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SOBRE O TEMA CONEXÕES MATEMÁTICAS 

 

Nélia Amado 

Universidade do Algarve e UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 

 

Susana Carreira 

Universidade do Algarve e UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 

 

Ana Paula Canavarro 

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

 

 

O tema das Conexões Matemáticas, que é o foco do Encontro de Investigação em 

Educação Matemática - EIEM 2019, está envolvido de múltiplas formas em questões 

atuais do ensino e da aprendizagem da matemática. A amplitude do tema torna possível 

perspetivar diversas abordagens, linhas de trabalho e problemas de investigação. A 

latitude das questões envolvidas na investigação sobre o tema abrange as conexões entre 

a matemática e a realidade, entre a matemática e outras áreas do saber, incluindo a 

modelação matemática, a interdisciplinaridade, a educação STEM-STEAM ou a 

Etnomatemática. Inclui também as conexões fundamentais entre os diversos tópicos e 

conceitos matemáticos, em que as tecnologias digitais e outros recursos desempenham 

um papel importante. Atualmente, o tema também se torna presente, no nosso país, a 

propósito de experiências em curso no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular. 

Com efeito, promover, desenvolver e investigar as conexões está em clara sintonia com 

aqueles que são presentemente considerados objetivos da aprendizagem da matemática. 

Tais objetivos contemplam o desenvolvimento de capacidades transversais, como fica 

patente, a nível internacional, nos documentos de orientações curriculares da OCDE, 

assim como é preconizado, no contexto nacional, no Perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória, publicado em 2018. 

No entanto, se o discurso curricular parece apoiar as conexões, sobretudo as externas, 

nomeadamente num cenário de flexibilidade curricular, regulado pelo Decreto-Lei n.º 

55/2018, muitas questões se levantam. O facto de a Matemática ser a disciplina que menos 

tem vindo a participar dos projetos de flexibilidade curricular nas escolas, segundo dados 

estatísticos da DGE, faz-nos, no mínimo, interrogar: 

• Porque parecem tão escassos os projetos onde a matemática está francamente 

envolvida? 

• Estão os professores e as escolas preparados para acolher as conexões, apesar de 

uma cultura prevalecente de disciplinas e saberes compartimentados? 

• Conseguirá a Matemática relacionar-se com as outras disciplinas com que 

potencialmente se conecta, numa lógica de igualdade? 

• Se da matemática se diz que está em todo o lado, porque não se mostra e se aprende 

mais matemática fora da sala de aula?   
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• Afinal, que potencialidades trazem as conexões para as aprendizagens dos alunos?   

No que se refere às aprendizagens, vários autores têm apontado a sua importância para o 

processo de compreensão de conceitos e ideias matemáticas. Por exemplo, García-García 

e Dolores-Flores (2017) consideram que não se constroem conexões matemáticas sem 

compreensão, razão pela qual a produção de conexões matemáticas é um importante 

indicador de compreensão. Assim, compreender implica saber relacionar e fazer ligações 

entre ideias, conceitos, procedimentos, representações e significados. Portanto, as 

conexões matemáticas podem ser entendidas como um processo cognitivo através do qual 

um indivíduo estabelece relações entre duas ou mais ideias, conceitos, definições, 

representações e teoremas matemáticos (conexões intra-matemáticas), ou relações entre 

estes e os conteúdos de outras disciplinas ou situações do mundo real (conexões extra-

matemáticas). 

A investigação desenvolvida por Businskas (2008) propõe várias formas de 

conceptualizar as conexões matemáticas, como as seguintes: as conexões matemáticas 

como um elemento estruturante da própria matemática; as ideias matemáticas enquanto 

resultado de conexões; as ligações entre dois ou mais conceitos matemáticos; as conexões 

associadas a múltiplas representações matemáticas; as conexões como um processo 

dinâmico de aprendizagem. Businskas (2008) reconhece que tentar mapear todo o 

conjunto de relações matemáticas que podem estabelecer-se no seio da matemática ou na 

sua relação com problemas e situações externos à matemática é uma tarefa impraticável; 

no entanto, também defende que, numa pequena escala, nomeadamente no âmbito 

curricular, a ênfase no estabelecimento de relações é muito importante para promover a 

compreensão dos alunos em tópicos matemáticos específicos. 

Assim, pode-se afirmar que as conexões matemáticas estão profundamente associadas a 

uma caraterística interna da própria matemática, contrariando a perceção muitas vezes 

fragmentada e segmentada que os alunos criam da matemática escolar. Simultaneamente, 

ajudam o aluno a alargar a sua experiência matemática e a perceber a relevância da 

matemática e a sua aplicabilidade no mundo real, muito para além da resolução de 

exercícios padronizados. Além disso, são consideradas como um meio essencial para a 

compreensão de tópicos e conceitos matemáticos, isto é, fazem parte de um processo 

dinâmico de aprendizagem. 

A importância das conexões matemáticas é, pois, incontornável. No domínio dos projetos 

interdisciplinares e da modelação matemática, há muito que as conexões, nomeadamente 

as conexões extra-matemáticas, são investigadas e entendidas como cruciais na 

construção de significado. O estudo de Carreira (1998) advoga que as conexões estão na 

base da produção de significado para conceitos, procedimentos e ideias matemáticas. A 

produção de conexões é, assim, entendida como uma determinada forma de pensamento 

que tem lugar no processo de construção de significados: o pensamento metafórico. A 

título de exemplo, os estudantes atribuem sentido ao conceito de curva de nível de uma 

função de duas variáveis reais, ao estabelecerem conexões entre conceitos, definições e 

representações que envolvem cartografia, microeconomia e matemática, resumidas na 

metáfora “a montanha é a utilidade” (Carreira, 2001). 

