que descobriram? 

3. Joana: Descobrimos que a família Moura tem dois 
oitavos. 

4. Delfim: Igual a um oitavo mais um oitavo. 

5. Joana: E a família Ilídio tem um oitavo. 
6. Delfim: O Faro tem dois oitavos e o Lopes mais um 

oitavo… 

7. Joana: O Lopes tem três oitavos, um oitavo mais um 
oitavo mais um oitavo. 

(TA) 
 

Episódio 4 

1. P: Então como é que vocês começaram? Expliquem lá, 
começaram a partir de onde? 

2. Beatriz: Nós começámos pela Faro. 
3. P: Porquê? Explica lá… viram o quê? 

4. Beatriz: Porque vimos que o Faro valia um quarto, que 
é 25%. (…) o Lopes também era um quarto, aqui… 
[sobrepondo no terreno da família Lopes o pedaço de 
papel correspondente à família Moura e referindo-se a 
essa parte] depois vamos fazer esta parcelazinha [da 
família Ilídio] assim por todo o terreno [referindo-se a 
toda a toda a aldeia amarela] e vimos que dava um 
oitavo. 

(TA) 
 

A análise dos episódios 3 e 4, revela dois modos distintos de pensar sobre a tarefa. 
Joana explica (§1) que optaram por dividir a aldeia Amarela partindo da família com a 
quantidade mais pequena de terreno (Ilídio), que através desta divisão observaram que a 
aldeia ficou dividida em oito partes e que este terreno correspondia a 18. No §7 
justifica, recorrendo a um argumento matematicamente válido, que a fração do terreno 
da família Lopes é 38. 

Em contrapartida, Beatriz explica que começaram pela família Faro (§2) e utiliza a 
designação de uma fração (um quarto) e percentagens (25%) para representar a parte da 
aldeia amarela desta família (§4). Para justificar que a fração de terreno da família é um 
quarto desta aldeia viram que esse terreno cabia quatro vezes na aldeia. Posteriormente, 
justifica porque é que o terreno da família Ilídio corresponde a 18. Neste âmbito, usa 
argumentos empíricos: cobre toda a aldeia amarela com os pedaços de papel relativos 
aos terreno das famílias Faro e Ilídio. No entanto, o recurso a percentagens não permite 
ao grupo identificar as frações correspondentes aos terrenos das restantes famílias, 
tendo, posteriormente, utilizado a estratégia de Joana. 
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Estes episódios mostram a importância da partilha de estratégias de resolução. Neste 
caso, um dos grupos concluiu que a estratégia apresentada pelos colegas era mais eficaz 
do que a sua para chegar à solução. 

As figuras 7 e 8 representam os algoritmos apresentados pelos grupos de Filipa e de 
Márcia para adicionar e subtrair frações (segunda parte da tarefa). 

Figura 7 – Extrato do cartaz elaborado pelo grupo de Filipa – algoritmo para adicionar e subtrair frações 
 

Figura 7. Extrato do cartaz elaborado pelo grupo de Filipa – algoritmo para adicionar e subtrair frações 

Figura 8 – Algoritmo apresentado pelo grupo de Márcia para adicionar frações   
Figura 8. Algoritmo apresentado pelo grupo de Márcia para adicionar frações 

 

Filipa (fig. 7) começa por conjeturar como pode adicionar ou subtrair frações que têm, 
ou não, o mesmo denominador. Posteriormente, tenta validar a sua conjetura recorrendo 
a um esquema de prova baseado em exemplos (Sowder & Harel, 1998). 

Márcia (fig. 8) conjetura, também, um procedimento para adicionar frações com o 
mesmo denominador e com denominadores diferentes. Valida a conjetura apenas para o 
primeiro caso, recorrendo a representações icónicas. No entanto, não o consegue fazer 
para frações com denominadores diferentes, o que só vem a acontecer na entrevista em 
que recorre a outros exemplos (fig. 9). 

 

 

 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	

224 
	

Figura 9 – Exemplo de como adicionar e subtrair frações 
 

Figura 9. Exemplo de como adicionar e subtrair frações 

 

A aluna representa ambas as frações usando dois círculos distintos e, em seguida, divide 
o círculo onde está representado 12 em quatro partes, para que fique com o mesmo 
número de partes do outro círculo. Posteriormente usa um novo círculo (o da direita) 
para representar a soma de 12 com 14, ou seja,	34, como indica. Assim, para validar a 
sua conjetura, Márcia utiliza esquemas de prova empíricos perceptuais e baseados em 
exemplos (Sowder & Harel, 1998). 

Quando questionada sobre a necessidade das frações terem o mesmo denominador para 
se poderem adicionar, Márcia diz: “temos de encontrar denominadores iguais (…) para 
podermos somar ou subtrair (…) as unidades têm de estar divididas à mesma… em 
quantidades iguais” (EM2). Apesar de revelar alguma dificuldade em expressar, com 
clareza, a justificação que apresenta, pode colocar-se a hipótese da aluna se ter 
começado a preocupar com aspetos gerais da situação, o que, a ser verdade, poderá 
indiciar que está a iniciar um percurso que a poderá conduzir, mais tarde, a um esquema 
de prova transformacional (Sowder & Harel, 1998). 

Em suma, constata-se que as alunas raciocinaram matematicamente sempre que 
explicaram e justificaram a forma como pensaram para resolver as tarefas propostas e 
também quando se envolveram em atividades de conjeturar, generalizar e investigar 
porquê. 

 

Conclusões 

Procurou-se evidenciar que, ao longo do estudo desenvolvido, houve a preocupação de 
promover hábitos de raciocínio, tentando que os alunos pensassem produtivamente 
sobre as tarefas propostas, usassem representações relevantes para a sua resolução e 
construíssem sentido para conceitos e procedimentos matemáticos. Simultaneamente, 
procurou-se desvelar raciocínios que emergiram durante a exploração de dois 
problemas. 
As atividades associadas ao raciocínio matemático que surgiram com maior frequência 
foram a explicação e a justificação que, amiúde, se entrelaçaram. As justificações 
apresentadas foram, em muitos casos, baseadas em argumentos matematicamente 
válidos embora houvesse exceções. Por exemplo, Filipa, usa um esquema de prova 
autoritário (Sowder & Harel, 1998) para fundamentar o procedimento que usou para 
comparar 610 e 34: “como a professora ensinou” (EF1). 

A formulação de conjeturas e a generalização foram menos frequentes, o que pode estar 
relacionado com o tipo de tarefas que, nalguns casos, não apelavam à necessidade de 
conjeturar e generalizar. Apesar disso, considera-se que a resolução e exploração dos 
problemas propostos permitiram que os alunos raciocinassem matematicamente. Como 
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refere Boavida (2008), “em salas de aula em que é valorizado o raciocínio, a explicação, 
a justificação e a argumentação são aspectos-chave da actividade dos alunos” (p. 1). 
Ao raciocinarem matematicamente os alunos recorreram a vários recursos: (i) conceitos, 
procedimentos e representações matemáticos. As representações revelaram ser 
importantes ferramentas de apoio ao seu raciocínio, facilitando a interpretação, a 
comunicação e a discussão de ideias matemáticas, como salienta Tripathi (2008). 

Não é simples criar condições para que os alunos raciocinem matematicamente e 
progridam no desenvolvimento deste raciocínio. No entanto, uma escolha criteriosa de 
tarefas cognitivamente desafiadoras e adequadas aos alunos, a criação de uma cultura de 
sala de aula que favoreça e apoie a aquisição de hábitos de raciocínio (NCTM, 2009) e a 
existência de tempo para que haja confronto e discussão de estratégias e resultados, 
parecem ser vias prometedoras. 
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Resumo: Organizar o ensino de modo a que os alunos aprendam a pensar criticamente é 
desiderato da escola. Esta tarefa tem de ser concretizada com todos e em todos os níveis 
de ensino, por ser essencial para qualquer cidadão do séc. XXI, que se pretenda ativo 
participativo e crítico, mas é tarefa demorada e difícil. A sua concretização pode ter 
lugar no âmbito específico de uma disciplina ou realizar-se de modo geral. No sentido 
de responder a esta necessidade realizou-se um estudo que pretendeu analisar o modo 
como alunos do 6.º ano de escolaridade resolviam problemas de matemática e perceber 
que aspetos do pensamento crítico utilizavam e desenvolveram. Seguiu-se metodologia 
qualitativa e design de estudo de caso. Apesar do tempo reduzido da intervenção foi 
possível detetar a manifestação de aspetos caraterísticos do pensamento crítico, o que 
revela a necessidade de um trabalho persistente neste âmbito. 

Palavras-chave: pensamento crítico, matemática, escolaridade básica, tarefas de sala de 
aula. 

 

Introdução 
Aprender a pensar é objetivo central da educação (Dewey, 1933), por isso desenvolver o 
pensamento crítico dos alunos deve ser foco da escola (van Gelder, 2005; Scriven, 
1985; Willingham, 2007). A capacidade de pensar criticamente é essencial a qualquer 
cidadão do séc. XXI que diariamente enfrenta desafios, analisa situações e toma 
decisões (Marian & Halpern, 2011). O pensamento crítico, a par da resolução de 
problemas, criatividade e inovação, comunicação e colaboração foi considerado 
(OCDE, 2009) como uma capacidade para a aprendizagem e inovação no séc. XXI. 
Assim, é importante que desde os primeiros anos de escolaridade a escola se organize 
em ambientes de aprendizagem que ajudem todas as crianças a desenvolver a sua 
capacidade de pensar criticamente. A associação do pensamento crítico com a resolução 
de problemas faz realçar a matemática, como uma das áreas curriculares essenciais para 
o desenvolvimento desta capacidade. A utilização de vários tipos de raciocínio, a análise 
e construção de argumentos, a interpretação de informação, a obtenção de conclusões 
são, entre outros, aspetos do pensamento crítico (e.g. Ennis, 2011; Lai, 2011) a 
desenvolver com todos os alunos (Marian & Halpern, 2011).  
Em Portugal os alunos revelam dificuldades na resolução de problemas, na construção 
de argumentos matemáticos e em comunicar as suas ideias e conclusões (GAVE, 
2009). Para além disso, revelam dificuldades em usar o sentido crítico para analisar a 
plausibilidade das suas respostas (GAVE, 2009). No sentido de os ajudar a ultrapassar 
estas dificuldades alguns investigadores aconselham à mobilização das suas 
capacidades de pensamento crítico (e.g. Ennis, 2011; Fiúza, 2010), mobilização esta 
que deve ser concretizada na escola e é central na aula de matemática (Scriven & Paul, 
2005),visto que o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente não ocorre 
naturalmente.  



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	

230 
	

Pelas razões explicitadas foi desenvolvido um estudo que pretendeu analisar o modo 
como alunos do 6.º ano de escolaridade resolviam problemas e perceber que aspetos 
do pensamento crítico utilizavam. Para orientar o estudo foram formuladas as 
questões: (a) Que aspetos do pensamento crítico são revelados por alunos do 6º ano de 
escolaridade?; (b) que dificuldades revelam os alunos na resolução de problemas? 

Neste texto apresenta-se a proposta didática desenhada para a intervenção, bem como 
alguns dos recursos usados. 
 

Pensamento crítico: várias abordagens 

O estudo do pensamento crítico (PC) desenvolve-se com a contribuição de três correntes 
de pensamento: filosófica, psicológica e educacional (Lai, 2011; Sternberg, 1986). 

A abordagem filosófica começou há muitos anos com Sócrates e o seu debate socrático, 
seguindo-se Platão e Aristóteles. Outros nomes se associam a esta abordagem, como 
Ennis, Mathew Lipman, Richard Paul (Lai, 2011; Sternberg, 1986). Foca-se no que cada 
pessoa pode fazer (Sternberg, 1986), nas caraterísticas genéricas do pensador crítico, 
apontando as suas qualidades e indicando o que pode fazer, mais do que sugerindo as 
ações ou comportamentos que pode manifestar. Apontam a sua natureza aberta, 
questionadora, flexível, justa, o desejo de obter boa informação, de compreender 
diferentes pontos de vista e a capacidade de interromper uma apreciação e considerar 
novos pontos de vista. 

Nesta abordagem surgem várias definições de pensamento crítico. Ennis (1996, 2011) 
considera que o PC é um processo, cujo objetivo é tomar decisões razoáveis acerca do 
que acreditamos e do que fazemos, envolvendo pensamento plausível e reflexivo. 
Lipman (1988) defende que o PC inclui pensamento responsável e hábil que facilita a 
tomada de decisões porque: 1) se apoia em critérios; 2) se auto corrige; e 3) é sensível 
ao contexto. O pensamento crítico é a arte de analisar e avaliar o pensamento com o 
objetivo de o melhorar, no dizer de Paul e Elder (2006). 
A abordagem psicológica, onde se destacam os nomes de Brandsford, Brunner e 
Sternberg (Sternberg, 1986), foca-se no que a pessoa realmente faz, associou o PC à 
resolução de problemas (Reed, 1998), e de acordo com Sternberg (1986), analisou o PC 
tal como é concretizado, dependendo das limitações próprias do individuo e do meio 
ambiente, indicando tipos de ações ou comportamentos que os pensadores críticos 
manifestam (Lewis & Smith, 1993).  

Nesta abordagem surgem várias definições de PC que incluem a capacidade de analisar 
várias perspetivas de uma mesma questão, ser recetivo a novas evidências que podem 
infirmar ideias prévias, raciocinar desapaixonadamente, deduzir e inferir conclusões a 
partir de factos e resolver problemas (Willingham, 2007); processos mentais, estratégias 
e representações usadas na resolução de problemas, na tomada de decisões e na 
aprendizagem de novos conceitos (Sternberg, 1986).   

A abordagem educacional, onde se destacam nomes como o de Bloom, Gagné e Dewey, 
este último considerado o pai do pensamento crítico moderno, baseou o seu trabalho nas 
observações e experiências de sala de aula, na análise de textos e processos de análise 
do pensamento. Dewey refere o PC como pensamento reflexivo e define-o como ativo, 
persistente e uma consideração cuidadosa do conhecimento que se supõe existir (Fisher, 
2009). Para desenvolver o PC o aluno, qualquer aluno, tem de se envolver num processo 
ativo, pensando, procurando informação e questionando por si próprio, sendo 
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persistente, esforçado e cuidadoso, em vez de passivamente recolher informações de 
terceiros. 
O PC, apesar de desenvolvimento lento e difícil de ensinar (Willingham, 2007), pode 
ser abordado em sala de aula de diferentes modos, desde um foco isolado nas 
capacidades e atitudes do PC, desligado de um conteúdo específico, até uma abordagem 
integrada num determinado domínio (Ennis, 1996; Marian & Halpern, 2011). Desde os 
níveis iniciais deve incluir a valorização da razão e da verdade, o respeito pelas ideias 
dos outros, a aceitação de várias perspetivas para abordar a mesma situação, perceber a 
diferença entre definições e evidências empíricas, pedir esclarecimentos quando 
qualquer coisa não é clara, considerar alternativas antes de tomar decisões (Bailin, Case, 
Coombs & Daniels, 1999). 

Halpern (2014) e Marian e Halpern (2011) defendem o desenvolvimento do pensamento 
crítico dos alunos em contextos diversificados e de modo persistente incluído em 
diferentes disciplinas, mas consideram necessário a sua exploração explícita e 
propuseram um modelo para o trabalhar na escola. Os alunos devem: (1) aprender 
explicitamente as capacidades de pensamento crítico; (2) desenvolver a disposição para 
pensar e aprender esforçadamente; (3) aprender agindo, de modo a aumentar a 
probabilidade de transferência das capacidades a desenvolver; (4) monitorizar 
explicitamente a sua ação, com recurso à metacognição.  

Apesar das diferenças entre as abordagens referidas, há pontos de concordância entre os 
investigadores relativamente ao PC (Lai, 2011). Alguns aspetos como capacidades, 
disposições, entendidas como atitudes ou hábitos da mente, e a importância dos 
conhecimentos prévios são considerados nas diferentes abordagens. No domínio das 
capacidades referem-se aspetos como analisar argumentos, evidências ou alegações; 
construir inferências dedutivas e indutivas; julgar ou avaliar; tomar decisões ou resolver 
problemas; colocar questões ou apresentar respostas para esclarecer; definir termos; 
interpretar e explicar; ver ambos os lados de uma situação. No domínio das disposições 
referem aspetos como revelar mente aberta; mente justa; a propensão para procurar 
razões; curiosidade; o desejo de estar bem informado; flexibilidade; respeito pelas ideias 
dos outros. No domínio dos conhecimentos prévios, vistos como essenciais para a 
construção do PC, pois para pensar criticamente os alunos necessitam de alguma coisa 
sobre a qual pensem criticamente (e.g. Willingham, 2007), destaca-se o conhecimento 
do domínio específico, pois os tipos de explicação, avaliação e evidências mais 
valorizados variam de domínio para domínio. 

Paralelamente podem realçar-se aspetos de divergência entre as abordagens, relativos ao 
papel das disposições; às especificidades dos domínios; à transferibilidade e ao papel 
dos critérios. De acordo com Lai (2011), há investigadores que identificam PC como 
“bom pensamento”, no sentido em que o verdadeiro PC apenas pode ser manifestado 
por quem tem a capacidade para o desenvolver, está disposto a fazê-lo e fá-lo de modo 
ético. Alguém capaz de pensar criticamente, mas que não o faz ou não é ético, não é um 
pensador crítico. Há investigadores que defendem que a capacidade de pensar 
criticamente é desenvolvida no contexto de um domínio específico, pois é possível 
pensar como um cientista ou como um historiados (e. g. Ennis, 1996; Willingham, 
2007) e por isso veem com dificuldade a transferência das capacidades de pensar 
criticamente, de um domínio para outro distinto. A transferência “próxima” é mais 
facilmente aceite, do que a transferência de certas capacidades de PC para áreas 
totalmente novas e diferentes. Na abordagem filosófica é atribuído um papel essencial 
aos critérios usados para elaborar juízos, suportar decisões avaliar argumentos, 
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evidências e posições de outros, e avaliar os próprios pensamentos (Lay, 2011; Lipman, 
1988) e no dizer deste último dependem do domínio em análise. 
 

Capacidades e disposições de pensamento crítico 

A identificação de capacidades e disposições que caraterizassem um pensador crítico foi 
objeto de estudo de vários investigadores, de que se destaca Ennis (1996, 2011). Tendo 
por base a sua definição de PC, entendido com o processo que tem por objetivo tomar 
decisões razoáveis, plausíveis, sobre o que acreditar e o que fazer, o autor procura 
identificar capacidades e disposições que auxiliem o pensador na tomada de decisão. 

Os pensadores críticos estão dispostos: (a) a preocupar-se com os seus conhecimentos 
prévios de modo que sejam verdadeiros, que as suas decisões sejam justificadas, a fazer 
o que é correto. Para isso procuram hipóteses alternativas, explicações, conclusões e 
estão abertos a novos aspetos; consideram pontos de vista que não os seus; tentam estar 
bem informados; (b) a compreender e apresentar uma posição honesta e clara, 
esperando o mesmo dos outros. Procuram clarificar significados do que é dito ou 
escrito; ouvir os argumentos dos outros; procurar conclusões; apresentar e ouvir razões; 
(c) a preocupar-se com os outros. Evitam confundi-los ou intimidá-los levando em linha 
de conta os seus sentimentos e compreensões, preocupando-se com o seu bem-estar 
(Ennis, 2011). 

Ennis (2011) identificou seis capacidades gerais que o pensador crítico manifesta: (a) 
clarificação elementar. Foca-se nas questões, analisa argumentos, interroga na busca de 
maior clarificação; (b) decisão. Analisa a credibilidade das fontes, a existência de 
contradições, aprecia resultados de observações; (c) inferência. Deduz e aprecia 
deduções, faz inferências, faz e avalia juízos de valor; (d) clarificação avançada. Define 
termos e aprecia definições; (e) suposição e integração. Raciocina a partir de premissas 
com as quais não concorda ou relativamente às quais tem dúvidas, sem deixar que este 
aspeto interfira com o seu pensamento e integra disposições e capacidades para tomar e 
defender uma decisão; (f) aspetos auxiliares. Procede de modo ordenado, monitoriza o 
seu pensamento, está atento a raciocínios falaciosos e é sensível ao bem-estar dos 
outros.  

 

Metodologia 
De acordo com o problema a estudar optou-se pela metodologia qualitativa e seguiu-se 
um design de estudo de caso (Coutinho, 2014). O estudo decorreu durante seis meses. 
Os participantes foram alunos de uma turma do 6.º ano de escolaridade que não estavam 
habituados a trabalhar sob a perspetiva do pensamento crítico. Para selecionar os casos 
foram apresentadas à turma tarefas envolvendo a resolução de problemas. De acordo 
com a facilidade manifestada em comunicar, a correção e o pormenor na resolução das 
cinco tarefas propostas, três realizadas em par e duas individualmente, foram 
selecionados quatro casos - duas alunas e dois alunos. A recolha de dados recorreu a 
tarefas, observações, registos escritos e gravações vídeo.  

Neste estudo usou-se a definição de pensamento crítico apresentada por Halpern (1997), 
de que este é intencional, racional, dirigido para uma finalidade podendo esta ser a 
resolução de um problema, a formulação de inferências, a tomada de decisões. O 
pensamento crítico envolve avaliação como reflexão construtiva sobre aspetos positivos 
e negativos. 
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Diferentes autores que se dedicam ao estudo do pensamento crítico (e.g. Ennis, 1996, 
2011 Halpern, 1997, 2014; Sternberg, 1986) defendem que os alunos devem ser 
desafiados com tarefas que exijam o pensar criticamente, tarefas que podem conter 
resoluções de outros ou resoluções dos próprios e sobre as quais deverão refletir 
criticamente. Seguindo a definição de Halpern (1997), para a intervenção desenhou-se 
uma proposta didática que se organizou em três fases: 1.ª fase) análise crítica de 
resoluções de problemas resolvidos por desconhecidos; 2.ª fase) resolução e análise 
crítica de resoluções de colegas da turma; 3.ª fase) resolução e análise crítica das 
próprias resoluções. Todas as tarefas foram apresentadas a todos os alunos da turma. A 
análise recaiu sobre os casos. 

1.ª fase. Análise crítica de resoluções de problemas resolvidos por desconhecidos 

Foram apresentadas aos alunos duas tarefas resolvidas por colegas de outra turma do 
mesmo ano de escolaridade e que eles desconheciam. O objetivo era o de tomarem 
decisões, apreciarem e avaliarem as resoluções dos outros. Para cada tarefa foram 
apresentadas cinco resoluções diferentes. Os alunos deviam identificar as resoluções 
corretas e justificar a sua escolha, bem como explicar o modo de resolução apresentado. 
Pretendia-se detetar a manifestação de capacidades de pensamento crítico ao terem a 
oportunidade de tomar decisões, avaliar e apreciar resoluções de outrem. 

2.ª fase. Resolução e análise crítica de resoluções de problemas resolvidos por colegas 
da turma 

Foram apresentadas aos alunos três tarefas que resolveram. Depois disso foram-lhes 
apresentadas resoluções dessas mesmas tarefas, produzidas por colegas da turma, sem 
os identificar. Pretendia-se analisar a sua capacidade de resolução de problemas e 
também a de apreciação crítica das resoluções dos outros. 

3ª fase. Resolução e análise crítica das próprias resoluções 

Nesta fase foram propostas três tarefas que os alunos tinham de resolver e depois 
analisar criticamente. Esta fase decorreu fora da sala de aula para que os alunos à 
medida que resolviam pudessem usar a técnica de pensar alto, para irem explicitando o 
seu pensamento, justificando as suas opções e os resultados obtidos. Pretendia-se 
analisar a sua capacidade de resolução de problemas e também de autocrítica. 

Foram criadas categorias de análise para cada fase, tendo por base a revisão de literatura 
(Ennis, 2011; Paul & Elder, 2006) e os dados recolhidos. Para a 1.ª fase - Análise crítica 
de resoluções de problemas resolvidos por desconhecidos – consideraram-se as 
seguintes categorias: avaliar alternativas (corretas ou incorretas e respetiva justificação); 
reconhecer inconsistências nas resoluções; analisar e avaliar argumentos; obter e avaliar 
soluções; identificar alternativas; exercer a equidade. Para a 2.ª fase - Resolução e 
análise crítica de resoluções de problemas resolvidos por colegas da turma – 
consideraram-se as categorias: identificar e clarificar o problema; formular hipóteses; 
apresentar soluções; avaliar soluções; estabelecer conclusões; distinguir factos 
relevantes de irrelevantes; reconhecer contradições; exercer a equidade; desenvolver 
humildade intelectual e suspender juízos de valor. Como os alunos tinham de apreciar 
as resoluções de outros, que apesar de vestidas com a capa do anonimato tinham sido 
produzidas por alguém mas próximo, os seus colegas de turma, foram introduzidos 
aspetos afetivos para permitir apreciar o exercício da imparcialidade. Para a 3.ª fase - 
Resolução e análise crítica das próprias resoluções – consideraram-se as categorias: 
identificar e clarificar o problema, formular hipóteses, gerar ideias novas, resolver o 
problema, formular soluções alternativas, escolher a melhor (re)solução, avaliar a 
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resposta obtida, desenvolver humildade intelectual e suspender juízos de valor, 
desenvolver coragem intelectual. Este último aspeto prende-se com a facto de os alunos 
terem de apreciar o se próprio trabalho e, esperava-se, pudessem detetar eventuais falhas 
na resolução produzida. 

 

Apresentação e análise de resultados 

Neste texto vai apresentar-se apenas o caso do Tomás, com algumas das tarefas 
propostas em cada uma das fases descritas. 

Na 1.ª fase uma das tarefas apresentadas foi a Tarefa 6 (Figura 1). Cada aluno tinha de 
apreciar as cinco diferentes resoluções apresentadas (Figura 2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enunciado da Tarefa 6 apresentada na 1.ª fase. 

 

Tarefa 6 – Problema “Pacotes de leite” 

Foi pedido aos alunos de uma turma para resolverem este problema. Foram escolhidas 
estas cinco resoluções. Analisa criticamente as resoluções efetuadas por estes alunos. 

1. Indica as resoluções corretas e justifica a tua escolha. 

2. Explica o raciocínio desenvolvido em cada uma das resoluções A, B, C, D e E. 
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Figura 2. Propostas de resolução para a Tarefa 6. 

 

Das resoluções apresentadas estavam duas corretas, a B e a E, mas o Tomás só 
identificou com correta a E. 

Figura 3. Apreciação do Tomás à proposta E da Figura 2. 
 

Apesar de considerar incorreta a proposta B não justificou. Analisou os procedimentos 
das outras propostas, mas não as avaliou como corretas ou não, tendo enumerado os 
erros que detetou. 
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Figura 4. Erros detetados pelo Tomás na resolução da Tarefa 6 

 

Para explicar o pensamento dos resolvedores o Tomás foi indicando o que lhe pareceu 
ser o procedimento correto (Figura 5). 

	

	

	

	

 
Figura 5. Explicação do Tomás sobre o pensamento dos resolvedores na Tarefa 6. 
 

Nesta tarefa o Tomás revelou capacidade de identificar e avaliar resoluções corretas e 
incorretas, apesar de ter cometido um erro de apreciação, de analisar o pensamento dos 
resolvedores, de avaliar alternativas corretas e incorretas, de justificar a sua opção, de 
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analisar ou avaliar argumentos, de reconhecer inconsistências nas resoluções e de 
identificar alternativas. Nesta fase revelou-se pouco crítico. 
Na 2.ª fase uma das tarefas propostas foi o Problema 2 – Andar de canoa (Figura 6). 
Primeiro foi necessário resolver o problema e depois analisar uma resolução que lhe foi 
apresentada. O Tomás não resolveu corretamente o problema, por ter interpretado a 
frase “26 alunos da turma da Elisa” como se não incluísse a Elisa, tendo considerado 27 
alunos na turma.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Problema apresentado na 2.ª fase 

 

O Tomás analisou as condições com adequação, esquematizou-as e tirou conclusões, 
como se segue na Figura 7. Parece não ter percebido a questão que pedia a 
discriminação das canoas usadas por tipologia, e por isso não fez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resolução do Tomás 

 

O Tomás revela identificar o problema geral, clarifica alguns aspetos, gera ideias 
relacionadas com a parte que clarificou, escolhe a solução mais adequada, avalia a 
solução apresentada e estabelece conclusões. 

Na segunda parte desta tarefa analisou uma resolução que lhe foi proposta a Figura 8. 
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Figura 8. Resolução que o Tomás analisou em relação ao Problema 2 - Andar de canoa. 

 

Como resolveu o problema tendo por base os 27 alunos, o Tomás apreciou esta 
resolução sob a influência desse dado, tendo apreciado e avaliado a resolução 
apresentada. 

 

Figura 9. Apreciação do Tomás à resolução apresentada na Figura 8. 

 

Nesta fase o Tomás identificou e clarificou o problema, escolheu a melhor solução, 
estabeleceu conclusões, avaliou soluções, analisou e avaliou argumentos, manifestou-se 
cuidadoso com o modo como apontava o que considerou ser o erro do colega, 
manifestando humildade intelectual. Comparando com a fase anterior não houve 
evolução significativa nas suas capacidades de pensamento crítico. 

Na 3.ª fase uma das tarefas propostas foi o Problema – Caixa de bombons (Figura 10). 
O Tomás tinha de o resolver, pensar alto e depois apreciar a resolução. 

 

Uma empregada de uma loja de bombons colocou várias caixas iguais, umas sobre as 
outras, formando um monte como o que vês na figura. 

1. O preço de cada caixa é de 1,78 euros. Quanto paga um cliente por todas as caixas do 
monte? 

2. As caixas estão organizadas em três níveis. Quantas caixas é que a empregada teria 
de colocar para formar o quarto nível? E o 5.º? Explica o teu raciocínio. 

3. Quantas caixas formariam o 10.º nível? 
Explica o teu raciocínio. 
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Figura 10. Enunciado do Problema – Caixa 
                 de bombons. 
 

O Tomás explica que para saber o preço das caixas tem de fazer “uma regra de três 
simples: uma caixa está para um euro e setenta e oito cêntimos é igual a todas as caixas 
está para x”. Percebeu a necessidade de contar todas as caixas do monte. Fazemos  

uma, duas, três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco. Contamos só as de lado e 
fazemos 5x5. É igual a 25. Depois contamos as de cima, uma, duas, três, uma, duas, três. 3x3 
nove. Vinte e cinco mais nove vai dar … vai dar trinta e quatro, e mais uma são trinta e 
cinco. Agora já podemos fazer a regra [de três simples]. 

Aplicou a regra, recorreu à calculadora e obteve o total do custo das caixas de bombons: 
62,3 €. 

 
 
 

 

 

Figura 11. Cálculo do custo das caixas de bombons 

 

O Tomás passou à questão 2. Começou por ler e explicou claramente o seu pensamento. 

Quarto nível! … ora este exercício consiste …  ora como o monte tem três níveis, o primeiro, 
o de cima, o segundo e o terceiro. Em cada nível … eu reparei que o primeiro só tem um, o 
segundo tem uma caixa em baixo e ao lado, uma ao lado, outra ao lado, outra atrás e outra ao 
lado. Uma de cada lado. Depois na outra ao lado, também tem uma ao lado, outra ao lado, 
outra ao lado, outra ao lado. Então, o seguinte vai ter que ter uma caixa para o lado destas. 
Então temos … que fazer … que saber quantas [caixas] é que tem aqui. Uma, duas, três, 
quatro, cinco. Ora tem cinco, se tem que ter mais uma para este lado e uma para este 
comprimento, ora cinco mais dois, sete. Vai ter que ter de comprimento a caixa é sete. Se é 
sete de comprimento, deste lado também vai ter, para cá, contamos uma, duas, três, quatro, 
cinco deste lado, cinco mais duas, sete. Então vai ter sete para este lado e sete para aquele 
lado. Ora se vai ter sete para aquele lado e sete para este, fazemos sete vezes sete para saber 
a quantidade que vai ter a próxima. Eu não sou bom a tabuada! … Quarenta e nove. E isto é 
o nível quatro, quarenta e nove caixas. Agora temos de saber o quinto. Como nestas aqui 
acrescentámos duas, deste lado e daquele e deu sete, temos de acrescentar sete mais dois de 
lado. Ora sete mais dois, nove … oito, nove. Ora se tem nove deste lado obviamente como 
são iguais de comprimento vai ter mais nove deste. Então nove vezes nove, isto é igual … 
oitenta e uma caixas no nível cinco. 
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Passou então á última questão que leu e começou de imediato a pensar alto. 

Décimo nível! Como em cada nível acrescenta mais duas, ora, basta somando, por aqui, 
como é deste lado mais daquele basta somá-lo. Já temos o nível cinco, basta fazermos nove 
mais dois e ir sempre somando até chegar ao nível dez. Com cinco fazemos nove mais dois e 
o resultado é para o nível seis. Depois continuamos do resultado mais dois para o nível sete, 
e sempre assim. 

Na Figura 12 apresenta-se o seu trabalho escrito que traduz o seu pensamento e 
responde à questão formulada. 

 
 

 

 

 

Figura 12. Resolução da questão 3 do problema da Caixa de bombons. 

 

O Tomás revelou a capacidade de identificar e clarificar o problema, gerar ideias 
pormenorizada e fundamentadamente, explicitar essas ideias oralmente e por escrito, 
resolver o problema, estabelecer conclusões e manifestar coragem intelectual, quando 
explicita as suas fragilidades. 

 

Conclusões 
Percorridas as três fases da proposta didática em que se criaram oportunidades para 
alunos do 6.º ano desenvolverem as suas capacidades de pensamento crítico no contexto 
da disciplina de Matemática e com recurso à resolução de problemas, olhando para o 
Tomás pode dizer-se que melhorou a sua análise crítica, à medida que foi analisando e 
resolvendo problemas. Passou de descrições superficiais para outras mais 
pormenorizadas, onde explicou minuciosa e pormenorizadamente o que está a fazer e a 
pensar.  

Revelou as seguintes capacidades de pensamento crítico: avaliou alternativas; 
reconheceu inconsistências nas resoluções; analisou e avaliou argumentos; manifestou 
equidade; identificou e clarificou problemas; formulou hipóteses; apresentou e avaliou 
soluções; estabeleceu conclusões; resolveu e analisou criticamente as próprias 
resoluções; escolheu a melhor (re)solução; avaliou a resposta obtida; desenvolveu 
humildade intelectual, suspendeu juízos de valor e desenvolveu coragem intelectual. Ao 
longo do tempo foi revelando capacidades mais elaboradas entrando na fase da 
inferência (Ennis, 2011), para além de manifestar preocupações afetivas com os colegas. 
 Relativamente às dificuldades reveladas elas prenderam-se fundamentalmente com a 
dificuldade em analisar a adequação das resoluções dos seus colegas, apreciar e avaliar 
a adequação das suas próprias resoluções e soluções obtidas, tendo dificuldade em 
pensar sobre o seu próprio pensamento, explicar o raciocínio, usar terminologia 
matemática e mesmo comunicar as suas ideias, para explicitação do raciocínio, apear de 
o Tomás ser o caso que mais facilmente comunicava. Estas dificuldades parecem 
radicar na falta de hábito em resolver tarefas que exijam o pensamento crítico. Como 
refere Willingham (2007) esta capacidade de ordem elevada não é fácil nem rápida de 
desenvolver.  
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Para desenvolverem o pensamento crítico os alunos, de todos os níveis, necessitam de 
ser desafiados continuamente em sala de aula para aumentarem o seu conhecimento 
matemático, resolverem problemas, partilharem ideias, explicarem o seu raciocínio, 
ouvirem ativamente os seus colegas e pensarem sobre o seu próprio pensamento. 
Também a utilização de tarefas abertas e de projetos pode propiciar o desenvolvimento 
do pensamento crítico pela necessidade de tomar decisões.  
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Resumo: Esta comunicação apresenta parte de um estudo que tem como finalidade 
principal compreender o modo como crianças do jardim-de-infância podem 
desenvolver, numa perspetiva curricular integradora, competências ao nível da 
matemática e da língua portuguesa a partir da leitura e exploração de histórias infantis 
com conteúdo matemático. Tendo como base uma perspetiva de currículo integrado, o 
texto discute e analisa a leitura e exploração de um livro infantil com crianças dos três 
aos seis anos, em contexto de jardim-de-infância. A metodologia de investigação segue 
uma abordagem qualitativa de cariz interpretativo. A análise dos dados já recolhidos 
sugere que é possível desenvolver, de modo articulado e integrado, ideias e conceitos 
matemáticos e competências linguísticas, tendo como recurso privilegiado livros de 
histórias infantis com características específicas. 

Palavras-chave: Educação de infância. Histórias infantis. Desenvolvimento de 
conceitos matemáticos. Desenvolvimento da linguagem oral.  

 

Introdução  
As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), recentemente 
revistas, baseiam-se num conjunto de princípios da pedagogia para a infância que 
enquadram o trabalho que deve ser realizado com crianças do jardim-de-infância. Um 
desses princípios refere a construção articulada do saber, destacando o processo de 
desenvolvimento da criança como um todo (Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016), o que 
pressupõe uma abordagem das várias áreas do conhecimento de modo integrado e 
global. 

Tendo por base uma perspetiva integradora e global de desenvolvimento curricular, este 
texto apresenta parte de uma investigação que tem vindo a ser realizada por duas 
investigadoras e professoras de futuros educadores de infância, uma da área da didática 
da matemática e outra da didática da língua materna. Este estudo tem como propósito 
principal compreender o modo como crianças do jardim-de-infância podem 
desenvolver, numa perspetiva curricular integradora, competências ao nível da 
matemática e da língua portuguesa a partir da leitura e exploração de histórias infantis 
com conteúdo matemático. 
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Mais especificamente, este texto descreve e analisa a exploração de um livro infantil – 
Uma cadela amarela & vários amigos dela, de Manuela Castro Neves e ilustrado por 
Madalena Matoso, numa sala de jardim-de-infância. São explicitadas aprendizagens que 
parecem ter sido realizadas, tanto ao nível de ideias e conceitos matemáticos como no 
que respeita ao desenvolvimento da linguagem oral. Considerando o âmbito de 
apresentação deste texto, são focados sobretudo os aspetos relacionados com a 
aprendizagem da Matemática, embora articulados com o desenvolvimento da linguagem 
oral. 

 

Livros de histórias infantis e aprendizagem da Matemática 

O desenvolvimento de conceitos matemáticos inicia-se muito precocemente, desde os 
primeiros anos de vida, cabendo ao educador o papel de proporcionar às crianças 
contextos ricos que promovam e deem continuidade a esse desenvolvimento. Silva et al. 
(2016) referem que o educador deve apoiar as crianças no seu desejo de aprender, 
oferecendo-lhes uma diversidade e multiplicidade de oportunidades educativas que 
possam constituir a base da aprendizagem da Matemática. 

Os livros infantis e a sua exploração adequada são comummente associados ao 
desenvolvimento de competências de língua, havendo diversas investigações que 
analisam esta temática (Mata, 2006). Também as OCEPE reforçam o recurso a livros de 
histórias infantis de modo a promover o desenvolvimento de competências 
comunicativas das crianças (Silva et al., 2016). Contudo, desde que cuidadosamente 
selecionados e explorados, estes livros podem também constituir um excelente recurso 
no desenvolvimento de conceitos e processos matemáticos. Tal como referem Janes e 
Strong (2014), a literatura infantil fornece um contexto relevante para construir 
significados matemáticos. 

O contributo da literatura infantil na aquisição do pensamento matemático é referido por 
diversos autores e constitui o foco de investigações realizadas tanto em contexto de 
jardim-de-infância como no ensino básico (Casey, Kersh & Young, 2004; Van den 
Heuvel-Panhuizen & Elia, 2012). Por exemplo, Van den Heuvel-Panhuizen e Van den 
Boogaard (2008) referem uma investigação com crianças de cinco anos sobre a 
exploração de um livro infantil (Vijfde zijn [Being Fifth]), em que é possível 
compreender que a sua leitura funcionou como impulsionador do pensamento 
matemático, em particular, em aspetos associados à contagem e à orientação espacial. 
Contudo, os mesmos autores referem que é necessário investigar o que acontece com 
outros livros, uma vez que as características de cada um parecem ser determinantes. 

Existem razões que justificam o recurso a livros infantis no âmbito da aprendizagem da 
matemática: o seu valor motivacional, o seu contributo na construção de uma atitude 
positiva face à matemática e o facto de constituírem um meio a partir do qual as 
crianças mais pequenas podem compreender processos matemáticos – comunicação, 
representação, conexões, resolução de problemas e raciocínio e prova (Flevares & 
Schiff, 2014). 

Para além da leitura de livros infantis poder possibilitar a compreensão de processos 
matemáticos, também há evidências de que pode estimular o pensamento matemático 
associado a ideias geométricas, numéricas, de representação de dados e de medida (Van 
den Heuvel-Panhuizen, Van den Boogaard & Doig, 2009). 

Um aspeto fundamental relacionado com o uso de livros de histórias como recurso na 
aprendizagem da Matemática é a sua seleção criteriosa. De facto, as investigações e 
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experiências realizadas permitem perceber que há livros infantis com determinadas 
características que, por isso, proporcionam contextos significativos para a aprendizagem 
e contacto informal com ideias e conceitos matemáticos. 

Van den Heuvel-Panhuizen e Elia (2012) desenvolveram um quadro de referência que 
permite avaliar livros de histórias infantis (picture books) identificando características 
poderosas no que respeita à aprendizagem da Matemática de crianças do jardim-de-
infância. Estas relacionam-se com a relevância das ideias matemáticas neles 
incorporadas, com a possibilidade de se poder estabelecer conexões, com a sua 
adequação às crianças e com o poder para promover processos matemáticos e envolver 
as crianças. 

A expressão picture books é usada por alguns autores (Van den Heuvel-Panhuizen & 
Elia, 2012) para designar livros que contêm texto e imagens e nos quais tanto o texto 
como as imagens têm um papel importante no contar da história e na sua compreensão. 
Há autores que acrescentam a palavra matemática, usando a denominação mathematical 
pictures books para se referirem a livros que têm conteúdo matemático tanto no texto 
como nas imagens (Marston, 2010, 2014). Este conteúdo pode ser percebido, explícito 
ou incorporado. Num primeiro tipo o conteúdo matemático pode ser percebido, mas não 
é intencional, sendo os livros escritos sobretudo para entreter. Num segundo tipo o 
conteúdo matemático é explícito, sendo estes escritos com o objetivo de ensinar ou 
trabalhar conceitos matemáticos. Num terceiro tipo, embora os livros sejam escritos 
com o objetivo de entreter, incluem linguagem e conceitos matemáticos 
propositadamente incorporados (Marston, 2014). 
 

Livros de histórias infantis e desenvolvimento da linguagem oral 

A associação entre contar histórias e desenvolver competências de língua pode parecer 
banal. O perigo reside justamente na banalização do momento da história no tapete, 
quando, em vez de um momento de prazer, se transforma nos longos minutos em que é 
preciso estar ‘sossegadinho a ouvir a história’. E antes, durante e depois da leitura tudo 
acontece à volta do educador a contar a história, descentrado de quem a ouve e, assim, a 
vive através das palavras. Nunca é demais lembrar que “são mais valiosos 3 ou 4 
minutos de participação em atividades de leitura das quais a criança retira prazer, do que 
15 ou 20 minutos de participação forçada, que se torna penosa e difícil para a criança.“ 
(Mata, 2008, p. 75). 

O momento de contar e ouvir a história não pode redundar numa atividade rotineira; 
como muitos outros momentos da rotina, tem de se ancorar em intencionalidades 
educativas específicas e diferenciadas, visando a intervenção no domínio das 
competências linguísticas e comunicativas e na emergência das literacias, sem descurar 
o desafio da “criação de leitores”. A literatura relativa aos benefícios da leitura de 
histórias a crianças é vasta (Mata, 2006) e reflete um dos principais papéis da educação 
pré-escolar no acesso a uma escola para todos: o da minimização das assimetrias entre 
quem tem e quem não tem contacto com livros desde bebé. Os resultados de um dos 
estudos PISA 2009 permitem correlacionar o sucesso escolar dos alunos com o facto de 
terem tido, na família, quem lhes lesse em idade pré-escolar (OCDE, 2011). Ora estes 
dados sobre o impacto das experiências precoces com a leitura de histórias apontam 
para a necessidade de se garantir a todas as crianças momentos de leitura, com um leitor 
de referência que as ampare na construção do seu autoconceito de leitor. 
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Como prática intencionalmente integrada na rotina da sala, a leitura de histórias 
contribui globalmente para a motivação e para o desenvolvimento de atitudes positivas 
face à leitura e aos livros. De forma mais específica, através desta atividade, as crianças 
aprendem a ouvir e são levadas a falar sobre o que ouviram, comunicando em registos 
diferentes dos espontâneos e familiares. E, além disso, experimentam o escrito numa 
das suas funcionalidades, construindo hipóteses sobre o que é um livro, para que serve, 
como se lê, como funcionam os caracteres que o integram, o que os diferencia… Acima 
de tudo, depois é a sua vez de contar a história aos amigos, de transformar nas suas 
próprias palavras o que antes ouviram, crescendo na experiência de uso de novas 
palavras, de novas estruturas sintático-semânticas, de um discurso narrativo que se 
alonga e precisa de crescer coeso. Se isto pode acontecer com qualquer história, as 
histórias com matemática proporcionam experiências linguísticas particularmente 
desafiantes. 

 

Falar sobre matemática para desenvolver a linguagem oral 

Ao longo do curto período da educação pré-escolar, entre os 3 e os 6 anos, uma longa 
rota de desenvolvimento linguístico tem lugar ao nível fonológico, morfológico, 
sintático-semântico e pragmático (Berman, 2004; Menyuk & Brisk, 2005; Sim-Sim, 
Silva e Nunes, 2008). As histórias infantis contadas às crianças incluem correntemente 
géneros textuais variados: lengalengas, narrativas, diálogos ou textos dramatizados… O 
envolvimento com os diferentes géneros textuais garante às crianças experiências 
linguísticas distintas do registo oral espontâneo das interações familiares, trazendo o 
desafio de ouvir e falar usando novas estruturas linguísticas. Com lengalengas ou 
narrativas em verso, as crianças brincam e tornam-se conscientes de sílabas e rimas; 
com contos e fábulas, contactam com uma estrutura temporal coesa, suportada por 
advérbios e conjunções temporais; com diálogos e dramatizações, experimentam 
entoações específicas de cada tipo de frase e alguns princípios pragmáticos das 
interações discursivas… 

Contudo, por muito ricos e diversificados que os géneros da literatura infantil sejam, 
ainda assim são insuficientes como experiência linguística. Outros contextos, outros 
discursos, outros géneros com outras estruturas linguísticas ou usadas com funções 
diferentes devem ser incluídos nas rotinas das crianças. As tarefas matemáticas, como as 
que se apresentam neste texto, constituem um novo desafio linguístico: observar dados, 
descrevê-los, relacioná-los…Explicar e argumentar são atividades discursivas que 
requerem estruturas linguísticas mais complexas, com o estabelecimento de conexões 
sintático-semânticas de contraste, de causa, de condição. Se bem que conectores como 
mas ou porque tenham emergido na fala das crianças portuguesas por volta dos dois 
anos (Costa, Alexandre, Santos & Soares, 2008), só o envolvimento em atividades 
linguísticas que requeiram o seu uso em contextos adequados e mais específicos 
promoverá um desenvolvimento linguístico progressivamente mais rico. 

 

Metodologia 
O estudo apresentado neste texto faz parte de uma investigação mais alargada, que visa 
compreender o modo como crianças do jardim-de-infância podem desenvolver, numa 
perspetiva curricular integradora, competências ao nível da matemática e da língua 
portuguesa a partir da leitura e exploração de histórias infantis com conteúdo 
matemático.  
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Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994). 
Neste artigo, apresenta-se o caso da exploração do livro Uma cadela amarela & vários 
amigos dela numa sala de jardim-de-infância, a sala Azul, de um estabelecimento de 
ensino privado inserido num contexto socioeconómico de classe média. Os participantes 
incluem as duas investigadoras, a educadora, a auxiliar de ação educativa e as 24 
crianças da sala (13 raparigas e 11 rapazes). O grupo é constituído por crianças 
maioritariamente com 5 anos, mas inclui crianças entre os 3 e os 6 anos. Uma vez que 
este colégio trabalha com instituições de ensino superior na formação de educadoras é 
frequente a presença de estagiárias e de supervisores nas salas. As crianças estão, por 
isso, habituadas a ter atividades como a leitura de histórias feita por visitantes. Tendo 
subjacente uma abordagem tão naturalista quanto possível, a tarefa de exploração do 
livro foi introduzida na rotina diária das crianças, tendo sido previamente discutida e 
preparada com a educadora. 

Foram usadas as seguintes técnicas de recolha de dados: observação participante e 
recolha documental do material produzido pelas crianças. Toda a atividade associada à 
apresentação e exploração do livro foi videogravada. 

A recolha de dados e sua análise, aqui reportadas, foram realizadas a partir da 
exploração do livro infantil já mencionado. A sua escolha fundamenta-se, ao nível da 
didática da matemática e da língua materna, por ser um livro de histórias ‘com 
matemática lá dentro’, que constitui um bom contexto de aprendizagem para crianças 
em idade pré-escolar. 

As secções seguintes incluem parte da análise dos dados. Uma primeira secção explicita 
as principais características do livro e descreve o modo como foi desenvolvida a 
atividade na sala Azul. As secções posteriores apresentam e analisam excertos da leitura 
do livro e da exploração de uma tarefa de organização de dados a partir da história. 

 

O livro infantil Uma cadela amarela & vários amigos dela e a sua exploração 
Este livro consiste numa narrativa em verso, no qual dez animais diferentes vão 
chegando, um atrás do outro e, no final, vão visitar um golfinho recém-nascido. A sua 
estrutura textual é baseada numa estrutura numérica: cada número vai aparecendo, um a 
um e em cada página o número de animais é sempre mais um que na página anterior, até 
perfazerem 10 animais. Nessa altura entram todos numa caravela, um a um, para irem 
ao encontro do golfinho recém-nascido e da sua mãe. No final saem todos da caravela, 
novamente um a um, deixando marcas das suas patas na areia da praia.  

A estrutura narrativa do livro, baseada na construção dos primeiros números naturais, 
torna-o muito interessante para ser usado no desenvolvimento das primeiras 
aprendizagens numéricas e de competências linguísticas. Também as ilustrações, página 
a página, vão acompanhando o desenrolar da narrativa, permitindo, a cada momento, a 
contagem dos animais que já estão com a cadela e aos quais se junta sempre mais um 
outro. 

Considerando a classificação de Marston (2010, 2014), este livro enquadra-se na 
categoria dos livros de histórias com conteúdo matemático incorporado, uma vez que 
parece ter sido escrito para dar prazer a quem o lê, mas inclui linguagem e conceitos 
matemáticos propositadamente incorporados. 

Na Sala Azul a tarefa de exploração do livro foi introduzida na rotina diária das crianças 
e incluiu duas partes. Uma primeira em que foi efetuada, em voz alta, a sua leitura, nela 
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participando a educadora da sala e uma das investigadoras. Uma segunda parte em que 
foi proposta uma atividade de organização de dados, tendo como ponto de partida as 
personagens do livro: a cadela e os seus amigos. 

A leitura da história em voz alta e a emergência de conceitos numéricos 

Enquanto ouviam ler a história, as crianças eram também incentivadas a observar e 
interpretar as diferentes imagens que a ilustram. Deste modo foram construindo novos 
significados a partir das representações verbais e pictóricas, emergindo algumas ideias e 
conceitos. 

À medida que ouviam a leitura da história, a maior parte das crianças foi capaz de 
compreender a sua estrutura, percebendo que os números iam surgindo, um a um. A 
partir das primeiras páginas, as crianças foram capazes de antecipar, em cada página, o 
número correspondente ao total de animais antes de este ser lido. Quando o total dos 
animais perfez dez, as crianças completaram a leitura em coro: 

Investigadora (lendo): E, por fim, chega a raposa com seu ar espertalhão. 
Junta-se ao 9, curiosa. Ficam … 

Crianças: Dez! (em coro) 
Investigadora: em reunião. 

À medida que a história se foi desenrolando as crianças foram convidadas a pensar 
sobre as diferentes quantidades e a contar, em cada página, o número de animais aí 
representados. Esta contagem foi efetuada a partir do um, em alguns casos, mas também 
a partir do número identificado na página anterior, mostrando que são capazes de contar 
a partir de um número diferente do um. Também evidenciaram perceber que o último 
número nomeado, durante a contagem, corresponde ao número total de animais, ou seja, 
ao cardinal do conjunto. 
Quase no final da leitura da história, a maior parte das crianças é capaz de antecipar e 
recitar em voz alta, por ordem decrescente, a sequência numérica a partir do dez. 

Investigadora (lendo): E quando chegam à praia, vão saindo um a um: dez, 
nove, …  
Crianças: oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um (em coro). 

Investigadora (lendo): E ao fim de poucos minutos, deles não resta 
nenhum. 

É de realçar que neste caso, em que se tratava de recitar os números por ordem 
decrescente, algumas das crianças não foram capazes de acompanhar ‘o coro’ de vozes 
que se fez ouvir. 

Aparentemente as crianças percebem, acompanhando a estrutura da história, que ao 
juntar-se mais um animal ao conjunto anterior se obtém o número seguinte, que 
corresponde ao cardinal do novo conjunto. Também a maior parte parece ter facilidade 
em contar até 10 por ordem crescente. 

A história termina assim: 

Mas, sobre as areias molhadas, 
deixam as suas pegadas, 

cada qual de sua maneira.  

E assim, quem pr’a lá olhar, 
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não poderá duvidar 

de que esta história é verdadeira. 
Este foi o mote para ser colocado um novo desafio: 

Investigadora: Quantas pegadas vos parece que deixaram os animais na 
areia molhada? 

C1: Dez pegadas (primeira resposta). 
Investigadora: Só dez? 

C2: 20. 
C3: 21. 

C4: 80. 

C5: 40 (duas crianças). 
Investigadora: E se fossem apenas as pegadas da cadela amarela e da 
gatinha, quantas pensam que seriam? 

C6: 8. 
C7: 9. 

C8: 15. 

C5: 10. 
Investigadora: Porquê dez? 

Educadora: Quantas patas tem um cão? 

C1: 4. 
Educadora: E quantas patas tem uma gatinha? 

C1: Eram 8 porque quatro mais quatro são 8 patas. 

Investigadora: E se fosse mais o amigo cavalo? 
C1: Eram 16. 

Investigadora: Pensa melhor. 

C1: 12. Porque quatro mais quatro são oito e mais quatro são doze. 
A análise deste diálogo permite perceber que a primeira resposta à questão colocada tem 
subjacente uma incorreta correspondência um a um entre animais e pegadas. Perante a 
interrogação da investigadora surge a dúvida e as crianças parecem compreender que o 
número de pegadas tem de ser maior. É de realçar que apenas duas crianças identificam 
o número correto de patas, embora não consigam explicar porquê, quando interpeladas. 
Todas as outras parecem, à exceção de uma, apontar para números múltiplos de dez, não 
os conseguindo fundamentar. Quando a investigadora tenta simplificar o problema, 
reportando-se às pegadas de dois animais, surge uma resposta correta seguida de 
algumas incorretas. A sua análise permite afirmar que, embora incorretas, evidenciam 
que as crianças têm algum sentido de numerosidade, pois os números que ‘atiram’ são 
muito menores do que os que explicitaram no caso das pegadas dos dez animais. 

Quando a questão é reformulada pela educadora, colocando questões mais simples e 
orientadas para os casos de dois e três animais, há algumas crianças que estabelecem a 
correspondência adequada – um animal, quatro patas – mas apenas uma justifica o total 
de pegadas adicionando dobros (4+4) e em seguida juntando mais quatro. 
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A leitura da história em voz alta e o desenvolvimento da visualização espacial 

Depois da leitura da história a investigadora abriu o livro na dupla página em que 
aparecia o quarto amigo da cadela (cavalo) e estavam desenhados quatro animais (o 
cavalo, em grande plano, a cadela, a gata e o macaco) e convidou as crianças a descobrir 
onde estava o número quatro. Com facilidade as crianças identificaram o numeral 
impresso, inserido no meio do texto, mas não conseguiram descobrir o mesmo numeral 
embutido nas imagens que acompanham o texto. Apenas depois de a investigadora as 
ter orientado na sua observação – “observem bem as imagens dos animais …” – há uma 
que descobre o numeral quatro desenhado com a cauda do macaco. 

 
Figura 4 - Crianças tentando identificar o numeral 4 

Este facto parece revelar, por um lado, a familiaridade que manifestam em reconhecer o 
numeral impresso ainda que de pequena dimensão, quando comparado com o desenho 
do quatro na cauda do macaco. Por outro lado, a dificuldade que têm em o identificar 
num fundo complexo, formado por um conjunto de imagens. Esta dificuldade parece 
estar relacionada com o desenvolvimento da perceção figura-fundo, uma das 
capacidades que fazem parte do sentido espacial (Del Grande, 1990). Ainda assim, 
depois de a primeira criança ter visualizado o numeral quatro na cauda do macaco, foi 
fácil para as outras identificarem os restantes numerais, em cada uma das páginas duplas 
– sempre impressos no texto e representados na cauda do macaco. 

A leitura da história em voz alta e o desenvolvimento da linguagem oral 
Antes de se iniciar a leitura da história, a investigadora interagiu com as crianças, 
explorando os sentidos da capa do livro e do seu título. Com esta tarefa de antecipação, 
procurou-se convocar conhecimento “background”, partindo das vivências das crianças 
com animais de estimação, de forma a facilitar a compreensão global da narrativa. 

Além disso, visando o desenvolvimento da «consciência linguística», em particular da 
«consciência lexical», a exploração do título conduziu à oportunidade de se explicitar o 
valor do quantificador «vários», como se ilustra no diálogo transcrito. 

Investigadora: Quem sabe o que quer dizer «vários»? 

C1: São muitos amigos… (…) 
C2: Dez (…) 

Educadora: O que é que achas, Tomás? 

C3: 5. 

4 
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As respostas das crianças, recorrendo a outro quantificador (muitos) ou concretizando 
um valor superior a um, parecem apontar para a ideia comum, nos estudos em aquisição 
da linguagem, de que a classe dos quantificadores emerge tardiamente, sendo difícil à 
maioria explicar o valor desta palavra funcional. 

Enquanto lia a história, a investigadora promoveu alguma interação, fomentando ainda 
o alargamento do conhecimento lexical, por exemplo com verbos de elocução menos 
frequentes, como sussurrar ou murmurar. 
Algumas crianças evidenciaram também alguma consciência fonológica, reagindo à 
estrutura em rimas e nomeando até estas unidades. Ao fim das primeiras páginas, uma 
criança exclamou: «É uma rima!» 

Acima de tudo, importa destacar que a compreensão da história, tanto a nível literal, 
como inferencial, foi assegurada pela descoberta da sua estrutura matemática. 
Da leitura da história à organização de dados 

Após a leitura da história uma das investigadoras colocou o seguinte desafio: 

Investigadora: Qual será o animal preferido das crianças da sala Azul? 
Como é que poderemos saber? 

Ao mesmo tempo foram colocados no chão da sala diferentes cartões com imagens da 
cadela amarela e dos seus amigos. Foi explicado às crianças que cada uma teria de 
escolher o cartão do seu animal preferido. Após cada criança ter escolhido um cartão, 
foram retirados os sobrantes e colocados os selecionados novamente no chão, de modo 
aleatório (figura 2).  

 
Figura 5 – Cartões escolhidos pelas crianças, colocados aleatoriamente no chão 

Mais uma vez foi colocada a questão: 

Investigadora: Qual será o animal preferido das crianças da sala Azul? 
Somos capazes de saber qual é olhando para estes cartões desarrumados? 
C1: Não! 
C2: Sim! 

C3: Podemos fazer filas. 

C4: Podemos contar os cartões 

C5: Podemos votar. 
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C6: Eu sei que estão aqui nove cadelas amarelas e só há um cavalo. 
Após este diálogo foi proposta pela educadora a organização dos cartões com as figuras 
dos animais, de modo a perceber qual o animal preferido pelas crianças. 
Antecipadamente tinha sido desenhado em papel de cenário o título do gráfico, um eixo 
horizontal em que estavam dispostos os diferentes cartões e o nome de cada animal, de 
modo a construir um pictograma. As crianças observaram cuidadosamente o gráfico 
proposto pelos adultos e cada uma colocou o seu cartão no local correspondente, sem 
grandes hesitações e com facilidade. 

 
Figura 6 – Crianças colocam os seus cartões na categoria correspondente, com o auxílio da educadora 

Quase no final gerou-se alguma confusão sobre quem já tinha, ou não, colado o seu 
cartão e foi colocada a questão: 

Investigadora: Como é que nós podemos saber se todas as crianças já 
colocaram o seu cartão no gráfico? Eu tenho dúvidas! Alguém pode 
ajudar-me? 

Educadora: Vocês são 24! 
C1: Podemos contar os cartões! 

Investigadora: Podes então vir aqui contar os cartões? 

A ideia de que quantificar é importante para justificar parece sobressair deste diálogo. A 
criança contou os cartões um a um, tocando em todos eles, e o seu procedimento 
revelou que era capaz de contar as imagens sincronizando a voz com o apontar do seu 
indicador. Além disso evidenciou ainda saber que o número total de cartões devia ser o 
mesmo que o número de crianças da sala (correspondência um-a-um). 

 
Figura 7 – Pictograma construído 
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Finalmente, depois de o gráfico ter sido construído (figura 4), havia que dar resposta ao 
desafio inicial, o que exigia a interpretação dos dados organizados. 

Investigadora: Algum de vocês pode explicar-me então qual é o animal 
mais preferido? Qual foi o mais votado? 

C1: A cadela amarela ganhou (bastantes crianças concordaram e 
reforçaram esta afirmação) 

Investigadora: Porquê? 

C1: Porque elas são mais. 
Investigadora: E consegues ver isso melhor no gráfico ou quando os 
cartões estavam desorganizados? 

C2: Sim! 
C4: Porque há mais cadelas amarelas. 

C5: Eu quero contar as cadelas amarelas. 

Investigadora: Posso perguntar outra coisa? Qual é o animal menos 
preferido? 

C2: O cavalo, a cabra e a raposa. 

O diálogo mostra que as crianças revelam facilidade na observação e interpretação do 
pictograma, surgindo novamente a ideia emergente de que quantificar é importante para 
justificar. Ainda assim, foram identificados apenas três animais “menos preferidos” e 
não quatro. Nessa altura várias crianças deslocam-se perto do pictograma e contam o 
número de cartões de cada um dos animais, não evidenciando dificuldades. Mais uma 
questão foi colocada: 

Investigadora: Houve algum menino que votou na cabra? 

C1: Não (afirmaram em coro). 

Investigadora: Então quantos animais é que não foram escolhidos? 
C2: Quatro (afirmaram muitas crianças e algumas deslocaram-se ao pictograma 
para contar os espaços vazios’). 

Investigadora: Não houve ninguém que tivesse votado na cabra. Então quantos 
votos teve a cabra? 

C3: Zero (disseram quase todas as crianças).  

O diálogo transcrito evidencia que nesta altura as crianças identificaram corretamente 
que houve quatro animais que não foram escolhidos, interpretando os dados do 
pictograma e contando os ‘espaços vazios’. Além disso a maior parte parece ser capaz 
de associar o zero à ausência de elementos de um conjunto.  

Depois de as crianças terem identificado no pictograma o número de votos de cada 
animal, é colocada uma outra questão, não apenas de interpretação do gráfico mas 
também relacionada com o sentido de número: 

Investigadora: A cadela amarela teve onze votos e a gata teve nove votos. 
Sabem dizer-me quantos votos teve a mais a cadela?  
C1: Três! (afirmam duas crianças mostrando três dedos) 

Educadora (clarificando): A gatinha teve nove e a cadela teve dez mais um. 
Quantos votos teve a mais a cadela? Observem o gráfico. 
C2: Dois (dizem algumas observando o gráfico) 
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C3: Afinal teve mais dois. 
Educadora: Se observarmos o gráfico podemos ver que são dois (neste 
momento algumas crianças contam a diferença entre os votos: um, dois).  

A análise do diálogo evidencia que algumas crianças manifestaram dificuldades na 
comparação entre a grandeza dos números 11 e 9. As duas primeiras crianças 
identificam incorretamente a diferença entre os números. Com o objetivo de clarificar 
essa diferença, a educadora usa o número dez como número de referência, embora sem 
grande sucesso. A diferença entre os dois números parece ter sido percetível para a 
maioria das crianças ao deslocarem-se junto do pictograma para contar os cartões. 
Efetivamente a comparação entre estes dois números, considerando as suas 
características específicas, e o modo como foi colocada a questão revelou-se bastante 
complexo para estas crianças, dada a sua faixa etária.   

A organização de dados e o desenvolvimento da linguagem oral 

Conforme se referiu anteriormente, de forma a responder às questões matemáticas, a 
compreendê-las e a explicá-las, as crianças precisaram de usar recursos linguísticos 
mais complexos, como alguns conectores. Algumas destas palavras funcionais emergem 
tardiamente e a sua estabilização pode ser promovida em tarefas comunicativas com 
sentido. Como exemplo, observem-se as conjunções condicionais e conclusivas, 
presentes no discurso da educadora, bem como o conector causal/explicativo usado nas 
respostas das crianças. 

Educadora: Olhem, agora vou colocar outra questão (…). Se este tem (…) 
onze e este tem (…) nove, então por que é que este é maior? 
C1: Porque tu aumentaste. 
C2: Porque nove raparigas escolheram gatas. 
C3: Eu sei… É porque as gatas têm um bocado maior de espaço. 

Nesta perspetiva de articulação curricular, enquanto refletem sobre dados matemáticos, 
as crianças envolvem-se em contextos de uso de discurso explicativo e argumentativo. 
Desta forma, objetivos de desenvolvimento da linguagem oral podem ser 
intencionalmente trabalhados. 

 

Considerações finais 
Da análise dos diálogos das crianças durante a leitura da história e a exploração da 
tarefa sobre o animal preferido, pode afirmar-se que o livro Uma cadela amarela & 
vários amigos dela constituiu um excelente recurso que contribuiu para a emergência de 
algumas ideias e conceitos matemáticos, assim como para o desenvolvimento da 
linguagem oral.  
A leitura da história e a compreensão da sua estrutura matemática permitiu às crianças 
antecipar, a partir de certa altura, o número total de animais, bem como recitar a 
sequência numérica dos dez primeiros números por ordem crescente e decrescente. 
Além disso, as imagens que acompanham o texto permitiram, em cada momento, 
verificar o número de animais que já estavam junto da cadela, aos quais era sempre 
acrescentado mais um. As mesmas imagens possibilitaram, também, identificar os 
primeiros numerais tanto na sua forma impressa como imersos num fundo complexo.  

Numa segunda parte, a história serviu de ponto de partida para uma tarefa que incluiu a 
representação de dados sob a forma de um pictograma. A sua interpretação envolveu as 
crianças em raciocínios por vezes complexos, mas, ao mesmo tempo, desafiantes 
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considerando a sua faixa etária. Surgiram questões associadas à correspondência um a 
um, à cardinalidade de um conjunto, a comparações numéricas e à identificação do zero 
como cardinal do conjunto vazio.  

Na leitura da história e na tarefa de organização de dados, estiveram também implícitos 
processos matemáticos, de comunicação, representação e raciocínio.  

Tal como referem Van den Heuvel-Panhuizen et al. (2009), a leitura e a exploração de 
livros de histórias infantis proporcionaram às crianças do jardim-de-infância pensar 
matematicamente sobre ideias numéricas, geométricas e de representação de dados, 
evidenciando que estas possuem um conhecimento matemático intuitivo e informal. 
Para o desenvolvimento deste conhecimento matemático parecem ter contribuído as 
características específicas e poderosas do livro explorado.  

Os resultados preliminares deste estudo apontam para a necessidade de, no 
jardim-de-infância, serem lidos e explorados livros infantis que, pelas suas 
especificidades, se possam constituir contextos significativos para a aprendizagem 
informal de ideias e conceitos matemáticos e, ao mesmo tempo, possibilitem o 
desenvolvimento da linguagem oral.  

Em suma, a análise das respostas das crianças e a sua participação na interação 
pedagógica abrem caminho ao debate sobre estratégias articuladas de desenvolvimento 
do pensamento matemático e das competências linguísticas e comunicativas, tendo 
como recurso privilegiado os livros infantis com conteúdo matemático incorporado.  
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Resumo: Nesta comunicação analisamos que compreensão evidenciam os alunos do 
12.º ano sobre os conceitos de limite e continuidade de uma função, ao longo de uma 
unidade de ensino que os aborda, usando um quadro de análise que contempla três 
dimensões: os significados, as representações e a visualização matemática, e as 
dificuldades de aprendizagem. Este quadro de análise revelou-se um recurso útil para 
aceder à compreensão dos alunos, pelo que o seu uso pode informar o desenvolvimento 
de contextos de ensino promotores de aprendizagens de qualidade dos alunos. Os 
resultados revelam que os participantes neste estudo evidenciam uma compreensão 
instrumental dos conceitos de limite e continuidade de uma função, inicialmente de 
natureza intuitiva, desenvolvida a partir de experiências mais próximas das suas 
conceções do que da formalização matemática e depois do estudo dos conceitos, uma 
compreensão de caráter mais formal, caraterizada pela aplicação de regras e estratégias 
pré-estabelecidas pelas convenções matemáticas de sala de aula. 

Palavras-chave: Compreensão matemática; Limite de uma função; Continuidade de 
uma função; Ensino secundário; Representações. 

 
Introdução 

Os conceitos de limite e continuidade de uma função fazem parte de uma rede complexa 
de processos cognitivos associados ao Pensamento Matemático Avançado (Fernández-
Plaza, Ruiz-Hidalgo & Rico, 2013; Jaffar & Dindyal, 2011), tendo diversos autores 
salientado a sua importância na aprendizagem do Cálculo Infinitesimal (CI) (Jaffar & 
Dindyal, 2011; Juter, 2006). Estes conceitos têm-se revelado de difícil compreensão 
pelos alunos, atendendo às dificuldades que evidenciam na sua aprendizagem (Moru, 
2009; Tall, 1992) e, por isso, têm sido alvo de investigação em Educação Matemática. 
Alguns estudos discutem abordagens didáticas para o ensino destes conceitos 
(Fernández-Plaza et al., 2013; Prezenioslo, 2004), outros focam-se nos distintos 
significados que os alunos lhes atribuem (Domingos, 2003; Juter, 2006; Tall & Vinner, 
1981) ou ainda em aspetos envolvidos na sua compreensão, como as representações e a 
visualização (Karatas, Guven & Cekmez, 2011; Natsheh & Karsenty, 2014). 

No entanto, a maioria destes estudos tem sido realizada no ensino universitário e pouca 
atenção tem sido dada à compreensão dos conceitos de limite e continuidade no ensino 
secundário, considerado uma etapa de transição entre o pensamento matemático 
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elementar e o pensamento matemático avançado. Para além disso, não existe consenso 
quanto à forma de analisar a compreensão matemática dos alunos dos conceitos de 
limite e continuidade neste nível de ensino, o que tem implicações não só na forma 
como é realizada investigação nesta temática como também nas ações do professor no 
sentido de definir oportunidades de aprendizagem com compreensão para os seus alunos 
durante o processo de ensino (Barmby, Harries, Higgins, & Suggate, 2007). Segundo 
estes autores, ao tentarmos aceder à compreensão dos alunos é necessário atender às 
suas representações externas e conexões que o aluno desenvolve entre elas, à 
visualização e aos significados que formam parte da identidade dos conceitos. 

Este estudo pretende contribuir para esta problemática, tendo como objetivo analisar 
que compreensão evidenciam os alunos do 12.º ano sobre os conceitos de limite e 
continuidade de uma função, usando um quadro de análise que contempla três 
dimensões que permitem aceder à compreensão dos alunos destes conceitos: os 
significados, as representações e visualização matemática, e as dificuldades de 
aprendizagem. Em particular, pretendemos dar resposta a três questões: (1) Quais os 
significados que os alunos atribuem aos conceitos de limite e continuidade? (2) Como 
os alunos utilizam as diferentes representações e a visualização destes conceitos para 
obter significados e resolver tarefas que os envolvem? e (3) Quais os principais erros e 
dificuldades que os alunos manifestam na compreensão destes conceitos e na resolução 
de tarefas que os envolvem? 

 

A compreensão dos conceitos de limite e continuidade 
Na literatura, identificam-se duas perspetivas de abordar os conceitos de limite e 
continuidade de uma função: a definição informal ou conceção dinâmica, que se 
desenvolve de maneira intuitiva, ou a definição formal ou conceção métrica, que é o 
resultado de um processo dedutivo (Tall, 1992). Para Tall e Vinner (1981), a forma de 
ensinar estes conceitos carateriza-se por seguir uma técnica em espiral: introduzir a 
definição informal do conceito a partir de exemplos particulares apresentados mediante 
explicações informais, como por exemplo o caso do limite considerado como um 
processo dinâmico de aproximação e depois voltar a esses exemplos em determinados 
momentos, de modo a que a definição formal do conceito se vá desenvolvendo 
subtilmente. 
Muitos dos conceitos que utilizamos não estão definidos formalmente, “aprendemos a 
reconhecê-los através da experiência e utilização em contextos apropriados” (Tall & 
Vinner, 1981, p. 151) e, mais tarde, podemos refiná-los no seu significado e na 
interpretação que deles fazemos, sem requerer necessariamente uma definição precisa. 
Para analisarem a compreensão dos alunos sobre a noção de limite e continuidade de 
uma função, este autores recorrem ao conceito-imagem, termo que refere a estrutura 
cognitiva total que se associa com o conceito em questão, incluindo imagens mentais, 
propriedades e processos relacionados com ele e que é construído através de 
experiências múltiplas e ao conceito-definição, que designa o conjunto de palavras ou 
símbolos usados para especificar e comunicar as ideias do conceito. Esta definição pode 
ser aprendida de memória ou por reconstrução pessoal de uma definição formal, 
podendo gerar um conceito-definição diferente da definição formal matematicamente 
aceite. Por seu lado, Jaffar e Dindyal (2011) referem-se à compreensão dos conceitos 
como consistindo na interpretação dos seus significados, tendo cada individuo a sua 
própria interpretação. Esta interpretação consiste em identificar-lhe os aspetos ou 
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caraterísticas essenciais de interesse e concebê-los como um todo para que estejam 
disponíveis como uma entidade sobre a qual pensar.  
Outros autores, como Duval (2006), defendem ainda que a compreensão dos conceitos 
matemáticos “requer uma coordenação interna entre os diversos registos de 
representação semióticos possíveis de escolher e usar” (p. 158). O uso de diferentes 
representações deve resultar de uma manipulação flexível das mesmas, os alunos que 
alcançam maior sucesso no CI são aqueles que de maneira flexível e versátil utilizam 
diferentes representações dos conceitos e reconhecem a representação que é útil numa 
situação particular (Karatas et al., 2011; Tall, 1992). A literatura salienta três tipos de 
representações envolvidas na compreensão dos conceitos de limite e continuidade de 
uma função, as quais foram consideradas neste trabalho: (i) as representações verbais, 
usadas para exprimir as ideias, geralmente em discussões coletivas dentro da sala de 
aula ou através do uso da linguagem natural nas justificações escritas; (ii) as 
representações simbólicas, que inclui, além dos símbolos específicos como as setas 
(→), o uso de expressões numéricas ou algébricas; e (iii) as representações 
geométricas, nomeadamente o gráfico de uma função. 

No entanto, o uso das representações na compreensão dos conceitos implica um 
processo de visualização sobre essas representações. Deste modo, a atenção crescente 
que a visualização tem tido nas investigações em Educação Matemática, deu origem à 
polissemia do termo, segundo o contexto e a perspetiva teórica adotada por quem o 
define. Por exemplo, para Arcavi (2003) a visualização concebe-se a partir de três 
dimensões: capacidade, processo ou produto.  

A visualização é a capacidade, o processo e o produto da criação, 
interpretação, uso e reflexão sobre as imagens, quer seja nas nossas 
mentes, na folha de papel ou com ferramentas tecnológicas, com o fim 
de representar, comunicar, raciocinar e desenvolver ideias e 
conhecimentos novos (p. 217). 

Natsheh e Karsenty (2014) concordam com a definição de Arcavi (2003) e salientam o 
papel do raciocínio visual na resolução de tarefas, definindo-o como “o uso de 
desenhos, imagens ou diagramas de forma eficiente para resolver tarefas de pensamento 
de ordem superior” (p. 110). Este tipo de raciocínio é produto de um processo interno, o 
pensamento visual, que tem um importante valor cognitivo nas ações dos indivíduos 
relacionadas com a compreensão de conceitos mas que “necessita preparação, tempo e 
esforço intencional” (p. 112), pelo que é fundamental incorporar nas aulas de CI tarefas 
que requeiram que o aluno utilize e dê significado às imagens para justificar e produzir 
a solução da tarefa. No cerne da proposta teórica destes autores constam três 
componentes que interagem durante a resolução de tarefas: (i) objetos visuais, que são 
as imagens, diagramas, gráficos ou qualquer outro objeto sobre o qual se está a exercer 
a visualização; (ii) ações visuais, que se referem aos processos e atividades que os 
alunos podem realizar sobre um objeto ou conjunto de objetos visuais, como por 
exemplo fazer comparações, leituras de informação, descompor o objeto visual em 
partes ou construir um novo objeto visual; e (iii) efeitos visuais, que aludem aos 
objetivos ou propósitos que levam o aluno a realizar as ações visuais, por exemplo a 
reformulação de informação, a justificação de ideias ou demostração de factos.  

A compreensão dos conceitos de limite e continuidade envolve, assim, os significados 
que os alunos lhes atribuem e que formam parte da sua estrutura cognitiva (conceito-
imagem e conceito-definição), bem como as distintas formas de os representar e 
visualizar na resolução de tarefas. Não obstante, Skemp (1976) refere-se a duas formas 
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de compreender os conceitos matemáticos: compreensão instrumental ou compreensão 
relacional. Na primeira, prioriza-se a memorização de factos, regras e normas pré-
estabelecidas, promovida por um ensino focado no produto final, que orienta cada passo 
do aluno até chegar ao resultado. A compreensão relacional consiste na construção de 
esquemas conceituais em que o aluno está consciente do como e do porquê dos 
métodos, possibilitando a sua adaptação para a resolução de novos problemas e a 
construção de relações necessárias para atribuir significados. Assumindo que 
desenvolver a compreensão envolve a criação de estruturas de conhecimento ricas e 
integradas que dão origem a uma aprendizagem com compreensão, como defendem as 
orientações curriculares (NCTM, 2007; ME, 2002), o ensino deve preocupar-se em 
promover a compreensão relacional dos conceitos.  

Qualquer abordagem que se adote para definir estes conceitos, quer seja informal ou 
formal, os alunos podem manifestar dificuldades associadas à compreensão destes 
conceitos (Tall, 1992). Um dos erros mais frequentemente identificado em distintos 
estudos é o aluno considerar que a existência do limite ou da continuidade num ponto 
depende da função estar ou não definida nesse ponto, muitas vezes atribuindo o valor da 
imagem ao limite da função (Juter, 2006). Outras dificuldades são as associadas ao uso 
de termos específicos, como tende, aproximar-se, contínua (Fernández-Plaza et al., 
2013) e ao desempenho dos alunos, quer na utilização de procedimentos algébricos 
(Domingos, 2003) ou na interpretação do gráfico de uma função (Cornu, 1991). 

 

Metodologia 
Este estudo foi realizado no ano letivo 2015/2016, durante a lecionação da unidade de 
ensino (UE) referente à Teoria de limites do tema II - “Introdução ao Cálculo 
Diferencial II” do Programa de Matemática A para 12.º ano (ME, 2002). A abordagem 
de ensino, em concordância com os objetivos curriculares, promoveu a definção 
informal ou conceção dinâmica dos conceitos em aulas com uma dinâmica caraterizada 
por momentos de explicação dos conceitos ou estratégias de resolução de tarefas por 
parte da professora da turma, seguidos de trabalho autónomo dos alunos na resolução de 
tarefas de consolidação, frequentemente exercícios, e a discussão coletiva das 
resoluções. 

Os 28 alunos (21 rapazes e 7 raparigas) de uma turma do 12.º ano de uma escola 
secundária dos arredores de Lisboa, com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos, 
participaram voluntariamente no estudo. Nesta comunicação apresentamos os resultados 
referentes a três alunos da turma, cujos nomes são fictícios, que foram escolhidos por 
evidenciarem a diversidade de desempenhos académicos na resolução das tarefas 
propostas e de modos de envolvimento no trabalho realizado em sala de aula que foram 
identificados na turma. Samuel, caraterizado pela constante participação na sala de aula 
através de intervenções acertadas, mostrava domínio dos conhecimentos matemáticos, 
justificando assim o seu bom desempenho académico; Tiago, pouco participativo, 
evidenciava dificuldades conceituais, pelo que teve um fraco desempenho académico; e 
Sara, uma aluna regular que evidenciou um desempenho académico médio. 
O estudo seguiu uma metodologia qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994). 
O investigador, primeiro autor desta comunicação, desempenhou o papel de observador 
participante (Denscombe, 2003), tendo observado sete aulas da unidade de ensino e 
interangindo com os alunos durante a resolução de um conjunto de tarefas propostas por 
si em sala de aula, acordadas previamente com a professora titular da turma para 
considerarem os objetivos programáticos e integrarem o trabalho a realizar na UE. A 
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primeira tarefa, de diagnóstico (TD), procurava analisar os significados atribuídos pelos 
alunos aos conceitos de limite e continuidade, através de representações geométricas, 
tendo em conta que as suas experiências prévias se caraterizavam pelo trabalho com o 
gráfico de uma função para determinar limites e concluir a continuidade da função. As 
seis tarefas de consolidação, aplicadas nas três últimas aulas observadas da UE, 
pretendiam levar o aluno a usar estratégias que incluíssem diversas representações e a 
aplicar os conceitos trabalhados na UE na resolução de problemas.  
A recolha de dados teve por base as produções escritas dos alunos na resolução das 
tarefas, a gravação áudio das aulas observadas e as respetivas notas de campo do 
investigador e uma entrevista individual áudio-gravada realizada pelo investigador a 
estes três alunos, no final da aplicação das tarefas, para obter informação mais detalhada 
sobre as resoluções dos alunos. 
Os dados foram analisados de forma descritiva e interpretativa, usando um quadro 
conceitual (Figura 1) que envolve três dimensões que, de acordo com a literatura, 
permitem aceder à compreensão dos alunos dos conceitos de limite e continuidade: i) 
significados; (ii) representações e visualização; e (iii) dificuldades de aprendizagem.  

Os significados referem-se às conceções que os alunos têm sobre os conceitos de limite 
e continuidade de uma função e a sua análise considera os conceito-imagem e conceito-
definição (Tall & Vinner, 1981). Na análise das representações e visualização usamos 
as componentes visuais que interatuam na resolução de tarefas, definidas por Natsheh e 
Karsenty (2014): os objetos visuais (representações), as ações visuais e os efeitos 
visuais. A dimensão das dificuldades de aprendizagem integra a análise dos erros e das 
dificuldades que os alunos manifestam durante a resolução das tarefas, as quais muitas 
vezes constituem a base para a formulação de significados que evidenciam as conceções 
erróneas que os alunos possam ter dos conceitos. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Quadro de análise da compreensão dos conceitos de limite e continuidade de uma função 

 

A análise da compreensão que os alunos revelam dos conceitos de limite e continuidade 
de uma função é apresentada nas duas secções seguintes, estruturada nas dimensões 
descritas e suportada em excertos do trabalho realizado pelos alunos. 

Análise da compreensão do conceito de limite 
Significados atribuídos ao conceito de limite. Inicialmente, quando solicitados na TD, 
– Explica em que outros contextos fora da sala de Matemática tens ouvido falar do 
termo “limite”? Qual o seu significado nesses contextos? – Samuel e Sara revelam 
como significado de limite algo que não se pode ultrapassar, o que mostra que as 
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experiências quotidianas dos alunos em que aparece o termo limite formam parte do seu 
conceito-imagem. 

Samuel: Significa o fim do “tolerável” ou seja um ponto imaginário o qual 
não se deve passar, mas caso se passe usualmente tem consequências 
indesejadas. Ex. Limite do corpo humano: exceder o seu limite significa 
lesões no corpo. 
Sara: Quando se está quase a cometer um crime, está-se no limite do que é 
legal e do que não é (por exemplo). Significa que não se deve passar à ação 
do “crime”, pois aí passa a ser uma ação ilegal. 

Tendo esta ideia de que o limite é algo que a função não consegue ultrapassar e após o 
estudo das assíntotas de uma função, os alunos estabeleceram conexões entre o conceito 
de limite de uma função quando a variável tende para infinito com o significado de 
assíntota horizontal. Por exemplo, na Tarefa 3, Samuel interpretou corretamente a 
condição “A reta 𝑦=2 é assíntota horizontal do gráfico de 𝑓” como o valor 
correspondente ao lim𝑥→+∞𝑓(𝑥) (Figura 2). A associação entre estes conceitos 
também foi observada na Tarefa 6, onde Sara identificou a assíntota horizontal da 
função e a partir disso determinou a equação da reta formulando e calculando o limite 
fazendo tender 𝑥 para mais infinito (Figura 3). 

 

Figura 2. Resolução de Samuel, T3 

 

Figura 3. Resolução de Sara, T6 

Por outro lado, em relação à conceção do limite de uma função num ponto, os dados 
revelam que os alunos atribuem ao conceito de limite o significado de ser um valor do 
eixo 𝑦. Na primeira questão da entrevista – Explica o que entendes por limite de uma 
função num ponto – os três alunos responderam: 

Samuel: A que valores de 𝒚 a função se aproxima quando 𝑥 se aproxima 
desse ponto.  
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Sara: Limite de uma função num ponto é o valor que a função tinha de ter 
à direita, à esquerda e no ponto tinham que ser iguais para o ponto ter um 
limite. 
Tiago: É um valor máximo da função ao qual se está a aproximar. 

No caso de Samuel e Sara, pode perceber-se que a sua definição está mais próxima da 
conceção dinâmica de limite. Sara exprime na sua resposta a noção de aproximação 
lateral para garantir a existência do limite e Samuel inclui o duplo processo de 
aproximaçao coordenado que está envolvido na determinação do limite. Tiago, por seu 
lado, mostra ter uma conceção incipiente do conceito e, inclusive na entrevista, 
evidenciou que a sua conceção de limite corresponde ao valor da imagem do objeto ao 
qual se está a aproximar o 𝑥: 

I:  Quais das seguintes funções têm limite no 
ponto ? Em caso de existir indica o valor 
do limite e em caso de não existir indica 
porque não existe. 

Tiago:  [Fica a pensar em silêncio]. 

I:  Na função ? 

Tiago: Há limite. 

I: E qual é o valor do limite de  quando 
tende para ? 

Tiago: . 

I: A seguir, na função 𝑔? 

Tiago: Há limite.  

I: E qual é o valor do limite? 

Tiago: . 

I: Nesta outra, na função ? 

Tiago: [Fica a pensar]. Acho que sim.  
I: Sim há limite? E qual é o valor? 

Tiago: O . 

 

Figura 4. Gráficos de apoio 
usados na entrevista  

 

 

Representação e visualização do conceito de limite. Nas tarefas em que o objeto visual 
era o gráfico de uma função, a principal ação visual dos alunos consistiu na conversão 
da representação geométrica em representação simbólica e/ou verbal com base na 
leitura e interpretação da informação do gráfico da função. Esta ação foi motivada 
fundamentalmente pelo efeito de determinar o limite de uma função e justificar a suas 
respostas. Por exemplo, na TD, os alunos precisaram de interpretar os dados 
representados geometricamente (o gráfico de uma função, Figura 5) e converter essa 
informação em resultados simbólicos (valor do limite) ou em representações verbais 
(para indicar que o limite não existe), quando solicitados a determinar a existência e o 
valor do limite (Figura 6). 
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Figura 5. Gráfico da função da TD 

 
Figura 6. Resolução de Samuel, TD  

Outra ação visual identificada nas resoluções dos alunos consistiu na criação do gráfico 
de uma função. Esta teve lugar na Tarefa 4, em que era solicitado aos alunos o desenho 
do gráfico de uma função satisfazendo as condições estabelecidas relacionadas com o 
comportamento da função no que respeita à noção de limite (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Resolução de Samuel, Tiago e Sara, T4 

 

Finalmente, um outro resultado relevante, é o facto de nestas duas ações visuais 
se poder observar articulações dos três sistemas de representação (geométrico, 
simbólico, verbal), o que permite aos alunos referirem-se ao conceito de limite de uma 
função mediante distintos objetos visuais.  
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Dificuldades de aprendizagem associadas à compreensão do conceito de limite. Na 
resolução das tarefas, os alunos evidenciam ter dificuldade em determinar a existência 
do limite de uma função quando 𝑥 tende para um ponto. Um dos erros identificado é o 
facto dos alunos afirmarem que o limite de uma função num ponto existe só se a função 
está definida nesse ponto, podendo-se interpretar que esta dificuldade está associada ao 
significado que os alunos atribuem ao limite como a imagem da função. A entrevista 
realizada ao Tiago mostra que esta dificuldade não foi ultrapassada até o final da 
unidade de ensino. Por exemplo, quando questionado Que condições são necessárias 
para garantir a existência do limite de uma função num ponto?, o aluno respondeu: “O 
ponto tem que pertencer ao domínio”. 