O processo de modelação matemática é, portanto, um processo inequivocamente 

permeado pelo estabelecimento de conexões entre a matemática e o mundo real. Como 

sabemos, existem várias perspetivas acerca dos propósitos e modos de integração da 

modelação matemática no processo de ensino e aprendizagem. Mas importa sublinhar 

que, entre as várias perspetivas, há aquelas que valorizam o papel da modelação 

matemática enquanto processo específico de resolução de problemas da realidade que 
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deve ser experimentado, vivido e realizado por todos os alunos e em todos os níveis de 

escolaridade. 

Mais recentemente, novas práticas educacionais em que se procuram integrar domínios 

tradicionalmente abordados de forma separada, designadamente as ciências, a tecnologia, 

a matemática e a engenharia, têm vindo a afirmar-se sob a designação de educação STEM. 

Segue-se a este movimento a consciência de que a arte, como forma de representar, 

estruturar e perspetivar a experiência humana, tem um papel decisivo numa nova cultura 

de integração de saberes e por isso começa a ganhar fôlego a ideia de educação STEAM 

(Khine & Areepattamannil, 2019). Em qualquer dos dois casos, formas de aprendizagem, 

como a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, a 

abordagem experimental, ou a metodologia de design criativo, adquirem um novo e 

primordial interesse em contextos que são fortemente marcados pela construção e 

exploração de conexões produtivas.   

O alcance das conexões matemáticas mostra-se assim revigorado e ampliado no momento 

atual, muito distinto daquele que vivemos há 28 anos quando foi realizado o primeiro 

EIEM. As conexões são, sem dúvida, um tema que merece hoje a atenção da investigação 

em educação matemática. As expectativas colocadas neste encontro de investigação e nas 

contribuições dos seus participantes dão conta da necessidade e da premência de 

aumentarmos o nosso conhecimento acerca do ensino e da aprendizagem das conexões, 

das suas condições e dos desafios que coloca. 

O EIEM 2019, subordinado ao tema Conexões Matemáticas, realizou-se na Escola 

Profissional Cândido Guerreio, em Alte-Loulé, nos dias 16 e 17 de novembro de 2019. 

Este encontro contou com três sessões plenárias proferidas por três investigadores 

convidados que abordaram o tema escolhido segundo diferentes eixos. 

Merrilyn Goos, da Universidade de Limerick, na Irlanda, deu início aos trabalhos do 

EIEM 2019, proferindo a conferência intitulada Fostering mathematical connections 

through mathematics teacher collaboration. No seu artigo, a autora analisa os papéis e as 

interações entre professores e investigadores, num contexto de desenvolvimento 

profissional, em três projetos de investigação motivados por importantes reformas 

curriculares. A sua análise tem como questões orientadoras: Quem são os atores dessas 

colaborações? O que é aprendido? Por quem? Que objetivos são privilegiados? De quem 

são as vozes ouvidas? O que motiva a colaboração?  

A segunda conferência plenária foi proferida por Ángel Alsina, da Universidade de 

Girona, em Espanha. Na conferência intitulada Conexiones matemáticas a través de la 

educación STEAM: diseño, implementación y análisis de actividades, o autor mostra 

como a educação STEAM é um cenário eficaz para trabalhar a matemática de forma 

interligada e interdisciplinar, em que as conexões matemáticas adquirem uma relevância 

especial. Alsina começa por apresentar orientações didáticas para o desenho e gestão de 

atividades STEAM que promovam as conexões matemáticas, na segunda parte apresenta 

um modelo para o desenho e análise de atividades STEAM e termina com a apresentação 

de diversas atividades implementadas com alunos dos primeiros anos de escolaridade.  

O EIEM 2019 terminou com a conferência plenária proferida por Susana Carreira, da 

Universidade do Algarve, Portugal. Na sua conferência, com o título Modelação 

matemática e simulação no contexto escolar: Conexões entre mundos, a autora discute o 

processo de modelação matemática, focando-se na credibilidade dos problemas de 

modelação e na importância da simulação de cenários que envolvem a experimentação e 

a construção de protótipos. Susana Carreira destacou, ainda, resultados de investigação 

que permitem evidenciar uma multiplicidade de conexões entre a matemática e a 
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realidade, mas também entre a realidade autêntica e a realidade simulada, estabelecendo 

assim conexões entre “mundos” distintos.  

As comunicações submetidas a este Encontro de Investigação em Educação Matemática 

permitiram identificar três subtemas, que deram origem a três grupos de discussão, cada 

um dos quais organizado e dinamizado por dois Coordenadores. Assim, o primeiro grupo 

de discussão, focado no subtema Conexões entre matemática, ciências e realidade na 

aprendizagem, foi dinamizado por Ana Henriques, do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa e Sandra Nobre, do Agrupamento de Escolas Professor Paula 

Nogueira, em Olhão, que são autoras de um texto introdutório ao subtema. O segundo 

grupo de discussão, intitulado Tarefas e recursos para a promoção de conexões 

matemáticas, foi coordenado por Hélia Jacinto, do Instituto de Educação da Universidade 

de Lisboa e Manuel Vara Pires, da Escola Superior de Educação de Bragança, que 

escreveram o respetivo texto introdutório. Por fim, o terceiro grupo de discussão tem 

como título Conexões no contexto das práticas e da formação de professores e foi 

liderado por Leonor Santos, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e Rosa 

Tomás Ferreira, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que são autoras do 

respetivo texto de enquadramento.  

Nesta publicação podem encontrar-se todos os artigos apresentados no EIEM 2019, quer 

sob a forma de comunicações quer sob a forma de pósteres.  