Por outro lado, a conceção do limite como processo de aproximação lateral, levou aos 
alunos a ter dificuldade em reconhecer a unicidade do limite de uma função num ponto. 
Em vários casos, que era solicitado o valor do limite num ponto em que os limites 
laterais eram diferentes, os alunos tenderam a indicar os comportamentos da função nos 
dois limites laterais, pela esquerda e pela direita, sem conclurirem sobre o limite da 
função no ponto em questão. A resolução da Sara na TD é disso exemplo (Figura 8). 

 

Figura 8. Resolução de Sara, TD 

 

Outros erros nas resoluções destes alunos evidenciaram dificuldades associadas à 
utilização de procedimentos algébricos para calcular limites, por exemplo na 
simplificação de expressões algébricas ou no levantamento algébrico da indeterminação 
de um limite. 

Em resumo, podemos perceber que as conceções iniciais de Tiago não se modificaram 
no decorrer das aulas, mantendo a sua ideia inicial de que o limite de uma função num 
ponto corresponde à imagem da função nesse ponto. Esta conceção errónea, que faz 
parte do seu conceito-imagem de limite, leva-o a ter dificuldade em reconhecer e aplicar 
as condições que garantem a existência do limite. No caso de Sara e Samuel, os alunos 
evidenciaram ter uma evolução positiva dos seus significados. Inicialmente, estão 
conscientes do duplo processo coordenado de aproximação que está por detrás da 
determinação de limites, muito influenciado pelas suas experiências prévias na 
determinação de limites através do gráfico da função. Além disso, Sara mostrou ter 
dificuldade em reconhecer a unicidade do valor do limite pois nos casos em que os 
limites laterais eram diferentes, a aluna considerou que o limite podia ter os dois 
valores; já na entrevista, esta dificuldade parece ter sido ultrapassada. Quanto a Samuel, 
foi um aluno que evidenciou ter a noção de que o limite de uma função num ponto 
existe sempre e quando os limites laterias são iguais,assim, a sua compreensão do limite 
evoluiu no sentido de conceber o limite não só como processo (cálculo do limite), mas 
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também como objeto (condições de existência e unicidade), atribuindo uma identidade 
própria ao conceito e aplicando-a na resolução de tarefas.  
Análise da compreensão do conceito de continuidade de uma função 

Significados atribuídos ao conceito de continuidade. Na questão da TD “O que 
significa uma função ser contínua?”, os alunos revelam ter uma conceção incompleta 
do conceito de continuidade. Por exemplo, Tiago e Samuel respondem que uma função 
é contínua se para cada objeto corresponde uma imagem. Este resultado mostra que o 
conceito-definição que têm está influenciado pelas suas experiências prévias e intuitivas 
no estudo de funções, por exemplo a função afim, quadrática ou exponencial, nas quais 
o aluno identifica caraterísticas particulares e comuns que têm as funções para criar a 
sua própria definição de função contínua. 

No caso de Tiago, esta conceção de continuidade está muito fixa na sua estrutura 
congnitiva, e mantém-se até o final da unidade de ensino. Por exemplo, na entrevista, 
quando questionado Que condições são necessárias para garantir a continuidade de 
uma função num ponto?, ele respondeu: “Tem que haver uma imagem correspondente a 
cada ponto”. 

Também na TD – Em que outros contextos, fora da sala de aula de Matemática, tens 
ouvido falar do termo “continuidade” ou “contínuo (a)”? Qual o seu significado 
nesses contextos? – os alunos relacionaram continuidade como algo que não pára ou 
sem interrupção. É disso exemplo a resposta da Sara: Significa algo que não tem 
quebras, algo que se prolonga.  

É importante salientar que, na altura da aplicação da TD, os alunos ainda não tinham 
contacto com uma definição matemáticamente formal do conceito de função contínua, 
mas no decorrer das aulas este conceito foi formalizado. Por isso, na entrevista, Sara e 
Samuel revelam que o conceito-definição de continuidade que inicialmente tinham se 
modificou, aproximando-se mais da conceção dinâmica de continuidade e reconhecendo 
as condições para que uma função seja contínua.  

I: Que condições são necessárias para garantir a continuidade 
de uma função num ponto? 

Sara:  Para ser contínua em 𝑎, a função, o limite à esquerda de a 
tinha que ser igual à imagem e o limite a direita de a tinha 
que ser igual à imagem, se fosse assim todos iguais então a 
função é continua nesse ponto. 

I:  Explica o que entendes por função contínua.  
Samuel: É uma função que em todos os pontos do domínio o limite do 

ponto, seja limite à esquerda ou à direita, é igual à imagem.  

Representação e visualização do conceito de continuidade. Na resolução da TD, 
identificou-se a ação visual da criação de uma representação geométrica quando 
solicitados para desenharem uma função que fosse contínua e outra que não o fosse. 
Nestas questões os alunos reponderam corretamente (Figuras 9 e 10, respetivamente), 
mostrando que reconhecem as caraterísticas do gráfico de uma função contínua, 
resultado que se relaciona com a conceção inicial evidenciada pelos alunos de que uma 
função contínua é uma função que não tem interrupções.  



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

267 
	

 
Figura 9. Resolução de Sara, Samuel e Tiago, TD 

 
Figura 10. Resolução de Sara, Samuel e Tiago, TD 

Por outro lado, na Tarefa 1, apresentam-se dois objetos visuais diferentes: o gráfico de 
uma função e a expressão algébrica que define uma função. No que respeita aos três 
gráficos apresentados, todos os alunos foram capazes de identificar se a função era ou 
não contínua, sendo que neste caso a ação visual dos alunos consistiu no processo de 
conversão da representação geométrica em representação verbal, interpretando a 
informação do gráfico da função com o propósito de determinar a sua continuidade e 
justificar as respostas. Nas justificações apresentadas, Sara e Samuel referiram o facto 
de para cada objeto o valor da sua imagem ser igual ao valor dos limites laterais desse 
objeto, enquanto Tiago recorreu a justificações mais intuitivas motivadas pela 
observação do gráfico, nomeadamente se a cada objeto corresponde uma imagem 
(Figura 11).  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resolução de Sara, Samuel e Tiago, T1 
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Por outro lado, quando o objeto visual consistía numa representação simbólica da 
expressão que define a função em questão, Samuel usou a definição para estudar a 
continuidade das funções, calculando o valor dos limites laterais e o valor da imagem 
nos casos que era preciso fazê-lo. Neste caso a ação visual do aluno consistiu na análise 
e tratamento simbólico das condições que garantem a continuidade de uma função, 
motivada pelo efeito visual de demonstrar a continuidade de uma função. 

Dificuldades associadas à compreensão do conceito de continuidade de uma função. 
A análise das resoluções das tarefas permitiu identificar que, implícitamente e ligada 
com a compreensão do conceito de função contínua, os alunos têm dificuldade em 
reconhecer quando se deve aplicar a definição de continuidade de uma função num 
ponto para estudar a sua continuidade através do cálculo dos limites laterais nesse ponto 
e da verificação da igualdade entre eles e a imagem do ponto em questão. Por exemplo, 
na Tarefa 1, esta dificuldade é posta em evidência mediante as justificações erradas ou 
incompletas dos alunos. Para Sara, uma função definida por ramos é contínua se as 
funções que definem cada ramo forem contínuas (Figura 12).  

 
Figura 12. Resolução de Sara, T1 

 

Salienta-se, contudo, que no caso de Sara esta dificuldade foi ultrapassada, atendendo a 
que na entrevista a aluna evidencia ter noção do estudo analítico que deve fazer para 
determinar a continuidade de uma função.  

Em resumo, é importante salientar que as conceções intuitivas que os alunos têm sobre 
o conceito de continuidade permite-lhes ter uma sensação de controlo e domínio do 
conceito, no sentido de que são capazes de responder corretamente às questões das 
tarefas que solicitam a determinação da continuidade de uma função através da 
visualização do seu gráfico. No entanto, mostram dificuldades quando são solicitados a 
determinar a continuidade de uma função definida algebricamente. Deste modo, esta 
sensação de controlo, dificulta ao aluno reconhecer quando deve aplicar a definição de 
continuidade de uma função, pois as suas conceções intuitivas deixam de ter sentido 
quando não tem a representação do gráfico da função. Por outro lado, estas conceções 
intuitivas são modificadas até o ponto do aluno ter uma definição correspondente à 
conceção dinâmica do conceito de continuidade e é capaz, assim, de aplicar essa 
definição na resolução das tarefas; Samuel e Sara são exemplo deste processo evolutivo 
na compreensão deste conceito. Contudo, Tiago manteve uma conceção incompleta até 
o final do estudo, não conseguindo incorporar na sua estrutura cognitiva o novo 
conhecimento apresentado sobre o conceito de continuidade de uma função nem 
articulá-lo com o seu conhecimento prévio. 

 

A concluir 

Neste estudo, ilustrámos a compreensão que alunos evidenciam sobre os conceitos de 
limite e continuidade de uma função, ao longo da sua lecionação, quando resolvem 
tarefas que os envolvem. Da análise dos dados, é possível classificar os significados que 
os alunos atribuíram aos conceitos de limite e continuidade de uma função em: (i) 
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significados intuitivos, que se referem às conceções que os alunos têm sobre os 
conceitos a partir das suas experiências pessoais, iniciais e intuitivas, referidas por 
Cornu (1991) como conceções espontâneas; e (ii) significados formais, que estão mais 
próximos da conceção dinâmica dos conceitos, desde o ponto de vista matemático e 
curricular, que no geral são atribuídos pelos alunos após as experiências de aula. 

Assumindo a definição de Arcavi (2003), a visualização como capacidade evidenciou-
se principalmente nos momentos de leitura e interpretação do gráfico de uma função, 
quando os alunos determinaram limites ou a continuidade de uma função. Como 
processo, a visualização observou-se durante as conversões entre sistemas de 
representação e, como produto, na criação de imagens, principalmente, na construção 
do gráfico de uma função. Para além disso, considerando as representações como 
objetos visuais, como Natsheh e Karsenty (2014), identificaram-se distintas ações e 
efeitos visuais que os alunos desenvolveram durante a resolução das tarefas. 

A análise dos dados permitiu, igualmente, identificar diversos erros evidenciados pelos 
alunos que também foram identificadas noutros estudos (Domingos, 2003; Juter, 2006; 
Tall, 1992). Por exemplo, erros conceituais, que no caso de Tiago manifestaram-se 
quando atribuía o valor da imagem do objeto ao limite da função e no caso de Sara, 
quando não reconheceu a necessidade de aplicar a definição de função contínua num 
ponto. Isto mostra a dificuldade dos alunos em compreender e aplicar a definição dos 
conceitos. Os alunos também evidenciaram erros procedimentais, relacionados com a 
dificuldade associada ao uso de procedimentos algébricos para calcular limites.. 

Destes resultados salienta-se que os alunos participantes neste estudo evidenciam uma 
compreensão instrumental dos conceitos de limite e continuidade de uma função 
(Skemp, 1976), já que reconhecem as caraterísticas mais notórias dos objetos e são 
capazes de estabelecer processos que os conduzem à resolução das tarefas, mas é 
diminuta a coordenação entre eles para que possam ser encapsulados na estrutura 
conceitual dos objetos. No entanto, identificaram-se duas formas diferentes dos alunos 
desenvolverem esta compreensão. Inicialmente desenvolveram uma compreensão 
instrumental, de caráter mais intuitiva, resolvendo tarefas a partir de experiências 
particulares mais próximas das suas conceções do que da formalização matemática, sem 
terem domínio do conceito em si mesmo. Depois do estudo dos conceitos, os alunos 
evidenciam uma compreensão ainda instrumental mas de caráter mais formal, 
caraterizado pela aplicação de regras e estratégias pré-estabelecidas pelas convenções 
matemáticas da sala de aula, o uso e articulação de diferentes sistemas de representação 
e a visualização dos conceitos através delas, e a formulação de significados mais 
próximos da conceção dinâmica dos conceitos. Apesar dos alunos ainda manterem 
conceções iniciais no seu conceito-imagem, mostram domínio de elementos 
formalmente aceites para resolver tarefas e justificar as suas respostas.  

Finalmente, reconhecendo a compreensão matemática como uma rede complexa de 
ideias ou representações, tal como emerge da literatura (por exemplo em Barmby et al., 
2007), o quadro de análise utilizado revelou-se um recurso útil para analisar a 
compreensão dos alunos no que respeita aos conceitos de limite e continuidade, 
permitindo aceder aos significados que lhes atribuem, ao modo como utilizam as 
representações e a visualização matemática para obter esses significados e resolver as 
tarefas, bem como às suas dificuldades nestes processos. Estes aspetos têm lugar 
durante o processo de ensino que leva à compreensão dos conceitos de limite e 
continuidade de uma função, pelo que o seu uso pode informar o desenvolvimento de 
contextos de ensino promotores de aprendizagens de qualidade dos alunos. 
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Resumo: Este trabalho resulta do envolvimento, no âmbito da disciplina de Matemática 
A, dos alunos duma turma do décimo segundo ano numa experiência de ensino com o 
objetivo de os apoiar na reinvenção guiada das fórmulas das operações combinatórias 
dos arranjos sem repetição e das combinações, num ambiente exploratório de ensino-
aprendizagem. Numa perspetiva de Educação Matemática Realista, procurámos analisar 
o modo como os alunos reinventaram estas duas fórmulas recorrendo ao Modelo de 
Pensamento Combinatório dos Alunos desenvolvido por Lockwood (2013). Na 
investigação realizada, os dados foram recolhidos através da observação participante, 
gravações em vídeo de aulas e recolha documental. Os resultados sugerem que o 
sucesso na reinvenção das fórmulas das operações combinatórias está relacionado com a 
familiarização do aluno com os processos de contagem que conduzem às operações 
algébricas expressas nas diferentes expressões, o que reflete as relações descritas entre 
as componentes do modelo de Lockwood. Os dados recolhidos indicam uma relação 
muito forte entre os processos de contagem e as fórmulas/expressões que traduzem a 
resposta aos problemas em causa. Verificámos que o insucesso na execução dos 
processos de contagem conduziu ao insucesso no estabelecimento de uma 
fórmula/expressão que represente o cardinal do conjunto de resultados, o que sugere a 
necessidade de uma reformulação das tarefas, de modo a apoiar os alunos na reinvenção 
guiada das fórmulas de um modo mais eficaz.  

Palavras-chave: Aprendizagem das operações combinatórias; Reinvenção guiada; 
Tarefas; Modelo de pensamento combinatório dos alunos. 
 

Introdução e motivação 

A importância do ensino-aprendizagem da Análise Combinatória (AC) está bem 
documentada na literatura em Educação Matemática. Mesmo em idades muito jovens, 
as crianças apresentam um raciocínio combinatório sólido e são capazes de resolver 
alguns problemas, desde que contextualizados e adequados ao seu estádio de 
desenvolvimento (English, 2005). Mas, à medida que os alunos avançam na sua 
escolaridade, a AC constitui um tema que a maioria considera difícil de aprender e os 
professores difícil de ensinar (e.g., Batanero, Navarro-Pelayo, & Godino, 1997; 
Eizenberg & Zaslavsky, 2004; English, 2005). 
A resolução de problemas de AC envolve a utilização de algumas operações de 
contagem: permutações, arranjos com e sem repetição, e combinações. A cada uma 
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destas quatro operações, que serão denominadas por operações combinatórias, estão 
associadas fórmulas matemáticas. 
Uma das principais heurísticas da corrente de Educação Matemática Realista (EMR) é a 
reinvenção guiada, por parte dos alunos, dos diferentes conceitos matemáticos. Estudos 
recentes sugerem que os alunos podem desenvolver um raciocínio coerente acerca de 
conceitos matemáticos através da resolução de tarefas desenhadas para potenciar a sua 
reinvenção (e.g., Lockwood, Swinyard, & Caughman, 2015).  
Neste estudo, realizado no âmbito de uma experiência de ensino com uma turma do 12.º 
ano, na disciplina de Matemática A, e integrado numa investigação mais ampla em 
curso, pretendemos analisar o modo como os alunos reinventaram as fórmulas dos 
arranjos sem repetição e das combinações. Em particular, procurámos responder às 
questões seguintes: 

1) De que modo os alunos reinventam as fórmulas dos arranjos sem repetição? 
2) De que modo os alunos reinventam as fórmulas das combinações? 

 
 

Tarefas matemáticas e Educação Matemática Realista 
Já em 1986, Christiansen e Walther sustentavam que o ensino-aprendizagem da 
matemática devia assentar na atividade dos alunos que, por sua vez, depende muito das 
tarefas apresentadas pelo professor. Mais recentemente, Grevholm e seus colaboradores 
defendem que “aquilo que os alunos aprendem é largamente definido pelas tarefas que 
lhes são propostas” (Grevholm, Millman & Clarke, 2009, p. 1). Porém, uma boa tarefa 
não é suficiente. O modo como é proposta e conduzida na sala de aula é determinante na 
atividade que o aluno irá realizar e que poderá, ou não, contribuir para a sua 
aprendizagem (Ponte, 2005). 

Ponte (2005) identifica quatro tipos fundamentais de tarefas, de acordo com o seu grau 
de estrutura e o seu grau de complexidade. Dessas tarefas, destacamos os problemas 
(tarefas fechadas, com um grau de desafio elevado) pois foram as tarefas privilegiadas 
no nosso estudo, como veremos mais à frente. A duração e o contexto são duas outras 
dimensões que Ponte considera na sua proposta de classificação de tarefas. Destas 
dimensões, demos particular importância ao contexto, visto como “o universo 
conceptual associado a cada tarefa” (Ponte & Quaresma, 2012, p. 199).  
A perspetiva da EMR assenta na premissa de que os alunos devem ter a oportunidade de 
reinventar a matemática (Gravemeijer, 2008). Freudenthal (1973, 1991), considerado o 
pai desta corrente de educação, estabeleceu duras críticas à educação matemática 
tradicional, considerando que a matemática era apresentada como um “ready-made 
product” (p. 115), onde os resultados do trabalho dos matemáticos, que foi 
desenvolvido ao longo de séculos, eram colocados como ponto de partida aos alunos. O 
autor defendia o ideal da matemática como uma atividade humana.  

As tarefas contextualizadas desempenham um papel central na EMR (e.g., Gravemeijer 
& Doorman, 1999; Stephan, Underwood-Gregg, & Yackel, 2014) . O termo Educação 
Matemática Realista está relacionado com o verbo holandês zich realiseren que 
significa imaginar (Van den Heuvel-Panhuizen, 2003). Apesar do termo “contexto” ser 
geralmente associado a situações reais do quotidiano, para Freudhental (1973, 1991) o 
contexto de uma tarefa não se restringe apenas ao mundo real, mas abrange também 
mundos fictícios e a matemática pura. Não existem restrições aos contextos que podem 
ser denominados reais, desde que sejam realizáveis e concebíveis, na mente dos alunos 
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(Shannon, 2007). Assim, dizemos que as tarefas são contextualizadas, quando são 
capazes de oferecer aos alunos situações sobre as quais eles podem fazer uma 
representação mental de algo que seja concreto ou abstrato.  

Na EMR, os alunos devem ter a oportunidade de reinventar a matemática através da 
matematização quer de assuntos reais, quer de temas puramente matemáticos 
(Gravemeijer, 2004). Ao desempenharem um papel ativo no processo da reinvenção da 
matemática, perspetivam o conhecimento que adquirem como o seu próprio 
conhecimento privado do qual são responsáveis (Gravemeijer, 2004). Neste sentido, os 
recursos educacionais são construídos objetivando apoiar os alunos na reinvenção de 
ideias e conceitos em curtos períodos de tempo, através da sequenciação de tarefas, da 
seleção de materiais e da orientação do professor. As sequências de aprendizagem são 
construídas de modo a que os conhecimentos vão emergindo à medida que os alunos se 
empenham na resolução das tarefas propostas (Stephan et al., 2014). Este é um dos 
aspetos em que a abordagem da EMR se distingue, na medida em que a trajetória de 
aprendizagem se desenrola de tal modo que a matemática formal emerge da atividade 
matemática dos alunos (Gravemeijer & Doorman, 1999).  

 
Dificuldades de aprendizagem e orientações para o ensino da análise combinatória 

Em Portugal o estudo da AC inclui-se no tema Probabilidades e Combinatória, do 
programa de Matemática A do 12.º ano de escolaridade em vigor aquando da realização 
deste trabalho (ME, 2002). Apesar de surgir associado ao cálculo de probabilidades, o 
programa sublinha que “as técnicas de contagem (...) constituem uma aprendizagem 
significativa por si só...” (p. 1). 

Uma das principais dificuldades sentidas pelos alunos na aprendizagem da AC prende-
se precisamente com a seleção da operação combinatória adequada para resolver uma 
tarefa. Ou seja, os alunos sentem dificuldades em distinguir claramente as tarefas cuja 
resolução envolve a utilização de arranjos das que envolvem a utilização de 
combinações (e.g, Lockwood, 2011; Lockwood, Swinyard, & Caughman, 2014). A este 
facto não será alheia a maior complexidade das combinações em relação aos arranjos 
(Fishbein & Gazit, 1988). Mas esta dificuldade sugere também que os alunos não 
compreendem a diferença entre as duas operações nem atribuem significado às 
respetivas fórmulas de cálculo. 
A fórmula das combinações é mais complexa que a dos arranjos sem repetição, o que 
parece interferir nas estratégias intuitivas informais de resolução, tais como a utilização 
de diagramas de árvore ou tabelas de dupla entrada (Eizenberg & Zaslavsky, 2004). 
Assim, Eizenberg e Zaslavsky recomendam aos professores a criação de cenários que 
encorajem uma resolução colaborativa de problemas pelos alunos, onde seja promovido 
o respeito mútuo e a interação entre pares. Os autores incentivam também o recurso ao 
feedback, entre pares e fornecido pelo professor, aos trabalhos realizados. Estas 
recomendações vão ao encontro das sugestões metodológicas do programa em vigor 
(ME, 2002), que incentiva a realização de trabalhos de grupo, bem como a dinamização 
de atividades que fomentem a comunicação entre os alunos. O programa salienta ainda a 
importância da exposição e discussão de diferentes raciocínios que conduzam a diversos 
processos de resolução da mesma tarefa. 
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Um modelo do pensamento combinatório dos alunos 

Lockwood (2013) considera que os investigadores devem compreender melhor os 
modos de pensar que os alunos utilizam na resolução de tarefas combinatórias. A autora 
sublinha a necessidade de “identificar, traçar, descrever e explicar as conceptualizações 
dos alunos na resolução de tarefas combinatórias” (p. 252). Objetivando representar 
uma análise conceptual das atividades dos alunos no que diz respeito à AC, Lockwood 
criou e testou o Modelo do Pensamento Combinatório dos Alunos (figura 1) onde são 
estabelecidas relações entre três componentes: fórmulas/expressões, processos de 
contagem e conjuntos de resultados. 

 

 
Figura 1. Modelo do Pensamento Combinatório dos Alunos (Lockwood, 2013, p. 253) 

 

De modo a exemplificar e explicar cada um dos componentes deste modelo, 
consideremos o problema combinatório seguinte: Sabendo que o Futebol Clube do 
Porto, o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal ocuparam as três 
primeiras posições no final do campeonato de futebol da primeira liga, de quantas 
maneiras diferentes poderão ter sido ocupados os três primeiros lugares?  

São consideradas fórmulas/expressões as condições matemáticas que detêm algum valor 
numérico. Normalmente a resposta ao problema é uma fórmula ou expressão. No 
exemplo acima, 3! e 3× 2 ×1  são dois exemplos de fórmulas/expressões. 

Os processos de contagem referem-se ao(s) processo(s) de enumeração no(s) 
qual(quais) os alunos se empenham à medida que resolvem o problema. No caso do 
problema acima, um processo de contagem poderia ser a aplicação do princípio 
fundamental da contagem (PFC); outro poderia ser a construção de um diagrama de 
árvore. A classificação de um procedimento como processo de contagem depende da 
experiência do indivíduo. Um indivíduo pouco familiarizado com a AC recorre a um 
diagrama de árvore, enquanto outro, mais experiente, poderá não sentir necessidade de 
construir um diagrama, dado que já recorre ao PFC como um instrumento que lhe 
permite compreender e resolver problemas mais complexos. 

O conjunto de resultados é o conjunto de elementos que podemos imaginar a serem 
gerados ou enumerados através de um processo de contagem, ou seja, o conjunto cujo 
cardinal representa a resposta ao problema. No exemplo apresentado, o conjunto de 
resultados seria o conjunto de todas as sequências diferentes que é possível constituir 
com o nome das três equipas. 
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Numa tarefa combinatória, uma fórmula/expressão pode ser o resultado de um processo 
de contagem, na medida em que lhe pode ser atribuído um significado combinatório. 
Inversamente pode ser conceptualizado um processo de contagem a partir de uma 
fórmula/expressão. A relação entre os processos de contagem e o conjunto de resultados 
é considerada a mais flexível, dado que após a utilização de um processo de contagem, 
o aluno pode verificar que o resultado não coincide com o cardinal do conjunto de 
resultados pretendido e, portanto, reinicia o processo. De um outro modo, o processo de 
contagem pode resultar numa fórmula/expressão que permita determinar o cardinal do 
conjunto de resultados inerente à tarefa em causa ou, inversamente, a descrição do 
conjunto de resultados pode conduzir a um processo de contagem que permita deduzir a 
fórmula/expressão pretendida.1 

 
Metodologia de investigação 

Este trabalho insere-se numa investigação mais ampla em curso, qualitativa e 
interpretativa, com um design de experiência de ensino (Steffe & Thompson, 2000). O 
objetivo desta experiência de ensino foi proporcionar aos alunos duma turma do 12º 
ano, de Matemática A, numa escola do interior do distrito do Porto, oportunidades para 
reinventarem o PFC e as fórmulas das quatro operações combinatórias básicas através 
da resolução de tarefas diversificadas, com ênfase nos problemas.  

A unidade de ensino em que se baseia este trabalho assenta nas orientações curriculares 
e recomendações do programa de Matemática A (ME, 2002) indo ao encontro dos 
objetivos gerais do tema Probabilidades e Combinatória e dos objetivos específicos do 
tópico AC. O programa recomenda a utilização de tarefas de natureza variada, em 
particular a exploração de problemas em sala de aula. No caso da AC, a resolução de 
problemas não se restringe à aplicação de procedimentos ou conceitos, mas serve como 
alavanca para a aprendizagem de novas ideias. Neste sentido, privilegiámos os 
problemas, na aceção de Ponte (2005), como o tipo de tarefas centrais a uma 
aprendizagem ativa e demos particular importância ao contexto destas tarefas. Ao longo 
de toda a experiência de ensino, os alunos dispunham da calculadora gráfica, de 
material de escrita e, em algumas tarefas, de tablets ou computadores com ligação à 
internet. A professora da turma foi também a investigadora e a primeira autora deste 
texto. 
Os 31 participantes no estudo foram divididos em oito grupos constituídos por três ou 
quatro alunos. Para este trabalho selecionámos dois grupos de alunos (Grupo I e Grupo 
II) que, pelos seus desempenhos distintos, representam o trabalho desenvolvido pelos 
restantes alunos da turma. Um dos grupos reinventou corretamente as fórmulas dos 
arranjos sem repetição e das combinações, enquanto o outro não teve sucesso na 
reinvenção da segunda fórmula. 

A experiência de ensino realizada foi conduzida num ambiente de ensino-aprendizagem 
exploratório, que se distingue do ensino direto pelos papéis desempenhados pelos 
alunos e professores, pelas tarefas propostas e modo como são geridas, e pela 
comunicação que é estabelecida dentro da sala de aula (e.g., Guerreiro, Tomás Ferreira, 
Menezes, & Martinho, 2015; Henriques & Ponte, 2014). Enquanto no ensino direto o 
processo está centrado no professor que transmite a informação aos alunos, numa 
abordagem exploratória, o aluno assume um papel ativo na sua própria aprendizagem.  

As aulas, de cunho exploratório, desenrolaram-se de acordo com a estrutura apresentada 
por Oliveira e colaboradores (2013). Na fase da introdução, as tarefas foram 
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apresentadas pela professora, que explicou de forma breve o que se pretendia e 
promoveu um ambiente que motivasse os alunos a trabalhar. Na fase de realização, os 
alunos trabalharam nas tarefas propostas, em grupos, e a professora monitorizou o seu 
trabalho autónomo, procurando apreender as estratégias adotadas e as resoluções por 
eles conseguidas, e fornecendo feedback sempre que tal se mostrava necessário, sem 
nunca lhes dar a resposta ou diminuir o nível de exigência cognitiva da tarefa (Stein & 
Smith, 2009). Com base nesta monitorização, a professora selecionou, em regra, duas 
resoluções para serem apresentadas e discutidas com toda a turma. A escolha das 
resoluções para a fase de discussão coletiva passou por incluir uma resolução que não 
estava correta e continha erros comuns a outras realizadas por outros grupos, e outra 
resolução que estava correta e completa. A professora apoiou os alunos na sua 
apresentação, colocando questões que procuravam envolver toda a turma na validação 
das respostas e na correção construtiva dos aspetos menos conseguidos. A fase de 
sistematização das aprendizagens decorreu sempre após a discussão coletiva. Nesta 
última fase, e com a ajuda da professora, foram estabelecidas as fórmulas pretendidas. 

A totalidade da experiência de ensino decorreu em 12 aulas de 90 minutos cada. Neste 
trabalho centramo-nos em quatro dessas aulas: uma para a reinvenção da fórmula dos 
arranjos sem repetição, uma para a resolução de tarefas onde eram aplicadas todas as 
operações combinatórias aprendidas até então (arranjos com e sem repetição e 
permutações) e duas aulas para a reinvenção da fórmula das combinações.  

As tarefas Programa Erasmus (Anexo I) e Viagem de finalistas (Anexo II) destinaram-
se a apoiar os alunos na reinvenção das fórmulas dos arranjos sem repetição e das 
combinações, respetivamente. Foram desenhadas, pela professora, de modo que os 
alunos partissem de um caso concreto para depois serem capazes de generalizar. Assim, 
antes da tarefa Programa Erasmus, foi trabalhada uma tarefa onde era proposta a 
transformação de um produto de fatores num quociente entre dois fatoriais (por 

exemplo, 10 × 9 × 8 =
10!
7!

). Pretendíamos, deste modo, consolidar a manipulação 

algébrica dos fatoriais que viesse a favorecer a reinvenção da fórmula dos arranjos sem 
repetição.  

A tarefa Programa Erasmus foi trabalhada numa aula de 90 minutos. Os alunos foram 
chamados a utilizar o PFC em situações cujo número de opções aumentava 
gradualmente. Ao serem desafiados a utilizar os conhecimentos previamente adquiridos 
de manipulação de fatoriais, era-lhes proposto o estabelecimento de uma relação que os 
conduzia à reinvenção da fórmula pretendida. Nos dois blocos de 90 minutos que se 
seguiram ao trabalho em torno da tarefa Programa Erasmus, os alunos resolveram 
várias tarefas, mais ou menos diversificadas mas com ênfase nos problemas e 
exercícios, onde aplicavam as operações combinatórias aprendidas até então. Era nosso 
objetivo que os alunos desenvolvessem certas destrezas de cálculo e experiência na 
identificação e interpretação de situações que traduziam arranjos sem repetição. 

A tarefa Viagem de finalistas foi trabalhada num bloco de 90 minutos. Os alunos foram 
chamados a notar que, por cada grupo de três elementos, existem seis sequências 
distintas. Esta sugestão pretendia ajudá-los a perceber que, ao multiplicarem o número 
de grupos de três elementos (constituídos a partir de um universo de oito) por 3! 
obtinham o número de arranjos sem repetição: 7A3 . Resolvida esta questão num caso 
particular, propôs-se uma generalização que permitisse a reinvenção da fórmula das 
combinações.  
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Os dados recolhidos para este trabalho foram as produções escritas e as gravações em 
vídeo do trabalho dos dois grupos selecionados nas tarefas acima descritas, nas quatro 
aulas consideradas. Nas duas secções seguintes, descrevemos como os alunos dos dois 
grupos reinventaram cada uma das fórmulas aqui consideradas, interpretando o seu 
pensamento combinatório à luz do modelo de Lockwood (2013). 

 

Reinventando a fórmula dos arranjos sem repetição 
Na resolução da primeira alínea da tarefa Programa Erasmus (que pedia aos alunos que 
determinassem de quantas maneiras diferentes poderiam selecionar três cidades 
diferentes, de entre oito disponíveis), os alunos começaram por construir um diagrama 
de árvore (figura 2), utilizaram o PFC e, recorrendo a conhecimentos prévios, chegaram 
ao resultado pretendido apresentando-o também como o quociente entre dois fatoriais 
(figura 3). De notar que, nesta alínea, não era pedido que a resposta fosse apresentada 
nesta forma. 

 

 
Figura 2. Diagrama de árvore construído pelo grupo I 

 

 
Figura 3. Fórmula/expressão encontrada pelo grupo I 

 
Na alínea seguinte, era colocada exatamente a mesma questão que na primeira, mas em 
que o número de cidades disponíveis passou para 10 e 13. Aqui, os alunos já não 
sentiram a necessidade da construção do diagrama de árvore, mas mantiveram o PFC. 

Na última alínea da tarefa, os alunos reconheceram qual a relação entre as três variáveis 
envolvidas (n – número total de cidades disponíveis; p – número de alunos que 
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constituem cada grupo; k = n − p ) e qual a sua utilidade na resolução das alíneas 
anteriores, tal como se encontra representado na figura 4.  

 
Figura 4. Explicação do grupo I para a relação entre as variáveis n, p e k  

Porém, os alunos deste grupo não formalizaram a expressão n!
n − p( )!  para os arranjos 

sem repetição. 

O grupo II apresentou as respostas às duas primeiras alíneas como o quociente entre 
dois fatoriais (figura 5), não evidenciando necessidade de recorrer a estratégias de 
contagem mais concretas como a construção de um diagrama de árvore. 

 

                        
Figura 5. Respostas do grupo II às alíneas a) e b) da tarefa Programa Erasmus 

 
No final da tarefa, os alunos do grupo II reinventaram corretamente a fórmula dos 
arranjos sem repetição e apresentaram-na formalmente como na figura 6. 

 

 
Figura 6. Fórmula/expressão encontrada pelo grupo II para os arranjos sem repetição. 
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A resolução do grupo I revela uma relação clara entre os processos de contagem e as 
fórmulas/expressões. Mesmo sem apresentarem o diagrama na sua totalidade, estes 
alunos sentiram a necessidade da construção de um diagrama de árvore que lhes 
permitiu a escrita de uma fórmula que representava o cardinal do conjunto de 
resultados. Este diagrama de árvore não está completo, na medida em que são utilizados 
os números 7, 6 e 5 para representar as cidades disponíveis para a segunda, terceira e 
quarta pessoas a escolher, respetivamente, mas isso não invalida a adequabilidade do 
recurso nem a sua utilidade para fazer as contagens necessárias.  

O grupo II estabeleceu diretamente uma fórmula representativa do cardinal do conjunto 
de resultados. Porém, quando questionados pela professora acerca da razão pela qual 

apresentaram a fórmula/expressão 8!
4!

 para responderem à primeira alínea da tarefa, os 

alunos referiram o seguinte: “Se o primeiro tem 8 cidades disponíveis, o segundo 7, o 
terceiro 6 e o último 5, o número total de escolhas é 8 × 7 × 6 × 5 . Como tínhamos visto 

na aula anterior que 8 × 7 × 6 × 5 = 8!
4!

, decidimos dar esta resposta.” Esta justificação 

tem claramente subjacente o PFC como processo de contagem utilizado.  

 
Reinventando a fórmula das combinações 

Em toda a turma, apenas um dos grupos (grupo II) conseguiu reinventar a fórmula das 
combinações. Todos os restantes evidenciaram inclusivamente bastantes dificuldades 
em progredir na tarefa Viagem de finalistas, o que, logo à partida, nos deu a indicação 
de que ela precisaria ser reformulada.  
Na fase da realização, a professora constatou as dificuldades manifestadas pelo grupo I 
na resolução da alínea f) (onde se pretendia o cálculo do número de grupos distintos de 
três elementos que é possível constituir, a partir de um universo de oito) da tarefa. O 
diálogo seguinte permitiu começar a ultrapassar essas dificuldades 

 

 
 

Seguidamente elaboraram o diagrama representado na figura 7. 
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Figura 7. Diagrama construído pelo grupo I em resposta à alínea f) da tarefa Viagem de finalistas 

 

Em seguida apresentaram a resposta representada na figura 8. 

 
Figura 8. Fórmula/expressão encontrada pelo grupo I 

 

Após a construção do diagrama da figura 8, os alunos foram capazes de chegar ao valor 
pretendido. A resolução ilustra, mais uma vez, a forte relação existente entre os 
processos de contagem e as fórmulas/expressões dado que, ao verificarem no diagrama 
construído que, nas 336 sequências distintas, cada grupo estava contabilizado por seis 
vezes, os alunos do grupo I facilmente deduziram que o número de grupos 

corresponderia a 336
6

. Apesar de terem sentido a necessidade de escrever “ 8A3 ”, não 

escreveram 3!, mas sim o número 6 , indicando-nos que o processo de contagem não 
atingiu o grau de abstração necessário à generalização, pois no diagrama desenhado 
optaram por escrever que cada grupo seria repetido por “6” vezes e não por “3!” vezes 
(figura 8). Assim, e apesar de terem sido capazes de chegar à resposta correta neste caso 
concreto, não conseguiram generalizar e não formalizaram a expressão das 
combinações.  

Contrariamente, o grupo II, na mesma alínea, começou por escrever que G × 3!= 8A3 . 
Esta expressão sugere que esta relação representa um processo de contagem com um 
grau de abstração substancialmente superior ao do grupo I pois, além de não ter sido 
construído qualquer diagrama auxiliar, os arranjos já são usados como processos de 
contagem que conduzirão à resposta pretendida. Na última alínea da tarefa, o grupo II 
estabeleceu uma fórmula para as combinações (figura 9). 
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Figura 9. Resposta do grupo II à tarefa Viagem de finalistas 

 

Na fase de discussão coletiva da aula em que realizaram a tarefa Viagem de finalistas, o 
grupo II foi selecionado para apresentar o seu trabalho ao resto da turma, explicando 
como tinha resolvido a tarefa. Os alunos traçaram no quadro um esquema análogo ao 
representado na figura 10 para apoiar a sua explicação. 

 
Figura 10. Esquema construído pelo grupo II durante a discussão da tarefa Viagem de finalistas 

 

As resoluções dos dois grupos demonstram o papel determinante que os processos de 
contagem desempenham na resolução de problemas combinatórios. O grupo I não 
recorreu ao “3!” aquando da construção do diagrama que lhe permitiu determinar o 
número pretendido. No diagrama construído por este grupo existiu o cuidado de colocar 
explicitamente que cada grupo era contabilizado por seis vezes. Contrariamente, o 
grupo II escreveu uma relação, sustentada num esquema que foi apresentado à turma, 
mas que não foi desenhado aquando da resolução no seio do grupo. Assim sendo, a 
simbologia utilizada em cada processo de contagem foi transferida para as 
fórmulas/expressões. 
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Por outro lado, ambas as resoluções indicam a relação existente entre o conjunto de 
resultados e os processos de contagem, pois são listados (ou imaginados) todos os 
elementos do conjunto de resultados correspondente ao número de sequências distintas 
que é possível constituir com três elementos de entre um universo de oito. É através da 
descrição deste conjunto de resultados que é desenhado um processo de contagem que 
conduz à fórmula das combinações. Deste modo, ambas as resoluções ilustram também 
a sequencialidade de relações seguinte: conjunto de resultados (associado à fórmula dos 
arranjos sem repetição) ! processos de contagem ! fórmulas/expressões ! conjunto 
de resultados (combinações). 

 

Conclusões e implicações 

A construção (incompleta) do diagrama de árvore representado na figura 2, vai ao 
encontro das ideias de Lockwood (2013), que refere que que os processos de contagem 
consistem nos procedimentos que o aluno efetua ou imagina efetuar e aos quais associa 
a fórmula/expressão que permite calcular o cardinal do conjunto de resultados. A 
resposta do grupo II (figura 3) sugere que os alunos não recorreram a qualquer processo 
de contagem e estabeleceram diretamente uma fórmula representativa do cardinal do 
conjunto de resultados. Esta resolução poderá ratificar a hipótese de Lockwood que 
considerou ser possível que, em determinadas tarefas, alguns alunos mais experientes 
possam relacionar diretamente uma determinada fórmula ou expressão ao conjunto de 
resultados, sem considerar explicitamente qualquer processo de contagem. Porém, 
quando justificam a sua resolução, fica claro que o PFC está subjacente ao processo de 
contagem utilizado, o que reflete a suspeita de Lockwood de que as fórmulas/expressões 
se relacionam com o conjunto de resultados através dos processos de contagem. 

Lockwood e seus colaboradores (2014) sugerem que o PFC é um aspeto chave na 
relação entre os processos de contagem e o conjunto de resultados. Na reinvenção da 
fórmula dos arranjos sem repetição, o PFC é claramente utilizado não só pelos dois 
grupos selecionados, mas por todos os restantes grupos da turma participantes neste 
estudo. Porém, na reinvenção da fórmula das combinações, os dados recolhidos indicam 
que o PFC pode não ser o único aspeto a considerar na relação entre os processos de 
contagem e o conjunto de resultados. As outras operações algébricas, como a divisão 
que, geralmente, não é utilizada na resolução de problemas combinatórios, parecem 
constituir-se como um ponto fundamental nesta relação. De facto, os diagramas 
utilizados conduzem quase sempre à multiplicação e, por inerência, ao PFC. Isto facilita 
a reinvenção dos arranjos, que acabam por ser produtos. Contudo, para se chegar à 
fórmula das combinações, a multiplicação não é suficiente, pelo que os alunos ficam 
desprovidos de qualquer diagrama que os auxilie a chegar mais diretamente à fórmula. 
Por conseguinte, consideramos que a utilização de processos de contagem que 
conduzam a diversas operações algébricas, como sejam a adição e a divisão, poderá 
evitar a futura categorização precoce dos problemas, por parte dos alunos, em arranjos 
ou combinações. As dificuldades nessa distinção conduzem ao insucesso na 
aprendizagem da AC (Lockwood & Caughman, 2016).  
Do ponto de vista cognitivo, o grau de complexidade da fórmula das combinações é 
superior à dos arranjos sem repetição (Eizenberg e Zaslavsky, 2004), o que 
aparentemente interfere nas estratégias informais de resolução, tais como a utilização de 
diagramas de árvore ou tabelas de dupla entrada. Ou seja, recorrendo ao modelo de 
Lockwood (2013), os dados por nós recolhidos apontam para a existência de uma 
quebra na relação entre os processos de contagem e as fórmulas/expressões, o que 
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demonstra a importância dos processos de enumeração utilizados pelos alunos à medida 
que resolvem o problema.  
De acordo com Lockwood (2013), as fórmulas/expressões poderão relacionar-se 
diretamente com os conjuntos de resultados quando o indivíduo já adquiriu alguma 
experiência na resolução de problemas de AC. As respostas do grupo II à tarefa 
Programa Erasmus indiciam que estamos perante um destes casos. Os alunos aplicam 
processos de raciocínio por analogia, identificando conexões entre problemas e 
transferindo aprendizagens já efetuadas a novas situações (English, 2005). 