Esperamos que esta publicação seja um importante contributo para professores e 

investigadores que se interessam por um tema de grande relevância na atualidade, as 

Conexões Matemáticas. 
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FOSTERING MATHEMATICAL CONNECTIONS  

THROUGH MATHEMATICS TEACHER COLLABORATION 

 

Merrilyn Goos 

University of Limerick, Ireland 

merrilyn.goos@ul.ie 

 

In mathematics education there is a long history of teachers working and 

learning together in collaborative groups, often in conjunction with 

university-based mathematics education researchers, professional 

development facilitators, or curriculum support officers employed by 

government education departments. In this paper I examine the roles and 

interactions of the various participants in these collaborations and the 

extent to which they were able to foster mathematical connections. I 

analyse my experience of participating in three mathematics education 

research and development projects, all motivated by major curriculum 

reforms. The analysis focuses on questions such as Who are the actors in 

these collaborations? What is learned? By whom? Whose goals are 

privileged? Whose voices are heard? What motivates the collaboration? 

Key words: collaboration; curriculum reform; mathematics teachers; professional 

learning; researcher-teacher relationships; 

 

Most university-based mathematics educators would claim that the aim of their research 

is to improve the quality of mathematics teaching and learning. Yet education research is 

often criticised for its lack of impact on, and relevance to, classroom practice. This so-

called “research-practice gap” has sometimes been explained by reference to the different 

processes used by researchers and teachers to improve educational practice, and the 

different forms of knowledge that result. On the one hand, formal research seeks to 

develop generalisations about educational phenomena; in contrast, teachers engage in 

practical inquiry in order to address immediate day-to-day problems (Wiliam, 2003). 

Thus, there is a disconnect between the perspectives of researchers and teachers with 

respect to their roles: while researchers might lament that classroom practice remains 

resistant to their reform efforts, teachers sometimes feel that their practical expertise is 

not respected by researchers who conduct research in their classrooms. This tension 

between the aims of formal research and the needs of teachers is also evident in the often 

unequal relationships between researchers and teachers who participate together in 

classroom based studies. In many countries it is common for teachers to be co-opted into 

the research agendas of university academics because the latter have greater access to 

power and resources. Thus, traditional education research can be criticised for treating 

practitioners as the “objects of inquiry” rather than collaborators in the research 

enterprise. The result is a “bidirectional disconnect” (Heid et al. 2006, p. 79) where the 

complementarity of researchers’ and teachers’ knowledge and the ways in which this 

knowledge develops remain unexplored. 

This paper examines some of the issues raised above in the context of mathematical 

connections between researchers and teachers. The specific question it addresses is: How 
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can researchers and teachers collaborate to develop both theoretical and practical 

knowledge in mathematics education? 

The paper begins by outlining a framework I have developed for analysing researcher-

teacher relationships in the context of teaching development. I then illustrate how the 

framework can be used by comparing three of my own research projects in which I 

worked with teachers in a variety of professional development settings. Finally, I discuss 

some implications for how researchers and teachers might learn together while working 

on mathematics education projects. 

A Framework for Analysing Researcher-Teacher Relationships 

The framework was developed with colleagues participating in a conference of the 

International Group for the Psychology of Education (see Novotna & Goos, 2007), and 

was elaborated and illustrated in a later article (Goos, 2014). The dimensions of the 

framework are listed in Table 1 and described below. 

 

Table 1. 

Framework for Analysing Researcher-Teacher Relationships 

Beginning the partnership Participants Purposes of the research 

Why? 

• Researcher motivation 

• Teacher motivation 

How? 

• Researcher seeks 

teacher 

• Teacher seeks 

researcher 

• Education system 

selects participants 

Roles & expectations 

Language & communication  

of findings 

Trust/relationships 

Communities & asymmetric 

needs 

Topic (who chooses?) 

Research questions (whose?) 

Benefits (for whom?) 

 

The first dimension of the framework is concerned with beginning the researcher-

teacher partnership. Here, it is important to consider how teachers enter into this process 

and who initiates the research. It is common for a university-based researcher to seek out 

teachers to participate in a project that has already been planned. Occasionally a 

partnership might be initiated by a teacher who seeks out a university-based researcher. 

Alternatively, teachers might be encouraged or required by a school administration or 

government education department to enter into a university-based research project. In all 

these instances it is worth thinking about “why” as well as “how” such research 

partnerships are initiated.  

The second and third dimensions of the framework relate to how the participants will 

interact and the purposes of the research. The extent to which roles are shared between 

teacher and researcher is an issue: there may be benefits and disadvantages in either 

maintaining strong role separation or sharing/swapping roles (teacher-as-researcher or 

researcher-as-teacher). In whatever way roles are determined, expectations need to be 

made clear from the start as a foundation for building trust and mutual respect. Malone 

(2000) argued that since teachers and researchers create and act upon two different types 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11 
 

of knowledge (practical inquiry in particular contexts versus theoretical inquiry aiming at 

generalization), they belong to two distinct communities with intersecting interests but 

asymmetric needs. Another challenge for communicating the findings of research to non-

researcher audiences, such as teachers, arises from the different forms of language that 

these two communities use and value. The purposes of the research may depend upon 

how the partnership is initiated, since this often influences the choice of topic, negotiation 

of research questions, and realisation of any benefits for theory, practice, or policy 

development. 

When I first developed this framework, I used it to analyse and compare all the 

externally funded research projects involving interaction with school teachers that I had 

carried out in the first 20 years of my career (Goos, 2014). I developed an analytical 

matrix that partially categorised these projects along two dimensions of the framework 

presented in Table 1, “Beginning the partnership” and “Purposes of the research”, and 

then “filled in” the cells with more detail about the third dimension of the framework, 

“Participants”. To do this, I described participant roles as either separate, shared, or dual 

(if the researcher also had a role as a teacher educator or professional developer); 

developed a proxy indicator of relationships in terms of the frequency and duration of 

researcher-teacher interactions; and indicated who communicated the findings to research 

and professional communities in the form of publications and conference presentations. 

This process allowed me to identify clusters of projects with similar characteristics, as 

shown in Figure 1.  

 

Purpose of research 

Beginning the partnership 

Researcher seeks teacher 

participants 

Education system invites or 

selects schools to participate 

Topic defined by education system; 

research questions defined by R & T 

 
Cluster C 

Topic and research questions defined 

by R 
Cluster B 

 

Topic and research questions defined 

by education system 
Cluster A 

 

Figure 1. Analytical matrix (R=researcher; T=teacher) 

In this paper I concentrate on Cluster C, and examine the processes and actors 

involved in three projects that were initiated and funded by an education system (e.g., a 

government Department of Education). All were professional development projects 

motivated by curriculum reforms. 

Illustrating the Framework: Mathematical Investigations 

The aim of this project from a professional development perspective, as specified by 

the state Department of Education, was to help lower secondary school mathematics 

teachers implement a new curriculum that emphasised an investigative approach to 

working mathematically (Goos, Dole, & Makar, 2007). Diezmann, Watters, and English 

(2001) describe mathematical investigations as “contextualised problem solving tasks 

through which students can speculate, test ideas and argue with others to defend their 

solutions” (p. 170). As researchers and professional developers, we recognised the 

importance of providing teacher participants with authentic, practice-based learning 

opportunities that included examples of mathematical investigations, opportunities to 

experience these investigations as learners themselves, and opportunities to share their 
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ideas and experiences with colleagues, including the challenges encountered and their 

insights into the process. 

The Department of Education selected four schools that were in close proximity 

within one geographical region to participate in the project. Two mathematics teachers 

from each school then volunteered to be involved over a period of five months. We chose 

three professional development strategies from those identified by Loucks-Horsley Love, 

Stiles, Mundry, and Hewson (2003) to support the teachers’ learning: immersion 

experiences, aligning and implementing curriculum, and collaborative structures. The 

design included three visits by the research team to work with the group of teachers for 

two consecutive days on each visit. Between these visits the teachers completed two 

action learning cycles of setting goals, planning a lesson sequence, implementing the 

lessons, and evaluating the outcomes. 

From a research perspective, our aim was to identify personal and contextual factors 

that supported or hindered teachers’ learning. We collected data from a teacher beliefs 

questionnaire, the teachers’ mathematical autobiographies, observations of one lesson for 

each teacher, interviews with the teachers, their lesson planning documents, and student 

work samples. Our analysis was focused on interactions between the teachers’ knowledge 

and beliefs, professional contexts, and opportunities to learn new teaching approaches. 

The main purposes of the first two-day workshop with the teachers were to seek 

information about their knowledge and beliefs and their professional contexts, to help 

them identify personal goals for the project, and to begin planning units of work with a 

focus on mathematical investigations. The researchers and teachers shared their 

“mathematical autobiographies”, including information about their own experiences of 

learning mathematics at school, the teachers who made a difference to them, the decisions 

and events that led to them becoming mathematics teachers, the significant moments that 

shaped their practice. This process also allowed the teachers to describe in some detail 

their professional contexts: the kind of students they taught, the learning environment 

they tried to create in their mathematics classrooms, their pedagogical approaches, their 

schools’ organisational structures and cultures, and the influence of parents and the local 

community. We also administered a Mathematical Beliefs Questionnaire (see Goos et al., 

2007) with items that addressed beliefs about the nature of mathematics, and beliefs about 

mathematics teaching and mathematics learning in secondary school.  

An important focus of this first workshop was to provide immersion experiences by 

engaging the teachers in mathematical investigations suitable for use with lower 

secondary classes. We explained that the planning of investigations could be framed in 

terms of a problem to be solved, a question to be answered, a significant task to be 

completed, or an issue to be explored. One of the sample investigations that we used is 

shown in Figure 2. 

 

 

Barbie and beauty: A mathematical investigation 

Is Barbie a realistic representation of human proportions? 

What would Barbie look like if scaled up to human height? 

 

Figure 2. Barbie investigation 
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In the second two-day workshop, we immersed the teachers in authentic assessment 

tasks and development of criteria for assessing student work on mathematical 

investigations. By the time of the third workshop, we had established sufficient familiarity 

and trust to enable us to visit the pairs of teachers in their schools and gain further insights 

into implementation of the investigative units by observing a lesson and conducting 

debriefing interviews with the teachers to evaluate the project as a whole. Inviting pairs 

of teachers from each school had been a deliberate strategy to encourage participants to 

collaborate with a colleague from their own school while extending their experience 

beyond this familiar context. As the project progressed we found that some teachers also 

initiated collaboration with colleagues from the other participating schools. This latter 

form of collaboration involved teachers visiting each other’s schools to observe lessons 

and discuss planning and task design. 

A key element to the project design was to align its goals with the needs and interests 

of the participating teachers. At the first workshop, we learned that each pair of teachers 

had a specific reason for wanting to be involved in this project that was not necessarily 

related to the implementation of the new mathematics curriculum. For example, in one 

school the teachers were struggling to engage low achieving students in academic work, 

and they were investing a great deal of energy in managing student behaviour. These 

teachers were hoping that the project could give them some alternatives to textbook-based 

teaching. Similarly, the other three pairs of teachers articulated goals that related to 

solving a pedagogical or organisational problem in their classroom or school. It was clear 

that teachers valued the professional development opportunity afforded by the launch of 

the new, investigations-focused, mathematics curriculum, but that the curriculum itself 

played a minor role in their goal-setting and planning. Table 2 summarises the dimensions 

of this researcher-teacher relationship. 