Conjeturamos que o sucesso na resolução da tarefa Programa Erasmus se deve a dois 
fatores. Por um lado, trata-se de uma aplicação direta do PFC (que, na altura da 
realização da tarefa, já era um processo de contagem familiar aos alunos). Por outro, é 
de notar que, previamente à exploração da tarefa Programa Erasmus, foi trabalhada 
uma tarefa de manipulação algébrica dos fatoriais, o que terá dado aos alunos alguma 
destreza de cálculo e também algum olho algébrico que lhes permitiu expressar 
produtos como quocientes entre fatoriais. Quanto à tarefa Viagem de finalistas, em que 
se pretendia a reinvenção da fórmula das combinações, consideramos importante 
investigar se um trabalho prévio em torno da diversificação dos processos de contagem 
que conduzam a diversas operações algébricas (multiplicação, divisão, adição, 
subtração) será uma mais-valia no processo da reinvenção da respetiva 
fórmula/expressão. 

Os resultados deste trabalho sugerem a necessidade de reformular as tarefas utilizadas, 
sobretudo da tarefa Viagem de finalistas. Antes de se propor a reinvenção das 
combinações, consideramos importante comprometer os alunos na resolução de 
problemas combinatórios em que seja necessária a utilização de diagramas 
diversificados que conduzam a fórmulas onde as quatro operações algébricas sejam 
aplicadas. Tais tarefas pretendem que, gradualmente, os diagramas sejam substituídos 
pelas fórmulas/expressões algébricas correspondentes.  
 

Notas 
1 A seta que simboliza a relação entre o conjunto de resultados e as fórmulas/expressões 
está a tracejado porque os dados apontam para ausência de uma relação direta – só os 
mais experientes relacionam alguns conjuntos de resultados com fórmulas particulares 
sem considerar qualquer processo de contagem. 
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Anexo II 
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Resumo: Atualmente, os recursos tecnológicos são uma componente dos manuais 
escolares a par do manual do professor ou do caderno de exercícios. Alguns dos 
conteúdos desses recursos, em particular, das plataformas digitais estão apresentados 
numa forma que facilita a sua aplicação em aula mesmo por professores que não 
possuam muitos conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação. 
Especialmente a existência de apliquetas construídas em programas de geometria 
dinâmica ou em programas em flash ou mesmo as questões de escolha múltipla 
envolvendo a verificação e avaliação de conhecimentos. Uma equipa de investigadores 
da Universidade Nova de Lisboa tem vindo a desenvolver um trabalho desde 2009 em 
que dois dos objetivos são identificar as orquestrações instrumentais que os professores 
utilizam quando trabalham com os recursos tecnológicos e identificar os tipos de 
interação entre os professores e as tarefas com recursos tecnológicos.  

Palavras-chave: manual escolar, recursos tecnológicos, orquestração instrumental  

 

Introdução 

Nesta comunicação apresenta-se um estudo desenvolvido pela primeira autora (Teixeira, 
2015) sobre o trabalho documental dos professores na preparação de tarefas com 
recursos tecnológicos, na análise que fazem das mesmas e do seu desempenho após a 
aplicação em aula. Os objetivos foram: identificar as orquestrações instrumentais que os 
professores utilizam quando trabalham com os recursos tecnológicos e identificar os 
tipos de interação entre os professores e as tarefas com recursos tecnológicos. Para a 
caracterização das orquestrações instrumentais foram utilizadas as categorias de 
Trouche (2004) e Drijvers et al. (2010) e para a caracterização das interações dos 
professores com as tarefas que prepararam e os recursos tecnológicos, foi utilizada a 
tipologia de Brown (2009) que contempla três formas replicação, adaptação e 
improvisação. 
Os dados foram recolhidos em três oficinas de formação, duas realizadas entre setembro 
e dezembro de 2009/10 e outra entre março e junho de 2010/11. As oficinas foram 
dinamizadas em três locais diferentes e cada uma envolveu, maioritariamente, 
professores de três concelhos do distrito de Setúbal, Almada e Seixal. São apresentados 
uma parte dos resultados recolhidos numa das oficinas de 2009/10 e na de 2010/11. 
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As oficinas de formação foram dinamizadas por dois dos autores, os dados foram 
obtidos através dos retornos escritos dos professores sobre: a análise dos recursos 
tecnológicos, o enunciado das tarefas e os seus desempenhos; e ainda, as notas escritas, 
após cada sessão de formação, sobre o trabalho dos professores em pequenos grupos, as 
apresentações em grande grupo e as reflexões com o outro formador. 

Os cenários de exploração didática foram produzidos e apresentados nas sessões de 
formação por grupos de dois ou três professores, mas a sua aplicação foi sempre 
realizada por um único professor com as suas turmas. Cada professor apresentou um 
relatório escrito com a descrição dos trabalhos desenvolvidos nas sessões de formação e 
com a análise do seu desempenho didático durante a aplicação da tarefa. Estes relatórios 
individuais permitiram a triangulação com as apresentações feitas pelos grupos nas 
sessões. Em suma são apresentados os cenários aplicados por vinte e quatro professores 
com uma das suas turmas. 

 

Quadro teórico 

A noção de orquestração instrumental para Trouche (2005) e para Bussi e Marioti 
(1998) têm significados diferentes. Na verdade, o primeiro refere-se à integração da 
tecnologia em sala de aula, enquanto as segundas se referem à coordenação dos 
diferentes diálogos produzidos em aula, entre aluno-aluno e professor-aluno. O primeiro 
significado será o utilizado ao longo deste artigo. 

Drijvers e Trouche (2008, 2012) definem a orquestração instrumental como uma 
configuração didática, isto é, a organização dos recursos tecnológicos disponíveis no 
ambiente, com uma estratégia para cada etapa do tratamento matemático e pelos modos 
de exploração dessas configurações. Uma configuração didática pode ser descrita por 
um conjunto de cenários de exploração didática (para um dado ambiente e para cada 
situação matemática). Um cenário de exploração didática consiste na apresentação de 
um conceito com os seus objetivos, os materiais para os alunos e um suporte de notas 
para o professor que o ajudam a aplicar o conceito na prática. Por outras palavras, o 
cenário de exploração didática envolve tanto a gestão do conhecimento matemático de 
diferentes fases da situação como uma orquestração instrumental (com sucessivas 
configurações e os seus modos de exploração, de acordo com um determinado 
tratamento matemático e com os objetivos pedagógicos do professor). Nesta perspetiva 
os professores constroem cenários adequados ao seu ambiente de ensino pessoal e às 
situações matemáticas que querem introduzir. É pois fundamental ter em conta os 
recursos tecnológicos disponíveis nas escolas, a organização pedagógica da turma e o 
papel do professor.  

 
Tipos de orquestrações instrumentais 

A orquestração instrumental pode ser definida através das intenções do professor e da 
organização sistemática do uso dos recursos, por exemplo, tecnológicos, num ambiente 
de aprendizagem em que é dada uma tarefa matemática para conduzir os alunos na sua 
génese instrumental (Trouche, 2004).  
A orquestração instrumental contém uma configuração didática (isto é, uma estrutura 
geral para o plano de ação), um conjunto de modos de exploração desta configuração 
propostos por Guin, Ruthven e Trouche (2005) e o desempenho didático acrescentado 
por Drijvers (2012). Enquanto a configuração didática diz respeito à organização dos 
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recursos na aula, o modo de exploração inclui “as decisões sobre a forma como uma 
tarefa é introduzida e as formas como o recurso pode ser utilizado e sobre os esquemas e 
técnicas a serem elaborados e estabelecidos pelos alunos” (Drijvers e outros, 2010, p. 
215). O professor prepara as componentes da sua orquestração instrumental antes, 
enquanto outros aspetos podem surgir naturalmente durante a aula. A orquestração 
instrumental tem também uma dimensão de tempo que está relacionada com o 
desempenho didático. Um desempenho didático envolve as decisões assumidas 
enquanto o ensino acontece: que pergunta colocar agora, como validar uma intervenção 
particular de um aluno, como lidar com um aspeto inesperado da tarefa matemática ou 
da ferramenta tecnológica, ou outros objetivos. 

A escolha de uma configuração didática tem um forte aspeto de preparação: muitas 
vezes, as configurações didáticas precisam de ser pensadas antes da aula e não podem 
ser facilmente alteradas durante a mesma. Os modos de exploração por sua vez são mais 
flexíveis e o desempenho didático tem uma forte componente de imprevisto. 

Drijvers limita as orquestrações a situações de ensino e aprendizagem com a turma 
toda, mas afirma que outras organizações de ensino e aprendizagem, tais como, o 
trabalho individual do aluno e o trabalho em pares ou em grupo, são também 
importantes (Drijvers et al., 2010). Pierce e Ball (2009) acrescentam que o processo 
através do qual o professor desenvolve as orquestrações instrumentais é guiado pelo 
seu conhecimento sobre os modos de exploração de uma situação matemática, pela 
experiência e pontos de vista sobre educação matemática e pela sua visão do papel da 
tecnologia. Esta visão inclui o conhecimento e competências do professor para integrar 
a tecnologia e as suas preocupações com os constrangimentos de tempo para lecionar 
um determinado conteúdo e as teorias sobre a aprendizagem dos alunos. A este respeito, 
Gueudet & Trouche (2009) referem-se a orientações implícitas que influenciam as 
escolhas do professor como invariantes operacionais. Essas invariantes operacionais 
podem ser gerais, tal como, ‘a aprendizagem ocorre através da interação’, ou mais 
específicas, como o papel da tecnologia, por exemplo, ‘a tecnologia serve como meio 
para melhorar a interação na aula’. As invariantes operacionais transformam o 
comportamento do professor em tipos de invariantes, que são instrumentadas pelas 
tecnologias disponíveis. 

A teoria da orquestração instrumental não categoriza orquestrações específicas. No 
entanto, Drijvers et al. (2010) e Tabach (2013) definem vários tipos de orquestração 
identificados com base nos dados empíricos de vários estudos, portanto, neste sentido, a 
categorização não tem uma base teórica. Em todos os casos foram utilizados recursos 
tecnológicos, como gráficos dinâmicos ou fichas de trabalho eletrónicas em ambientes 
tecnológicos. Para quase todos os tipos de orquestração, a configuração didática 
envolve um cenário em que os alunos da turma se sentam em frente de um ecrã central. 

Drijvers et al. (2010) identificaram seis tipos de tais orquestrações, denominados por 
demonstração técnica7, explicação do ecrã, ligação quadro-ecrã, discussão do ecrã, 
assinala e mostra e aluno Sherpa. O quadro 2. resume a categorização apresentada com 
a configuração e o modo de exploração didática associada a cada orquestração.  

	

	

																																																																									
7	No	original	technical-demo,	explain-the	screen,	link-screen-board,	discuss-the-screen,	spot-and-show,	sherpa-at-
work	



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	

294 
	

Quadro 2. Tipos de orquestração instrumental. 

 Configuração didática Modo de exploração didática 

Demonstração técnica 
(Drijvers et al., 2010) 

Toda a turma, um ecrã 
central  

O professor explica os detalhes técnicos 
para o uso da ferramenta. 

Explica o ecrã 

(Drijvers et al., 2010) 

Toda a turma, um ecrã 
central 

As explicações do professor já envolvem 
conteúdo matemático. 

Ligação quadro-ecrã 

(Drijvers et al., 2010) 

Toda a turma, um ecrã 
central  

O professor associa as representações do 
ecrã com as que aparecem no manual ou 
no quadro. 

Discussão do ecrã 

(Drijvers et al., 2010) 

Toda a turma, um ecrã 
central  

Discussão com a turma toda orientada 
pelo professor, para melhorar a génese 
instrumental coletiva. 

Assinala e mostra 
(Drijvers et al., 2010) 

Toda a turma, um ecrã 
central  

O professor aproveita os conhecimentos 
dos alunos para uma discussão mais 
aprofundada. 

Aluno Sherpa 
(Trouche, 2004) 

Toda a turma, um ecrã 
central  

A tecnologia está nas mãos de um aluno 
que a utiliza na discussão com a turma 
toda. 

 

No estudo realizado por Drijvers (2012) é identificado uma orquestração instrumental 
dominante que o autor chamou trabalha e anda pela sala8. A configuração didática e os 
recursos consistem nos alunos sentados em frente dos seus computadores portáteis, com 
acesso wireless a um módulo apresentado online e o seu trabalho está proposto num 
capítulo do manual em formato digital. A este cenário acrescenta-se um quadro no qual 
o professor escreve explicações adicionais. Um computador ligado a um projetor a 
mostrar o ambiente online esteve também presente na maioria das aulas. Como modo de 
exploração os alunos trabalham individualmente no módulo online nos seus 
computadores portáteis e o professor anda pela sala e senta-se com os alunos para 
monitorizar a sua progressão e fornecer respostas quando solicitado. Como reação às 
questões dos alunos o professor por vezes vai ao quadro escrever algo. O projetor é 
raramente utilizado. O autor assinala um aspeto interessante nesta orquestração 
relacionado com a identificação das dificuldades dos alunos. Se um aluno coloca uma 
questão enquanto o professor anda pela sala, a origem da sua dificuldade é facilmente 
identificada: se é uma lacuna na compreensão algébrica ou competência; se é um 
problema técnico causado pelo aluno, por exemplo, na introdução errada de uma 
expressão no módulo online; ou se é uma limitação do módulo online, que em alguns 
casos faculta um retorno inapropriado. 

Em Tabach (2013) surge mais um tipo de orquestração instrumental não usa 
tecnologia9, como o próprio nome indica a tecnologia está presente, mas não é usada 
pelo professor.  

																																																																									
8	No	original	work-and-walk-by.	
9	No	original	not-use-tech	
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Estas categorias de orquestrações instrumentais foram apresentadas num estudo 
(Tabach, 2013) em que o autor identificou episódios de aula com estas orquestrações e 
procurou outras diferentes. Mas surgem também em estudos (Drijvers et al., 2010; 
Drijvers, 2012) nos quais os autores estiveram interessados no desenvolvimento 
profissional dos professores quando estes aplicam recursos tecnológicos no seu ensino. 

 

A natureza da investigação 
Para o estudo foi escolhida uma abordagem de tipo qualitativo, uma vez que se pretende 
compreender o processo pelo qual as pessoas constroem significados, descrevendo em 
que consistem esses significados. A metodologia assenta no paradigma interpretativo 
(Cohen, Manion & Morrison, 2000) uma vez que se pretendeu compreender e 
interpretar o mundo em termos dos seus atores. Os fenómenos observados são 
importantes e os significados e interpretações são fundamentais.  

Habermas (1972) sugere que a prática reflexiva pode ser desenvolvida em quatro fases: 
fase 1: A descrição e interpretação da situação existente - um exercício de hermenêutica 
que identifica e tenta fazer sentido da situação atual; fase 2: O discernimento das razões 
que levaram a situação existente à forma que assumiu - a causa e os efeitos de uma 
situação e uma avaliação da sua legitimidade, envolvendo uma análise de interesses e 
ideologias no trabalho numa situação, o seu poder e legitimidade (tanto em termos 
micro como macrossociológicos); fase 3: Uma agenda para alterar a situação; e fase 4: 
Uma avaliação do cumprimento da situação na prática. 

Em educação as fases de Habermas são operacionalizadas por Smyth (1989) da forma 
seguinte: descrição (o que estou a fazer?); informação (o que significa isto?); confronto 
(o que fiz para ficar assim?) e reconstrução (como eu poderia fazer as coisas de forma 
diferente?). Estas fases remetem para a investigação em educação para uma teoria e 
prática reflexiva, sem teoria a reflexão é oca, sem prática a reflexão é vazia. 

Este estudo envolveu 63 professores de 24 escolas básicas e secundárias do distrito de 
Setúbal distribuídos por três oficinas de formação com uma média de 21 participantes 
cada. Estas oficinas foram criadas para aprofundar a interação dos professores com as 
tarefas com utilização dos recursos tecnológicos e decorreram ao longo de um período 
letivo.  

Nas oficinas propunha-se uma prática pedagógica e didática que implicava a 
experimentação de metodologias, materiais e instrumentos de avaliação adequados aos 
programas de matemática, nomeadamente sobre: I-Visão global dos programas de 
matemática – Objetivos; Competências gerais e específicas; Temas e conteúdos; 
Sugestões metodológicas; Avaliação. II- Visão pormenorizada dos manuais adotados 
nas escolas dos formandos que possuem recursos informáticos como materiais de apoio 
e complemento. III- Elaboração de tarefas e instrumentos de avaliação adequados. 

Nas oficinas foi seguido um plano geral que contemplou três momentos de 
aprendizagem e reflexão específicos: momentos presenciais com todos os professores e 
com propósitos diferenciados; momentos de trabalho autónomo, de natureza individual 
ou em pequeno grupo, em função da estratégia delineada por cada professor ou equipa 
de professores; e momentos de trabalho à distância, apoiados pelas disciplinas criadas 
para cada oficina na plataforma moodle com a função, entre outras, de acompanhar os 
professores na concretização das atividades previstas com os seus alunos. 

A sequência de ações propostas aos professores nas oficinas de formação foi a seguinte: 
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1. Análise das planificações a médio prazo realizadas pelos professores nas 
suas escolas. 

2. Seleção do conteúdo matemático dessa planificação a ser preparado durante 
o período em que decorreu a ação de formação. 

3. Análise do recurso tecnológico que acompanhava os manuais adotados nas 
escolas. 

4. Seleção, adaptação ou criação de tarefas a serem aplicadas com utilização 
dos recursos tecnológicos em pelo menos uma turma de cada professor. 

5. Construção dos cenários de exploração didática, com a definição das suas 
componentes: artefactos disponíveis, a situação matemática e as 
configurações dos modos de exploração. 

6. Período de aplicação nas turmas. 
7. Apresentação da reflexão sobre o desempenho didático. 

As oficinas de 50 horas cada incluíam 35 horas presenciais distribuídas por dez sessões 
de três horas e uma última de cinco horas. Na primeira sessão os participantes foram 
registados na plataforma moodle, onde seriam partilhados os retornos escritos 
produzidos (separados por: análise e descrição dos conteúdos dos recursos tecnológicos 
que acompanhavam os manuais; os documentos propostos aos alunos nas aulas que 
envolveram a utilização dos recursos e finalmente a análise descritiva dessas aulas). Nas 
sessões seguintes, os professores começaram por se organizar, em pares ou em 
pequenos grupos, da mesma escola ou a lecionar o mesmo ano de escolaridade. Em 
seguida analisaram as planificações a médio prazo construídas nas suas escolas, e 
selecionaram o ou os conteúdos matemáticos dessa planificação que seriam lecionados 
durante os meses em que decorria a formação e após a análise dos recursos 
tecnológicos, começaram a definir os cenários de exploração didática, que iriam aplicar 
nas suas turmas. Os professores selecionaram, adaptaram ou construíram as tarefas a 
serem aplicadas numa das suas turmas com utilização dos recursos tecnológicos. Em 
grande grupo foram apresentadas e discutidas as componentes do cenário de exploração 
didática (recursos disponíveis, a situação matemática e as configurações dos modos de 
exploração). A cada professor foi deixada a liberdade de integrar ou não as propostas 
dos formadores e dos pares. Após aplicação nas suas turmas, cada professor apresentou, 
em grande grupo, as reflexões sobre o seu desempenho didático. 
 

As orquestrações instrumentais identificadas no estudo 

Para estudar as tarefas produzidas pelos professores foi utilizada a caracterização 
proposta por Brown (2009) que define três formas de interação entre os professores e os 
materiais curriculares denominadas por replica, adapta e improvisa. No primeiro caso o 
professor copia as propostas do material curricular na íntegra. No segundo caso o 
professor segue as sugestões apresentadas no material curricular, mas adapta-as ao seu 
contexto e às suas preferências. No terceiro caso o professor não segue as sugestões 
apresentadas pelo autor do material curricular e segue as suas próprias ideias. 

Os formadores solicitaram aos professores a apresentação e discussão dos materiais que 
iriam ser trabalhados com os alunos, em suporte papel. Estes materiais podiam ser, por 
exemplo: fichas de trabalho com tarefas de exploração, investigação, resolução de 
problemas, aplicação de conhecimentos, guiões para as apliquetas do recurso 
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tecnológico ou para um software específico (por exemplo: o Geogebra, o The 
Geometer’s Sketchpad). Os recursos tecnológicos são recursos de suporte aos manuais 
escolares, os seus conteúdos assentam na premissa dos autores do manual apresentarem 
uma tarefa que faça a sua ligação a algum dos conceitos matemáticos apresentados no 
manual. No entanto, há professores que apesar do recurso tecnológico possuir uma 
proposta de tarefa optaram por criar outra diferente, mais ajustada à sua prática ou ao 
ambiente tecnológico das suas escolas.  
Aos professores foi deixada a liberdade de não aplicarem o recurso tecnológico que 
acompanhava o manual da sua escola, se considerassem que não possuía nenhuma 
proposta sobre o que pretendiam ensinar ou com a qual não se identificassem. Nos casos 
em que o recurso tecnológico do manual adotado na escola não possuía qualquer 
proposta para os conteúdos que os professores pretendiam ensinar no período em que 
decorreram as oficinas foram encontradas outras soluções que passaram ou pela 
aplicação dos recursos tecnológicos de outros manuais ou pela aplicação das propostas 
disponíveis em endereços da internet, em particular as do Instituto Freudenthal e da 
Academia Khan. Pontualmente, os professores utilizaram a combinação de dois 
recursos tecnológicos. Saliente-se que nesta fase os professores conheciam um conjunto 
diversificado de recursos tecnológicos, resultado da apresentação, em grande grupo, da 
análise inicial das suas restrições e potencialidades. 

O quadro 2 apresenta os tipos de orquestrações instrumentais identificadas em duas 
oficinas de formação recorrendo aos retornos orais que os professores fizeram dos 
cenários de exploração didática (CED) que replicaram, adaptaram ou improvisaram para 
aplicar nas suas turmas e que foram por nós trianguladas com os seus retornos escritos. 
A numeração na interseção das linhas com as colunas identifica a ordem pela qual as 
orquestrações foram definidas e desenvolvidas pelos professores no cenário e na aula, 
respetivamente.  

 
Quadro 2. Tipos de orquestrações instrumentais por cenário de exploração didática. 

CE
D 

Demonstração 
técnica 

Explica 
o ecrã 

Ligação 
quadro-ecrã 

Discussão 
do ecrã 

Assinala 
e mostra 

Aluno 
sherpa 

Trabalha e 
anda pela sala 

1       1 

2    2   1 

3 1      2 

4 1      2 

5       1 

6   1     

7    1   2 

8       1 
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Quadro 2. Tipos de orquestrações instrumentais por cenário de exploração didática (continuação). 

CE
D 

Demonstração 
técnica 

Explica 
o ecrã 

Ligação 
quadro-ecrã 

Discussão 
do ecrã 

Assinala 
e mostra 

Aluno 
sherpa 

Trabalha e 
anda pela sala 

9       1 

10    1   2 

11       1 

12 A   1     

12 B    2   1 

13   1     

14  1      

15 1 2   4  3 

16  1   3  2 

17    1    

18    1    

19       1 

20      1  

21    1  2  

22       1 

23       1 

24    1  2  

 

Nos doze primeiros cenários apresentados, apenas no CED 6 existe um computador 
ligado a um projetor e um quadro branco com estes recursos tecnológicos, um dos 
modos de exploração que se ajustava seria a ligação quadro-ecrã e foi o escolhido e 
desenvolvido pelas professoras. No relato sobre o seu desempenho didático escrevem:  

Os alunos juntaram-se em grupos de três elementos, de forma aleatória, 
sendo posteriormente distribuída a ficha de trabalho. Os alunos 
realizaram a tarefa, depois de esta ter sido lida no grupo turma. As 
professoras ajudaram os alunos sempre que estes solicitaram. Esta etapa 
teve a duração de quarenta minutos. 

Em grande grupo, com a ajuda do CD-ROM foram corrigidas as tarefas 
e fez-se uma síntese dos conteúdos envolvidos. 

O quadro branco permitiu dar algumas explicações, esclarecer dúvidas 
de âmbito geral e prestar algumas orientações. 

 

A apliqueta do recurso tecnológico foi manipulada pelas professoras para corrigir as 
atividades que os alunos desenvolveram sem os computadores. No CED 12 foram 
definidos duas estratégias, o modo de exploração da estratégia A é idêntica à do CED 6. 
Nos restantes cenários existe um modo de exploração comum a todos - o trabalha e anda 
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pela sala. Nem sempre, se trata do modo tal e qual é definido por Drijvers (2012) uma 
vez que ele é articulado com outros modos de exploração, nos CED 3 e 4 é antecedido 
de uma demonstração técnica do recurso tecnológico, nos cenários CED 7 e 10 é 
antecedido de uma discussão do ecrã que acontece aquando do visionamento do vídeo 
do recurso tecnológico e nos CED 2 e 12 (estratégia B) é precedido de uma discussão 
do ecrã para se discutir com a turma toda a atividade desenvolvida com o visionamento 
do vídeo e a manipulação da apliqueta dos recursos tecnológicos, respetivamente. 
A análise do quadro permite inferir que as orquestrações didáticas desenvolvidas e 
aplicadas pelos professores foram enquadradas, na maioria dos casos, em apenas uma 
categoria. Uma das exceções, o décimo quinto cenário envolve orquestrações que 
aconteceram nas duas aulas nas quais foram trabalhadas, com o The Geometer`s 
Sketchpad, as propriedades dos paralelogramos. A professora trabalhou pela primeira 
vez com o The Geometer`s Sketchpad em sala de aula e replicou duas fichas de trabalho 
do manual adotado na sua escola. No seu relato a professora descreve: 

Na aula 1 

O professor apresentou o GSP [The Geometer`s Sketchpad] recorrendo a um 
exemplo. (…)  
Após os alunos já terem realizado operações várias com o GSP foi entregue aos 
alunos a 1ª parte do guião da tarefa, que compreendeu a construção de um 
paralelogramo. A realização desta construção não foi acompanhada de qualquer 
explicação e pela projeção no quadro. O professor circulou pela sala assegurando 
o esclarecimento de algumas dúvidas. Os alunos guardaram as construções. 
Na aula 2 

Foi entregue a segunda parte do guião da tarefa de investigação (…) e apresentada 
oralmente pelo professor, de forma a clarificá-la (…). Os alunos realizarão 
investigações matemáticas, de acordo com orientações que foram dadas no guião. 
Os alunos realizaram conjeturas a partir da observação de regularidades nos vários 
paralelogramos. O último momento da aula consistiu na apresentação das 
conjeturas/raciocínios. Gradualmente, tais conclusões foram completadas e 
clarificadas com o contributo dado pelos restantes grupos. Nesta etapa, a docente 
assumiu um papel de moderação das intervenções, fazendo alguns comentários 
sobre as mesmas. Partindo das intervenções dos alunos, foi feita uma síntese e 
sistematização das propriedades dos paralelogramos, com a intervenção do 
docente, que foram registadas no quadro e, posteriormente, pelos alunos nos seus 
cadernos diários”. 

 

No décimo sexto são detetados três categorias de orquestrações, onde foram testados 
conhecimentos sobre as funções afim, linear e constante, através dos testes do CD-
ROM, que foram reproduzidos em suporte papel para recolha de evidências das 
aprendizagens dos alunos. Três professores utilizaram a orquestração instrumental 
Aluno sherpa, pois apenas existia um computador ligado a um projetor e um quadro 
interativo. Nos três casos, a tecnologia foi manuseada pelos alunos. No vigésimo 
cenário, o aluno foi o responsável pela apresentação dos diapositivos, e no vigésimo 
primeiro os alunos foram manipulando, à vez, no único computador disponível, uma 
apliqueta do CD-ROM. No vigésimo quarto cenário, o aluno sherpa veio ao quadro 
interativo resolver exercícios. Nestes casos, apesar de a tecnologia estar nas mãos de um 
aluno, no primeiro o aluno limita-se a passar os slides à medida que o professor expõe a 
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matéria, no segundo, os alunos manipulam uma apliqueta que lhe permite desenvolver a 
representação visual de um plano de corte num sólido representado no plano e, no 
terceiro, o aluno partilha o seu conhecimento com os colegas através da resolução de 
um exercício no quadro interativo. 

 

Evidências do estudo 

Nas duas componentes dos cenários de exploração didática — relação do professor com 
a tarefa e orquestração instrumental —, sobressaí a importância dos documentos 
propostos nos manuais escolares no trabalho documental dos professores e os recursos 
tecnológicos disponíveis nas escolas. Na relação com a tarefa, a primeira opção foi a 
replicação ou adaptação de propostas dos manuais ou dos recursos tecnológicos que os 
acompanham ou tarefas aplicadas com as turmas-piloto na introdução dos programas do 
ensino básico (2007) ou mesmo as tarefas obtidas através de motores de busca na 
internet.  

As orquestrações instrumentais foram ditadas pelos ambientes tecnológicos das escolas, 
no entanto existem cenários de exploração didática em que, apesar de a escola reunir as 
condições necessárias para a aplicação de cenários didáticos de aprendizagem centrados 
no aluno, o professor ainda se sente mais seguro centrando a aula em si. O caso dos 
cenários de exploração didática aplicados na mesma escola 12A e 12B é visível, no 
primeiro cenário, que a escola possui equipamento tecnológico necessário para que a 
aula seja centrada na atividade realizada pelos alunos e o professor optou, neste caso, 
por orquestrações instrumentais centradas no aluno. No entanto, no segundo cenário, o 
professor opta por uma orquestração instrumental centrada no professor. O domínio da 
tecnologia por parte do professor foi, neste caso, determinante para esta escolha. Em 
ambos os casos os professores não conheciam os recursos tecnológicos, mas o professor 
do CED 12B nunca tinha trabalhado com tecnologia na aula para além da utilização das 
calculadoras gráficas. No estudo foi ainda possível triangular uma situação idêntica, o 
CED 14 foi desenvolvido em aula por duas professoras numa sala com computadores e 
por outra professora numa sala só com um computador ligado a um projetor. As três 
professoras pertenciam à mesma escola.  

Dos vinte e quatro retornos sobre o desempenho didático, obtidos em duas das oficinas 
de formação, apenas em catorze os professores refletem sobre os recursos tecnológicos 
aplicados na aula ou sobre as tarefas ou sobre as produções dos alunos obtidas na aula. 

Apesar de nas produções orais apresentadas pelos professores no final da oficina de 
formação, com base na utilização dos recursos tecnológicos, terem sido reportadas 
várias experiências de ensino com situações de aprendizagem diversas, todas elas foram 
bem aceites pelos alunos e potenciadoras de aprendizagens significativas. De facto os 
professores tiveram sempre a preocupação de apresentar aos alunos situações de 
aprendizagem onde o papel destes não fosse passivo, o que em alguns casos foi além da 
utilização que os recursos suportavam. Em aulas em que só existia um computador, os 
professores procuraram instrumentações em que os alunos manipularam a tecnologia. 
Sempre que a seleção de várias ferramentas permitiu uma forte interação dos alunos, 
estes conseguiram desenvolver abordagens dos conceitos em estudo, que lhes permitiu a 
integração de diferentes representações. 

Os professores recolheram evidências de que os alunos conseguiram trabalhar os 
conceitos de modo refletido, quer estes tenham sido apresentados num formato mais 
lúdico ou mais formal. No entanto, da análise dos retornos sobre o desempenho didático 
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dos professores, conclui-se que são mais descritivos das ações desenvolvidas nas aulas, 
do que reflexivos sobre a experiência pedagógica. Os professores apresentam poucos 
retornos escritos com evidências das potencialidades e restrições das tarefas produzidas, 
por exemplo: fichas de trabalho e guiões de exploração de apliquetas.  

Os professores salientam que o envolvimento dos alunos foi positivo, apresentam os 
resultados de questionários passados aos alunos no final das aulas, referem que 
obtiveram evidências positivas sobre a aprendizagem dos conteúdos mediada pela 
utilização dos recursos tecnológicos, no entanto, há poucos relatos dos desempenhos 
dos alunos que suportem os retornos orais e escritos dos professores sobre a génese 
instrumental dos alunos durante a sua atividade.  

Nos trabalhos desenvolvidos pelos pequenos grupos, nas sessões presenciais da oficina 
de formação, são evidentes as razões que conduziram à seleção do recurso tecnológico 
de acordo com a situação matemática a lecionar e as ações relacionadas com a tarefa. 
Estas razões saem reforçadas nas produções escritas dos professores que aplicaram o 
mesmo cenário de exploração didática, em turmas diferentes, mesmo nos que são mais 
descritivos, que salientam como foi positivo para os alunos a utilização de determinado 
recurso, mesmo que o ganho tenha passado apenas por mais concentração e empenho 
dos alunos. 

A interação entre os professores e os recursos foi mais evidente no tema de introdução 
dos princípios de equivalência para a resolução de equações do primeiro grau. Este facto 
advém de se tratar da oficina de formação em que o mesmo tema foi trabalhado em 
quatro cenários de exploração didática com três recursos tecnológicos diferentes, duas 
apliquetas do Instituto Freudenthal e um vídeo da Academia Khan. As produções das 
experiências moderadas pelos formadores foram interessantes pois permitiram um 
registo dos aspetos mais conseguidos de cada um dos recursos tecnológicos e a 
discussão de formas de ultrapassar as suas limitações. Não foi alheio a esta situação o 
terem estado envolvidos na discussão sete professores com experiências de ensino 
diferentes.  

Do nosso estudo sobressai também a combinação de várias orquestrações instrumentais 
dos recursos tecnológicos numa mesma aula situação que não é descrita nas 
investigações de Drijvers et al., 2010.  
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Resumo: Neste texto apresentamos parte dos resultados de um estudo exploratório 
realizado com estudantes de um curso de formação inicial de professores de 
Matemática, no Brasil, com o objetivo de analisar como é que o uso de tarefas 
exploratórias com recurso ao Geogebra contribui para a aprendizagem do conceito de 
limite de funções. O estudo teve por base uma intervenção letiva, envolvendo uma 
sequência de tarefas exploratórias e o uso do Geogebra, onde o investigador assumiu 
também o papel de professor. Os resultados mostram que os estudantes beneficiaram do 
trabalho realizado em sala de aula, realizando aprendizagens significativas no que 
respeita ao conceito de limite, apesar de evidenciarem algumas dificuldades na sua 
aplicação à resolução de problemas. No final, retiramos algumas implicações 
educacionais destes resultados. 

Palavras-chave: Formação inicial de professores, Tarefas exploratórias, Geogebra, 
Limite de funções. 

 
Introdução  

O conceito de limite de funções constitui uma base fundamental do Cálculo e, 
atendendo à sua relação próxima com muitos outros conceitos matemáticos (Juter, 
2006), é abordado nas disciplinas iniciais de muitos cursos superiores, incluindo na 
formação inicial de professores de Matemática, onde sua importância é ressaltada por 
diversos documentos orientadores (Albuquerque et al., 2006; CBMS, 2012). Apesar 
disso, as investigações sobre o ensino e aprendizagem do Cálculo no ensino superior 
têm evidenciado que os estudantes têm muitas dificuldades na aprendizagem do 
conceito de limite (Juter, 2006; Sierpinska, 1985). Muitas dessas dificuldades são 
constatadas, inclusive, nos cursos de formação inicial de professores de matemática, 
onde se espera que os estudantes adquiram uma maior familiaridade com os conceitos 
matemáticos para os poderem ensinar (Slavícková, 2013). 

Segundo Garzella (2013), o inadequado desenvolvimento de conteúdos matemáticos na 
prática de sala de aula, centrada unicamente na exposição e sem a interação dos 
estudantes, tem ajudado a manter este quadro de dificuldades dos estudantes na 
aprendizagem de conceitos de Cálculo. Há, por isso, uma necessidade urgente de 
investigação sobre essa prática e de se encontrar soluções didáticas capazes de 
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contribuir para que os estudantes ultrapassem as dificuldades descritas (Tall, 1992). Em 
particular, têm sido pouco estudados os contextos formativos envolvendo uma 
abordagem de ensino exploratório e o uso integrado de tecnologia, os quais estimulam a 
autonomia e a participação ativa dos estudantes, podem colaborar na sua formação 
académica e ressaltam a característica integradora entre os conteúdos do Cálculo.  

Assumindo que o ensino exploratório com recurso a software educacional, como o 
Geogebra, quando bem planeado e executado, proporciona resultados muito positivos 
no que respeita às aprendizagens dos estudantes de conceitos matemáticos (Fonseca, 
Cassiano, Silva, & Gaspar, 2015), nesta comunicação apresentamos parte dos resultados 
de um estudo exploratório realizado com estudantes de um curso de formação inicial de 
professores de Matemática, no Brasil. O objetivo é analisar como é que o uso de tarefas 
exploratórias com recurso ao Geogebra contribui para a aprendizagem dos estudantes 
sobre esse conceito.  

 

A aprendizagem do conceito de limite 

É consensual o entendimento que a formação inicial deve providenciar, ao futuro 
professor, uma compreensão aprofundada da Matemática que vai ensinar, o que envolve 
um conhecimento profundo dos conceitos, dos procedimentos e das estruturas 
matemáticas (Albuquerque et al., 2006). Os professores de Matemática que não têm 
esse conhecimento “tendem a ser limitados em sua capacidade de ajudar os estudantes a 
desenvolver a compreensão conceitual ou relacional” (Ponte & Chapman, 2008). 

Na aprendizagem do conceito de limite, a literatura salienta, entre outros aspetos, a 
importância dos estudantes reconhecerem o comportamento local de uma função, serem 
capazes de calcular o limite de uma função por meio de procedimentos algébricos, de 
reconhecerem casos de indeterminação de limites e de aplicarem os conhecimentos 
adquiridos na resolução de problemas (Juter, 2006; Nair, 2010). Segundo estes autores, 
estas aprendizagens são importantes para o reconhecimento da existência do limite, para 
a determinação do seu valor quando possível e para a justificação do porquê dessa 
existência através do comportamento local da função, seja por meio de procedimentos 
algébricos ou por meios geométricos. 

No entanto, diversas pesquisas sobre o ensino e aprendizagem de Cálculo, referem que 
os estudantes que ingressam nos cursos superiores apresentam muitas dificuldades na 
aprendizagem do limite, seja no contexto de funções e de continuidade ou de sequências 
e série numéricas (Rezende, 2003; Juter, 2006; Slavícková, 2013). Muitas das 
dificuldades apresentadas na aprendizagem de outros conceitos, como derivadas e 
integrais também podem estar relacionadas com as dificuldades na aprendizagem do 
conceito de limite, evidenciando problemas na forma como este conceito é abordado e 
trabalhado ao longo do percurso escolar dos estudantes (Tall, 1992). Algumas das 
dificuldades mais comuns, evidenciadas na literatura são: i) a incompreensão de termos 
como “limite”, “tende a”, “se aproxima”, “tão pequeno quanto queremos”; ii) não 
reconhecer “quem está se aproximando de quem”, ou seja, não compreender que “  se 
aproxima de ” e “  se aproxima de ” no caso de ; iii) acreditar 

que se a função não for definida num ponto então o limite não existe nesse ponto; vi) 
acreditar que, quando o cálculo de  resulta numa indeterminação , então 

 não é um ponto de assíntota; v) considerar que para uma função ser contínua, é 
suficiente que seus limites laterais sejam iguais; e vi) a ideia de “N suficientemente 
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grande” que sugere implicitamente conceções de números infinitos (Tall, 1992; Juter, 
2006).  

Procurando propor experiências de aprendizagens mais significativas para os 
estudantes, a fim de que possam superar possíveis dificuldades, Tall (1992) propõe que 
o ensino do conceito de limite seja abordado através de: (1) uma aprendizagem mais 
ativa, isto é, desenvolver métodos onde os estudantes possam se envolver e 
proporcionar a compreensão de algumas ideias fundamentais, antes dos conceitos serem 
formalmente apresentados e discutidos; (2) a construção de intuições adequadas 
encaminhando a futuras formalizações; e (3) o uso de tecnologia computacional, 
especialmente de software educacional.  

 
 

O uso de software educacional no ensino de limite 

Atualmente não podemos ignorar a tecnologia nem o seu potencial para o processo de 
ensino e aprendizagem da Matemática. Especificamente em relação computador, uma 
vez presente no ambiente de aprendizagem, ele não é neutro e exerce uma influência 
nesses processos que deve ser considerado e investigado. A importância do seu uso no 
ensino de Matemática tem sido salientada, quer em diversas pesquisas como nos 
documentos orientadores para o ensino da Matemática (NCTM, 1994; 2000). De acordo 
com NCTM (1998): 

A tecnologia é uma força vital na aprendizagem, no ensino e na 
criação matemática, propiciando novas abordagens para resolver 
problemas e influenciar o tipo de questões a investigar. Deverá 
desempenhar um papel no ensino e na aprendizagem da Matemática. 
A tecnologia pode ser usada das mais diversas formas para intensificar 
e ampliar o ensino e a aprendizagem da Matemática (p. 138). 

 
O uso de tecnologia, especialmente software educacional, no ensino de conceitos 
matemáticos, facilita o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, o 
estímulo e acesso ao exercício da memória, da imaginação, da perceção e de raciocínios, 
entre outros aspetos (NCTM, 2000). Além disso, contribui para a criação de um 
ambiente de aprendizagem, que permite a migração da cadeia formal do ensino de 
Matemática, representada pela sequência “definição → teorema → demonstração → 
corolário (aplicações)”, onde o estudante tem um papel passivo para a cadeia 
exploratória, caracterizada por “exploração → conjetura → tentativa de demonstração 
→ conclusão e aplicação”, onde ele será um agente ativo na sua aprendizagem 
(Fonseca, 2011). 

No que respeita ao ensino do conceito de limite, os resultados dos trabalhos de 
Slavicková (2013) e de Tall, Smith e Piez (2008), entre outros, mostram que o uso 
integrado e intencional de software educacional proporciona aprendizagens bem 
sucedidas e um grande envolvimento dos estudantes nas tarefas propostas. Slavicková 
(2013), por exemplo, conclui que este novo contexto de integração do software 
educacional proporciona ao estudante oportunidade de formular conjeturas, refletir 
sobre o trabalho realizado, raciocinar e investigar ideias fundamentais do Cálculo. Para 
a autora, este ambiente de aprendizagem pode estimular os estudantes a procurar uma 
aprendizagem mais aprofundada e a um maior envolvimento durante as aulas.  

No entanto, um dos grandes desafios dos professores está em conseguir integrar, de 
forma inovadora, as tecnologias na sua prática docente e, consequentemente, de se 
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adaptarem às rápidas transformações que a informação sofre com a interação dos 
estudantes. Sendo assim, os programas computacionais que permitem ao professor gerar 
pequenos aplicativos interativos, sem necessidade de prévios conhecimentos 
computacionais e, ao estudante, fácil manipulação de controles e parâmetros, são ideais 
para promover o salto qualitativo no ensino do limite de funções.  
Diversos estudos têm indicado que o software educacional Geogebra cumpre esse papel, 
contribuindo de forma positiva para a aprendizagem dos conceitos matemáticos, 
nomeadamente: auxilia na demonstração de propriedades matemáticas de funções, 
sequências e limites de uma função, entre outras; proporciona sentido ao que é estudado 
e estimula a aprendizagem; possibilita a integração dos conhecimentos adquiridos, 
correlacionando-os com situações da realidade e estimulando a procura de novas 
aprendizagens (Fonseca et al, 2015; Messias, 2013; Slavicová, 2013). 
 

Metodologia  

Este estudo exploratório segue uma abordagem qualitativa e interpretativa (Coutinho, 
2011) e foi realizado no 1º semestre do ano letivo de 2015/16, com 28 estudantes que 
frequentavam a disciplina de Pré-Cálculo do curso de Licenciatura em Matemática do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Esta 
unidade curricular tem 6 aulas de 45 minutos, por semana, e visa estabelecer as bases de 
matemática elementar que possibilita a aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral. 
No seu programa curricular está incluído, entre outros, o tópico: Limites (definição, 
teoremas sobre limites, limites no infinito, limites infinitos, limites fundamentais e 
formas indeterminadas). Estes estudantes eram todos iniciantes do referido curso, sendo 
que cerca de 90% deles não possuíam ainda conhecimento sobre o limite de funções, 
nem tinham experiência prévia com o software Geogebra. 