 

Table 2 

Researcher-Teacher Relationships: Mathematical Investigations Project 

Beginning the partnership Participants Purposes of the research 

Initiation: State education 

department 

Researcher motivation:  

To support teachers in adopting 

an investigative approach to 

mathematics 

Teacher motivation:  
To solve a pedagogical or 

organisational problem in their 

school 

Researcher as professional 

developer; explicit expectations 

Difficult to build trust when 

interaction is short-term and 

intermittent 

Separate researcher and teacher 

knowledge 

 

Topic defined by government; 

research questions defined by 

researchers and teachers 

Academic benefits for 

researchers; some professional 

benefits for teachers 

 

 

Illustrating the Framework: Numeracy Across the Curriculum 

The second project in Cluster C was initiated by a state Department of Education to help 

primary and secondary teachers plan and implement numeracy strategies across all 

subjects in the school curriculum. The state-based school curriculum recognised the 

numeracy demands of all subjects and acknowledged numeracy development as a 

responsibility of all teachers. However, previous Australian studies had found that 

teachers of subjects other than mathematics did not recognise the numeracy demands in 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

14 

 
 

their subjects and hence they did not support students to develop the requisite numeracy 

capabilities to fully engage in learning. In addition, in primary schools, many teachers, 

and hence their students, were not making connections between mathematics learning and 

its application in other learning areas in the curriculum. The professional learning 

approach that we adopted for this project was guided by a research-based model of 

numeracy that integrates mathematical knowledge, positive dispositions, tools, contexts, 

and a critical orientation as elements of numeracy for the 21st century (Goos, Geiger, & 

Dole, 2014). The model is depicted in Figure 3 and its elements described in Table 3. 

The Department of Education selected ten primary and secondary schools in city, 

regional and rural locations to participate in the project, and each school principal then 

chose two teachers to be involved. Teachers were diverse in terms of their subject 

specialisations and years of teaching experience. They participated in three whole day 

professional development meetings at the beginning, middle and end of one school year, 

and two action research cycles between these meetings. The action research cycles 

comprised goal setting, curriculum planning that was guided by the numeracy model, 

implementing numeracy tasks and units of work, evaluating their effectiveness, and 

setting new goals for the next cycle. The project team visited teachers on two occasions, 

once during each action research cycle, to discuss their progress, observe lessons, and 

interview groups of students. We also administered surveys assessing teachers’ 

understanding of numeracy and confidence in numeracy teaching at the start and end of 

the project. From a research perspective, we were interested in identifying how teachers’ 

classroom practice changed over time as they engaged with the numeracy model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. A model for numeracy in the 21st century 
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Table 3. 

Descriptions of the Elements of the Numeracy Model 

Element Description 

Mathematical knowledge Mathematical concepts and skills, problem solving strategies, 

estimation capacities. 

Contexts Capacity to use mathematical knowledge in a range of contexts, 

both within schools and beyond school settings 

Dispositions Confidence and willingness to engage with tasks and apply 

mathematical knowledge flexibly and adaptively 

Tools Use of physical (models, measuring instruments), 

representational (symbol systems, graphs, maps, diagrams, 
drawings, tables) and digital (computers, software, calculators, 

internet) tools to mediate and shape thinking 

Critical orientation Use of mathematical information to make decisions and 

judgements, add support to arguments, challenge an argument 

or position 

 

A case study of one secondary school teacher (Karen) serves to illustrate how her 

practice changed. Karen was teaching Science, English, Mathematics, and Society and 

Environment in a small rural school. Her focus on numeracy in the first action research 

cycle was through an English unit of work that focused on the newspaper. She planned 

for her lower secondary students to determine the percentage of different forms of “news” 

in a newspaper; that is, the component elements of a newspaper in terms of types of 

reports (sports, local news, world news, special interest, weather, and so on). This would 

be the basis for students developing their own newspapers and thinking about the balance 

of material in a newspaper. When interviewed after the lesson that we observed, Karen 

commented that although she could see students were making progress on this task, she 

was not satisfied with its authenticity. 

Soon afterwards, Karen successfully applied for an Industry Award that allowed her 

spend two weeks with a civil engineering firm where she looked specifically at the 

mathematics and science used in this workplace. She said this experience provided her 

with a “lightbulb moment”, because from this time onwards she knew what she wanted 

to do within the numeracy project. While at the civil engineering firm, Karen noted the 

type of projects the firm was engaged in, for example, building bridges, making roads and 

studying environmental impact of projects. She also noticed the way mathematics was 

embedded in the work life of the firm. As one of her responsibilities as an award winner, 

Karen was required to develop a series of teaching units to be available for other teachers 

to use in schools. She decided to use this as a basis for her work in the numeracy project 

as well.  

In the next lesson we observed, midway through the project, Karen set students the 

task of finding the best path for a new expressway to be built between a nearby regional 

centre and the state capital city. Students were provided with two adjacent maps of the 

area between the two centres that were to be connected by the expressway. They were 

required to start on a grid reference in one centre and finish on a grid reference in the 

other centre. Grid references formed a 1 cm square grid pattern across both maps. The 

task also involved several constraints, such as: 
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• The route must only cross one river because of cost limitations. 

• Bends in the expressway must be equal to or exceed 1100. 

• The expressway must not pass nearer than one grid reference to a quarry. 