Este estudo envolveu a aplicação de uma sequência de três tarefas exploratórias (Ponte, 
2005), com recurso ao Geogebra, em 24 aulas, tendo o investigador, primeiro autor 
deste texto, assumido também o papel de professor da turma no ensino do conceito de 
limite. As tarefas propostas eram desafiantes para os estudantes, dando-lhes 
oportunidade de formular conjeturas e de as discutir entre si, apresentando justificações 
matemáticas adequadas aos seus conhecimentos. Além disso, favorecem a reflexão e a 
discussão de significados, procurando a consolidação da aprendizagem do conceito. 
Para serem exploradas de maneira integrada na resolução das tarefas, foram 
desenvolvidas applets a partir do Geogebra. A escolha do Geogebra deve-se ao fato de 
se tratar de um software de livre acesso. Este software de geometria dinâmica, com 
recursos geométricos e vetoriais, disponibiliza comandos das principais operações 
aritméticas, de funções trigonométricas, logarítmicas e exponenciais. Estes recursos 
permitem ao utilizador elaborar construções gráficas e geométricas, explorar elementos 
e observar, em tempo real, os aspetos e propriedades que variam e aqueles que 
permanecem invariantes. Assim, entendemos que as características do software 
Geogebra são particularmente valiosas para o processo de ensino e aprendizagem de 
limite de funções reais, foco de nosso estudo. Como exemplo, na figura 1 está 
apresentada uma applet desenvolvida a partir do Geogebra e utilizada na terceira tarefa 
da sequência proposta.  

A dinâmica das aulas onde foram aplicadas as tarefas, desenvolveu-se em três 
momentos principais: A apresentação da tarefa; a sua resolução autónoma pelos 
estudantes, organizados em grupos (pares e trios), no laboratório de informática; e a 
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discussão coletiva das tarefas e a sistematização das aprendizagens num momento 
seguinte. 

 

.  
Figura 1: Exemplo de Applet do Geogebra usada na terceira tarefa 

 
Os dados foram recolhidos a partir das produções escritas dos estudantes às tarefas, das 
transcrições dos episódios de aula gravados em vídeo, das notas de campo do professor 
decorrentes da observação desses momentos e de um questionário aplicado aos 
estudantes no final do estudo. A análise dos dados foi realizada através da triangulação 
dos mesmos e centrada em aspetos referidos na literatura que se constituem como 
objetivos de aprendizagem dos estudantes sobre o conceito de limite de funções num 
ponto (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Objetivos de aprendizagem sobre a existência de limite de funções 

 num ponto (Juter, 2006; Nair, 2010) 

 
 

Na secção seguinte apresentamos excertos do trabalho realizado pelos estudantes que 
participaram no estudo (identificados por Ai, i = 1,…, 28), de modo a evidenciar o 
contributo das tarefas e da utilização do Geogebra para as suas aprendizagens. 
 

Análise dos dados  

A primeira tarefa era constituída por 6 questões e tinha como objetivo levar os alunos a 
reconhecerem a existência do limite da função num ponto, estudando o seu 
comportamento local (aproximação pela direita e pela esquerda do ponto de abscissa  

) a partir da interpretação geométrica do limite. Doze dos pares de alunos concluíram 
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de maneira correta que o limite existe e é 4. No entanto, quando desafiados a 
justificarem sobre o porquê dessa existência, dez desses pares argumentaram baseando-
se em procedimentos algébricos de substituição direta e simplificações, como é possível 
observar na resposta do par apresentada na figura 2. 

 

 
Figura 2: Resposta do par à questão 3 da tarefa 1 

 
Esperávamos que fossem capazes de relacionar a existência do limite com o 
comportamento local da função em torno de , mesmo que apresentassem a 
resolução do cálculo de limite, atendendo a que os alunos já tinham explorado tal 
comportamento, a partir da utilização de uma applet na resolução das questões 1 e 2. 
Esta aprendizagem, inclusive, foi alcançada pelo par durante essa 
exploração, como é possível perceber pela transcrição do diálogo mantido com o 
professor no decorrer da mesma (Figura 3) e posteriormente na sua resposta à questão 3 
da tarefa (Figura 4), conforme apresentadas a seguir: 

 

 
Figura 3: Applet explorada pelo par nas questões 1 e 2 e diálogo com o professor 

 
A resposta deste par à questão 3 (Figura 4), apresenta evidências de possuírem um 
entendimento sobre a existência do limite em torno de , baseada no 
comportamento local da função, apesar de usarem também a resolução algébrica para se 
certificarem do seu valor. Para justificar sua resposta, os alunos recorrem às ideias que 
desenvolveram na exploração da applet do Geogebra que, neste caso, contribuiu para a 
criação de estratégias de resolução e de justificação da referida questão. Além disso, é 
possível perceber que reconhecem uma indeterminação de limite de funções racionais 
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do tipo  e foram capazes de resolvê-la corretamente, usando procedimentos 

algébricos. 
 

 
Figura 4: Resposta do par à questão 3 da tarefa 1 

 
Apesar da maioria dos alunos ter respondido corretamente à questão 3, poderiam estar a 
relacionar a existência de limite com o resultado numérico obtido no cálculo do limite, 
sem relacioná-lo com o comportamento local da função no ponto, possuindo um 
entendimento de limite assente em procedimentos. Por isso, no momento da discussão 
coletiva, os alunos foram questionados sobre a existência do limite da 

função  quando , estando projetado no quadro a sua representação 

geométrica por meio da applet do Geogebra. Uma grande parte dos alunos afirmaram 
que o limite  não existia pelo facto da função não estar definida no ponto . 
A seguir apresentamos a transcrição de um diálogo ocorrido na discussão coletiva:  

 
Professor: O limite  existe ou não existe? Por que? 
Aluno : O limite se aproxima, mas ele nunca vai chegar no 4 (indicando 

na applet o fato da função não está definida em ) 
Professor:  O limite se aproxima, gente? Sim ou não? 
Aluno :  O limite é 4. 
Professor:  O colega disse que o limite é 4! Aí eu pergunto: O limite se 

aproxima do 4 ou o limite é 4? 
 

Nesse momento da discussão coletiva, alguns alunos respondem que o limite é 4 e 
outros que o limite se aproxima do 4. Não havendo consenso nas respostas, o professor 
reforçou a pergunta “Vamos definir! O limite que se aproxima ou a função que se 
aproxima?”, para os levar a raciocinar e a refletir sobre a ideia de que o limite da função 
num ponto é o resultado do comportamento local da função nesse ponto. Esta discussão 
evidenciou, que para muitos alunos, a não existência do limite da função num ponto 
estava relacionada com o facto de a função não estar definida no ponto, evidenciando 
uma dificuldade na aprendizagem de limite.  

Após um momento de análise, tendo alguns alunos recorrido à applet do Geogebra para 
explorar o comportamento da função em torno de , quase a totalidade dos 
alunos reconheceu que o comportamento dinâmico é exclusivo da função, respondendo 
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que a função se aproxima do limite. O professor consolidou essa ideia com os alunos 
argumentando que o limite num ponto tem caráter estático, ou seja, é um “valor fixo” 
que indica a “convergência”, a “direção” tomada e alcançada pelo comportamento da 
função. 

Esta ideia da existência de limite voltou a ser trabalhada na segunda tarefa, constituída 
por 7 questões, cujo objetivo era levar os alunos a reconhecer que a inclinação da reta 
tangente ao gráfico de uma função , num ponto , é obtida através do limite das 
inclinações das retas secantes ao gráfico de , sendo obtido por 

. Os resultados indicam que doze dos catorze pares de alunos 

reconheceram que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas 
secantes. A partir da exploração das applets do Geogebra, concluíram que a inclinação 
da reta secante só atinge o valor da inclinação da reta tangente na passagem ao limite, e 
que o recurso analítico necessário para fazer o ponto  se aproximar do ponto , 
consiste em fazer o número  se aproximar de zero, como é possível verificar nas 
respostas de alguns alunos apresentadas nas figuras 5 e 6: 

 

 
Figura 5: Resposta do par à questão 1 da tarefa 2 

 

 
Figura 6: Resposta do par  à questão 2 da tarefa 2 

 

Embora a maioria dos alunos tenham reconhecido esta ideia, recorrendo ao Geogebra 
para se certificarem da resposta, dez dos pares de alunos evidenciaram dificuldade em 
determinar a expressão algébrica que fornece esse limite e em operar com ela. Estes 
alunos apresentaram pouca capacidade de manipulação de expressões algébricas, 
fatorização de raízes e divisão de polinómios no cálculo do limite. Em alguns casos, 
apresentaram respostas incompletas ou desprovidas de coerência. Na figura 7 
apresentamos algumas tentativas de um desses pares para responder às questões 5 e 7, 
as quais mostram pouca compreensão sobre a inclinação da reta tangente ao gráfico de 

uma função , no ponto , poder ser calculada por  e usada 

para resolver a questão 7. 
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Figura 7: Resposta do par às questões 5 e 7 da tarefa 2 

 
Percebemos que parte dessa dificuldade refere-se ao facto de se trabalhar com 
expressões algébricas ao invés de expressões numéricas, mostrando pouco domínio da 
Álgebra. Isso mesmo foi confirmado no momento da discussão coletiva da tarefa onde, 
após serem indagados pelo professor sobre quais as dificuldades que sentiram na 
realização dessa tarefa, uma aluna respondeu:  

 
Aluna :  A minha dificuldade foi ao observar ali que não tinha número, tinha 

que botar tudo letra. E a gente se cobrava para botar número e não 
botar letra. Aí ficava meio embolado... 

Professor:  Ou seja trabalhar com expressões literais, expressões algébricas. (...) 
Aluna :  Sim. Mas na minha cabeça só vem que tinha que achar número. 

Parece que a mente está preparada somente pra achar número. 
 

 
Os quatro pares que evidenciaram um domínio dos procedimentos algébricos, não só 
foram capazes de determinar a expressão algébrica que fornece o limite e resolver de 
forma correta a questão 7, como também apresentaram conversões entre diversos 
registros de um mesmo objeto, nomeadamente, a representação algébrica, geométrica e 
simbólica da inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função  no ponto . A 
figura 8 mostra a resolução das questões 4, 5 e 7 da tarefa 2, de um destes pares. 
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Figura 8: Resposta do par às questões 4, 5 e 7 da tarefa 2 

 
 A terceira tarefa, de nove questões, foi aplicada com o objetivo de consolidar as 
aprendizagens sobre a existência do limite da função num ponto, nomeadamente, o 
reconhecimento do comportamento local de uma função , o cálculo do limite através 
de procedimentos algébricos e o reconhecimento de uma indeterminação de limite de 

funções racionais  e ser capaz de resolvê-la. Para além dessas aprendizagens 

pretendíamos reforçar algumas ideias trabalhadas nas tarefas anteriores, nomeadamente, 
no campo das funções (domínio, imagem e representação gráfica), no âmbito dos 
procedimentos algébricos (fatorização de polinómios e resolução de equações 
polinomiais) e sobre o cálculo do declive da reta tangente por meio do limite, a fim de 
que os alunos pudessem aplicá-las na resolução de um problema real a ser modelado 
matematicamente. 

Inicialmente, a maior dificuldade dos alunos consistiu em determinar as medidas da 
largura, comprimento e altura de uma caixa, em função de , para determinar a 
expressão algébrica do seu volume. Para seis grupos de alunos, essa dificuldade 
configurou-se num bloqueio, não sendo capazes de reconhecer como calcular do volume 
de um paralelepípedo (Volume = largura  comprimento  altura). A seguir, 
apresentamos o diálogo entre o professor e as alunas do par , que solicitaram 
a ajuda do professor para encontrar a expressão algébrica do volume da caixa em função 
de .  

 
Professor: Como você acha o volume de um paralelepípedo? 
Aluna : É a área da base multiplicada pela altura. 
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Aluna : (indicando na applet). Aqui vale 3, aqui vale 3. Então  
Aqui, a largura vale 4 cm. 

Professor: Beleza! Numericamente falando é isso aí! E agora, em função de  
quanto mede essa largura do paralelepípedo?   

Aluna : Bom, isso aqui é 10 cm (...) (referindo-se a largura da folha de 
zinco, indicando na applet). A largura vai ser  e o 
comprimento também, pois é o lado de um quadrado! 

Professor: Escreve isso aí! Agora falta somente a expressão da altura da caixa. 
Aluna : Se eu dobrar a folha (indicando na applet),  para formar a caixa, eu 

terei como altura da caixa o valor de ! 
Professor: Agora que vocês têm as três medidas, qual é a expressão do volume 

dessa caixa? 
Aluna : É esse , vezes esse , vezes esse ! (indicando 

na applet) 
Professor: Beleza!  
Aluna : Princípio básico né, determinar a base (comprimento), altura e 

largura da caixa. 
 

O diálogo torna evidente que a exploração da applet do Geogebra contribui para o 
enriquecimento da visão geométrica tridimensional das alunas, permitindo-lhes 
deduzirem propriedades matemáticas do paralelepípedo em causa “A largura vai ser 

 e o comprimento também, pois é o lado de um quadrado!” na determinação 
das medidas da largura, comprimento e altura da caixa em função de , contribuindo 
para a dedução da expressão algébrica do volume da caixa.  
Superadas as dificuldades desse momento inicial, onze grupos conseguiram resolver as 
seis primeiras questões sem maiores problemas. A partir da exploração da applet, 
modificando o tamanho do corte de medida  e analisando os efeitos dessas 
modificações no volume da caixa construída e no gráfico da função que modela esse 
volume, foram capazes de compreender que: i) a caixa só poderia existir caso o corte 

 (Figura 9), ii) não era possível graficamente determinar o valor exato do corte 
 da caixa que fornece o maior volume (Figura 10), e iii) a reta tangente ao gráfico da 

função volume da caixa, no ponto máximo, era horizontal (paralela ao eixo das 
abscissas), concluindo assim que sua declividade tinha medida zero (Figura 11). Isto 
indica que a exploração da applet contribuiu para ativação de conhecimentos prévios 
sobre domínio, imagem e análise gráfica de funções. A seguir estão apresentadas 
algumas respostas dos alunos que evidenciam estes resultados.    

 
Figura 9: Resposta do trio à questão 1 da tarefa 3 
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Figura 10: Resposta do par às questões 2 e 3 da tarefa 3 

 

  
Figura 11: Resposta do par às questões 5 e 6 da tarefa 3 

 

Este tipo de estratégia didática contribuiu para uma participação mais ativa dos alunos 
na realização das tarefas e para promover e consolidar aprendizagens significativas 
sobre conceitos matemáticos e a sua aplicação na resolução de problemas, como 
também salientado pelos alunos nas respostas ao questionário (Figura 12).  

 
Figura 12: Respostas de alunos à questão 3 do questionário 
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Apenas quatro grupos resolveram e justificaram corretamente as questões 7 e 9, que se 
propõem verificar se os alunos conseguiriam aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
tarefas anteriores, na resolução de problemas. Na figura 13 está apresentada a resolução 
de um destes grupos.  

.  
Figura 13: Resposta do trio às questões 7 e 9 da tarefa 3 

 

Os restantes nove grupos de alunos, que resolveram incorretamente essas questões, uns 
não foram capazes de associar o declive nulo da reta tangente com a resolução da 
equação , resolvendo para isso um limite, conforme 

ideia trabalhada na tarefa anterior, para encontrar o valor de , como apresentado na 
figura 14.   

 
Figura 14: Resposta do par às questões 7 e 9 da tarefa 3 
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Outros apresentaram um fraco domínio algébrico, exemplificado na resposta da figura 
15, configurando-se num obstáculo à resolução dessas questões e à consolidação das 
ideias trabalhadas neste tópico. 

 
Figura 15: Resposta do par às questões 7 e 9 da tarefa 3 

 

A concluir 

Neste estudo analisámos como é que o uso de tarefas exploratórias com recurso ao 
Geogebra contribuiu para a aprendizagem dos estudantes de um curso de formação 
inicial de professores de Matemática, no Brasil, do conceito de limite de funções. Os 
resultados apresentados mostram que no final da intervenção letiva, quase todos os 
estudantes foram capazes de reconhecer o comportamento local de uma função em 
torno de  e usar essa aprendizagem na justificação da existência de limite num 
ponto. Verificamos também que a grande maioria dos estudantes conseguiu calcular o 
valor do limite da função através de procedimentos algébricos, quando a expressão 
analítica da função estava explícita, mesmo quando previamente era necessário 
reconhecer o tipo de indeterminação de limite de funções racionais do tipo que estava 

envolvido. Quando desafiados a encontrar expressões de funções para posteriormente 
calcular o limite, a maioria dos estudantes apresentou pouco domínio da Álgebra. As 
principais dificuldades evidenciadas, ao nível dos procedimentos algébricos, foram no 
trabalho com variáveis em expressões algébricas e na manipulação algébrica para 
simplificação de expressões, fatorização de polinómios e resolução de equações cúbicas. 
Estas dificuldades, semelhantes às encontradas nos trabalhos de Palis (2008) e Messias 
(2013), contribuíram para que grande parte dos estudantes não conseguisse aplicar estes 
conhecimentos na resolução de problemas, pois apenas um terço dos estudantes 
conseguiu resolver corretamente as questões da terceira tarefa.  

Apesar das dificuldades que apresentaram, a evolução dos estudantes na aprendizagem 
das ideias fundamentais de limite foi positiva e parece ter beneficiado do uso de tarefas 
exploratórias com recurso ao Geogebra. Estas ideias foram abordadas numa sequência 
de tarefas que lhes permitiu mobilizar conhecimentos matemáticos prévios na resolução 
das tarefas seguintes e aprofundá-los, reforçando deste modo as aprendizagens dos 
estudantes. Também os registos das suas respostas às questões passaram de simples 
respostas verbalizadas, frequentemente incompletas ou desprovidas de coerência, para 
respostas articulando diferentes representações associadas ao mesmo objeto (limite), 
indiciando assim que a aprendizagem para estes estudantes se tornou significativa.  
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No que respeita às contribuições do Geogebra para as aprendizagens aqui destacadas, há 
evidências de ter: 1) auxiliado na criação de estratégias de resolução e justificação das 
tarefas; 2) possibilitado o enriquecimento da visão geométrica tridimensional; 3) 
auxiliado na dedução de propriedades dos paralelepípedos; e 4) possibilitado uma 
melhor compreensão dos principais elementos de funções. A discussão de ideias em 
grande grupo, após a realização das tarefas propostas, muitas vezes apoiada pela 
exploração das applets do Geogebra, parece ter conduzido às aprendizagens já descritas 
bem como ao desenvolvimento da capacidade de argumentação/justificação dos 
estudantes.  
Por fim, como implicação educacional decorrente deste estudo, destacamos o contacto 
dos estudantes, futuros professores de Matemática, com novas experiências de ensino 
que poderão servir de incentivo e apoio às suas práticas docentes futuras, reconhecendo 
o potencial das tarefas exploratórias e do uso do Geogebra para criar ambientes de 
aprendizagem promotores de aprendizagens significativas.  
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No quadro de uma sociedade em mudança é espectável e desejável que se tracem novos 
caminhos para o ensino da Matemática e que os professores adeqúem as suas práticas 
profissionais a essa mudança, nomeadamente no que diz respeito ao uso e 
desenvolvimento de recursos adequados à aprendizagem desta disciplina. A importância 
de se refletir sobre a relação entre os recursos e o processo de ensino e de aprendizagem 
da Matemática é salientada por diversos autores (Gueudet & Trouche 2009; Pepin, 
Gueudet, & Trouche, 2013). Efetivamente, os recursos apoiam e, simultaneamente, 
influenciam as práticas do professor na sala de aula (Brown, 2009) e, consequentemente 
têm repercussões no modo como são usados pelos alunos na sua aprendizagem (Jones & 
Pepin, 2016). 

A investigação salienta como fundamental uma estreita relação entre a prática de sala de 
aula e a formação de professores (Ponte, 2014). A formação de professores constitui um 
espaço onde os recursos são objeto de interesse, sendo frequente a sua perspetivação de 
duas maneiras distintas. Numa delas, talvez mais vulgarizada, os recursos funcionam 
como objeto de estudo, como instrumentos que o professor aprende a conhecer e usar 
com o propósito de os introduzir nas suas práticas de ensino para promover 
aprendizagens nos seus alunos.  Outra perspetiva considera os recursos como meios 
para a formação dos professores, assumindo-os como veículo especialmente adequado 
para proporcionar o desenvolvimento profissional dos professores, em especial o 
aprofundamento do seu conhecimento didático relativo à preparação e condução do 
ensino da Matemática (Oliveira, Canavarro & Menezes, 2014). Nesta última perspetiva, 
é importante que os recursos proporcionem aos professores condições que a 
investigação tem provado serem importante no desenvolvimento do conhecimento 
profissional, tendo presente a natureza teórico-prática deste conhecimento. Salientamos 
em especial a importância da  relação com a prática de sala de aula, da oportunidade e 
apoio para refletir sobre essa prática, especialmente tendo em conta artefactos como 
produções matemáticas dos alunos, e a oportunidade de estabelecer conexões com a 
teoria relevante, que sustente a reflexão que conduz à reelaboração do conhecimento 
profissional (Sowder, 2007). 
No caso da formação inicial, sem desvalorizar a incidência em recursos que os 
estudantes passam a conhecer e as consequências que essa experiência pode ter nas suas 
conceções acerca da Matemática e seu ensino, consideramos de especial interesse a 
perspetiva dos recursos como meio para a formação. Aqui não existe à partida uma 
relação com o contexto de sala de aula de forma continuada e sistemática, para além dos 
momentos de estágio, pelo que podem ser usados diversos recursos que permitam 
analisar e refletir sobre a prática ensino da Matemática (Branco & Ponte, 2014; 
Oliveira, Canavarro & Menezes, 2014). Ainda assim, a investigação sobre os efeitos dos 
recursos obtidos no contexto formativo no conhecimento do futuro professor e no 
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desenvolvimento profissional do professor e nas suas práticas de ensino, em especial na 
aprendizagem da Matemática, tem merecido pouca atenção (Cohen, Raudenbush, & 
Ball, 2003).  

No caso da formação contínua, e na perspetiva dos recursos como objeto da formação, 
coloca-se com particular acuidade a questão do confronto das ideias da formação sobre 
recursos com as práticas já instituídas dos professores. Os recursos influenciam as 
opções do professor na preparação e condução das aulas (Brown, 2009; Cohen et al., 
2003; Jones & Pepin, 2016). Esta atividade de preparação e condução corresponde ao 
que Jones e Pepin (2016) designam por design de recursos. Para desenvolver esta 
atividade o professor necessita de compreender e interpretar os recursos disponíveis, 
avaliar os constrangimentos existentes na sua sala de aula, analisar as ‘perdas’ e os 
‘ganhos’ das suas opções e pensar em estratégias de ensino, tendo como fim os 
objetivos de aprendizagem que delineou (Brown, 2009). Neste processo de interação, 
entre o professor e os recursos, o professor é influenciado pelos recursos e o design de 
recursos é influenciado pelo professor (Jones & Pepin, 2016).  

No entanto, a perspetiva dos recursos como meio para a formação ou desenvolvimento 
profissional é também de interesse, pois para além dos recursos poderem proporcionar o 
acesso a outras práticas de aula, permitindo o alargamento do horizonte de práticas do 
professor, os recursos podem corresponder a diversos artefactos da prática e também a 
instrumentos que promovam uma reflexão genérica sobre o ensino da matemática ou, 
mais focada, sobre um domínio específico (Brunvand, 2010; Oliveira, Canavarro, & 
Menezes, 2014). 
Esta secção deste livro de atas reúne, precisamente, estudos realizados no contexto da 
formação inicial e contínua de professores que ensinam Matemática, focados no uso de 
recursos. Estes recursos incluem tarefas, ferramentas computacionais, tarefas apoiadas 
por ferramentas computacionais, propostas de formação que visam a construção de 
tarefas por parte de futuros professores e casos multimédia. Um conjunto de textos 
incide sobre os efeitos do uso de recursos na relação com a Matemática e no 
conhecimento matemático e didático de futuros professores. Um outro centra-se na 
análise no modo como os professores mobilizam nas suas práticas, recursos que 
decorrem de contextos formativos no âmbito da formação contínua. 

O estudo de Oliveira, Menezes e Canavarro realiza-se no contexto de uma disciplina da 
formação inicial de professores de Matemática, em que foi usado um dispositivo 
multimédia construído em torno de uma aula com características de ensino exploratório. 
Embora reconheçam a relevância de outros recursos digitais que integram o dispositivo 
multimédia, o vídeo sobressai como um apoio importante para os futuros professores 
explicitarem e fundamentarem as suas ideias. Os autores apresentam também quadros 
de referência sobre práticas específicas de professores que podem constituir-se como 
ferramentas relevantes para o enriquecimento e aprofundamento do conhecimento 
profissional do professor sobre as práticas de ensino da Matemática. 

Também a investigação de Brunheira e Ponte se realiza no contexto da formação inicial. 
Tem como objetivo analisar o papel do Geogebra no desenvolvimento do raciocínio 
geométrico, particularmente no modo como um grupo de futuros professores, do curso 
de Licenciatura em Educação Básica, estrutura geometricamente as figuras a partir de 
uma tarefa de natureza exploratória. Os resultados mostram que a realização deste tipo 
de atividade no Geogebra promove a estruturação espacial e geométrica dos futuros 
professores. 
Ainda no contexto de formação inicial de professores, o estudo de Ferreira, Vale e 
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Barbosa incluiu dois grupos de futuros professores, de duas instituições de formação 
diferentes. No âmbito da construção de trilhos matemáticos, este estudo foca-se na 
análise da natureza das tarefas construídas pelos futuros professores e na criatividade 
matemática que manifestam nas produções apresentadas. O estudo conclui que os 
futuros professores revelam dificuldades na compreensão da noção de problema e na 
formulação de problemas. Identifica, ainda, algumas diferenças entre os dois grupos no 
que respeita à criatividade matemática.  
O estudo de Cardoso e Mamede procura compreender como abordam os professores do 
1.º ciclo, na sala de aula, recursos que encontram no contexto formativo, facultado pelo 
trabalho colaborativo e, em particular, sobre os diferentes significados de fração. Este 
estudo conclui, por um lado, que os professores revelam dificuldades na abordagem aos 
significados de fração e, por outro, que existe uma divergência entre a apreensão e 
intenção de aplicação dos recursos disponibilizados durante as sessões de preparação de 
aulas e a sua efetiva implementação na sala de aula.  

O trabalho de Vale, Barbosa e Pimentel, realizado no contexto da formação inicial de 
professores, tem como finalidade analisar o papel de tarefas que suscitam resoluções 
visuais nos conhecimentos matemáticos de estudantes e nas suas atitudes em relação à 
matemática. As autoras concluem que tarefas deste tipo permitem perceber o potencial 
de abordagens visuais mais intuitivas e simples, contribuindo para que os futuros 
professores ultrapassem lacunas ao nível do conhecimento de alguns conteúdos, assim 
como estabeleçam diferentes conexões entre conteúdos. 

O trabalho de Costa e Domingos discute recursos que potenciam o ensino da 
matemática, ao nível do 1.º ciclo ensino básico, envolvendo professores num contexto 
formativo que inclui workshops “hands-on” de ciências e matemática. A análise de 
tarefas matemáticas criadas e implementadas por uma professora que participou na ação 
de formação salienta a necessidade de apoiar os professores no desenvolvimento de uma 
maior confiança para criarem tarefas inovadoras, tirando partido das experiências 
laboratoriais envolvendo ciência. 

Finalmente, o trabalho Barroqueiro, Silva, Hudson e Sousa, ainda numa fase inicial, tem 
como objetivo refletir sobre a utilização do Coaching Educacional, como método 
motivacional de aprendizagem da Matemática, e as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (software Geogebra e Redes Sociais) como técnicas de apoio à 
aprendizagem ativa, de forma a minimizar a evasão nos cursos de Licenciatura em 
Matemática. Este trabalho salienta algumas dificuldades ao nível da implementação das 
TICs com o coaching. 

Estas comunicações, para além do interesse intrínseco que cada uma apresenta, 
constituem no seu conjunto um pretexto para a discussão, que se pretende participada 
no grupo, em torno de questões que consideramos centrais relativamente ao uso de 
recursos na formação de professores, como as que se seguem: 

• Que características para recursos destinados a promover o desenvolvimento do 
conhecimento profissional dos professores, nas suas diversas vertentes, no que diz 
respeito ao ensino da Matemática? 

• Que relação com o currículo de Matemática em vigor podem/devem ter os 
recursos destinados à formação de professores? 

• Como podem os recursos para a formação contemplar a prática de sala de aula 
de Matemática, espaço privilegiado para a (re)elaboração de conhecimento 
profissional do professor de Matemática? 
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• Como se apropriam os futuros professores/professores dos recursos que 
encontram nos contextos formativos? 

• Que semelhanças e diferenças entre recursos destinados à formação inicial e à 
formação contínua de professores de Matemática? 

• Qual o papel das atuais tecnologias disponíveis para a produção e utilização de 
recursos para a formação de professores de Matemática? 

• Que efeitos têm os recursos obtidos no contexto formativo no desenvolvimento 
profissional do professor e nas suas práticas de ensino, em especial na aula de 
Matemática? 
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Resumo: O presente estudo realizou-se no contexto de uma disciplina da formação 
inicial de professores de Matemática, em que foi usado um dispositivo multimédia 
construído em torno de uma aula com características de ensino exploratório. O seu 
objetivo é identificar as potencialidades do uso de tal dispositivo para suscitar a 
compreensão dos futuros professores acerca de práticas de ensino em sala de aula que 
permitem tornar visível o pensamento matemático dos alunos. A análise de dados incide 
sobre reflexões escritas sobre o ensino exploratório elaboradas por futuros professores 
de duas turmas do mestrado em ensino de Matemática, de uma universidade portuguesa. 
Os resultados evidenciam um reconhecimento, por parte dos futuros professores, de um 
conjunto fundamental de ações da professora que consubstanciam uma prática que 
promove a explicitação do pensamento do aluno, a construção conjunta do 
conhecimento e apoia as interações entre alunos, na discussão em grande grupo. No 
entanto, algumas dimensões dessa prática estão pouco presentes nos dados, o que é 
motivo de reflexão para os formadores. Dos recursos presentes no dispositivo, o vídeo 
sobressai, constituindo um apoio importante para os futuros professores explicitarem e 
fundamentarem as suas ideias, embora se reconheça também o papel importante de 
outros recursos digitais que integram o dispositivo multimédia. 

Palavras-chave: Formação inicial de professores, dispositivo multimédia, práticas de 
ensino, pensamento do aluno, ensino exploratório. 

 
Introdução 

Uma questão central na formação inicial de professores é como pode esta apoiar a 
construção de uma visão ampliada da prática de ensino, particularmente no caso de 
abordagens centradas no aluno e que valorizam os seus processos de pensamento (Maaß 
& Artigue, 2013), como o ensino exploratório. Uma das apostas, neste domínio, tem 
sido o uso de vídeos de sala de aula como modo de promover o raciocínio dos futuros 
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professores sobre o ensino e um conhecimento aprofundado da prática (Santagata & 
Guarino, 2011). No entanto, é hoje em dia possível construir dispositivos multimédia 
que integram, para além dos vídeos de aula, outros recursos digitais que proporcionam 
uma visão mais completa de uma dada prática de ensino (Brunvand, 2010). Sendo este 
um campo ainda pouco investigado na educação matemática, propomo-nos estudar as 
potencialidades do uso de um dispositivo multimédia, na formação inicial, para 
promover a compreensão acerca de práticas de ensino do professor que tornem visível o 
pensamento matemático do aluno, aquando da discussão da atividade da turma. 
Centramo-nos no momento de discussão por diversas razões. Primeiro, pela sua 
importância para aprendizagem dos alunos, no quadro do ensino exploratório 
(Canavarro, Oliveira & Menezes, 2014). Depois, por ser uma ocasião em que os alunos 
têm oportunidade de tornar público e escrutável o seu pensamento, simultaneamente 
com a professora e os seus colegas. Por último, por esta ser uma prática que é 
particularmente exigente para o professor (Stein et al., 2008) e com a qual os futuros 
professores têm habitualmente reduzido contacto. Assim, formulámos as seguintes 
questões de investigação: 1) Que aspetos da prática de ensino do professor, no momento 
da discussão, são identificados pelos futuros professores (FP) que contribuem para 
tornar visível o pensamento matemático do aluno?; 2) A que recursos do dispositivo 
multimédia recorrem os futuros professores para explicitar e fundamentar os aspetos da 
prática identificados? 

 

Revisão de literatura 
A discussão no ensino exploratório 

O ensino exploratório da Matemática tem sido alvo de grande interesse nos anos mais 
recentes (Canavarro et al., 2014). Maaß e Artigue (2013) realçam as suas 
potencialidades para a ativação cognitiva e pensamento autónomo dos alunos, 
decorrente de lhes ser dada a observar uma situação, colocar questões e procurar 
responder-lhes, interpretar e avaliar as suas respostas, comunicar e discutir essas 
respostas e sistematizar conhecimentos a partir da experiência coletiva de interação com 
os outros. Trata-se de um modelo de ensino que se enquadra numa abordagem dialógica 
da aprendizagem, uma perspetiva que assume a conversação em sala de aula como um 
elemento central para os processos de pensamento e de atribuição de significado pelos 
alunos, determinante para as suas aprendizagens (Alexander, 2008).  

Assim, fundamental neste contexto é a discussão coletiva das produções que os alunos 
realizam autonomamente em resposta a uma tarefa matemática que lhes é proposta em 
fase anterior da aula. Esta é uma fase na qual o professor se concentra na exigente 
prática de orquestrar de forma efetiva a discussão entre os alunos (Stein et al., 2008). O 
Quadro 1 apresenta o excerto específico da fase de discussão do quadro relativo a 
práticas de ensino exploratório proposto por Canavarro et al. (2014), que evidencia as 
intenções (a itálico) e as correspondentes ações (com bullets) concretizadas pelo 
professor, tendo em vista duas atividades indissociáveis: a da promoção das 
aprendizagens e a da gestão dos alunos e da turma. 
Deste quadro sobressaem dois aspetos importantes: um que se foca no processo de 
ensino, o da valorização da centralidade do papel do aluno, protagonista principal da 
interação dialógica que é mediada pelo professor; um outro que se foca no produto do 
ensino, o do conhecimento matemático que surge como resultado do pensamento dos 
alunos a institucionalizar na turma.  
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Quadro 1 – Fase de discussão no ensino exploratório da Matemática 
(Canavarro, Oliveira & Menezes, 2014, p. 229) 

 
Centrando-nos nas intenções e ações do professor que visam a promoção da 
aprendizagem matemática, observamos que estas enformam uma prática em que o 
professor não só atende ao pensamento do aluno como procura dar-lhe visibilidade, por 
exemplo, através da solicitação de explicações e justificações, ou pelo incentivo ao 
questionamento entre pares para clarificação de ideias ou esclarecimento de dúvidas. 

Esta perspetiva tem grande proximidade com o que Sun e van Es (2015) designam por 
uma “prática de ensino ambiciosa” que centra a atividade de sala de aula na resolução 
de tarefas cognitivamente exigentes e no pensamento e aprendizagem do aluno. Estas 
autoras focam-se especificamente nas práticas de ensino que dão visibilidade ao 
pensamento dos alunos, apresentando um quadro síntese a partir de práticas de futuros 
professores e que considera igualmente intenções e ações do professor (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Práticas de ensino que dão visibilidade ao pensamento 
(Sun & van Es, 2015, p. 5) 

	

Conjeturamos que a combinação destes dois quadros pode permitir a ampliação da 
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compreensão de práticas de ensino que tornam visível o pensamento matemático do 
aluno, no contexto de uma aula de ensino exploratório e, como tal, ela será assumida na 
análise de dados que explicitaremos mais à frente. 

Uso de dispositivos digitais na formação inicial 

O uso de vídeos de sala de aula tem sido uma estratégia amplamente utilizada na 
formação inicial de professores (Santagata & Guarino, 2011). Inigualável é o seu 
contributo no acesso, para conhecimento e análise por parte dos futuros professores, a 
práticas de ensino pouco vulgarizadas no terreno, como são as práticas de ensino 
exploratório da Matemática, em especial no que diz respeito aos seus elementos 
dinâmicos associados às interações entre os seus intervenientes, alunos e professor/a, 
como se processam e ao que delas resulta (Oliveira, Canavarro & Menezes, 2014) – 
elementos que se evidenciam profusamente na fase de discussão. 
No entanto, os vídeos não esgotam o retrato desta prática de ensino, encarada na sua 
complexidade. Outros recursos podem ser integrados em modo digital (Brunvand, 2010) 
– como, por exemplo, o plano de aula, a tarefa proposta aos alunos e as respetivas 
resoluções, entrevistas à professora – permitindo obter uma narrativa alargada da prática 
que percorre as suas três fases: a planificação, a condução e a reflexão. O plano da aula 
é essencial para o desenvolvimento efetivo de uma abordagem dialógica na 
aprendizagem da Matemática pois permite antecipar eventuais trajetórias de 
desenvolvimento do conhecimento matemático a partir de expectáveis respostas e 
dúvidas dos alunos (Stein et al. 2008). As produções matemáticas dos alunos realizadas 
em resposta às tarefas são outro elemento essencial, nomeadamente numa prática em 
que são decisivas como ponto de partida na definição da estratégia de ensino (Maaß & 
Artigue, 2013). As reflexões da professora permitem dar sentido as suas ações e 
compreender, concreta e globalmente, a sua prática (Sowder, 2007). 

Ainda de relevo na elaboração de dispositivos digitais é a relação teoria-prática e a 
reflexão sustentada que lhe está associada (Sowder, 2007). A inclusão de textos teóricos 
associados à prática de ensino exploratório é uma mais-valia, bem como o é a inclusão 
de instrumentos que promovam a reflexão sustentada sobre a prática observada 
(Oliveira et al., 2014). São sobejamente documentadas as dificuldades dos futuros 
professores em refletir de forma produtiva, nomeadamente em focar a reflexão em 
aspetos concretos da prática úteis para a ampliação e aprofundamento do conhecimento 
sobre o ensino (Sun & van Es, 2015). Assim, é pertinente a consideração de recursos 
que apoiem a reflexão em dispositivos digitais sobre práticas de ensino. 

 

O contexto do estudo 

O caso multimédia  
No âmbito do Projeto Práticas Profissionais de Professores de Matemática, 
desenvolvemos dispositivos digitais que se concretizaram em quatro casos multimédia, 
(Oliveira et al., 2012). Cada caso multimédia desenvolve-se em torno de uma aula 
realizada por uma professora com experiência de ensino exploratório e apresenta uma 
estrutura narrativa, permitindo aos utilizadores, depois de conhecerem o contexto em 
que decorre a aula e a tarefa matemática proposta, acompanhar a professora na 
preparação, condução e reflexão sobre a aula.  

Depois de resolverem a tarefa matemática selecionada e refletirem sobre as suas 
potencialidades para a aprendizagem da Matemática, apoiados num conjunto de 
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questões orientadoras, os utilizadores têm acesso às intenções da professora para a aula, 
tanto a partir do plano de aula como da voz da professora, obtida em entrevista pré-aula. 
A concretização da aula é apresentada, fundamentalmente, através de pequenos vídeos 
de episódios selecionados para ilustrar as dinâmicas do ensino exploratório da 
Matemática. Este ciclo de preparação e concretização da aula, que culmina num texto de 
cunho teórico de sistematização deste tipo de ensino, designado por “sintetizando”, 
repete-se para cada uma das quatro fases que estruturam a aula: Introdução da tarefa, 
realização da tarefa pelos alunos, discussão da tarefa, e sistematização das 
aprendizagens matemáticas. A concretização da discussão da tarefa, para além dos 
vídeos, dá acesso às resoluções produzidas por cada grupo de alunos. Os casos 
multimédia oferecem ainda reflexões e interpretações da professora acerca de episódios 
de aula, obtidos em entrevista pós-aula. 
O presente estudo incide sobre o caso multimédia relativo ao 4.º ano de escolaridade 
que se desenrolou a partir de uma tarefa proposta pela professora (Figura 1) com o 
objetivo de promover o pensamento algébrico dos alunos, nomeadamente o 
reconhecimento de uma sequência numérica e das variáveis presentes, a identificação da 
relação entre elas, e a expressão da regra geral dessa relação. 

 
Figura 1: Tarefa do caso multimédia 

 

Tendo em conta o foco deste estudo, detalhamos a fase de discussão das resoluções da 
tarefa no dispositivo multimédia. Na preparação da discussão, os utilizadores conhecem 
as intenções da professora, tanto através do plano de aula como da voz da professora. 
No seguimento, são convidados a refletir sobre as intenções da professora para a 
discussão através de questões, como: “Quais os aspetos que a professora foca no plano 
de aula relativamente a esta fase de discussão da tarefa?”. Ainda sobre a preparação da 
discussão coletiva, os utilizadores têm à disposição as resoluções da tarefa realizadas 
por todos os grupos de alunos e são desafiados a selecionar, entre elas, e a sequenciar a 
ordem de entrada na discussão coletiva. Podem comparar a sua opção com a da 
professora, apresentada e justificada pela mesma. A reflexão sobre a seleção e 
sequenciação das resoluções dos alunos é aprofundada com questões específicas, como: 
“Que critérios presidem à escolha das resoluções dos alunos? Como se relacionam com 
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os objetivos para esta fase da aula?”. O quadro de intenções e ações do professor 
(Canavarro et al., 2014) disponibilizado no caso, é utilizado para promover o 
aprofundamento da reflexão sobre esta fase da discussão.  

 

O contexto da formação 

Este estudo foi realizado no âmbito de uma disciplina da área de Didática de 
Matemática de um mestrado que habilita para a docência numa universidade 
portuguesa. Nesta disciplina, os futuros professores exploraram o caso multimédia 
durante 4,5 aulas (sessões) de duas horas, com a supervisão da docente da disciplina, 
percorrendo parte das secções referentes à Tarefa matemática e à Aula (Introdução, 
Realização e Discussão da Tarefa e Sistematização das aprendizagens). Em cada sessão, 
a docente apresentou um guião com os conteúdos a explorar no caso e os futuros 
professores trabalharam a pares analisando o material e respondendo por escrito às 
questões ali propostas. No final, enviaram-nas, por email, para a docente. A partir da 
segunda, cada sessão iniciou-se com uma discussão, em grande grupo, sobre aspetos 
que a docente selecionou das respostas dos pares da sessão anterior. Finalmente, 
concluído o conjunto de sessões de trabalho, foi solicitada, aos futuros professores, a 
escrita de um texto individual, apenas com a indicação explícita de que este deveria 
consistir numa reflexão global sobre os elementos que emergiram da sua análise do caso 
multimédia, procurando relacionar as diferentes fases da aula e a sua contribuição para o 
propósito matemático da aula (a generalização de uma regra para a sequência presente 
na tarefa), e explicitando as suas próprias aprendizagens através do trabalho realizado. 
 

Metodologia  

A metodologia adotada é de natureza qualitativa e assenta na análise documental das 
reflexões escritas dos futuros professores. Os dados foram recolhidos em anos letivos 
consecutivos (14/15 e 15/16), a duas turmas diferentes numa mesma disciplina, 
lecionada pela mesma docente, com um total de 14 futuros professores, entre os 22 e os 
55 anos. A maioria destes não tinha experiência de ensino. 

O propósito do estudo foi o de analisar as potencialidades do uso do caso multimédia, 
com estes dois grupos de FP, para promover a sua compreensão acerca de práticas de 
ensino do professor que tornem visível o pensamento matemático do aluno, no 
momento discussão da atividade realizada pela turma. Assim, procurámos identificar no 
quadro de ensino exploratório adotado (Canavarro et al.,2014) os aspetos particulares da 
prática que se ligam com a intenção de dar visibilidade ao pensamento do aluno, no 
momento da discussão, dado que este quadro abrange um conjunto de intenções e ações 
mais alargado. Considerando a especificidade do quadro de Sun e van Es (2015) sobre 
práticas de ensino para tornar visível o pensamento do aluno, comparámos cada 
intenção e ação dos dois quadros e ajustámo-las de acordo com o que nos pareceu ser a 
ideia preponderante da prática de ensino exploratório presente no caso multimédia que 
os FP analisaram. Definimos três categorias para as práticas da professora, cada uma 
constituída por um conjunto de ações (Quadro 3) que orientaram a análise de dados 
referentes à primeira questão em estudo. Não havendo espaço para explicitar todo o 
processo de construção deste quadro de análise, ilustramos, por exemplo, relativamente 
à última categoria Apoiar as interações entre alunos que esta se distingue da do quadro 
de Sun e van Es (2015) (Perseguindo o pensamento do aluno), dado privilegiar a 
dimensão dialógica de construção de conhecimento no momento de discussão da 
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atividade realizada pelos alunos e, como tal, desloca para a turma a responsabilidade de 
questionar e confrontar ideias para tornar visível o pensamento dos alunos. 
 

Quadro 3 – Categorias de análise das práticas do professor para tornar visível o pensamento do aluno 

 
Após a leitura atenta das reflexões finais escritas pelos FP, referidas na secção anterior, 
assinalámos, em cada uma delas, referências à prática da professora que se integrassem 
nas categorias e subcategorias deste quadro e, em simultâneo, procurámos identificar os 
recursos do caso multimédia de que estes se serviam para explicitar ou fundamentar as 
suas ideias. No entanto, essa identificação nem sempre pode ser concretizada, pois por 
vezes as reflexões são omissas quanto a esse aspeto. 

 

Resultados 

Na tabela 1 são apontadas o total de ocorrências nas reflexões finais dos FP para cada 
item considerado no quadro de análise. É de notar que alguns FP se referiram mais do 
que uma vez a alguns destes elementos mas apenas foram contabilizadas as ocorrências 
que diferiam quanto ao seu conteúdo. Na tabela incluímos também o número de FP que 
refere cada uma das subcategorias (número entre parêntesis). 
Observa-se que a prática de promover a explicitação do pensamento do aluno é a mais 
referida pelos FP, embora uma das ações da professora (atender e dar continuidade às 
ideias do aluno) apenas é referida por cinco deles. Já na prática de promover a 
construção conjunta do conhecimento, observamos que a ação colocar à discussão a 
diferença e eficácia das resoluções dos alunos é destacada por todos os FP e é de todas 
as ações do quadro a que recebe um maior número de referências. Por último, o domínio 
Apoiar as interações entre alunos é o que recebe menor atenção nas reflexões dos FP, 
em particular a ação de incentivar o questionamento para clarificação de ideias 
apresentadas ou esclarecimento de dúvidas, que apenas é mencionada por seis FP. 
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Tabela 1 – Número de referências às práticas para tornar visível o pensamento do aluno 
 

 
 

De seguida, explicitamos e discutimos os resultados respeitantes a cada uma das 
categorias consideradas, apresentando evidência das reflexões dos futuros professores. 
Em simultâneo, destacamos os recursos de que os futuros professores se servem para 
explicar e fundamentar as suas ideias (em itálico). 
1. Promover a explicitação do pensamento do aluno 

a. Dar espaço às ideias do aluno. Como a fase da aula que foi visionada se centra na 
apresentação e discussão das resoluções dos grupos selecionados pela professora e que 
foi alvo de análise pelos FP, através de diversos recursos digitais do caso multimédia 
(plano de aula, entrevista com a professora, resoluções dos alunos e episódios vídeo), 
não é de estranhar que todos refiram a oportunidade que esta deu aos grupos 
selecionados para participarem na aula. 

Um primeiro aspeto que se salienta nas reflexões dos FP quanto à ação da professora 
para tornar visível o pensamento dos alunos é o facto de ela possibilitar que estes 
apresentem as suas estratégias de resolução, pretendendo que explicitem o seu 
raciocínio e assumam a autoria pelas suas ideias. Alguns FP referem também que a 
professora procura garantir que os restantes alunos acompanham e percebem o que está 
a ser apresentado. 

A professora planeou que pares de alunos apresentariam à turma generalizações da 
regra, distintas ao nível da tipologia da expressão utilizada, e naturalmente distintas 
ao nível dos raciocínios que expressam. (Ivo)  

Com efeito, tal como se pode observar no exemplo da professora Célia, poderá ser 
necessário orientar ainda os alunos na apresentação dos seus resultados, 
nomeadamente auxiliando-os na forma como expõe as suas ideias – “Mais devagar, 
mais pausadamente, não é mais devagar na voz. (…)” (Leandro) 
 

Um outro aspeto que sobressai das reflexões de alguns FP é o facto de a professora não 
impor constrangimentos aos alunos que vão apresentar as suas resoluções. Depreende-se 
que valorizam o facto de esta permitir que os alunos tomem decisões sobre o conteúdo e 
forma da sua apresentação e também de lhes conceder tempo para se expressarem, não 
os interrompendo precocemente: 
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Nesta fase, destaco a liberdade que os alunos tiveram e utilizaram, para se 
expressar, recorrendo às representações mais familiares ou com que se sentem 
confortáveis. (Olga) 
 
Em todos os episódios da discussão [vídeo], a Professora deixava o grupo dos 
alunos escolhido expor a sua resolução, não interrompendo. (Helena) 
 

Portanto, verifica-se que todos os FP reconhecem que, nesta fase da aula de discussão 
das resoluções, a professora dá grande visibilidade ao pensamento dos alunos, pela 
forma como a organiza e pelo papel que assume ao orientar as intervenções destes. 

b. Atender e dar continuidade às ideias do aluno. Este é o domínio menos explicitado 
nas reflexões dos FP (Tabela 1), o que não quer dizer que estes não tenham reconhecido 
que a professora está atenta às ideias dos alunos, como os exemplos no ponto anterior 
evidenciam e, em particular, que as sinaliza para toda a turma, em determinados 
momentos. Assim, alguns FP identificam que a intervenção da professora é bastante 
reduzida quando os alunos estão a apresentar, dando-lhes grande protagonismo mas que, 
ainda assim, intervém em função do que observa ser necessário, para que todos os 
alunos possam entender as ideias dos colegas. 

 
A professora só interveio quando necessário, (…) reduzindo o ritmo ou 
reorientando quando se apercebia que poderia haver alunos que não estivessem a 
acompanhar outros de raciocínio mais rápido [vídeo]. (Gilberto) 
 
Quando um dos grupos estava a apresentar a sua estratégia aos restantes, a 
Professora só interveio, colocando perguntas quando surgiu uma dúvida geral e só 
validou no final. [vídeo] (Denise) 
 

c. Aprofundar o pensamento do aluno. Encontramos variadas referências a este 
domínio, o que evidencia o reconhecimento, por parte dos FP, de aspetos marcantes do 
ensino exploratório adotado (presente no quadro do ensino exploratório). Assim, é 
amplamente identificado pelos FP que este constitui um momento em que cada grupo de 
alunos não só apresenta as suas resoluções da tarefa mas também as explica e discute 
com a turma. Em várias reflexões é apontada a intenção da professora levar os alunos a 
explicarem “como” chegaram à generalização pretendida (“a regra”). 

 
a professora Célia pede aos grupos [vídeo] que fizeram as resoluções selecionadas 
que as exponham à turma e que expliquem as razões que os fizeram tomar tais 
abordagens. (Raúl) 

Remetendo para a parte do plano de aula referente a esta fase, a professora aponta 
aquela que, segundo o meu ponto de vista, é uma regra de ouro (…): “a discussão 
deve centrar-se não só na expressão da regra, como também na forma como 
descobriram essa regra”. (Nádia) 

Nas reflexões, a explicação surge, por vezes, em associação com justificação das 
estratégias adotadas pelos alunos. Estes FP parecem evidenciar um reconhecimento de 
que, em certa medida, já estava interiorizada pelos alunos uma forma de participação na 
discussão em que era assumida não só a necessidade de explicação mas também de 
justificação e defesa das suas ideias perante o questionamento dos colegas. Isto terá sido 
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reforçado pelo facto de a professora não ter validado previamente as respostas dos 
alunos. 

No momento da apresentação, os alunos ainda não tinham o aval da Professora, 
tendo eles de demonstrar aos colegas que a sua resolução estava correta [vídeo]. 
(Nuno) 

É o momento em que os alunos apresentam as suas ideias e são confrontados com 
as ideias dos colegas, gerando-se um debate enriquecedor em torno de diferentes 
ideias matemáticas desenvolvendo a capacidade de argumentação e o espírito 
crítico. (Gabriel) 

Como referimos, existem numerosas referências nas reflexões dos FP não só à ação de 
explicar mas também à de justificar por parte dos alunos. O solicitar, por parte da 
professora, de justificações aos alunos, poderia estar ligado ao “como” obtiveram a 
expressão geral, mas também à necessidade de estes explicarem o porquê das suas 
afirmações. Assim, no excerto seguinte, é destacada a ação da professora, através do 
questionamento, com o intuito de levar os alunos a explicitarem o motivo matemático 
subjacente a uma regularidade encontrada, relacionada com a generalização que estava a 
ser discutida.  

[a professora] tentava que os alunos justificassem as suas estratégias como é 
visível na apresentação do grupo da Carolina e Daniel, em que a professora 
insistia com os alunos para explicarem as regularidades evidenciadas na 
exploração da tabela, “Porque é que é sempre mais quatro?”… “Mas porquê?” 
[vídeo] (Helena) 

Encontramos, assim, um reconhecimento significativo por parte dos FP de que a prática 
da professora, no momento de discussão, leva à explicitação do pensamento dos alunos. 
A análise de dados revela que os FP se apoiam, principalmente, nos episódios 
visionados e também, em alguns casos, no plano de aula disponibilizado, para ilustrar 
ou sustentar as suas afirmações. No entanto, em diversas reflexões, os FP não aludem a 
um recurso específico do caso multimédia, sendo plausível que quando fazem 
afirmações de natureza mais geral, se apoiem também nas leituras de natureza mais 
teórica que fizeram, no texto do “Sintetizando” ou no próprio quadro do ensino 
exploratório. 

2.Promover a construção conjunta de conhecimento 
a. Colocar à discussão a diferença e eficácia matemática das resoluções dos alunos. 
Apenas uma das reflexões não se refere a esta dimensão da ação da professora, 
enquanto vários FP fazem-lhe mais do que uma referência. Está bem patente nos dados 
analisados, o reconhecimento da ação da professora de selecionar e colocar em 
confronto algumas resoluções, evidenciando não só as diferenças entre elas mas também 
as conexões que é possível estabelecer. Estas reflexões denotam, por parte dos FP, uma 
valorização de aceder ao pensamento matemático dos alunos. De facto, diversos registos 
dos FP são bastante específicos neste foco, evidenciando o reconhecimento do propósito 
principal da professora com esta tarefa. 

A fase de discussão e de consolidação de conhecimentos tinha como propósito 
que os alunos percebessem a origem da regra encontrada e que, por meio das 
outras resoluções encontradas, percebam que várias são as vias para chegar ao 
mesmo resultado. (Nuno) 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

337 
	

Creio que a ordem e diversidade das expressões da regra escolhidas pela 
professora pretende mostrar aos alunos que existem diferentes formas de 
expressão matemática, e que o fundamental é o pensamento algébrico em si, 
podendo o formalismo da linguagem simbólica indo sendo desenvolvido como 
consequência, e não como causa deste. [entrevista] (Ivo) 

A discussão em torno da eficácia das diferentes estratégias apresentadas é também 
referida por vários FP, expressando, habitualmente, um reconhecimento de como 
através do confronto de estratégias com diferentes níveis de sofisticação, tanto quanto 
ao nível de generalização como de simbolização matemática, pode resultar a construção 
de conhecimento. Alguns FP indicam, adicionalmente, que este confronto das diferentes 
resoluções favorece que os alunos venham, futuramente, a ensaiar outras estratégias 
mais adequadas ou eficazes.  

Este momento da aula tem como objetivo proporcionar aos alunos a observação 
de diferentes estratégias, mostrando os vários pontos positivos e negativos de cada 
uma delas, o que permitir-lhes-á uma escolha da metodologia mais adequada para 
a resolução de futuras tarefas. (Raúl) 

Após algumas explicações dos alunos, argumentações sobre as ideias partilhadas, 
questões da Professora (…), os alunos reconheceram então a diferença entre as 
duas representações simbólicas utilizadas e a professora reforçou (…) a 
possibilidade de existirem regras diferentes para uma mesma situação, umas mais 
eficazes que outras, permitindo o desenvolvimento da linguagem simbólica, da 
generalização e da capacidade de comunicação. [vídeo] (Helena) 

b. Identificar e colocar à discussão erros matemáticos dos alunos. Esta dimensão está 
pouco presente nas reflexões dos FP, embora tenham analisado no caso multimédia um 
episódio em que a professora conduz a turma à identificação de uma imprecisão na 
linguagem de um dos grupos e que é, inclusivamente, referido de forma apreciativa em 
algumas reflexões.  

Este desafio do professor mostra-se interligado com a fase anterior, pois o 
professor não escolhe resoluções com respostas certas, mas consoante [de acordo 
com] os argumentos que os alunos apresentaram perante as resoluções que 
fizeram durante o trabalho autónomo, assim como as suas dúvidas. (Vasco) 

A discussão da tarefa e a forma como foi implementada na sala de aula parece-me 
um meio muito eficaz de, entre outros: (…) Corrigir possíveis erros nas 
resoluções apresentadas. (Nádia) 

Assim, verificamos que relativamente aos recursos, também nesta dimensão, os FP 
parecem apoiar-se bastante nos vídeos observados, no entanto, surgem também 
referências à entrevista realizada com a professora e ao plano por ela elaborado. A 
análise das resoluções dos alunos e o seu confronto com a escolha que a professora fez 
das que seriam discutidas, parece também ter sido importante para compreenderem as 
razões de tal escolha em função do propósito matemático da aula.   

3. Apoiar as interações entre os alunos 

a. Incentivar o questionamento para clarificação de ideias apresentadas ou 
esclarecimento de dúvidas. Nas reflexões dos FP, verifica-se um reconhecimento do 
papel da professora na promoção das interações entre os alunos, como forma de tornar 
visível o pensamento destes. No entanto, no que diz respeito à responsabilização que é 
dada aos alunos para questionarem os seus pares, verifica-se que apenas menos de 
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metade dos FP lhe fazem uma referência explícita. Ainda assim, quando a referem, 
fazem-no de um modo bastante positivo. A partir da liberdade de intervenção que a 
professora concede à turma, pode-se subentender que terão compreendido que os alunos 
estariam à vontade para colocar as suas questões e que, possivelmente, a professora já 
não precisaria de os provocar. 

observei que os alunos estavam empenhados e envolvidos na exposição e 
explicação das suas estratégias de resolução e nos seus raciocínios e que os 
colegas participavam ativamente colocando dúvidas e fazendo comentários 
[vídeo] (Helena) 

Observa-se também no plano de aula o conhecimento que a professora tem da 
turma, esperando que seja bastante participativa, deixando-os colocar questões e 
fazer comentários às resoluções que vão ser apresentadas pelos colegas. (Beatriz) 

b. Incentivar análise, confronto e comparação entre resoluções. Neste domínio, 
encontramos um número bastante mais elevado de referências. É reconhecido que a 
gestão das interações entre os alunos e a garantia de participação de todos, constituem 
grandes desafios para a professora, para os quais necessita de se preparar. A postura da 
professora, nomeadamente, a sua movimentação neste momento da aula, é identificada 
como um fator que provoca a interação entre os alunos. 

Estes momentos de discussão permitiram também que um aluno tipicamente mais 
introvertido ou reservado pudesse sentir-se mais à vontade para intervir e 
participar no debate, desenvolvendo assim a sua confiança (…) [vídeo] (Nuno) 

e senta-se numa das mesas dos alunos para deixar de ser o foco durante as 
apresentações dos grupos, permitindo assim o debate entre cada grupo que está a 
apresentar a sua resolução e a restante turma. [vídeo] (Raúl) 

Numa das reflexões, observa-se um comentário crítico relativamente à atuação da 
professora num dos episódios visionados, em relação ao qual o FP considera que a 
professora não terá incentivado suficientemente os alunos a confrontarem as resoluções 
apresentadas. 

será uma perspetiva crítica a explorar em futuras aplicações do caso (por exemplo 
a níveis mais avançados ou numa turma em que alguns alunos tendam a 
‘defender’ a sua solução face às demais), levar os alunos a pronunciarem-se sobre 
vantagens e desvantagens relativas presentes em diferentes soluções válidas. 
(Gilberto) 

Neste domínio, observa-se que as reflexões dos FP se centram essencialmente nos 
episódios visionados, manifestando que deram atenção particular às interações que 
ocorreram e como estas foram geridas pela professora. Adicionalmente, encontramos 
referência ao plano de aula onde observaram a preocupação da professora com o modo 
como iria gerir esse momento, caso a participação dos alunos não fosse a esperada. 

 

Discussão e conclusão 

Procurámos compreender as potencialidades do uso de um dispositivo multimédia para 
promover a compreensão de futuros professores acerca de práticas de ensino 
exploratório que tornem visível o pensamento matemático do aluno, no momento de 
discussão coletiva. As reflexões dos futuros professores sobre a prática letiva retratada 
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no caso evidenciam o reconhecimento de um conjunto importante de ações da 
professora que enformam tais práticas. 
Entre as ações mais referidas pelos futuros professores destacam-se dar espaço às 
ideias e aprofundar o pensamento do aluno, as quais contribuem para a explicitação do 
pensamento do aluno. Em particular, no que diz respeito à segunda destas, é possível 
verificar que os futuros professores focam-se no questionamento da professora que leva 
os alunos não só a explicar mas também justificar as suas ideias. Neste primeiro 
domínio, o menor número de referências à ação de atender e dar continuidade às ideias 
do aluno, quando a aula visionada contempla esse tipo de situações, deve levar a um 
aprofundamento do que pode estar na sua origem, suportado por outros elementos da 
análise do caso realizada pelos FP. 

A inclusão neste framework de elementos do quadro de ensino exploratório, associados 
à construção conjunta do conhecimento e às interações entre alunos, para além das 
dimensões presentes no quadro de Sun e van Es (2015), permite abranger duas 
dimensões que nos parecem fundamentais para que os futuros professores tomem 
consciência do objetivo da discussão na aula de Matemática, na perspetiva do ensino 
exploratório. Uma delas diz respeito à compreensão do contributo da discussão das 
diferentes resoluções para a construção do conhecimento visado pela tarefa proposta, a 
outra, ao reconhecimento da natureza social e dialógica da aprendizagem e, como tal, a 
importância das interações entre os alunos. 

As reflexões da maioria dos futuros professores não se situam em aspetos gerais sobre o 
ensino exploratório, mas antes em elementos do caso, o que evidencia raciocínio para a 
interpretação de uma prática concreta. Os futuros professores servem-se dos diversos 
recursos digitais disponibilizados no caso multimédia (plano de aula, resoluções dos 
alunos, vídeos de aula e entrevistas à professora) para explicitar e fundamentar as suas 
aprendizagens, observando-se, no entanto, que os vídeos assumem grande destaque. 
Este resultado vem ao encontro de muitos estudos que mostram as potencialidades dos 
vídeos para apoiar os futuros professores a desenvolver uma visão de práticas de ensino 
inovadoras (Santagata & Guarino, 2011; Sun & van Es, 2015), como é o caso do ensino 
exploratório. É notório também que a análise do plano de aula integrado no dispositivo 
multimédia permitiu que os futuros professores percebessem certas dimensões da 
prática da professora, ajudando-os a compreender certas opções e a interpretar os 
próprios vídeos. Em alguns casos, não é possível perceber, a partir das reflexões 
elaboradas pelos FP quando estes mencionam o planeamento, se se referem somente à 
informação constante do plano disponibilizado no caso ou também à entrevista 
realizada à professora onde, de igual modo, são antecipadas as suas intenções para esta 
fase da aula. Podemos também depreender que a própria análise das resoluções dos 
alunos disponibilizadas no dispositivo tenha ajudado a compreender melhor as 
intenções da professora para a discussão das resoluções, mas a limitação do instrumento 
usado não permite tirar conclusões sobre este aspeto. Parece-nos que o caso multimédia 
funciona como um todo, permitindo olhar segundo múltiplos pontos de vista para a 
prática de promover discussões que tornem visível o pensamento matemático dos 
alunos. Contudo, será importante confrontar os resultados obtidos por este método com 
outros elementos decorrentes da atividade realizada pelos FP no caso multimédia. 
Também um aspeto não considerado neste estudo e que deve ser ponderado em futuras 
investigações, é o próprio contexto em que a formação ocorreu e o papel assumido pelo 
formador no acompanhamento do trabalho de análise do caso pelos FP e sua discussão 
coletiva.  
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A adoção de um framework específico da prática de ensino no que diz respeito à fase de 
discussão numa aula de ensino exploratório veio permitir salientar que uma das 
potencialidades deste tipo de ensino é, justamente, ajudar a compreender como os 
alunos pensam e a usar essa compreensão para os apoiar na construção do seu 
conhecimento. 
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Resumo: Este estudo diz respeito a uma experiência de formação com futuros 
professoras e educadores de uma LEB. Trata-se de uma investigação sobre a prática, no 
contexto de uma unidade curricular eletiva sobre Geometria Dinâmica. O seu objetivo é 
analisar o papel do Geogebra no desenvolvimento do raciocínio geométrico, 
particularmente no modo como um grupo de futuros professores estrutura 
geometricamente as figuras a partir de uma tarefa de natureza exploratória. Os dados 
apresentados, recolhidos a partir da observação das aulas e das produções escritas dos 
portefólios, são relativos à realização de uma tarefa centrada na realização de 
construções geométricas. Os resultados mostram que a realização deste tipo de atividade 
no Geogebra promove a estruturação espacial e geométrica, começando pela perceção 
de elementos e relações que permitem a construção dinâmica, para posterior descrição 
através de conceitos formais que são veiculados pelas ferramentas do AGD. 

Palavras-chave: geometria, estruturação, visualização, Geogebra, formação inicial. 

 

Introdução 
Os ambientes de geometria dinâmica (AGD) tornaram-se populares desde o início da 
década de 90 e o aparecimento do Geogebra, de acesso livre e disponível para 
diferentes plataformas, veio reforçar a sua disseminação. Este software, inicialmente 
concebido para o ensino secundário, tem vindo a ser modificado e explorado de modo a 
abranger outros ciclos de ensino, do pré-escolar ao ensino superior. Ao mesmo tempo, a 
investigação tem mostrado o interesse em envolver alunos de diferentes idades em 
atividades com recurso aos AGD, quer na aprendizagem de conceitos, quer no 
desenvolvimento do raciocínio (Sinclair & Yerushalmy, 2016). Em particular, Hanna e 
Sidoli (2007) afirmam que os AGD constituem um meio promissor no desenvolvimento 
da capacidade dos alunos para conjeturar, refletir e interpretar as relações encontradas e 
ainda encontrar justificações e provas. 

Naturalmente, para que a realização deste tipo de trabalho na sala de aula seja possível, 
o professor precisa de se apoiar num sólido conhecimento profissional, nas suas 
diferentes vertentes, em particular o conhecimento matemático. Para isso, é necessário 
continuar a dar atenção à forma como os programas de formação podem contribuir para 
melhorar este conhecimento, em particular tirando partido dos AGD, uma sugestão que 
seguimos neste trabalho (Jones & Tzekaki, 2016). Assim, esta comunicação tem como 
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objetivo principal compreender o papel do Geogebra no desenvolvimento do raciocínio 
geométrico, particularmente na forma como um grupo de futuros professores estrutura 
geometricamente as figuras, a partir de uma tarefa de natureza exploratória.  

 

A formação inicial de professores e o papel dos AGD 

Segundo o NCTM (1994), o conhecimento matemático dos professores deve incluir o 
domínio de diferentes tipos de raciocínio matemático, formas de resolver problemas e 
de comunicar Matemática eficazmente, a compreensão de conceitos, de procedimentos 
específicos e do processo de fazer Matemática. No caso da geometria, o NCTM (1994) 
afirma ainda que os professores dos anos iniciais devem compreender como ela é usada 
para descrever o mundo em que vivemos e resolver problemas, saber analisar figuras bi 
e tridimensionais, produzir argumentações e justificações e privilegiar a visualização 
espacial. 

A forma como os programas de formação procuram desenvolver o conhecimento é 
também relevante. Em Portugal, o documento produzido por Albuquerque et al. (2005) 
sugere que a formação dos professores deve desenvolver-se em torno de atividades 
próprias da Matemática (como a formulação e resolução de problemas) e incluir 
processos a ela associados (formulação de conjeturas, teste e validação, argumentação, 
prova e refutação), sem ignorar o recurso à tecnologia ou outras ferramentas e materiais 
– uma orientação consistente com a ideia de que os futuros professores se devem 
envolver na aprendizagem ou reaprendizagem da Matemática que ensinarão 
futuramente, de uma forma consistente com as recomendações da educação matemática 
(Ponte & Chapman, 2016). 

Todavia, no caso particular da geometria, Jones e Tzekaki (2016) referem que os 
estudos sobre o conhecimento geométrico dos professores e futuros professores indicam 
que continua a ser necessário dar atenção à forma como estes desenvolvem a 
compreensão de objetos bi e tridimensionais, havendo resultados relevantes que 
confirmam o interesse da utilização da tecnologia na resolução de problemas e na 
demonstração, em particular dos AGD. 

Os AGD são uma família de programas assentes na mesma funcionalidade: fornecem 
um conjunto de ferramentas de construção (e medição) rigorosas que permitem 
construir elementos livres (por exemplo, segmentos ou pontos arbitrários), podendo ser 
movidos ou transformados quando arrastados por um cursor, e outros elementos 
construídos a partir daqueles (designados por dependentes) e que se ajustam 
automaticamente de forma a preservarem todas as relações de dependência da 
construção inicial (King & Shattschneider, 2003). Estas caraterísticas tornam possível 
uma outra funcionalidade salientada por Mariotti (2001) que é a manipulação das 
figuras através do arrastamento mantendo as suas propriedades. Por um lado, a 
manipulação da construção faz emergir as suas propriedades que se mantêm invariantes 
ao arrastamento e, por outro, funciona como um teste que permite validar se a 
construção está ou não correta (frequentemente apelidado “teste do arrastamento”). 

King e Shattschneider (2003) apresentam oito razões para utilizar os AGD: (i) tirar 
partido do rigor das construções geométricas e das suas medições que conduz a um 
elevado grau de confiança nos resultados obtidos; (ii) promover a visualização, já que o 
AGD “ajuda os alunos a ver [itálico dos autores] o que significa um facto verdadeiro em 
geral” (p. 10); (iii) incentivar a exploração, investigação e descoberta conduzindo à 
formulação de questões (em especial, a questão “e se?”) e conjeturas, bem como o seu 
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teste; (iv) motivar para a demonstração, pois a evidência experimental oferece a 
convicção necessária para tal empreendimento, além de que o próprio AGD pode 
fornecer pistas para úteis para a construção dessa demonstração; (v) apoiar a 
compreensão das transformações geométricas, pois ao testemunharem os efeitos destas 
transformações, os alunos percebem que não são meras fórmulas simbólicas e 
apercebem-se melhor das suas propriedades; (vi) apoiar a compreensão dos lugares 
geométricos, particularmente de algumas curvas clássicas para as quais é usada, na 
maioria das vezes, uma abordagem analítica; (vii) fornecer oportunidades de simulação 
de uma enorme variedade de situações; e (viii) possibilitar a criação de micromundos 
através da utilização de scripts que produzem novas ferramentas, permitindo a 
exploração de geometrias não-euclidianas. 

Segundo Battista (2007), uma das ênfases que tem sido dada à utilização dos AGD é a 
investigação de figuras geométricas a partir da sua manipulação, o que facilita que os 
alunos deixem de pensar nas figuras de forma holística para pensar nas suas 
propriedades. Uma outra ênfase que é dada aos AGD diz respeito à realização de 
construções geométricas. Laborde (2001) compara este tipo de atividade quando 
realizada com recurso a um AGD (no caso o Cabri-Géomètre) versus com recurso a 
papel e lápis. Na sua opinião, quando fazemos construções com papel e lápis, a 
atividade é muitas vezes controlada pela perceção em vez de ser orientada pelas 
propriedades da figura. Ao contrário, num AGD não é possível construir um quadrado 
“a olho” e é necessário mobilizar um conjunto de propriedades que possam definir a 
figura, as quais são veiculadas através das ferramentas usadas na construção. Mas se os 
alunos souberem aplicar as propriedades corretamente, podemos então perguntar-nos, 
como Battista (2007), o que aprenderam com a atividade? Segundo este autor, 

talvez nenhum conhecimento novo foi adquirido, mas ao invés, o 
conhecimento e o raciocínio dos alunos foi aprofundado e enriquecido. O 
processo de aplicar conceitos conhecidos a novas situações requere a sua 
interiorização, tornando-os mais poderosos. Ou talvez novas conexões entre 
propriedades tenham sido construídas ou estendidas (p. 878).  

Uma outra resposta possível para a questão anterior implica recorrer ao conceito de 
“olho geométrico”, da autoria do matemático do início do século XX Charles Godfrey, e 
recuperada por Fujita e Jones (2002). “Olho geométrico” significa “o poder de ver as 
propriedades geométricas destacadas da figura” (Fujita & Jones, 2002, p. 385). Na 
opinião daqueles investigadores, o conceito de Godfrey pode ser uma ferramenta 
potente para promover a intuição geométrica e deveria ser treinada em todos os estádios 
da aprendizagem da geometria. Na verdade, existe uma clara ligação entre a atividade 
de realizar construções num AGD e o desenvolvimento do “olho geométrico”, na 
medida em que aquela atividade implica, como referimos, identificar as propriedades 
que permitem definir a construção. Desta forma, uma outra possível consequência da 
atividade de realizar construções no AGD é o desenvolvimento da intuição. 

Finalmente, um outro conceito que pode trazer alguma luz a esta questão, diz respeito à 
estruturação espacial e geométrica, proposto por Battista (2008). Este investigador 
formulou uma categorização para analisar o raciocínio geométrico que parte da teoria de 
van Hiele e estabelece três níveis, correspondentes a graus de sofisticação diferentes: a 
estruturação espacial, a estruturação geométrica e a estruturação lógica/axiomática. A 
estruturação espacial é um tipo especial de abstração correspondente ao ato mental de 
construir uma organização ou uma configuração para um objeto ou conjunto de objetos, 
através da identificação das suas componentes, da forma como se combinam e 
relacionam. A estruturação geométrica descreve a estruturação espacial através de 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	

344 
	

conceitos formais, tais como congruência, paralelismo, ângulo, transformações 
geométricas ou sistemas de coordenadas. A estruturação geométrica assenta na 
estruturação espacial, isto é, para que seja possível estruturar geometricamente um 
objeto, é necessário que o indivíduo tenha interiorizado a estruturação espacial 
correspondente. A estruturação lógica/axiomática organiza formalmente os conceitos 
geométricos num sistema para que as suas relações possam ser estabelecidas através de 
dedução lógica. Para operar a este nível, é necessário que a estruturação espacial atinja 
um nível “simbólico”, ou seja, que as afirmações verbais ou simbólicas possam 
substituir os próprios modelos mentais. 

De certa forma, a noção de “olho geométrico” e de estruturação estão ligadas, na 
medida que em ambos os casos é necessário destacar as propriedades das figuras. 
Contudo, a distinção de Battista (2008) entre estruturação espacial e geométrica 
permite-nos avançar mais aprofundadamente na análise desta capacidade, pelo que será 
um conceito-chave para a análise dos dados que este trabalho apresenta. 

	

Metodologia de investigação 
No ano letivo de 2015/16, a primeira autora deste artigo lecionou a unidade curricular 
eletiva Geometria Dinâmica (GD) que funcionou pela primeira vez na LEB da sua 
instituição. Este desafio implicou a conceção da unidade, em conjunto com a sua 
coordenadora10, no que diz respeito aos temas, tarefas, avaliação e modos de trabalho. A 
unidade foi dividida em dois momentos: (i) 10 aulas, dedicadas à resolução de tarefas de 
geometria organizadas em quatro temas – Resolver Problemas, Construir, Investigar e 
Criar; e (ii) 5 aulas, dedicadas à dimensão didática, projetando o trabalho do AGD com 
crianças do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos. Nas aulas, cada formando trabalhou com um 
computador, podendo discutir as suas resoluções com os seus colegas. No que respeita à 
avaliação, cada formando construiu um portefólio e, a pares, um GeogebraBook. 
O presente estudo corresponde a uma investigação sobre a prática, de natureza 
qualitativa. Esta opção decorre, por um lado, da natureza do seu objetivo – compreender 
um problema que afeta a prática – e, por outro, das potencialidades desta metodologia, 
entre as quais, contribuir para o desenvolvimento profissional e organizacional, “bem 
como gerar importante conhecimento sobre os processos educativos, útil para outros 
professores, para os educadores académicos e para a comunidade em geral” (Ponte, 
2002, p. 13). As fontes principais de dados foram os portefólios e os GeogebraBooks 
dos seis formandos que frequentaram a unidade, sobre a qual foi feita uma análise 
documental. A professora-investigadora recolheu ainda dados a partir da observação, os 
quais registou através de notas de campo.  
À exceção de Pedro que frequentava o 3.º ano da LEB, as restantes formandas 
frequentavam o 2.º ano e, simultaneamente, a unidade curricular de Geometria. Nenhum 
deles tinha experiência de trabalho com o Geogebra ou outro AGD, à exceção de Pedro 
que tinha usado o programa no ano anterior. Atendendo a que a unidade de GD é 
eletiva, a escolha por parte dos futuros professores pode ser considerada um indicador 
de que gostam de geometria e que não sentem grandes dificuldades nesta área, o que se 
veio a confirmar neste grupo. 

A análise de dados foi realizada com base num quadro de análise construído pela 
primeira autora do artigo (Brunheira, 2016), a partir dos conceitos de estruturação 
																																																																									
10	Cristina	Loureiro	
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espacial e geométrica (Battista, 2008) anteriormente apresentados. O quadro não inclui 
o nível de estruturação lógica, uma vez que este se refere a um raciocínio que opera a 
um nível simbólico que, neste caso, não consideramos relevante. Muito embora o 
quadro seja utilizado para analisar as resoluções (identificando a natureza das relações e 
o tipo de conceitos envolvidos), os descritores estão formulados com vista a caracterizar 
o nível de estruturação dos sujeitos. Todavia, salvaguardamos que a associação de um 
nível a uma resolução não significa que possamos caracterizar o nível de estruturação de 
um indivíduo unicamente com base numa tarefa/resolução, devendo apenas constituir-se 
como um indicador. 

Quadro x – Descritores dos níveis de estruturação espacial e geométrica 

Estruturação geométrica 
Níveis 

Estruturação espacial Domínio de conceitos 

N0 

Não estabelece relações 
geométricas entre as figuras e os 
seus elementos, ou não estabelece 
na maioria das vezes. 

Não domina os 
conceitos mais 
elementares e a sua 
linguagem é muito 
limitada no vocabulário 
de geometria. 

N1 

Perceciona relações geométricas 
associadas a elementos visíveis 
das figuras, mas esta perceção 
pode depender da posição das 
figuras e dos seus elementos ou do 
contexto em que estão imersos. 

Utiliza os conceitos de 
lado e ângulo, 
congruência, 
perpendicularidade e 
paralelismo no plano.  
No espaço, usa o 
conceito de vértice, 
aresta e face. 

N2 

Perceciona relações geométricas 
associadas a elementos visíveis 
das figuras em qualquer posição 
ou contexto. 

Perceciona relações geométricas 
associadas a elementos invisíveis 
das figuras, mas esta perceção 
pode depender da posição das 
figuras e dos seus elementos. 

N3 

Perceciona relações geométricas 
associadas a elementos visíveis e 
invisíveis das figuras, 
independentemente da sua posição 
ou contexto. 

Generaliza as relações 
geométricas para uma família de 
figuras. 

No plano, utiliza os 
conceitos de eixo de 
simetria, diagonal, 
mediatriz, ponto médio 
e as transformações 
geométricas. 

 

 

No espaço, utiliza o 
conceito de 
congruência, 
paralelismo e 
perpendicularidade. 
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Tarefa e resoluções dos formandos 

Os dados que apresentamos dizem respeito a uma tarefa (Figura 1) que foi resolvida no 
âmbito do tema Construir. Neste tema, pretendia-se que os formandos reproduzissem no 
Geogebra figuras, ou famílias de figuras, a partir das propriedades identificadas 
visualmente, de modo a que as construções fossem dinâmicas. Este trabalho 
corresponde assim a uma das ênfases dadas à utilização dos AGD, anteriormente 
referida. 
 

 

1. Construa cada uma das estrelas. Descreva sumariamente o processo de 
construção que usou. 

	
2. Para cada uma das estrelas obtenha um outro processo distinto de construção. 

Descreva sumariamente o processo usado. 

3. Construa outras estrelas desta família com maior número de vértices, usando 
processos de construção análogos. Generalize um dos processos de construção 
que usou. 

4. Estabeleça relações entre o número de pontas da estrela e outros elementos da 
construção. 

Figura 1 – Tarefa Construir estrelas (adaptada de Johnston-Wilder e Mason, 2005). 

 

De seguida, apresentamos excertos11 das resoluções de Inês, Carla e Pedro retiradas dos 
seus portefólios, bem como a sua análise. 
Resolução de Inês 

Nesta resolução apresentamos os dois processos utilizados por Inês, sendo que o 
processo A é descrito estritamente para as estrelas de 6 e 8 pontas e o B tem uma 
descrição generalizada à construção de qualquer estrela desta família. 

	

	

	

	

																																																																									
11 Apesar de o portefólio ter sido construído parcialmente fora da sala de aula, a tarefa foi 
resolvida em aula e as resoluções são consistentes com o trabalho feito nesse momento. 
Algumas figuras foram reproduzidas no Geogebra de modo a tornar a sua leitura mais legível. 
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Processo A 

  
Estrela de 6 pontas: Construir um hexágono regular, encontrar os pontos médios de 
cada lado e unir os pontos médios não consecutivos. Estrela de 8 pontas: O mesmo 
processo começando com um octógono. 

Processo B 

  
Construir um polígono com um determinado número de lados e construir dois 
polígonos nele a partir da união de vértices não consecutivos. 

O número de pontas das estrelas corresponde ao número de vértices do polígono 
utilizado para a sua construção. Não é possível utilizar [este processo] com base em 
polígonos regulares de número de lados ímpar, uma vez que não existem dois 
conjuntos de pontos não consecutivos que possam ser unidos. 

Figura 2 – Resolução de Inês da tarefa Construir estrelas. 

 

Ambas as construções assentam na visualização da estrela como uma figura só (ou seja, 
como um todo) e um hexágono regular (no caso da estrela de 6 pontas) onde a estrela se 
inscreve de duas formas – no processo A, os vértices da estrela coincidem com os 
pontos médios dos lados do hexágono e, no processo B, com os vértices do hexágono. 
Assim, em qualquer dos casos, são mobilizados elementos invisíveis e que foram 
criados para auxiliar a construção da estrela. Curiosamente, o processo A com que Inês 
inicia a construção é menos direto do que o processo B, já que implica a determinação 
dos pontos médios dos lados do polígono regular. Uma possível explicação para esta 
sequência é o facto de o hexágono que é visualizado no processo A estar na posição em 
que essa figura é habitualmente apresentada, o que pode ter levado a formanda a 
visualizá-lo mais rapidamente do que o hexágono no processo B. 
No que diz respeito à generalização, Inês consegue apresentar um processo que pode ser 
aplicado a qualquer estrela e estabelece uma relação entre o polígono de que parte e o 
número de vértices da estrela. Finalmente, a formanda identifica que o polígono regular 
inicial não pode ter um número de lados ímpar e apresenta uma justificação para esta 
conclusão. Desta forma, Inês apresenta uma resposta que revela uma estruturação 
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geométrica muito boa desta família de figuras, correspondente ao nível 3 do quadro de 
análise dos níveis de estruturação. 
Resolução de Carla 

Carla construiu as estrelas recorrendo a um processo idêntico ao processo B de Inês e 
outro processo, apresentado na figura 3, que descreve generalizado para qualquer 
estrela. 

   
 

1. Construir uma figura inicial de acordo com o número de pontas da estrela pretendido 
(este polígono deverá ser um polígono regular em que o seu número de vértices é 
metade do número de pontas da estrela). 2. Traçar as mediatrizes de cada um dos lados 
do polígono previamente construído para assim ser descoberto o seu centro. 3. Traçar 
uma circunferência com centro no ponto de interseção das mediatrizes e com raio até 
um dos vértices da figura. 4. Os pontos de interseção entre as mediatrizes e a 
circunferência serão os vértices da segunda figura que compõe a estrela. 

O número de pontas da estrela é o dobro do número de lados da figura que se usa 
inicialmente para a construção. 

Figura 3 – Resolução de Carla da tarefa Construir estrelas. 

 

Ao contrário do primeiro processo que utilizou, nesta construção Carla olha para a 
estrela decompondo-a em dois polígonos regulares congruentes, sendo que um deles 
constitui o ponto de partida para a construção. A determinação do segundo polígono 
implica a visualização da estrela inscrita na circunferência e, além disso, a visualização 
dos vértices do segundo polígono contidos nas mediatrizes (um conceito que não 
dominava), o que significa identifica que os vértices consecutivos da estrela são 
equidistantes entre si e ainda equidistantes do centro da estrela. No que respeita às 
relações entre elementos da construção e o número de pontas da estrela, identifica que 
este é o dobro do número de vértices do polígono inicial, mas não justifica porquê. 

Desta forma, Carla apresenta também uma estruturação geométrica muito boa desta 
família de figuras, identificando várias relações entre os seus elementos, recorrendo a 
elementos visíveis e invisíveis, com recurso a conceitos que evidenciam essas relações, 
como sejam a circunferência e a mediatriz, o que corresponde igualmente ao nível 3. 

Resolução de Pedro 

O segundo processo a que Pedro recorre e que apresentamos na figura 4, tem uma 
primeira formulação para a estrela de 6 pontas e uma segunda generalizada a qualquer 
número de pontas. 
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Construção de um polígono regular de 3 lados. Marcam-se as mediatrizes dos lados 
para encontrar o ponto de interseção. O passo seguinte consiste na rotação da figura em 
torno do ponto de interseção e amplitude 60º = (360/(3×2)) 

Começar com qualquer polígono regular de x lados e rodá-lo em torno do ponto central 
com uma amplitude de 360º/(nº lados do polígono×2) 

Número de pontas = nº de lados do polígono inicial × 2 

Número de pontas = 360/amplitude de rotação 
Figura 4 – Resolução de Pedro da tarefa Construir estrelas. 

 

Neste processo, Pedro olha para a figura da mesma forma que Carla, ou seja, 
decompondo a estrela em duas figuras congruentes. A sua resolução acaba por ser 
equivalente à da sua colega porque recorre às mesmas relações – a equidistância entre 
os vértices consecutivos da estrela e entre estes e o centro da estrela. Contudo, Carla 
parece olhar para a estrela de um ponto de vista estático, enquanto Pedro visualiza o 
“movimento” de rotação do primeiro polígono de forma a obter o segundo e assim 
construir a estrela. 

No que respeita às relações entre elementos da construção e o número de pontas da 
estrela, Pedro estabelece duas relações válidas – com a amplitude de rotação e com o 
número de lados do polígono inicial. Além disso, generalizou o processo de construção 
mobilizando uma terceira relação entre a amplitude do ângulo de rotação e o número de 
lados do polígono inicial. Desta forma, tal como as suas colegas, Pedro apresenta uma 
estruturação geométrica muito boa, correspondendo igualmente ao nível 3. 
Resolução de Luísa 

Finalmente, refiro ainda a resposta de Luísa que generalizou o mesmo processo de 
construção utilizado por Pedro. No que respeita a esta formanda, esta resolução deve ser 
destacada pelo facto de, no momento em que resolveu a tarefa, ainda não tinha sido 
lecionado o tópico referente às isometrias na unidade de Geometria. A formanda tinha 
apenas uma ideia, que explicitou à professora, de que rodando o triângulo inicial de uma 
certa forma, seria possível obter o segundo triângulo e formar a estrela. Pediu ajuda para 
saber se o Geogebra poderia executar esse “movimento”, pelo que lhe foi explicado 
como funcionava a ferramenta “Rotação”. Apesar da sua ideia, Luísa não sabia que a 
caracterização dessa transformação está dependente de um ponto (o centro), mas achou 
natural a indicação de um ângulo de rotação. 

Luísa produz uma generalização diferente no que respeita à relação entre o número de 
lados do polígono inicial e a amplitude do ângulo de rotação: 
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“Para polígonos regulares com número de lados par, amplitude = 180º/nº de lados 

Para polígonos regulares com número de lados ímpar, amplitude = 180º” 
Apesar de esta generalização ser subdividida em dois casos, podendo assim ser 
considerada “menos poderosa”, tem a vantagem de utilizar um valor constante para o 
caso do número de lados do polígono inicial ser ímpar. Esta generalização pode 
significar que Luísa identifica que, nestes casos, basta que o polígono original sofra uma 
rotação de meia-volta sobre si mesmo para obter a estrela pretendida. 
 