• Residents were to be compensated $150,000 per grid reference square for any 

land that it was necessary to resume. 

• Crossing the region of Uleybury was to be kept to a minimum because 

compensation to residents in this district is $500,000 per grid reference square, 

as it is a vineyard area. 

The expressway was to be designed for minimum possible cost and marked on the two 

maps with a length of woollen yarn. 

In terms of the numeracy model, this lesson required students to draw on their 

mathematical knowledge of measurement (measuring distance and angles, estimation and 

converting units) and number (calculations with money and ratio). Learning was situated 

in an authentic context in which students wrestled with the complexities of balancing 

costs against the best route of a new expressway. In determining a solution to the task, 

students made use of measuring tools in the form of rulers and protractors and 

representational tools through maps. Karen’s attempt to make students’ learning more 

authentic and relevant appeared to encourage positive dispositions towards numeracy 

learning among her students. The chosen context demanded students adopt a critical 

orientation to the way they were using numeracy skills while completing the task as to 

make decisions about the path of the expressway they had to balance cost against the 

directness of the route.  

After the lesson, Karen explained that she now devoted a great deal more effort to 

developing integrated approaches to teaching and learning, making connections within 

and between different curriculum areas and subjects. Karen described the way she had 

developed professionally and personally through the project. She explained that the initial 

project meetings where we had described a model of what it was to be numerate and 

provided exemplar activities had helped with her knowing about numeracy. Returning to 

school and trying out initial ideas was part of her doing in relation to numeracy. The 

continued interaction of her developing knowing and doing had led to her present state 

where her approach to teaching numeracy had become part of her being. Karen said that 

her involvement in the project had changed who she is, both professionally and 

personally: “This is just part of my teaching now... it’s part of who I am now.” 

At the start of the project, teachers’ survey responses indicated they felt confident that 

they possessed the personal attributes and commitment to professional learning required 

for numeracy teaching. However, they lacked confidence in their ability to establish an 

appropriate numeracy learning environment, plan for numeracy learning, and 

demonstrate effective numeracy teaching and assessment strategies. By the end of the 

project, these teachers felt confident in almost every aspect of professional knowledge 

and professional practice in numeracy teaching (Goos et al., 2014). Table 4 summarises 

the dimensions of this researcher-teacher relationship. Unlike the Mathematical 

Investigations Project, in which the findings were disseminated only by the research team, 

in the numeracy project we co-authored a series of short articles with the participating 

teachers for publication in a mathematics teacher professional journal (e.g., Willis, 

Geiger, Goos, & Dole, 2012). 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

17 
 

Table 4 

Researcher-Teacher Relationships: Numeracy Across the Curriculum Project 

Beginning the partnership Participants Purposes of the research 

Initiation: State education 

department. 

Researcher motivation:  

To test numeracy model 

Teacher motivation: Desire to 

improve teaching and learning 

of their subject through 

numeracy connections. 

 

Researcher as professional 

developer; explicit expectations. 

Trust was enhanced by longer-

term (but intermittent) 

interaction and classroom 

observations. 

Separate researcher and teacher 

knowledge; some shared 
communication of findings to 

both communities. 

Topic defined by government; 

research questions defined by 

researchers and teachers. 

Academic benefits for 

researchers; professional 

benefits for teachers. 

 

 

Illustrating the Framework: Scaling Up Professional Learning 

The third project in Cluster C differed from the others in important ways. The 

researchers did not have dual roles as professional developers who were expected to bring 

about changes in the teachers with whom they worked. Instead, the professional 

development role was filled by a curriculum support officer employed by the State 

Department of Education. The project was initiated by this officer, who sought research 

support for his efforts to challenge the Department’s approach to implementing a new 

national mathematics curriculum. The researchers were participant observers during 

professional development workshops led by this officer. We were interested in identifying 

factors that contributed to the sustainability and scaling up of this initiative, which had 

expanded to involve more than 70 schools and over 200 teachers. The initiative developed 

a cluster model for bringing together primary and secondary school teachers and 

principals to analyse student performance data, create diagnostic tasks that reveal 

students’ current mathematical understanding, and demonstrate teaching practices that 

promote mathematical problem solving and reasoning as well as fluency and 

understanding.  

The impetus for the professional development initiative came from the introduction 

in 2011 of the first nationally consistent Australian Curriculum (ACARA, n.d.). One of 

the ways in which the state responded to the new curriculum was to prepare a 

comprehensive resource package comprising year level plans, unit plans and supporting 

materials, and lesson plans and resources across the different learning area curricula. The 

package was launched with a high expectation by state department officials that teachers 

in government schools should use these materials; in addition, the package was later made 

available to the state’s non-government school sector and to some other Australian 

education jurisdictions. Although the package was intended to support implementation of 

the Australian Curriculum, this is a top-down approach that risks alienating teachers if 

they have not been involved in its development. Such an approach may also communicate 

mistrust of teachers’ capacities to plan tasks, lessons, and assessment to meet diverse 

student needs (Barton, Garvis, & Ryan, 2014). Thus, the curriculum context for the 

professional development initiative had potential to devalue teachers’ professional 

knowledge and skills  

From a professional development perspective, the broad goals of this initiative were 

to improve: 
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• students’ performance on standardised numeracy tests; 

• students’ dispositions towards mathematics (engagement, enjoyment, 

perception of relevance); and 

• teachers’ knowledge, confidence, and enthusiasm for teaching mathematics. 