Discussão 

As resoluções que apresentámos são todas válidas e todos os participantes foram bem-
sucedidos na resolução da tarefa, tendo elaborado as construções através de processos 
diferentes e mostrando ainda grande envolvimento na atividade. O facto de esta tarefa 
ter sido escolhida para constar no portefólio individual por cinco dos seis elementos que 
constituía o grupo de formandos, constitui também um indicador de que o trabalho 
realizado foi considerado bastante significativo. Na verdade, este aspeto foi referido por 
todos e as reflexões constantes nos portefólios suportam algumas das conclusões desta 
investigação que passaremos a apresentar. 
A principal conclusão que pretendemos destacar é que o Geogebra potencia 
significativamente a estruturação geométrica, o que deriva de diferentes características e 
potencialidades que reconhecemos no AGD. Começamos com duas características – a 
facilidade de utilização e o rigor das construções – as quais associamos a duas 
potencialidades – a promoção da intuição e da exploração. De facto, como aconteceu 
com Luísa, por vezes os formandos começavam a construção partindo da intuição de 
que a utilização de algumas propriedades ou elementos da figura (ou figuras auxiliares) 
poderiam ser úteis, mas sem certeza. A possibilidade de testar facilmente essas 
conjeturas através de uma construção rápida e rigorosa, ou voltar atrás caso não se 
verificassem, foi um aspeto determinante, como podemos reconhecer nas palavras de 
Inês: 

Com a aplicação do Geogebra, foi possível explorar diferentes formas de 
construção de estrelas utilizando polígonos, retas, pontos médios, retas 
paralelas, entre outros, de forma fácil, simples e com rigor. A não utilização 
desta aplicação traduzir-se-ia num processo longo e relativamente difícil, 
especialmente no momento de construção dos polígonos regulares utilizados 
como base para a construção das estrelas. (Portefólio) 

 

Outra potencialidade do Geogebra que emergiu em alguns momentos é a promoção da 
justificação. De facto, a possibilidade de testar a validade das construções quase num 
processo de tentativa e erro, não significa que os formandos não tenham refletido sobre 
os passos a dar para chegar à estrela pretendida, como observamos no comentário de 
Luísa: 

Após a descoberta da ferramenta que realizava a rotação da figura selecionada, 
segundo um ângulo escolhido por mim, tive de refletir sobre qual o valor que 
deveria aplicar a cada polígono regular consoante o número de lados de cada 
um . . . tive de parar e pensar sobre o porquê de o ângulo de rotação diferir 
conforme o número de lados, assim como, encontrar uma resposta matemática 
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que me apresentasse o valor correto referente a cada figura geométrica. 
(Portefólio) 

 

No caso de Luísa, vemos que sentiu a necessidade de refletir sobre o valor da amplitude 
a introduzir mas, mais do que isso, essa ação conduziu-a a pensar na justificação do 
valor escolhido, relacionando-o com o número de lados do polígono original. Desta 
forma, vemos que apesar de o AGD ter um papel importante na convicção do utilizador 
de que uma relação é válida, podendo conduzir à subvalorização da justificação ou 
prova, ele pode ter o efeito contrário, ou seja, promover a procura da justificação para as 
relações encontradas. Esta ideia estende-se ainda às construções impossíveis, tal como 
vemos Inês a justificar por que razão não é possível partir de um polígono com um 
número ímpar de lados. 
Uma outra característica do Geogebra é nos “obriga” a trabalhar com os conceitos 
formais associados às suas ferramentas. Desta forma, podemos pensar que só é possível 
tirar partido do AGD quando se opera ao nível da estruturação geométrica e, de facto, 
como refere Battista (2007), não é possível fazer as construções geométricas sem ter 
atingido algum nível de “explicitação conceptual e representacional”. No entanto, os 
dados desta investigação mostram que o Geogebra pode favorecer a transição da 
estruturação espacial para a geométrica. Um exemplo é dado pelo caso de Luísa em que, 
mesmo sem conhecer formalmente o conceito de rotação, mobilizou-o corretamente, 
tendo sido o AGD a promover a sua apropriação. 

Finalmente, em ligação à natureza aberta da tarefa que promove diferentes resoluções, o 
Geogebra apoia esta diversidade através do conjunto de ferramentas que disponibiliza, 
o que é também um estímulo à criatividade, tal como refere Pedro: 

A escolha desta tarefa incidiu no facto desta nos dar liberdade, com a ajuda 
visual do Geogebra, para construirmos as figuras a partir de processos 
distintos. Estes processos dependem da nossa capacidade de imaginar 
sobreposição de figuras geométricas, linhas orientadoras na construção (retas, 
semirretas, etc.) e outros pontos indispensáveis da figura final (estrela) . . . 
melhora a capacidade de encontrar relações entre figuras e os seus elementos 
de construção (dependendo do processo) e estimula a criatividade no processo 
em si. (Portefólio) 

 

A concluir 

Em síntese, esta investigação teve por base uma tarefa que se enquadra num dos tipos de 
trabalho referidos por Battista (2007), em que reconhecemos as vantagens referidas por 
Laborde (2001). Igualmente, corroboramos as afirmações de King e Shattschneider 
(2003) no que respeita às razões que apoiam a utilização dos AGD, particularmente no 
que respeita a tirar partido do rigor e promover a visualização, exploração, investigação, 
descoberta e demonstração, ao que acrescentamos a criatividade e a intuição. Contudo, 
os dados evidenciam ainda que a realização de construções no Geogebra contribui para 
a estruturação espacial e geométrica. De facto, tal como dizem Fujita e Jones (2002), é 
necessário treinar o “olho geométrico”, ou seja, a capacidade de destacar as 
propriedades das figuras, algo que foi central na atividade realizada e claramente 
favorecido pelo AGD. No entanto, voltemos à pergunta de Battista (2007): se os sujeitos 
souberam aplicar as propriedades corretamente, o que aprenderam com a atividade? A 
forma como responde à questão mantém-se, na nossa opinião, pertinente. No entanto, 
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em duas resoluções que apresentámos, os formandos recorreram a conceitos que não 
dominavam – a mediatriz e a rotação – e aplicaram-nos corretamente. Nesse sentido, e 
no que respeita a estes conceitos, passaram de um nível em que apenas percecionavam 
esses elementos e relações geométricas para a sua descrição através de conceitos 
formais. 

O contributo principal deste estudo diz respeito à importância deste tipo de trabalho na 
formação inicial de professores, com ênfase na utilização do AGD. Do ponto de vista da 
aprendizagem matemática, consideramos que as resoluções apresentadas evidenciam a 
relevância de tarefas de natureza exploratória que envolvam construções geométricas, 
promovendo a evolução na forma como estruturam as figuras geometricamente através 
da identificação de relações e propriedades. Além desta perspetiva, os comentários dos 
formandos revelam ainda a pertinência da atividade matemática associada à reflexão 
sobre a própria atividade. Esta reflexão – neste caso potenciada pela produção do 
portefólio – permite que os formandos tomem consciência da sua própria aprendizagem 
com relação ao trabalho desenvolvido, o que pode ser um contributo importante para o 
seu conhecimento didático. 

 
Referências 

Albuquerque, C., Veloso, E., Rocha, I., Santos, L., Serrazina, L., & Nápoles, S. (2006). 
A Matemática na formação inicial de professores. Lisboa: APM e SPCE. 

Battista, M. T. (2007). The development of geometric and spatial thinking. In F. K. 
Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning 
(pp. 843-908). Greenwich, CT: Information Age. 

Battista,	M.	T.	(2008a).	Development	of	the	shape	makers	geometry	microworld.	In	G.	
W.	 Blume	 &	M.	 K.	 Heide	 (Eds.)	Research	 on	 technology	 and	 the	 teaching	 and	
learning	 of	 mathematics,	Vol.	 2:	 Cases	 and	 Perspectives	 (pp.	 131-156).	
Greenwich,	CT:	Information	Age.	

Brunheira,	L.	(2016).	O	raciocínio	geométrico	no	processo	de	definir:	Uma	experiência	
de	formação	com	futuras	professoras	e	educadoras.	Manuscrito	não	publicado.	

Fujita, T., & Jones, K. (2002), The bridge between practical and deductive geometry: 
Developing the "geometrical eye". In A. D. Cockburn & E. Nardi (Eds.), 
Proceedings of the 26th Conference of the International Group for the Psychology 
of Mathematics Education (Vol 2, 384-391). Norwich, UK. 

Hanna, G., & Sidoli, N. (2007). Visualisation and proof: A brief survey of philosophical 
perspectives. ZDM, 39(1-2), 73-78. 

Johnston-Wilder, S., & Mason, J. (Eds.). (2005). Developing thinking in geometry. 
London: Sage. 

Jones, K., & Tzekaki, M. (2016). Research on the teaching and learning of geometry. 
In A. Gutiérrez, G. C. Leder & P. Boero (Eds.), The second handbook of research 
on the psychology of mathematics education (pp. 109-149). Rotherham: Sense. 

King, J. R., & Schattschneider, D. (2003). Tornar a geometria dinâmica. In E. Veloso & 
N. Candeias (Eds.), Geometria dinâmica: Seleção de textos do livro Geometry 
Turned on! (pp. 7-13). Lisboa: APM. 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

353 
	

Laborde, C. (2001). Integration of technology in the design of geometry tasks with 
Cabri-Geometry. International Journal of Computers for Mathematical 
Learning, 6(3), 283-317. 

Mariotti, M. A. (2001). Justifying and proving in the Cabri environment. International 
Journal of Computers for Mathematical Learning, 6(3), 257-281. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1994). Normas profissionais 
para o ensino da Matemática. Lisboa: APM e IIE. 

Ponte, J. P. (2002). Investigar a nossa própria prática. In Grupo de Trabalho de 
Investigação (Ed.), Refletir e investigar sobre a prática profissional (pp. 5-28). 
Lisboa: APM. 

Ponte, J. P., & Chapman, O. (2016). Prospective mathematics teachers’ learning and 
knowledge for teaching. In L. English & D. Kirshner (Eds.), Handbook of 
international research in mathematics education (3rd ed., pp. 223-261) New York, 
NY: Routledge. 

Sinclair, N., & Yerushalmy, M. (2016). Digital Technology in Mathematics Teaching 
and Learning. In A. Gutiérrez, G.C. Leder & P. Boero (Eds.), The second 
handbook of research on the psychology of mathematics education (pp. 235-274). 
Rotherham: Sense. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	

354 
	

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



EIEM 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

355 
	

TRILHOS MATEMÁTICOS: UM RECURSO A EXPLORAR NA FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES 

 

Rosa Antónia Tomás Ferreira 

Faculdade de Ciências, Universidade do Porto - CMUP 

rferreir@fc.up.pt 

 
Isabel Vale 

CIEC e Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

isabel.vale@ese.ipvc.pt	

	

Ana Barbosa 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

ana.barbosa@ese.ipvc.pt 

 
Resumo: Formular problemas é uma atividade essencial no contexto da formação de 
professores que ensinam matemática. A construção de trilhos matemáticos permite 
conjugar a formulação de problemas com aspetos lúdicos da atividade matemática, 
promovendo uma afetividade positiva com a disciplina e dando azo ao desenvolvimento 
da criatividade matemática. Neste sentido, desafiámos dois grupos de futuros 
professores, em duas instituições de formação inicial diferentes, a desenhar trilhos 
matemáticos, focando a nossa análise na natureza das tarefas construídas e na 
criatividade matemática manifestada nas produções apresentadas. Os participantes 
revelaram algumas dificuldades na compreensão da noção de problema e, ao nível da 
capacidade de formulação de problemas, a experiência realizada permitiu perceber que 
prevalecem bastantes dificuldades, sobretudo nos futuros professores do 3.º ciclo do 
ensino básico e do ensino secundário, em comparação com os seus colegas dos 1.º e 2.º 
ciclos do ensino básico. Encontrámos algumas diferenças entre os grupos de futuros 
professores no que toca à flexibilidade, elemento essencial da criatividade matemática. 
A construção de trilhos matemáticos mostrou ser uma atividade promissora no âmbito 
da formação inicial de professores, possibilitando aprofundar conceitos e processos 
matemáticos e, ao mesmo tempo, aspetos centrais da didática da matemática, como o 
desenho de tarefas. 

Palavras-chave: Trilhos matemáticos; Formação inicial de professores; Criatividade 
matemática; Formulação de problemas; Tarefas. 
 

Introdução 

O campo afetivo (atitudes, emoções, conceções, sentimentos,…) é extraordinariamente 
vasto e nem sempre bem definido, mas é inegável a sua influência no processo de 
ensino-aprendizagem da matemática, dentro ou fora da sala de aula (e.g., Amado, 
Carreira, & Tomás Ferreira, 2016; Middleton & Spanias, 1999). Em particular, a 
motivação dos alunos para aprender matemática é claramente condicionada pelas 
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interações que ocorrem entre eles e com o professor. Mas as tarefas sobre as quais 
desenvolvem a sua atividade matemática também influenciam a sua motivação para 
aprender (e.g., Middleton & Spanias, 1999; Pintrich, 2003). O professor tem assim um 
papel preponderante na escolha das experiências proporcionadas aos alunos. Neste 
sentido, deverá incluir nas suas práticas tarefas desafiantes como a resolução e a 
formulação de problemas, apostando em propostas que promovam a fluência, a 
flexibilidade e a originalidade, componentes essenciais do pensamento criativo. 
Há estudos (e.g. Kenderov, Rejali, Bussi et al., 2009; Pimentel & Vale, 2014) que 
sugerem que a aprendizagem fora da sala de aula agrega valor significativo para a 
aprendizagem dos jovens, proporcionando um contexto para a alargar, e aprofundando o 
seu conhecimento de forma integrada, o que servirá de base ao desenvolvimento de 
competências-chave. Uma aprendizagem eficaz fora da sala de aula mobiliza 
capacidades de resolução de problemas, cooperação e comunicação interpessoal, todas 
elas capacidades essenciais para os jovens de hoje (e.g., Barbeau, 2009). Como veremos 
adiante, um trilho matemático é um exemplo de tarefa desafiante e motivadora, em 
contexto para além da sala de aula, capaz de promover o desenvolvimento de 
capacidades variadas e de atitudes positivas em relação à matemática. 
A formação inicial de professores deve proporcionar aos futuros professores 
experiências que os façam descobrir e vivenciar uma matemática de forma dinâmica, 
eventualmente diferente da que viveram nas suas experiências escolares (e.g., Ponte & 
Chapman, 2008). Em particular oportunidades de trabalho, articulando aspetos 
didáticos, matemáticos e pedagógicos, em torno das tarefas, bem como de formulação e 
resolução de problemas são necessárias para que depois possam ter uma prática letiva 
que vá ao encontro das recomendações da investigação educacional (Ponte, 2014; Ponte 
& Chapman, 2008). 

Tendo em consideração as ideias expostas, pretendemos com este estudo refletir sobre 
as potencialidades do trabalho em torno dos trilhos matemáticos no âmbito da formação 
inicial de professores que ensinam matemática. Em particular, procurámos compreender 
como os trilhos matemáticos podem constituir-se num recurso para a formação de 
professores, enfatizando a formulação de problemas bem como a criatividade 
matemática. 

 
Das tarefas à criatividade na aula de matemática 

“Uma tarefa é qualquer coisa que o professor usa para ‘revelar’ matemática” (Watson, 
Ohtani, Ainley et al., 2013, p. 10). Há muitos e variados tipos de tarefas matemáticas e 
todas elas proporcionam diferentes oportunidades de aprendizagem para os alunos. Uma 
organização bastante habitual das tarefas matemáticas considera duas características que 
lhes são fundamentais: o grau de estrutura e o grau de desafio (Ponte, 2005). O grau de 
estrutura de uma tarefa varia entre aberto e fechado. Os problemas e os exercícios são 
tarefas fechadas (ou seja, sobre as quais se conhece claramente o ponto de partida – as 
condições iniciais da tarefa – bem como o ponto de chegada – a questão a que se 
pretende dar resposta). As tarefas abertas, investigações e explorações, possuem sempre 
alguma ambiguidade na sua formulação, deixando em aberto inclusivamente as questões 
a que se procurará dar resposta. O grau de desafio das tarefas diz respeito à dificuldade 
percecionada por quem as resolve. Neste sentido, os problemas e as investigações 
apresentam-se como difíceis enquanto as explorações e os exercícios apresentam um 
grau de desafio reduzido. No entanto, não há propriamente fronteiras muito definidas 
entre estes tipos de tarefas e a classificação das tarefas é relativa a quem as resolve. 
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O contexto de uma tarefa é entendido como “o universo conceptual associado a cada 
tarefa, que pode remeter para um campo da vida quotidiana, do qual o aluno pode ter 
maior ou menor experiência pessoal, ou remeter apenas para o universo matemático” 
(Ponte & Quaresma, 2012, p. 199). Para Skovsmose (2001), as tarefas podem ter 
contextos reais, semirreais ou (puramente) matemáticos: 

As situações reais são extraídas diretamente do dia-a-dia do aluno e as 
questões e atividades matemáticas fazem referência à Matemática e só a ela. 
Além disso, as questões podem referir-se a uma ‘semi-realidade’ que não 
existe na vida diária mas é construída, nomeadamente com fins educativos. 
(Ponte & Quaresma, 2012, p. 203) 

As tarefas contextualizadas em situações da semirrealidade, que são as que mais 
frequentemente se encontram nos manuais escolares, não exigem do aluno um 
conhecimento do contexto real envolvido e não exigem que a solução encontrada faça 
completo sentido no contexto formulado. Ao aluno é exigido que realize os 
procedimentos ou processos necessários para encontrar a solução da tarefa proposta, 
sem que os aspetos da realidade existentes na sua formulação precisem sequer de ser 
mobilizados para encontrar essa solução (e.g., Skovsmose, 2001). 
A abordagem da Educação Matemática Realista, ancorada nas ideias de Freudenthal 
(1973), dá uma relevância muito particular às tarefas com contextos reais (Gravemeijer 
& Doorman, 1999; Stephan, Underwood-Gregg, & Yackel, 2014). Nestes contextos, 
para além das situações reais do quotidiano, inclui-se também o mundo da fantasia e 
tudo o que esteja ao alcance da imaginação dos alunos (Shannon, 2007). A Educação 
Matemática Realista chama particular atenção para que tais contextos reais se 
relacionem com situações que os alunos compreendam e a que possam atribuir 
significado (Gravemeijer & Doorman, 1999; Ponte & Quaresma, 2012). 

A necessidade de se diversificar o tipo de tarefas propostas aos alunos é um dado 
adquirido (NCTM, 2007; Ponte, 2005). Todo o tipo de tarefas tem as suas valências e as 
suas limitações e só combinando os vários tipos de tarefas, de acordo com os objetivos 
de aprendizagem em mente, é que elas se tornam verdadeiros recursos de aprendizagem.  

Os alunos devem ser confrontados com desafios que motivem a emergência de atitudes 
positivas face à matemática (e.g., Schweinle, Berg, & Sorenson, 2013). Entende-se aqui 
desafio como uma questão colocada deliberadamente para motivar uma tentativa de 
resolução, e que procura, ao mesmo tempo, que os alunos aprofundem o conhecimento 
e a compreensão de determinados tópicos (Barbeau, 2009). Em particular, um problema 
matemático é desafiante se suscitar curiosidade, requerer imaginação e apelar à 
criatividade, tornando-se interessante e agradável de resolver, embora possa não ser de 
compreensão ou de resolução fácil (Freiman, Kadijevich, Kuntz et al., 2009). Neste 
seguimento, a aprendizagem da matemática deve ir para além da exploração de tarefas 
rotineiras, sendo enriquecida com tarefas desafiantes. 

Não existe uma definição de criatividade matemática aceite consensualmente. No 
entanto, pode considerar-se que começa com curiosidade, envolvendo os alunos na 
exploração de tarefas nas quais podem recorrer à sua imaginação e originalidade (e.g., 
Barbeau, 2009). A criatividade pode caracterizar-se por três dimensões principais – 
fluência, flexibilidade e originalidade (e.g., Leikin, 2009; Silver, 1997), – diretamente 
relacionadas com a resolução e a formulação de problemas. Fluência é a capacidade de 
gerar um grande número de ideias; flexibilidade é a capacidade de produzir uma 
variedade de ideias diferentes que se podem organizar em diferentes categorias, 
revelando um pensamento divergente; e originalidade é a capacidade de criar ideias ou 
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produtos incomuns, totalmente novas, ou extremamente diferentes. Estas dimensões do 
pensamento criativo funcionam em harmonia umas com as outras, e raramente ocorrem 
isoladamente nos processos de pensamento. No entanto, gostaríamos de destacar a 
flexibilidade, uma vez que exige fluência e pode envolver originalidade (Vale, Barbosa, 
& Pimentel, 2014). 

Muitos autores defendem que a criatividade pode ser desenvolvida propondo aos alunos 
a resolução e formulação de problemas (e.g., Freiman et al., 2009; Leikin, 2009; Silver, 
1997). De facto, a resolução de problemas desafiantes – que, em particular, possibilitam 
múltiplas (re)soluções, bem como o processo de criação de problemas, contribuem para 
que os alunos se envolvam de forma mais ativa em atividade matemática rica, se 
mostrem mais motivados para realizar tarefas cognitivamente mais exigentes e pensem 
de forma divergente, desenvolvendo, desta forma, o seu potencial criativo (Boavida, 
Paiva, Cebola, Vale, & Pimentel, 2008; Silver, 1997; Stoyanova, 1998). 

Bolden, Harries e Newton (2010) consideram importante discutir com (futuros) 
professores as suas perspetivas acerca da criatividade em matemática, tentando 
compreender o modo como estas ideias têm impacto nas suas práticas. Neste sentido, 
não é suficiente que os professores conheçam o significado geral de criatividade, mas 
percebam como as suas dimensões fluência, flexibilidade e originalidade (e.g., Leikin, 
2009; Silver, 1997) podem contribuir para a aprendizagem. Mas, primeiramente os 
professores devem igualmente desenvolver o seu poder criativo para que melhor possam 
trabalhar a criatividade matemática com os seus alunos (Vale et al., 2014). 

 
Contextos não formais de aprendizagem: Os trilhos matemáticos 

De acordo com Kenderov e colegas (2009), a sala de aula é apenas uma das casas onde 
a educação tem lugar. Neste sentido, o processo de aquisição de conhecimento 
matemático pode também transpor as fronteiras da sala de aula. Por exemplo, o recurso 
ao meio envolvente como ambiente educativo pode promover nos alunos atitudes 
positivas e uma motivação adicional para o estudo da matemática, permitindo-lhes, por 
um lado, compreender a sua aplicabilidade, mas também desenvolver capacidades e 
conhecimentos matemáticos associados a todos os temas do currículo.  

Há muitas situações que proporcionam aprendizagem fora da sala de aula. Por exemplo, 
a participação em clubes de ciência permite frequentemente olhar para a ciência de 
forma diferente, muitas vezes até mais atrativa e de caráter mais prático ou lúdico do 
que em sala de aula. A realização de visitas de estudo permite compreender melhor 
como a ciência sai fora dos livros e das atividades mais comuns dentro da sala de aula, 
estando presente em variados aspetos da vida do dia-a-dia. E a participação em 
competições, sobretudo as de natureza mais inclusiva, traz imensas vantagens em 
termos do desenvolvimento de capacidades cognitivas de ordem superior, autonomia e 
disposições afetivas positivas (e.g., Amado et al., 2016; Freiman & Applebaum, 2011). 
Das várias situações fora da sala de aula, em particular, as que proporcionam 
experiências diretas com o meio envolvente tornam-se cenários de aprendizagem em 
contexto real que dão significado aos conceitos aprendidos na sala de aula, e implicam 
uma aprendizagem ativa envolvendo os alunos em tarefas de exploração e descoberta 
(Moffett, 2011).  

A opção por contextos não-formais, como o exterior, oferece oportunidades de 
exploração no meio envolvente que não podem ser replicadas dentro da sala de aula, 
uma vez que estas experiências permitem às crianças experimentar, fazer escolhas, 
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desenvolver a autonomia, arriscar e identificar/resolver desafios de forma segura e 
significativa. O recurso gradual e sistemático por parte dos professores a experiências 
fora da sala de aula permite criar oportunidades significativas de aprendizagem que 
poderão ser incorporadas nas suas atividades diárias de ensino, numa ampla variedade 
de ambientes e com diversas populações de alunos. Este tipo de atividade pode ajudar 
os alunos a desenvolver atitudes mais positivas face à matemática e a sentirem uma 
motivação intrínseca em estudar matemática. Neste contexto surgem os trilhos 
matemáticos. 

Um trilho matemático consiste numa “sequência de paragens ao longo de um percurso 
pré-planeado, no qual os alunos estudam matemática no ambiente que os rodeia" (Cross, 
1997, p. 38) e oferece experiências concretas de aprendizagem para qualquer um dos 
conceitos matemáticos ensinados no currículo da matemática escolar. Através da 
realização de um trilho, os alunos usam e aplicam, em contexto real, a matemática que 
aprenderam na sala de aula, podendo mobilizar também conhecimentos informais do 
dia-a-dia. Trata-se assim de um meio de proporcionar aos alunos experiências de 
aprendizagem reais e significativas, ajudando-os a apreciar a importância da matemática 
como uma parte integrante do quotidiano (e.g., Cross, 1997).  
Uma vez que se realiza fora da sala de aula, um trilho matemático cria uma atmosfera 
de aventura e exploração, dando aos alunos a oportunidade de, entre outras tarefas, 
resolver problemas (em contexto real), bem como de formular problemas. A realização 
de um trilho matemático contribui ainda para o estabelecimento de conexões 
matemáticas de ordem diversa, para a compreensão da utilidade da matemática no 
mundo e também para o desenvolvimento do pensamento criativo. 

A construção de um trilho matemático deve englobar tarefas de vários tipos e é, em si 
mesma, uma atividade desafiante, exigindo uma compreensão profunda dos conceitos 
matemáticos a incluir nas tarefas do trilho, bem como das relações entre elementos 
(reais) do meio envolvente e esses conceitos. Neste sentido, um trilho matemático torna-
se um instrumento útil a um aspeto do papel do professor que é fundamental: procurar 
utilizar diferentes estratégias para que os alunos compreendam o sentido estético, sintam 
o prazer lúdico e entendam a utilidade da matemática, visando simultaneamente o 
desenvolvimento de capacidades cognitivas  de ordem  superior,  como  a resolução  de 
problemas,  a comunicação, o raciocínio e a criatividade (e.g., NCTM, 2007; Stipek, 
Givvin, Salmon, & Macgyvers, 1998). No entanto, muitas vezes, os alunos evidenciam 
dificuldades no desenvolvimento de capacidades desta natureza, mostrando-se 
incapazes de estabelecer conexões entre diferentes tópicos matemáticos ou até mesmo 
de usar um raciocínio flexível (e.g., Middleton & Spanias, 1999). 

Uma das finalidades da formação inicial de professores é desenvolver conhecimentos e 
competências nos futuros professores, não só para que venham a reproduzi-las, mas, 
principalmente, para que as suas práticas sejam mais dinâmicas, interativas e reflexivas 
(Vale, 2002). Vários investigadores realçam a importância de se proporcionar aos 
(futuros) professores experiências que aumentem os seus conhecimentos de matemática 
e sobre a matemática (e. g., Ma, 2009), para que se tornem capazes de identificar: o que 
podem ensinar, como o podem fazer e o que o aluno é capaz de aprender.  

Os professores têm um papel crucial no desenvolvimento do potencial criativo dos 
alunos, proporcionando-lhes experiências de aprendizagem adequadas. Neste sentido é 
importante que as vivenciem previamente de modo a reproduzi-las de forma mais 
consistente. A formação inicial constitui-se numa oportunidade para os futuros 
professores se envolverem em experiências que lhes estimulem a própria criatividade. 
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Além disso, incentivar os (futuros) professores a propor problemas desafiantes aos seus 
alunos – em particular, problemas desafiantes incluídos em trilhos matemáticos – e a 
supervisionar o seu trabalho pode incrementar o seu profissionalismo e confiança nesta 
atividade, desenvolvendo a sua competência e entusiasmo em futuras ações de ensino-
aprendizagem em contextos fora da sala de aula. 

 

Metodologia de investigação 
Este estudo, de natureza qualitativa e interpretativa (Denzin & Lincoln, 2005), foi 
desenvolvido tomando como referência as ideias que explicitámos anteriormente, e 
considerando o papel determinante que os professores têm no processo de ensino e 
aprendizagem. O estudo foi realizado com dois grupos de futuros professores do ensino 
básico e do ensino secundário, um da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 
(ESEVC) e outro da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), em duas 
unidades curriculares no âmbito da Didática da Matemática dos mestrados 
profissionalizantes de cada instituição de formação inicial. Participaram 60 estudantes 
da ESEVC e 18 da FCUP. As autoras lecionaram as unidades curriculares e 
desempenharam um papel de observadoras participantes. Ao longo das aulas foram 
proporcionadas experiências de aprendizagem diversificadas, associadas a módulos 
curriculares dos quais se destacam: a natureza das tarefas; a resolução e formulação de 
problemas; o estabelecimento de conexões matemáticas, em particular com a vida real. 
Para além destes temas, foram discutidos exemplos de trilhos matemáticos, de forma a 
clarificar a sua estrutura e a realçar a sua forte ligação às capacidades/processos 
abordados nos diferentes módulos (sobretudo resolução e formulação de problemas, e 
conexões). 

Propusemos a estes estudantes que, em pares ou pequenos grupos, construíssem um 
trilho matemático na respetiva cidade, formulando tarefas matemáticas inspiradas em 
elementos do meio local e direcionadas a alunos do ensino básico. Os futuros 
professores começaram por selecionar livremente uma artéria e/ou zona da respetiva 
cidade, recolhendo fotografias de elementos característicos do meio local e com 
potencial para inspirar a construção de tarefas matemáticas (por exemplo, janelas, 
edifícios, monumentos, jardins, portas, ferro forjado, azulejos, sinais de trânsito, 
arruamentos, pavimentos). No seio de cada grupo, os futuros professores tiveram a 
oportunidade de partilhar as tarefas que desenharam, obtendo assim feedback do seu 
trabalho da nossa parte, como formadoras, e por parte dos seus pares. Este feedback 
facilitou o refinamento da linguagem utilizada e a sensibilização dos futuros professores 
para a importância da diversificação das tarefas, no que refere à sua tipologia e aos 
temas abordados. O produto final foi apresentado sob a forma de um trilho matemático, 
com um ponto de partida e um ponto de chegada, destacando paragens no percurso 
escolhido onde as tarefas matemáticas eram propostas.  

No final das unidades curriculares em causa, pedimos aos participantes que 
respondessem a um questionário aberto sobre as suas perspetivas acerca do trabalho 
realizado. Entre outros aspetos, era nossa intenção recolher informação sobre as 
principais dificuldades encontradas na construção dos trilhos matemáticos, bem como 
informação sobre experiências semelhantes dos participantes e sobre o papel dos trilhos 
matemáticos quer no momento de formação que estavam a viver, quer no futuro, isto é, 
trabalhando com os seus alunos. 

A análise de dados centrou-se essencialmente na análise das produções escritas dos 
participantes, complementada com uma análise de conteúdo das respostas obtidas ao 
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questionário. Tendo por base o objetivo deste estudo, a análise centrou-se na tipologia 
(Ponte, 2005) e contexto (Skovsmose, 2001) das tarefas formuladas, e nas dimensões da 
criatividade (fluência, flexibilidade e originalidade) (e.g., Leikin, 2009; Silver, 1997; 
Vale et al., 2014) identificadas nas produções dos participantes. Para esta comunicação 
fizemos uma seleção de tarefas incluídas nos trilhos matemáticos e de respostas ao 
questionário, procurando ilustrar as características gerais dos trilhos construídos, 
enquanto realçando aspetos da criatividade matemática dos participantes no seu 
processo de formulação de problemas. 

 

Principais características dos trilhos matemáticos 

Em ambas as instituições, os diferentes grupos de trabalho escolheram formatos 
diferentes para apresentar os seus trilhos matemáticos. Muitos recorreram a um 
desdobrável, que incluía o percurso a realizar e as tarefas a resolver pelos alunos (Figura 
1); outros optaram por elaborar uma espécie de booklet e outros escolheram o formato 
de uma ficha de trabalho usual. Em alguns casos, os trilhos incluíam mapas da cidade 
para leitura e interpretação, abordando assim, implicitamente, um conteúdo 
programático do ensino básico.  

	
 

 

Figura 1. 

Exemplos de desdobráveis como forma de apresentação dos trilhos matemáticos. 

 

Alguns trilhos incluíram também charadas e perguntas sobre curiosidades matemáticas 
para que os alunos conseguissem descobrir o percurso a seguir sempre que se 
encontravam num cruzamento de vias (Figura 2). Esta opção foi justificada pelo 
aumento do desafio e pela eventual motivação dos alunos a quem se dirigiam os trilhos. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exemplos de charadas e curiosidades matemáticas incluídas nos trilhos matemáticos. 
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Muitas das tarefas apresentadas, quando inspiradas em elementos com alguma 
relevância arquitetónica, histórica ou cultural, incluíam um pequeno texto introdutório 
como se pode observar nos exemplos apresentados na figura 3, evidenciando, deste 
modo, o património local de cada cidade. 

 
Figura 3. Exemplos de textos introdutórios em algumas tarefas dos trilhos matemáticos. 

 
Foram ainda apresentados trilhos noutros suportes, que consideramos serem mais 
originais. A título de exemplo, na figura 4, observa-se um mapa do tesouro e um livro 
na forma de coração de Viana. Estas estruturas mais originais ocorreram apenas nos 
grupos da ESEVC. Os grupos da FCUP optaram por formatos mais convencionais, 
sobretudo as fichas de trabalho, deixando normalmente espaço para que os alunos 
pudessem responder no enunciado do trilho. 

 
Figura 4. Exemplos mais originais de estruturas dos trilhos matemáticos. 

 
Alguns dos grupos, como apoio à realização do seu trilho matemático, organizaram um 
kit de materiais (Figura 5) para ser usado ao longo do percurso (por exemplo, régua, fita 
métrica, corda, lápis, borracha, caderno de notas, calculadora, horário dos comboios). 
Mais uma vez, este tipo de materiais apenas surgiram nos trilhos elaborados por 
estudantes da ESEVC. 
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 Figura 5. Exemplos de kits de apoio aos trilhos matemáticos. 

As tarefas criadas para os trilhos, inspiradas em elementos do meio local, foram 
organizadas e sequenciadas de modo a permitir que os alunos do ensino básico que 
executassem o trilho apenas as pudessem resolver no local. Ou seja, sem observarem o 
local (encontrando, por exemplo, elementos matemáticos no meio envolvente) ou sem 
recolherem informação do local não poderiam resolver a tarefa. As tarefas formuladas 
para os trilhos matemáticos, no caso dos estudantes da ESEVC, foram maioritariamente 
problemas, envolvendo conceitos matemáticos do currículo dos 1.º e 2.º ciclos. No caso 
dos estudantes da FCUP, as tarefas formuladas distribuíram-se essencialmente por 
problemas e exercícios, com predominância destes últimos. Aliás, encontramos, com 
alguma frequência, exercícios disfarçados de problemas como os da figura 6. Apesar da 
maioria das tarefas serem grandemente apoiadas em aspetos visíveis do meio local, tal 
como se requer num trilho matemático, surgiram algumas que não os mobilizaram, 
como se pode constatar num dos exemplos da figura 6. 

 
Figura 6. Exemplos de exercícios disfarçados de problemas propostos nos trilhos matemáticos. 

 

Ao contrário do que se pretende com um trilho matemático, tal como o definimos, 
foram incluídas algumas tarefas para as quais o contexto real, (supostamente) inspirador 
da tarefa, se revelou irrelevante (isto é, não era preciso estar no local para resolver a 
tarefa) ou mesmo irrealista, tal como ilustrado pelas tarefas da figura 7. 
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Figura 7. Exemplos de tarefas com contexto irrelevante ou irrealista incluídas nos trilhos matemáticos. 

 

Apesar destes aspetos menos felizes na conceção dos trilhos matemáticos, os futuros 
professores foram capazes de elaborar tarefas matematicamente interessantes e que 
foram ao encontro do espírito dos trilhos matemáticos. Na figura 8 apresentamos alguns 
exemplos destas tarefas. 

 Figura 8. Alguns exemplos de problemas formulados nos trilhos matemáticos. 
 

Refletindo sobre como se poderia articular um trilho matemático com a atividade usual 
de sala de aula, na maioria, os futuros professores encaram este trabalho como uma 
oportunidade de os alunos aplicarem, de alguma forma, os conhecimentos adquiridos 
em sala de aula:  

O trilho é uma atividade mais descontraída que pode servir para aprofundar 
e treinar a matéria dada ao longo de um trimestre na formalidade da sala de 
aula, por exemplo, e depois da atividade o trilho pode ser corrigido e podem 
ser esclarecidas as dúvidas de volta na sala de aula.  

Mas houve também quem perspetivasse o trilho matemático como uma forma de 
abordar conteúdos matemáticos – “Uma vez introduzido o conteúdo de forma 
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‘divertida’, informal e mais perto do real, pode-se formalizar e aprofundar o conteúdo 
através do trabalho em sala de aula” – indo além da nossa conceção inicial desta 
atividade fora da sala de aula. Apesar das potencialidades do uso de um trilho 
matemático em contexto escolar, os futuros professores anteciparam alguns 
constrangimentos na sua concretização, sobretudo ligados a aspetos de gestão (falta de 
tempo, necessidade de envolver outros docentes e de trocar horários, necessidade de 
obter autorizações dos encarregados de educação, eventuais custos adicionais 
associados, etc.). Estes constrangimentos são, de facto, condicionantes à realização dos 
trilhos matemáticos se não houver uma planificação atempada e global, ou seja, indo 
além da aula de matemática para englobar também os docentes de outras disciplinas e o 
envolvimento de auxiliares de educação para apoiar os jovens nos seus percursos 
matemáticos. 
Com esta atividade de construção de trilhos matemáticos, os futuros professores 
perspetivaram a matemática e a sua aprendizagem de uma forma mais dinâmica e 
motivadora em relação às suas próprias experiências como alunos:  

Nunca tinha tido a ideia ou sequer pensado que a Matemática podia ser tão 
aplicável ao meio que nos rodeia. Além disso os alunos, em geral, gostam 
de fazer visitas de estudo e nunca pensam nesse tipo de atividades na 
disciplina de Matemática e portanto uma atividade como os trilhos dá mais 
interesse e é uma maneira mais divertida de ensinar/aprender a matéria. 

Inovação, diversão e motivação foram precisamente os aspetos destacados por estes 
estudantes como pontos fortes dos trilhos matemáticos relativamente aos alunos do 
ensino básico ou secundário. Além disso, os trilhos “obrigaram-nos [a eles, futuros 
professores] a pensar na matemática de uma forma menos formal e mais criativa”. Os 
futuros professores tornaram-se gradualmente mais conscientes e mais atentos à 
matemática que os rodeia no dia-a-dia, tendo servido este trabalho para que 
desenvolvessem o seu olho matemático, tecendo comentários como “nunca olharei da 
mesma maneira para uma janela ou para o pavimento” ou até mesmo “gostaria de ter 
aprendido este tipo de matemática”. 

 

Conclusão 

Em geral, os futuros professores reagiram com motivação ao desafio que lhes foi 
proposto. Empenharam-se na realização dos trilhos matemáticos e conseguiram 
construir propostas globalmente interessantes e adequadas aos níveis de ensino e 
conteúdos temáticos por eles escolhidos. Criar tarefas inspiradas nas fotografias que 
ilustravam as paragens selecionadas, e para as quais fizesse sentido estar fisicamente no 
local para as poder resolver, foi talvez a maior dificuldade encontrada na construção dos 
trilhos, bem como diversificar os conteúdos envolvidos nas tarefas. Formular problemas 
é mais complexo do que resolver, sobretudo quando se pretende diversificar conteúdos e 
fazer variar o grau de desafio (Ponte, 2005). Esta atividade torna-se ainda mais 
complexa quando a criação de problemas se dirige a um público com conhecimentos 
matemáticos elementares e reduzidos e quando se pretende que as tarefas formuladas se 
inspirem em elementos do meio local, valorizando o contexto real (Skovsmose, 2001). 
A falta de familiaridade com o trabalho de construção de trilhos matemáticos, que 
envolve uma forte componente de formulação de problemas, colocou obstáculos a uma 
maior diversidade nas produções dos futuros professores, uma vez que é uma atividade 
que não faz parte das práticas habituais dos professores. A este facto não será alheio o 
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trabalho em torno da formulação de problemas nos programas de formação inicial de 
professores. 
Em termos de criatividade matemática, e recorrendo às dimensões de fluência, 
flexibilidade e originalidade (e.g., Leikin, 2009; Silver, 1997; Vale et al., 2014), os 
estudantes das duas instituições evidenciaram grande fluência pois conseguiram 
formular um grande número de tarefas. Identificámos alguma flexibilidade, apesar de se 
terem centrado bastante na temática da geometria e medida. Os estudantes da ESEVC 
manifestaram maior flexibilidade do que os seus colegas da FCUP; de facto, estes 
últimos detiveram-se bastante em tarefas menos exigentes cognitivamente, algo 
repetitivas e apelando muito mais a procedimentos de cálculo do que a processos mais 
ricos matematicamente, como a resolução de problemas ou o raciocínio. Encontrámos 
alguns traços de originalidade nas produções dos futuros professores sobretudo na 
proposta de tarefas sobre temas que não são usualmente muito trabalhados nos níveis de 
escolaridade a que se destinam (por exemplo, organização e tratamento de dados, 
topologia) e no grau de elaboração apresentadas. A originalidade manifestou-se também 
na forma como alguns trilhos foram apresentados, como referimos anteriormente. 

A experiência realizada na ESEVC e na FCUP mostrou-se promissora no sentido de ter 
potencial para ajudar a trabalhar, com os futuros professores, várias questões 
importantes para a sua formação inicial. Nelas se inclui a temática da formulação de 
problemas (em associação com a reflexão sobre diferentes tipos de tarefas matemáticas 
e sobre o papel dos contextos) e a criatividade matemática, esta última tanto ao nível 
dos (futuros) professores (por exemplo na criação de tarefas matematicamente ricas e 
em que o contexto real seja particularmente relevante), como ao nível dos alunos (por 
exemplo, na criação/seleção de tarefas que potenciem nos alunos o desenvolvimento da 
sua criatividade matemática). Esta experiência mostrou também que é preciso dar mais 
atenção às temáticas da formulação de problemas e da criatividade matemática no 
contexto das unidades curriculares em questão. De facto, ficou evidente que os futuros 
professores, sobretudo os da FCUP, precisam compreender melhor a noção de problema 
para poderem corresponder com mais sucesso nas atividades de formulação de 
problemas. Em particular, na FCUP, parece haver uma maior necessidade de se explorar 
com os futuros professores a temática da criatividade matemática, dada a sua forte 
ligação com a formulação de problemas. A repetição desta experiência, em futuros anos 
letivos e atendendo à necessidade de introduzir ou aprofundar as temáticas referidas, 
poderá ajudar a perceber melhor o papel dos trilhos matemáticos na compreensão de 
conceitos essenciais da Didática da Matemática. 
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Resumo: As mais recentes orientações para a Matemática no Ensino Básico preconizam 
o contacto aprofundado com as frações ainda durante o 1.º ciclo. Estas orientações 
preveem a abordagem aos significados quociente, parte-todo, medida e operador. Face à 
tradicional abordagem ao tema das frações reduzida aos significados parte-todo e 
operador, torna-se pertinente investigar se as atuais práticas de ensino dos professores 
refletem aquelas orientações. A investigação aqui apresentada procurou responder às 
seguintes questões:Como abordam os professores em sala de aula recursos que 
encontram no contexto formativo facultado pelo trabalho colaborativo? Como abordam 
os professores os diferentes significados de fração (quociente, parte-todo, medida e 
operador) nas suas aulas? Que dificuldades apresentam nessa abordagem? Os resultados 
da observação de aulas de um professor do 1.º ciclo, enquanto participante de um 
programa de trabalho colaborativo, e subsequente análise qualitativa dos dados 
recolhidos, revelam dificuldades na abordagem aos significados de fração. 
Designadamente, assiste-se a uma divergência entre a apreensão e intenção de aplicação 
dos recursos disponibilizados durante as sessões de preparação de aulas e a efetiva 
implementação destes em sala de aula. Estes resultados sugerem a necessidade de que, a 
par da promulgação de novas diretrizes curriculares, sejam regularmente promovidos 
programas de apoio, de forma continuada, junto da comunidade docente, de forma a 
garantir maior convergência entre currículo e práticas de ensino. 
Palavras-chave: trabalho colaborativo, ensino de frações, conhecimento do professor. 