From a research perspective, we designed a study in which the participants were teachers 

and curriculum leaders who attended the cluster professional development workshops, 

principals of participating schools, and regional leaders responsible for the professional 

development initiative. Two whole-day workshops were scheduled in the first half of the 

school year for each school cluster to undertake professional development activities. We 

attended these workshops to observe the content and structure of activities and collect 

sample materials prepared by teachers. We also conducted interviews with 13 school 

principals, 43 teachers, 5 senior officers of the Department of Education, and the 

curriculum support officer who developed and led this initiative (Goos, Bennison, & 

Proffitt-White, 2018). In our analysis we drew on research literature investigating what it 

takes to improve the quality of mathematics instruction at scale, In particular, we adopted 

Cobb and Jackson’s (2011) framework to organise our analysis around three features of 

the initiative: (1) the extent to which the content of the program represented a coherent 

instructional system supporting teacher development of ambitious teaching practices; (2) 

support for collective action; and (3) instructional leadership. 

One key element of the coherent instructional system offered by the professional 

development initiative was the opportunity it provided for teachers to develop resources 

themselves, in collaboration with colleagues. Teachers could trial the resources in their 

classrooms immediately and then bring them back to the next cluster meeting, along with 

sample student work, for refinement. This contrasts with most teachers’ previous 

professional development experiences, summarised by one as “Here it is, now go and use 

it” and by a principal as “the cattle dip approach”. Several teachers expressed the view 

that their professional knowledge had been undermined when they were obliged to use 

the state-developed resource package supporting implementation of the Australian 

Curriculum: 

For the last few years I haven’t had to think. I haven’t had to plan. It’s all been done for me. So 

this is fabulous. This is really enthusing me as a teacher. 

Similarly, in one cluster, principals of three different schools agreed that the initiative 

was allowing teachers to reclaim ownership of their profession. One explained this 

transformation in the following way: 

What I’m seeing now is I’m seeing activities being held in my classes where the teachers are just 

taking control of their profession and they’re bringing it back. 

Teachers also appreciated the collective action that promoted networking between 

schools as well as within schools: 

To be able to sit down with other year three teachers and discuss what you’re finding, how they’re 

responding to number lines or what commonalities are there in problems areas. That’s 

phenomenal. We’ve never had a chance to be able to do that before. 

Instructional leadership was crucial to sustaining and scaling up the program. For 

example, school principals allowed time and opportunities for teachers who had attended 

the cluster workshops to share their learning with other teachers in the school. The 

regional leadership of the Department of Education contributed to assuring the research-

based quality, consistency, and continuity of the initiative by supporting the curriculum 
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officer, who was universally respected for his research expertise and credibility as an 

experienced classroom teacher. 

The researchers disseminated findings from this project in two ways: first, via a report 

written for the Department of Education; and second, by co-authoring a research article 

with the curriculum support officer (Goos et al., 2018). Table 5 summarises the 

dimensions of this researcher-teacher relationship. 

 

Table 5 

Researcher-Teacher Relationships: Scaling Up Professional Learning Project 

Beginning the partnership Participants Purposes of the research 

Initiation: Curriculum Support 

Officer from State education 
department sought validation 

from researcher 

Researcher motivation:  

To understand factors 

contributing to scaling up 

Teacher motivation: Desire to 

reclaim professional skills and 

status. 

 

Researcher as participant 

observer 

Curriculum Support Officer as 

professional developer 

Trust was enhanced by long-

term frequent interaction 

between all participants 

Separate researcher and teacher 

knowledge; shared 

communication of findings to 

both communities. 

Topic defined by researcher and 

Curriculum Support Officer; 
research questions defined by 

researcher. 

Academic benefits for 

researcher; professional benefits 

for teachers and Curriculum 

Support Officer. 

 

Conclusion 

The aim of this paper was to investigate how researchers and teachers can collaborate to 

develop both theoretical and practical knowledge in mathematics education. I introduced 

a framework for analysing researcher-teacher relationships and used it to examine three 

projects – all initiated by a government Department of Education or its officers – that had 

both professional development and research goals. Thus, the actors in these projects were 

teachers, researchers, and officials of the Department of Education. Evidence from all 

three projects indicated that the teachers learned new approaches to teaching and task 

design, or developed a new understanding of curriculum requirements. At the same time, 

the researchers gained insights into teacher learning processes, enablers, and barriers. 

An important element of the analysis framework drew attention to how the findings 

of collaborative research are communicated. In the three projects discussed in this paper, 

responsibility for disseminating findings to researcher and teacher communities varied. 

In the Mathematical Investigations project, it was only the researchers who gave 

conference presentations and wrote a research article (Goos et al., 2007). In the Numeracy 

Across the Curriculum project, however, there was more equitable sharing of this 

responsibility for communication the knowledge that had been created: research 

publications (Goos et al., 2014) in which the researchers’ voices were privileged were 

complemented by professional articles written for a teacher audience and co-authored by 

the researchers and participating teachers (Willis et al., 2012). The Scaling Up project, 

although not offering opportunity for the participating teachers to communicate its 

findings, instead invited the Department of Education’s curriculum support officer to co-

author a research article (Goos et al., 2018). Over time, then, I can see that I have 
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endeavoured to develop more equal relationships with teachers in order to interweave 

theoretical and practical knowledge produced in the projects in which we collaborate. 