 

Introdução 

Possuir um completo conceito de fração pressupõe saber-se representar e operar com 
frações em diferentes significados ou interpretações (Nunes, Bryant, Pretzlik, Wade, 
Evans & Bell, 2004). Em Portugal, as orientações curriculares mais recentes (DGE, 
2012, 2013; DGIDC, 2007) antecipam uma abordagem aprofundada ao conceito de 
fração para o 1.º ciclo do Ensino Básico, ainda que estes documentos apresentem 
abordagens distintas àquele conceito. De acordo com as orientações curriculares da 
DGIDC (2007), os alunos deverão tomar contacto com diferentes significados ou 
interpretações de fração, nomeadamente com os significados quociente, parte-todo, 
operador. Além de dominar os diferentes significados, espera-se que os professores 
sejam capazes de, desejavelmente, dominar a representação, a equivalência e a 
ordenação de frações nas diferentes interpretações. Mais recentemente, DGE (2012, 
2013) privilegia o contacto com o significado de medida, focando a atenção na 
marcação de frações na reta numérica. Tradicionalmente, porém, a abordagem ao 
conceito de fração em sala de aula recai eminentemente, ou mesmo exclusivamente, 
sobre a abordagem aos significados parte-todo e operador (Monteiro, Pinto & 
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Figueiredo, 2005). Face às orientações curriculares recentes, é então pertinente 
questionar-se: como é abordado, atualmente, o conceito de fração por parte dos 
professores do 1.º ciclo? Neste contexto, como é que o professor gere e mobiliza os 
recursos que lhe são disponibilizados através de sessões de trabalho colaborativo? 

 

Revisão de literatura 

O trabalho colaborativo com professores 
Vários autores sublinham a importância do trabalho colaborativo entre professores 
como forma de promoção do desenvolvimento profissional (Day, 2001; Hargreaves, 
1998; Ponte, 1998; Saraiva & Ponte, 2003). Outros ainda referem vantagens do trabalho 
colaborativo entre professores e investigadores (Lieberman, 1992; Ponte, 1998). 

Saraiva e Ponte (2003) referem que a colaboração entre professores e investigadores 
favorece uma desejável aproximação entre a prática profissional do professor e a 
investigação educacional, entre as escolas e as universidades. Os autores distinguem três 
fatores com potencial para promover o desenvolvimento profissional: “o enquadramento 
favorável à experimentação e ao desenvolvimento profissional; o trabalho colaborativo 
desenvolvido de uma forma reflexiva, de acordo com o ritmo, as necessidades e os 
interesses, no contexto natural do trabalho da escola; e o desejo de inovar e fazer 
melhor” (p. 25). 

Boavida e Ponte (2002) salientam que o “simples facto de diversas pessoas atuarem em 
conjunto não significa que se esteja, necessariamente, perante uma situação de 
colaboração” (p. 3). Na perspetiva destes últimos autores, é adequado utilizar o termo 
colaboração quando um conjunto de pessoas trabalha, “não numa relação hierárquica, 
mas numa base de igualdade de modo a haver ajuda mútua e a atingirem objetivos 
comuns que a todos beneficiem” (p. 3). Para os autores, no trabalho de colaboração 
existem necessariamente interesses comuns, partilhados por todos os intervenientes. 
Para além disso, favorece-se o reconhecimento dos objetivos individuais específicos de 
cada membro da equipa, sejam aqueles explícitos ou implícitos (Boavida & Ponte, 
2002). Sobre a convivência entre os intervenientes, recorrentemente se destaca na 
literatura o papel essencial da confiança (Boavida & Ponte, 2002; Hargreaves, 1998), 
não só a confiança nos outros elementos do grupo, mas também a autoconfiança 
(Boavida & Ponte, 2002). A existência de diálogo entre os participantes é também, por 
outro lado, uma ideia frequente na literatura quando se aborda o tema da colaboração. 
Neste sentido, Boavida e Ponte (2002) salientam que “à medida que uma voz se 
entrelaça com outras vozes, a compreensão enriquece-se e a conversação torna-se cada 
vez mais informada” (p. 7). 

O trabalho colaborativo entre professores afigura-se assim como um contexto propício à 
confrontação de ideias e de metodologias didáticas, promovendo-se deste modo a 
partilha de recursos educativos e a análise e discussão dos mesmos. Contudo, e no caso 
específico do ensino das frações, como gerem e mobilizam os professores os recursos 
disponibilizados neste contexto? 

O conhecimento do professor sobre as frações  
É amplamente aceite a ideia de que existe um conjunto de conhecimentos que são 
específicos para o ensino (Ball, Thames & Phelps, 2008; Shulman, 1986). Shulman 
(1986) sugere uma classificação do conhecimento para ensinar composta por três 
categorias: conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de conteúdo e 
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conhecimento curricular. Mais recentemente, Ball, Thames e Phelps (2008), refinando a 
taxonomia original apresentada por Shulman (1986), consideram entre outros aspetos, o 
conhecimento de conteúdo especializado, o conhecimento de conteúdo e alunos, e ainda 
o conhecimento de conteúdo e ensino. O conhecimento matemático para o ensino é 
naturalmente fundamental para o desenvolvimento de boas práticas docentes. O 
professor necessita de possuir, não só um conhecimento sólido dos conteúdos a ensinar, 
mas também conhecimento didático, i.e, conhecimento que possibilita o uso bem-
sucedido do conhecimento matemático no ensino (Ball, Hill & Bass, 2005; Ball, 
Lubienski & Mewborn, 2001; Connell, 2009). A este respeito, o National Council of 
Teachers of Mathematics argumenta que “[…] para serem eficientes, os professores 
devem [nomeadamente] saber e compreender profundamente a matemática que ensinam 
e ser capazes de utilizar os seus conhecimentos de forma flexível no decurso das suas 
atividades didáticas” (NCTM, 2007, p. 17). 

Particularmente sobre o ensino de números racionais, estudos centrados no 
conhecimento dos professores sugerem que estes são consideravelmente menos 
confiantes e menos bem-sucedidos no domínio dos números racionais do que no 
domínio dos números inteiros (Ball, Hill & Bass, 2005). No âmbito do Rational Number 
Project (RNP), Post, Harel, Behr e Lesh (1991) conduziram um estudo em que 
participavam 218 professores (níveis 4-6), pretendendo-se traçar o perfil dos mesmos 
relativamente ao seu conhecimento sobre os números racionais. Os autores 
identificaram dificuldades diversas, nas quais se incluem dificuldades com as 
interpretações de fração e com a ordenação e equivalência de frações. Post et al. (1991) 
sublinharam o facto de os professores manifestarem dificuldades em apresentar 
explicações pedagógicas adequadas para cálculos efetuados por eles próprios no âmbito 
dos números racionais. No âmbito do projeto Conceptual Adjustments in Progressing 
from Whole to Non-negative Rational Numbers (CAPWN), Tirosh, Fischbein, Graeber e 
Wilson (1998) procuraram avaliar o conhecimento de alunos da formação inicial de 
professores relativamente aos números racionais. Na primeira parte do estudo 
participaram 147 futuros professores do ensino elementar. Estes autores sublinham que 
o conhecimento dos alunos da formação inicial é segmentado e rígido, nomeadamente 
na redução da Matemática a uma coleção de técnicas de cálculo desprovidas de 
justificação formal, e muitas vezes até utilizadas de forma intuitiva. Mais ainda, 
concluíram que os futuros professores tendem a alargar o seu conhecimento sobre os 
números inteiros aos números racionais, aplicando inapropriadamente propriedades 
daqueles a estes.  

Em Portugal, os resultados obtidos por Pinto e Ribeiro (2013) através da aplicação de 
um questionário a 27 alunos da formação inicial de professores sugerem que estes 
possuem um conhecimento limitado de número racional. Sugerem, designadamente, 
dificuldades com os significados de frações (quociente, parte-todo e operador), com a 
compreensão do papel da unidade de referência e com a equivalência, ordenação e 
densidade dos números racionais. Mamede e Pinto (2015) aplicaram um questionário a 
86 alunos, futuros professores do 1.º ciclo do Ensino Básico, a frequentar cursos de 
Mestrado em Ensino de diferentes instituições de Ensino Superior do norte de Portugal, 
com o objetivo de analisar o conhecimento destes sobre frações. Os resultados sugerem: 
dificuldades com a compreensão do papel da unidade de referência; fraco domínio dos 
significados de fração, mormente no âmbito de problemas envolvendo a interpretação 
quociente e no âmbito da representação de números na reta numérica, quando números 
diferentes de 1 são usados como referência na reta e quando é necessária uma 
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redefinição da escala; fraco domínio da propriedade de densidade do conjunto dos 
números racionais; e dificuldades com a ordenação e equivalência de frações. 
Tendo presentes, por um lado, as implicações das mais recentes orientações curriculares 
e, por outro, o papel fundamental do professor na dinâmica de ensino e aprendizagem, 
desenvolveu-se um programa de trabalho colaborativo com professores no ativo. A 
investigação aqui descrita pretende analisar como os professores aproveitam os recursos 
que lhes são disponibilizados em contexto de trabalho colaborativo para o ensino de 
frações. Para tal, procurou responder-se às seguintes questões: Como abordam os 
professores em sala de aula recursos que encontram no contexto formativo facultado 
pelo trabalho colaborativo? Como abordam os professores os diferentes significados de 
fração (quociente, parte-todo, medida e operador) nas suas aulas? Que dificuldades 
apresentam nessa abordagem? 
 

Metodologia 

O presente estudo segue uma metodologia qualitativa, dado que se pretende uma 
descrição e interpretação de fenómenos educativos no seu ambiente natural (Bogdan & 
Biklen, 1999; Merriam, 1998). Optou-se por um design de estudos de caso múltiplos, 
dado que, e de acordo com Yin (2010), esta opção é particularmente adequada quando 
se pretende responder a questões do tipo “como?” e “porquê?” e se pretende uma 
profunda compreensão dos acontecimentos. 

 

Participantes 
Foram observadas as aulas de quatro professores do 1.º ciclo do Ensino Básico de uma 
escola pública do distrito de Braga, aquando da introdução do conceito de fração. Estes 
professores participaram num programa de trabalho colaborativo realizado com uma das 
autoras deste artigo. Por limitações de espaço, apresentam-se aqui apenas resultados 
relativos a um dos casos – o do professor João (nome fictício), que tinha nove anos de 
experiência de ensino e lecionava uma turma do 3.º ano de escolaridade. De acordo com 
o professor João, os seus alunos apenas tinham abordado as frações respondendo a 
questões do género “Um quarto de hora quantos minutos são?”. Não foram explorados 
outros tipos de interpretação de fração.  

 
O trabalho colaborativo 

O programa de trabalho colaborativo organizou-se em ciclos de atividades, consistindo 
cada ciclo na seguinte sequência: reuniões de grupo, com todos os professores 
participantes, para reflexão sobre as aulas observadas e preparação das aulas a observar; 
observação de aulas de cada um dos professores participantes; e entrevista individual, 
para reflexão sobre as aulas observadas — esta entrevista teve lugar imediatamente após 
cada aula observada.  

Foram realizados cinco ciclos de atividades (sete reuniões de trabalho conjunto — uma 
reunião preliminar, uma reunião somente para preparação de aulas, quatro de 
reflexão/preparação de aulas, e uma somente para reflexão sobre aulas observadas — 
seis a sete aulas observadas para cada um dos professores e igual número de entrevistas 
individuais para reflexão sobre as mesmas). 
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As sessões de trabalho para preparar as aulas incluíram a análise e discussão dos 
diferentes significados de fração referidos nas orientações curriculares, bem como das 
propostas dos professores e da investigadora para introdução do conceito de fração. A 
seleção e implementação das tarefas em sala de aula foi sempre da total 
responsabilidade dos professores. As tarefas apresentadas nas reuniões de trabalho 
conjunto incidiam sobre diferentes significados de fração (quociente, parte-todo, medida 
e operador) e debruçavam-se sobre a representação, a equivalência e a ordenação de 
frações nestes significados. 

As aulas e sessões de trabalho foram áudio gravadas, tendo sido também realizados 
registos fotográficos no caso das aulas. Foram ainda realizadas notas de campo pela 
investigadora. Durante as aulas, a investigadora desempenhou sempre o papel de 
observadora não participante, não fazendo, portanto, qualquer intervenção no 
desenvolvimento das mesmas. 

O presente artigo debruça-se sobre a análise de alguns episódios de aulas observadas do 
professor João, focando a atenção na utilização dos recursos disponibilizados ao 
professor nas reuniões de trabalho conjunto que integravam a reflexão sobre a aula 
lecionada e a preparação da aula seguinte. 
 

A análise de dados 

A análise de dados recolhidos durante o programa de trabalho colaborativo teve como 
base o modelo sobre o conhecimento do professor apresentado por Ball et al. (2008). 
Assim sendo, a interpretação da informação recolhida passou pela categorização dos 
diversos aspetos analisados segundo os diferentes parâmetros daquele modelo: aspetos 
do conhecimento de conteúdo e aspetos do conhecimento pedagógico de conteúdo (ou 
conhecimento didático) dos professores relativamente ao ensino do conceito de fração.  

 

Resultados 
No que respeita à utilização dos recursos disponibilizados e analisados no âmbito das 
reuniões de trabalho conjunto, os resultados evidenciam algumas dificuldades 
manifestadas pelo professor João, que se resumem em seguida. Nas transcrições dos 
diálogos apresentadas nesta secção de resultados, a letra A representa a intervenção de 
um aluno, sendo o número que se lhe segue estipulado consoante a ordem pela qual 
diferentes alunos surgem em cada diálogo. 

Gerar frações equivalentes no significado quociente 

No âmbito das reuniões de trabalho colaborativo foram apresentadas tarefas sobre a 
equivalência de frações na interpretação quociente. No decorrer destas reuniões 
conjuntas, os professores manifestaram pouca familiaridade com o significado 
quociente, não equacionando, por vezes, a possibilidade de uma fração representar uma 
relação entre duas quantidades de natureza diferente. Face a esta realidade, as reuniões 
conjuntas de trabalho colaborativo facultaram recursos para ultrapassar esta dificuldade.  

Sentindo ultrapassada a dificuldade na abordagem ao significado quociente, o professor 
João optou por selecionar algumas tarefas sobre as frações neste significado, para a sua 
aula. No entanto, ao incorporar nas suas aulas os recursos facultados nas reuniões 
conjuntas, a abordagem à equivalência de frações passou pela realização de sequências 
dos valores do numerador e do denominador, ao invés de sublinhar-se a variação 
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proporcional do número de itens. Este último raciocínio surge naturalmente numa 
situação quociente em que o numerador e o denominador dizem respeito a variáveis de 
natureza distinta, facilitando o recurso a esquemas de ação baseados na correspondência 
entre itens e recipientes (Nunes et al., 2004) e o estabelecimento de um raciocínio 
proporcional entre estas quantidades. Por exemplo, numa tarefa sobre a partilha de 3 
queijos por 6 amigos, A1 (aluno 1) respondeu que cada amigo comeria 12. Contudo, o 
professor induziu A1 a responder 36, não fazendo referência ao conceito de fração 
equivalente implícito no comentário de A1. Estando o raciocínio proporcional 
naturalmente associado ao significado quociente, a resposta deste aluno poderia então 
ter constituído um mote para a exploração do conceito de fração equivalente, como se 
pode ver na Figura 1 e na transcrição seguinte.  

A1 — [Responde à tarefa de partilha de 3 queijos por 6 meninos] Dava 
dois meninos para cada queijo. 

Prof. — O A1 já viu ali uma relação de um queijo para dois meninos. Mas 
eu só quero que apresentes a fração. Segue a lógica do que fizemos 
antes. 

A1 — [Responde ] (Figura 1)  
Prof. — Temos três queijos para seis meninos. Está certo? 

Avv —  

[Vários 
alunos]  

Está! 

 

 
Figura 1 — Realização de tarefa sobre a partilha de 3 queijos por 6 meninos 

 
Face à insistência de alguns alunos em considerar que cada menino receberia 
metade de um queijo, o professor abordou a equivalência de frações, embora 
realizando sequências dos valores do numerador e do denominador. Desta 
forma, o professor reduziu o que poderia ter sido uma abordagem ao conceito de 
fração equivalente no significado quociente a uma simples realização de 
sequências de números inteiros, como se pode ver na Figura 2 e na transcrição 
seguinte. Ou seja, o professor foca a atenção dos alunos no estabelecimento de 
relações aditivas entre os numeradores e denominadores, relações estas que 
ignoram uma relação fundamental do conceito de fração, que é a representação 
da parte de um todo. 
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Prof. — Alguém tem alguma coisa a acrescentar? 

A1 — Três sextos é metade. 
Prof. — Porquê? 

A1 — Porque três é metade de seis [escreve no quadro ]. 

Prof. — Muito bem. Escreve outra fração que representa a metade. 

A1 — [Por solicitação do professor, escreve no quadro:  (Figura 1)] 

 […] 
Prof. — Em cima [apontando para o numerador] vai de um em um e em 

baixo [apontando para o denominador] … 

Avv — Vai de dois em dois. 

 

 
Figura 2 — Realização de tarefa sobre frações equivalentes a 12 

 

A transcrição seguinte descreve um diálogo no qual o aluno (A1), que numa aula 
anterior havia gerado com sucesso frações equivalentes através dos procedimentos 
algébricos sugeridos pelo professor, não sabe responder a uma questão do género 
15=3?. Um outro aluno (A2) responde corretamente. O professor validou a resposta de 
A2 mas não o questionou sobre a forma como raciocinou para responder à questão (ver 
transcrição seguinte), perdendo assim a oportunidade de entender o raciocínio do aluno, 
bem como de estimular a discussão em sala de aula.  

A1 —  [Lê o problema: “Cinco amigos vão partilhar um chocolate, 
comendo cada um igual quantidade. Escreve abaixo a fração de 
chocolate que cada amigo vai comer”. Escreve no quadro: ]  

Prof. —  [Escreve no quadro: ] Que número é que tinhas que pôr aqui 
[apontando para ] para obteres uma fração equivalente a ? 

A1 —  [Silêncio] 

A2 —  [Intervém, dizendo] Três. É . 

Prof. —  Muito bem. 

A1 —  [De acordo com a resposta de A2, escreve no quadro: ] 
 

O aluno A1 demonstrava muita facilidade em fazer sequências do numerador e do 
denominador para gerar frações equivalentes. Porém, perante uma questão do tipo 
acima descrito, A1 não conseguiu mobilizar conhecimentos para responder. Este 
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momento da aula ilustra bem a diferença que existe entre responder a um problema do 
tipo 3?=15 e realizar sequências do numerador e do denominador para gerar frações 
equivalentes. A destreza na realização destas últimas não garante os conhecimentos para 
responder ao problema aqui em causa. É neste sentido que a interpretação quociente, 
por estar intrinsecamente ligada ao raciocínio proporcional, pode facilitar o ensino do 
conceito de fração equivalente, na medida em que assenta facilmente no esquema de 
ação baseado na correspondência de um–para-muitos. 
Assim sendo, os recursos disponibilizados no âmbito do trabalho colaborativo não 
foram devidamente apropriados e explorados pelo professor João em sala de aula. Face 
à possibilidade de abordar a equivalência de frações no significado quociente, suscitada 
pelas intervenções dos alunos, o professor refugia-se nos seus conhecimentos sobre os 
números inteiros, afastando-se da interpretação quociente e do raciocínio proporcional 
que lhe é inerente. Assim, na prática de sala de aula, observou-se um desfasamento 
relativamente àquilo que foi discutido nas reuniões de trabalho conjunto, recorrendo-se 
a outras abordagens mais enraizadas. 

Ordenar frações no significado quociente e o significado parte-todo 

O professor João selecionou para as suas aulas tarefas sobre a ordenação de frações no 
significado quociente que haviam sido disponibilizadas no âmbito das reuniões de 
trabalho colaborativo. No entanto, na utilização destes recursos em sala de aula, voltou a 
manifestar algumas fragilidades. Designadamente, não recorreu ao significado dos 
valores do numerador e do denominador no significado quociente. Em alternativa, 
conduziu os alunos a levar a cabo a divisão, reduzindo assim o significado quociente ao 
parte-todo. Nesta situação, o professor recorreu deste modo a uma metodologia de 
ensino, tradicionalmente utilizada, que assenta no modelo parte-todo, perdendo-se a 
oportunidade de abordar plenamente a interpretação quociente e, por conseguinte, de 
ajudar os alunos a ordenar frações. No exemplo que se segue, para comparar-se 26 com 
36, isto teria sido conseguido questionando-se os alunos, por exemplo, da seguinte 
forma: “Se numa mesa há 2 pizas para repartir por 6 meninos e noutra há 3 pizas para 
repartir por 6 meninas, em qual das duas mesas cada criança comerá mais piza?”. 
Contrariamente a isto, o professor João sugeriu aos alunos que dividissem os itens com 
vista à comparação de frações, como se pode ver na transcrição seguinte. 

Prof. — Agora se olharmos para aqui [referindo-se a ] e se olharmos para 
aqui [referindo-se a ] quais são os meninos que comem mais? 

A1 — [Silêncio] 

Prof. — Quantas partes comes nesta [apontando para ]? 

Avv — Três. 

Prof. — E quantas partes comes nesta [apontando para ]? 
Avv — Duas. 

Prof. — Então onde é que comes mais? 

Avv — É na primeira. 

Prof. — É na primeira. Se dividirmos alguma coisa em seis, aqui comem-se 
três partes [referindo-se a ] e aqui comem-se duas [referindo-se a ]. 
Onde é que se come mais?  

Avv — Na primeira [referindo-se a ]. 
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Prof. — Reparem neste exemplo [escreve   e ] No primeiro caso tenho 11 
partes de 20 e no segundo tenho 8 partes de 20. Por isso come-se 
mais na primeira. 

 

Marcar frações na reta numérica e a representação na forma de dízima 

A marcação de frações na reta numérica foi também abordada pelo professor João nas 
suas aulas. Numa fase inicial, o professor João manifestou dificuldades na abordagem 
nas suas aulas a tarefas centradas neste tema. Nomeadamente, o professor sugeriu aos 
alunos que, primeiro, fizessem corresponder as frações à sua representação na forma de 
dízima, dividissem a unidade em dez partes iguais e representassem as dízimas. As 
Figuras 5 e 6 ilustram a correção no quadro de dois destes problemas. Dada uma fração 
ab (b≠0), o professor deveria antes ter utilizado a fração 1b (b≠0), repetidamente, para 
determinar uma distância à origem igual a a×1b. Esta é mais uma situação da sala de 
aula que vem reforçar a dificuldade do professor João em aproveitar os recursos 
facultados previamente no trabalho colaborativo, ainda que estes tenham sido alvo de 
discussão em conjunto.  

Nas reuniões de trabalho conjunto, o professor viu discutidas as tarefas que propôs aos 
seus alunos, do ponto de vista matemático e didático. No entanto, algumas práticas de 
ensino mais enraizadas tendem a resistir, mesmo após a análise de outras opções 
didáticas. 

  
Figura 5 – Realização de um problema sobre 
a marcação de , , ,  e  na reta numérica 

Figura 6 – Realização de um problema sobre a marcação 
de ,  , , ,  e  na reta numérica 

 

Ainda assim, as sete reuniões de trabalho conjunto acabaram por promover alterações 
na abordagem à marcação de frações na reta numérica, utilizada pelo professor na fase 
inicial deste estudo. Contudo, as dificuldades do professor foram manifestando-se ainda 
nas suas aulas durante a primeira metade do período de trabalho colaborativo. 

 

Discussão e conclusão 

Os resultados sugerem que a forma como o professor se apropria dos recursos 
disponibilizados no âmbito de reuniões de trabalho colaborativo pode refletir-se numa 
prática de sala de aula que não potencia esses mesmos recursos. Nas reuniões de 
trabalho colaborativo realizadas foi dada ao professor a oportunidade de esclarecer 
ideias matemáticas a ensinar, de refletir sobre como ensiná-las aos seus alunos, de 
ponderar sobre que tarefas selecionar e de como implementá-las, explorando assim a 
dimensão didática. Esta dinâmica de trabalho permitiu que o professor se sentisse mais 
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confortável para abordar os conteúdos com os seus alunos. Verificou-se que o professor 
faz uma seleção adequada de tarefas para a aula, apresentando-as de forma 
contextualizada. No entanto, perante questões ou dúvidas por parte dos alunos, tende a, 
ao invés de sustentar os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos ao longo do trabalho 
colaborativo, recorrer a ideias prévias com as quais se sente mais familiarizado. 

Os resultados da observação de aulas do professor participante deste estudo sugerem 
ainda dificuldades, nomeadamente, com a forma como aborda as tarefas que seleciona 
para a aula, dificuldades estas do foro matemático e didático (Ball et al., 2008; 
Shulman, 1986). Designadamente, sugerem fragilidades no domínio das diferentes 
interpretações de fração e no conhecimento de estratégias didáticas que tornem essas 
mesmas interpretações compreensíveis para os alunos. Face a tarefas envolvendo o 
significado quociente, o professor recorre à realização de sequências dos valores do 
numerador e do denominador para gerar frações equivalentes, promovendo-se uma 
aprendizagem mecanizada (Hiebert & Lefevre, 1986). De acordo com estes autores, o 
conhecimento processual pode ser desenvolvido a partir, quer de aprendizagem 
significativa, quer da aprendizagem mecanizada, ao passo que é impossível gerar 
conhecimento conceptual diretamente a partir da aprendizagem mecanizada. Tendo em 
conta que o professor abordou frações no significado quociente, poderia ter baseado o 
seu raciocínio na variação proporcional do número de itens, aplicando o raciocínio 
proporcional que naturalmente emerge numa situação quociente (Nunes et al., 2004; 
Streefland, 1991). 

O professor do estudo aqui apresentado manifesta fragilidades do foro do conhecimento 
matemático e didático igualmente na abordagem à ordenação de frações na 
interpretação quociente, tendo reduzido esta à interpretação parte-todo, que lhe era mais 
familiar. No entanto, a interpretação quociente parece favorecer mais a compreensão da 
ordenação e equivalência de frações, induzindo ao uso do esquema de correspondência, 
dado que o numerador e o denominador são variáveis de natureza diferente. Este 
esquema de correspondência pode ser a base para o estabelecimento do raciocínio 
proporcional. De acordo com Nunes e Bryant (2007), as crianças estabelecem 
facilmente correspondências para produzir partes iguais e raciocinam com igual 
facilidade sobre a variação proporcional do número de itens e de recipientes, mas têm 
mais dificuldades em levar a cabo a divisão de quantidades contínuas e a estabelecer 
uma relação inversa entre as quantidades envolvidas no problema. O primeiro tipo de 
raciocínio surge na interpretação quociente e o segundo na interpretação parte-todo 
(Mamede, Nunes & Bryant, 2005; Nunes & Bryant, 2007; Streefland, 1991). O 
professor do estudo aqui apresentado parece ignorar todas estas questões ao (in)explorar 
a interpretação quociente em sala de aula.  
Os resultados sugerem ainda fragilidades na abordagem ao significado medida porque 
tende a considerar-se que, para marcar-se frações na reta numérica, será necessário 
escrever a representação fracionária na forma de dízima. Desta forma, acabam por não 
ser abordados os significados dos valores do numerador e do denominador na 
interpretação medida, previamente discutidos em sessões de trabalho conjunto, como 
seria expectável no sentido de uma compreensão devida do conceito de fração. Apesar 
do trabalho desenvolvido nas referidas sessões, verifica-se a existência destas 
fragilidades na dinamização das aulas lecionadas durante quase metade do período de 
trabalho colaborativo realizado. Os resultados deste estudo indiciam assim fragilidades 
no conhecimento matemático e didático no que concerne aos números racionais e, em 
particular, aos significados de fração, cuja superação poderá passar pela promoção de 
ações de formação contínua junto dos professores. 
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Com base nesta investigação, constata-se, finalmente, que a alteração de currículos, por 
si só, não é suficiente para que se alterem práticas de ensino. Designadamente, não há 
garantias de que os professores conheçam as diferentes interpretações de fração e 
reconheçam a sua importância na construção do conceito de número racional por parte 
dos seus alunos. Assim, alterações aos currículos deverão ser acompanhadas de 
correspondente formação contínua dos professores, tal como, por exemplo, o programa 
de trabalho colaborativo que esteve na base da investigação aqui apresentada. Os 
professores envolvidos nesta investigação demonstraram grande interesse e empenho no 
decurso do mesmo. Porém, a incorporação, nas suas práticas de ensino, dos diferentes 
recursos disponibilizados foi parcial e superficial, o que sugere práticas anteriores 
fortemente enraizadas e, por isso, merecedoras de atenção. No caso particular aqui 
analisado, e no plano didático, o professor revelou necessidade de um tempo de apoio 
mais prolongado, de forma a sentir-se mais confortável com o ensino de frações. Por 
conseguinte, ações de formação contínua, com base neste ou noutros modelos de 
desenvolvimento — preferencialmente envolvendo observação intercalada de aulas — 
deverão ser insistentemente disponibilizadas e realizadas, a par e passo das sucessivas 
alterações curriculares, no sentido de garantir-se que os recursos facultados, 
nomeadamente no decurso dos próprios programas de formação, são adequadamente 
geridos e explorados.  
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Introdução 

As tarefas têm uma grande influência nas aprendizagens dos alunos, principalmente se 
conduzirem à compreensão de conceitos e estruturas matemáticas. O estudo que se 
apresenta tem como finalidade analisar o papel de tarefas que suscitam resoluções 
visuais nos conhecimentos matemáticos de estudantes e nas suas atitudes em relação à 
matemática. Pretende-se salientar o potencial das soluções visuais na resolução de 
problemas, pela simplicidade que por norma lhes está associada, e na promoção da 
criatividade. Para isso, no âmbito da formação de professores, foram usadas algumas 
tarefas, em diferentes contextos, de modo a incentivar os alunos a apresentar diferentes 
resoluções, das quais se apresenta um exemplo com base nas produções escritas dos 
estudantes.  

 

Enquadramento teórico 

O papel do professor na sala de aula é bastante exigente. Cabe-lhe, entre outros aspetos, 
selecionar os recursos educativos mais adequados aos seus alunos e ao respetivo 
contexto. Em particular, as tarefas que propõe merecem uma atenção especial, já que 
diferentes tarefas, com diferentes níveis de exigência cognitiva, induzem diferentes 
modos de aprendizagem (Chapman, 2013). Por isso é importante selecionar tarefas que 
suscitem o envolvimento e a atividade dos alunos e que os levem a sentir o prazer da 
descoberta, condição primordial para poderem gostar de Matemática.  
A aprendizagem da matemática deve incluir tarefas diversificadas que vão para além 
das tarefas rotineiras, incidindo particularmente na resolução de problemas. Procura-se 
que os alunos interiorizem um conjunto de estratégias que lhes permitam ampliar o seu 
reportório e tornar-se cada vez mais competentes na abordagem à resolução de 
problemas (Liljedahl, 2004; Vale & Pimentel, 2011). Há um conjunto de problemas, 
geralmente em contexto visual, que permitem abordagens de natureza diferente, 
facilitando assim a criatividade nas várias componentes que lhe estão associadas, como 
a fluência, a flexibilidade e a originalidade. As resoluções visuais incluem não só 
representações sob a forma de imagens mas também representações espaciais mais 
abstratas (e.g. gráficos), ou seja, diferentes representações visuais, em contraponto com 
as resoluções não visuais que são as que não envolvem o recurso a 
representações visuais como parte essencial para chegar à solução, ou seja, 
recorrem principalmente a representações  algébricas, numéricas e verbais (Presmeg, 
2006).  

No entanto, é importante reconhecer que nas aulas de matemática as resoluções visuais 
raramente são utilizadas e/ou valorizadas (e.g. Barbosa & Vale, 2014). 



EIEM 2016  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	

	

384 
	

Este facto deve ser encarado com preocupação já que a visualização não é apenas uma 
ferramenta poderosa na abordagem de tópicos geométricos, mas noutros, 
inclusivamente no campo numérico. No âmbito da educação matemática, tem-se 
argumentado que o uso de imagens visuais é um suporte importante na resolução de 
todos os tipos de problemas, incluindo aqueles em que a componente visual não é 
evidente (e.g. Rivera, 2010).  

 
Metodologia  

Este estudo foi desenvolvido com 24 estudantes da formação inicial de professores, 
numa unidade curricular de Didática da Matemática, tendo como objetivo analisar o 
desempenho dos alunos nas tarefas propostas, identificando as estratégias utilizadas. No 
sentido de promover a aquisição de conhecimento e a criatividade, com recurso ao 
pensamento visual, foram implementadas tarefas diversificadas (e.g. padrões, 
geometria).  

Atendendo à natureza do estudo, adotou-se uma abordagem qualitativa, recolhendo 
dados através da observação e das produções escritas dos estudantes referentes às 
tarefas propostas. As produções dos alunos foram analisadas indutivamente, tendo-se 
agrupado as resoluções em diferentes categorias. Apresenta-se, a título de exemplo, 
apenas uma das tarefas trabalhadas. 

 

Discussão 

Apresentamos alguns resultados preliminares baseados nas produções de futuros 
professores numa tarefa que, suscitando múltiplas resoluções, induziu estratégias 
visuais, tendo assim contribuído também para a promoção de dimensões da criatividade. 
Começa-se por apresentar uma das tarefas utilizadas neste estudo:  

 

 
 

Na figura 1 podem ser observadas algumas das resoluções apresentadas pelos 
estudantes.  

 

 
 

 

 

 

 
Figura 1. Diferentes resoluções do problema 

 

Este problema geométrico pode ser resolvido de muitas formas, como se pode confirmar 
pelas produções dos alunos, das quais se apresenta um exemplo de cada categoria 
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(figura 1). A terceira resolução evidencia a estratégia mais usual, o recurso a fórmulas 
de cálculo de áreas de figuras. As outras três resoluções revelam o recurso a estratégias 
similares, pois apoiam-se em raciocínios decorrentes das propriedades da figura. No 
entanto, a última situação ilustra a aplicação de uma estratégia mais simples e intuitiva, 
decorrente da visualização das relações existentes entre as figuras envolvidas, mas 
utilizando uma solução dinâmica que evita o recurso a fórmulas e a cálculos (Presmeg, 
2014). Este problema, para além de potenciar a utilização de diversas estratégias, 
permite abordar vários conteúdos (e.g. áreas, relações entre figuras, números racionais) 
que poderão ser aprofundados pelo professor.  

 

Considerações finais 

Os resultados mostram que os alunos utilizaram diversas estratégias, incluindo as 
baseadas nas propriedades das figuras. Tarefas deste tipo constituem um recurso 
fundamental que permite perceber o potencial de abordagens visuais mais intuitivas e 
simples, contribuindo para que os alunos ultrapassem determinadas lacunas ao nível do 
conhecimento de alguns conteúdos, assim como estabeleçam diferentes conexões entre 
conteúdos. Valorizamos em particular as estratégias visuais por serem uma abordagem 
alternativa que aumenta a janela de possibilidades no que respeita à resolução de 
problemas, proporcionando resoluções não tradicionais e assim contribuindo para o 
pensamento divergente.  
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on.  

Introdução 

Face a um declínio do interesse dos jovens pelas ciências e matemática, vários relatórios 
europeus defendem uma intervenção ao nível dos primeiros anos de escolaridade, 
recorrendo a práticas de ensino, que motivem os jovens para estas áreas (e.g., Osborne 
& Dillon, 2008; Rocard et al., 2007).  

Os professores são a pedra basilar de qualquer processo de renovação pedagógica 
(Rocard et al., 2007), não sendo possível realizar uma intervenção nas escolas, com 
sucesso, sem promover o seu desenvolvimento profissional (Abell & Lederman, 2007). 
Uma intervenção, para combater o insucesso no desempenho matemático, só é eficiente 
se for centrada na forma como os professores ensinam (Ball, 2005). 

Face a este cenário, foram criadas ações de formação acreditadas para professores do 
ensino básico, com experiências laboratoriais hands-on, onde também se motiva os 
participantes para criarem as suas próprias tarefas.  
Com uma metodologia baseada em Design Research procura-se que os professores 
implementem as experiências hands-on com os seus alunos e, ainda, desenvolvam a sua 
autonomia propondo as suas próprias tarefas. 

Este poster pretende apresentar recursos para potenciar o ensino da matemática, ao nível 
do 1.º ciclo ensino básico, envolvendo professores num contexto formativo que inclui 
workshops “hands-on” de ciências e matemática. Neste sentido, apresentam-se tarefas 
matemáticas, criadas e implementadas por uma professora que participou numa ação de 
formação que decorreu no ano letivo 2015/2016. 

 

O percurso da Luísa (professora do 1.º ciclo) 
A Luísa frequentou a ação de formação onde, entre vários conteúdos, a eletricidade foi 
trabalhada. A professora beneficiou, ainda, da visita dos formadores na sua sala de aula 
para realizar experiências laboratoriais de eletricidade, nomeadamente a construção de 
um eletroíman. Estas experiências não eram familiares à Luísa e foi necessário muito 
apoio para levá-la a criar aplicações à matemática, a partir das experiências realizadas. 
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Foi ainda solicitado que criasse tarefas de organização e tratamento de dados, a partir 
dos dados recolhidos, no decorrer das experiências de eletricidade realizadas, desde os 
pesos e medidas das pilhas biológicas às diversas diferenças de potencial, registadas na 
ficha criada para o efeito. 

 

As tarefas de matemática propostas pela professora Luísa 

A forma encontrada pela professora para propor tarefas de matemática, a partir da 
experiência realizada na sua sala de aula, pela equipa de formadores, foi desenvolver a 
proposta da figura 1, onde aparece um ‘eletroíman’, sendo a atividade dos alunos 
dirigida para a realização de operações, em particular a multiplicação. 

 

Figura 1: Tarefa de matemática proposta e implementada pela Luísa  

 

Relativamente às propostas de aplicações à organização e tratamento de dados, a partir 
da experiência de eletricidade, ela optou por fazer recolha de dados com os seus alunos. 
Organizou uma tabela com os pesos e alturas (Figura 2) e preparou fichas de trabalho 
com questões para abordar este tema. Este aspeto mostra criatividade para recorrer a 
tarefas diferentes das que usualmente são trabalhadas na aula mas, por outro lado, indica 
que evita recorrer aos dados recolhidos nas experiências laboratoriais, que lhe são 
menos familiares. 

 

Figura 2: Registo das alturas e dos pesos dos alunos da professora Luísa 

 

Considerações finais 

Apresentámos exemplos de recursos, propostos por uma professora, no âmbito do seu 
desenvolvimento profissional em contexto de formação. Os recursos pretendem 
potenciar o ensino da matemática, quer a partir de atividades experimentais de 
eletricidade quer a partir de dados da vida real e centrados nos alunos. 

Conclui-se haver necessidade de continuar a apoiar os professores no decorrer do seu 
desenvolvimento profissional, levando-os a ganhar mais confiança para criarem tarefas 
inovadoras, tirando partido das experiências laboratoriais envolvendo ciência. 
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Um dos mais graves problemas da Educação Brasileira refere-se à evasão escolar, 
principalmente nos cursos de formação de Professores de Educação Básica em 
Matemática. Embora o tema continue sendo bastante discutido pelos intelectuais da área 
da educação, ainda carece amplamente de solução em âmbito nacional. Há inúmeros 
problemas para evasão nos cursos de Licenciatura em Matemática, entre eles, pode-se 
citar currículo ultrapassado, infraestrutura precária (não há laboratórios didáticos), 
remuneração inadequada dos professores, má formação dos professores, principalmente, 
na área de Matemática, falta de materiais pedagógicos adequados e atualizados, 
lembrando que os jovens que chegam à escola são Nativos Digitais, além de Políticas 
Públicas específicas à Educação Matemática. Este panorama de evasão que ocorre nos 
cursos de Licenciatura em Matemática é evidenciado nos campi do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), conforme pode ser observado no 
quadro 1. 
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Quadro 1 – Evasão nos cursos de Licenciatura em Matemática no IFSP 

Campus Ingressantes Fim do 1º semestre 
(alunos) 

Cubatão 40 alunos/ano em 2015 14 

Guarulhos 40 alunos/ano de 2008 a 
2016 

Média = 12 

São Paulo 40 alunos/ano de 2005 a 
2016 

Média = 15 

Fonte: Instituto Federal de São Paulo 

 

Observando-se o resultado do quadro acima, resolveu-se aplicar questionários abertos e 
fechados, nos três campi, aos alunos dos cursos de Licenciatura de Matemática que se 
evadiram e os que se mantiveram no curso. Realizou-se uma ampla discussão entre 
alunos e professores e obteve-se resposta significativa. O fator mais significativo que 
contribuiu para este resultado é a dificuldade de compreensão da Matemática, 
principalmente na resolução e elaboração de problemas, base fundamental do curso. Os 
alunos não conseguem relacionar, por exemplo, as equações ou expressões matemáticas 
com o mundo que as cerca, faltam criatividade e base de conhecimento não dada no 
Ensino Médio. 

O objetivo desta pesquisa é verificar se a utilização do Coaching Educacional, como 
método motivacional de aprendizagem da Matemática, e as Tecnologias da Informação 
e Comunicação (software Geogebra e Redes Sociais), como técnicas de apoio à 
aprendizagem ativa, podem minimizar a evasão nos cursos de Licenciatura em 
Matemática. 

Para se alterar este quadro, apresentou-se uma proposta que consiste no aproveitamento 
dos recursos tecnológicos e do Coaching Educacional, como ferramentas para introduzir 
de maneira mais eficaz o ensino e aprendizagem na sala de aula e fora desta, através do 
alinhamento entre as tecnologias (TICs/Redes Sociais) e o coaching servindo como 
metodologia combativa à evasão. 

Os professores de Cubatão passaram por cursos de Coaching Educacional e de uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação. Durante o curso de Coaching (Matteu, 
2013) aprenderam técnicas de motivação e debateram a evasão. O Curso de Coaching 
Educacional trabalhou a forma como os professores devem motivar (Ferreira, 2008; 
Lages & O’Connor, 2014) os alunos a aprenderem Matemática através de tarefas 
desafiadoras (Barbeau & Taylor, 2009) e do dia a dia por meio dos Trilhos Matemáticos 
(Barbosa & Vale, 2015; Chen, 2013). Em relação as Tecnologias da Informação e 
Comunicação, Recursos Tecnológicos, os professores aprenderam a usar a ferramenta 
Redes Sociais e software livre de Matemática, Geogebra. O Geogebra foi introduzido 
para ensinar o cálculo da integral de Riemann (Trindade & Wanghon, 2011) e as Redes 
Sociais (Scott & Carrington, 2011) para estimular as discussões das tarefas desafiadoras 
e dos Trilhos Matemáticos. 

Após o curso, os professores aplicaram o que aprenderam na turma de 2016 em 
Cubatão. Os professores, em termos de motivação, utilizaram o que aprenderam no 
Coaching Educacional e, nas aulas das disciplinas específicas, trabalharam o Geogebra 
como recurso tecnológico com apoio das Redes Sociais para discussão e análise de 
tarefas entre professor e alunos e aluno e aluno. O resultado disto, ao fim do 1º 
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semestre, foi que somente 4 alunos abandonaram o curso. Nesta turma aplicou-se 
questionários abertos e fechados para ressaltar a importância dos recursos empregados. 
De forma geral, os alunos disseram que o Geogebra auxiliou muito na compreensão dos 
problemas e no entendimento da resolução destes. Além disso, ressaltaram a mudança 
de postura dos professores, os professores deixaram de ser transmissores e passaram a 
ser mediadores/orientadores do conhecimento, pois a todo momento motivam os alunos 
a resolverem as tarefas e propõem desafios matemáticos para resolverem, inclusive 
utilizando a ideia de Trilhos Matemáticos aplicados em uma Feira Livre. Há também de 
se destacar o incentivo dos professores na utilização das tecnologias com consciência 
educativa. 

Ainda há muitos entraves para a implementação das TICs com o coaching, é preciso que 
haja investimento nesta área, para que todas as escolas tenham acesso à tecnologia de 
qualidade, assim como também devem ocorrer palestras, workshop, treinamentos e 
outras formas de divulgações para fomentar o Coaching Educacional no processo de 
ensino, visto que ainda não é muito difundido nas instituições de ensino. 

Lembrando que este trabalho está em fase embrionária. Irá se empregar um estudo mais 
completo utilizando-se os Recursos Tecnológicos, o Coaching Educacional com apoio 
de um aplicativo, trilhos matemáticos, tarefas de desafios matemáticos, criatividade na 
elaboração de problemas matemáticos e outros recursos, base de suporte para a 
aprendizagem ativa. 
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