Finally, it is worth reflecting on what motivates teachers to enter into the 

collaborations described in this paper – all of which were prompted by curriculum 

reforms. Teachers in the Mathematical Investigations project had their own motivation 

for participation, linked to specific issues or problems in their classroom or school. I 

designate this kind of motivation as arising from curriculum compliance. Introduction of 

a new curriculum was tangential to their concerns and simply provided an opportunity to 

participate in professional development that could be recruited to their pedagogical goals 

and interests. In contrast, teachers participating in the Numeracy Across the Curriculum 

project were genuinely interested in numeracy and what this might look like in their own 

subject areas. This was a case of participation motivated by curriculum alignment, since 

their interest aligned with the new curriculum that made numeracy a responsibility of all 

teachers. I would label the third project, examining the scaling up of professional 

development, as involving curriculum subversion because teachers were dissatisfied with 

the approach taken by the state Education Department in offering them ready made 

lessons for implementing the Australian curriculum. It was clear that they felt this project 

had restored their professional status and acknowledged their role as curriculum designers 

at the classroom level. Each of these projects, then, highlights the agency of teachers in 

ignoring, accepting, or resisting curriculum reforms or – perhaps – professional 

development programs that might or might not suit their needs. 
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Resumen 

Las orientaciones internacionales contemporáneas sobre educación matemática 

preconizan que es necesario trabajar las matemáticas de forma conectada e 

interdisciplinar, por lo que la educación STEAM se convierte en un escenario idóneo para 

dar respuesta a este planteamiento en el que las conexiones matemáticas adquieren 

especial relevancia. En este sentido, en la primera parte se presentan, desde el punto de 

vista del desarrollo de la competencia matemática, diversas orientaciones que se deberían 

considerar para el diseño de actividades STEAM que promuevan las conexiones 

matemáticas; en la segunda parte se muestra la implementación  de diversas actividades 

STEAM en las primeras edades de escolarización; y, finalmente, en la tercera parte se 

aportan resultados de investigación para el análisis de estas actividades desde el punto de 

vista de la práctica del profesor.  

Palabras clave: conexiones matemáticas, competencia matemática, educación STEAM, 

análisis de la práctica docente, primeras edades. 

 

1. Introducción 

En el ámbito de la educación matemática se ha producido una transformación de los 

currículos desde una visión tradicional orientada a la adquisición de contenidos hacia un 

enfoque renovado cuya finalidad es el desarrollo progresivo de la competencia 

matemática. Este cambio de orientación responde a la necesidad de alfabetizar a los 

estudiantes para que, más allá de saber resolver adecuadamente ejercicios que plantean 

los libros de texto, tengan habilidades para usar de manera comprensiva las matemáticas 

cuando las precisan. En otras palabras, se pretende que junto con el éxito académico, los 

estudiantes adquieran herramientas que les permitan desenvolverse de manera eficaz en 

todas las situaciones de la vida cotidiana en las que las matemáticas son necesarias 

(Alsina, 2019).   

Diversos autores de reconocido prestigio han subrayado la importancia de esta innovación 

curricular. Así, por ejemplo, de Guzmán (2001, p. 9) ya puso de manifiesto que:  

 

“En la situación de transformación vertiginosa de la civilización en la cual nos 

encontramos, está claro que los procesos verdaderamente eficaces de 

pensamiento, que no se vuelven obsoletos con tanta rapidez, es lo más valioso que 

podemos enseñar a nuestros jóvenes. En nuestro mundo científico e intelectual tan 

rápidamente mutante vale mucho más proveerse de procesos de pensamiento 

útiles que de contenidos que rápidamente se convierten en ideas inertes ..."  
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Para este autor la matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el 

método predomina claramente sobre el contenido. Por este motivo considera que los 

procesos de pensamiento matemático son el centro de la educación matemática. En una 

línea similar, Niss (2002) señala la necesidad de substituir los currículos de matemáticas 

orientados a la adquisición de contenidos, ya que se centran exclusivamente en la 

adquisición de símbolos y de técnicas, por currículos orientados al uso significativo de 

estos contenidos en una variedad de situaciones en las que las matemáticas pueden 

desempeñar un papel.  

El National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) es uno de los organismos 

que más ha impulsado este enfoque competencial que enfatiza el aprendizaje de las 

matemáticas a través de los procesos (thinking and doing, como se conoce en la literatura 

anglosajona), frente a una enseñanza centrada en la memorización de definiciones y 

procedimientos. En concreto, y como resultado del trabajo compartido de profesores de 

matemáticas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; de multitud de sociedades de 

padres; de grupos de expertos; de seminarios de estudio; de equipos de innovación; de 

editoriales; de matemáticos preocupados por la enseñanza; de investigadores en 

educación; y responsables, en general, del currículum de matemáticas, han establecido 

cinco procesos matemáticos: la resolución de problemas; el razonamiento y la prueba; la 

comunicación; la representación; y las conexiones (NCTM, 2000). Estos procesos 

matemáticos ponen de relieve las formas de adquisición y uso de los contenidos 

matemáticos, es decir, introducen en las formas de pensar propias de las matemáticas: 

razonar, argumentar, descubrir, representar, modelizar, demostrar, conectar, etc. 

Este nuevo planteamiento curricular, pues, implica partir de un enfoque mucho más 

globalizado que no se limite a la enseñanza de los contenidos de forma parcelada, es decir, 

considerando los distintos temas de manera separada, sino trabajarlos de forma integrada, 

explorando como se potencian unos con otros y usándolos sin prejuicios. Además, exige 

trabajar para favorecer la autonomía mental del alumnado, potenciando la elaboración de 

hipótesis, las estrategias creativas de resolución de problemas, la discusión, el contraste, 

la negociación de significados, la construcción conjunta de soluciones y la búsqueda de 

formas para comunicar planteamientos y resultados. En definitiva, pues, se trata de ayudar 

a gestionar el conocimiento, las habilidades y las emociones para conseguir un objetivo a 

menudo más cercano a situaciones funcionales y en contextos de vida cotidiana que a su 

uso académico (Alsina, 2012).  

En este marco, las conexiones matemáticas adquieren un especial protagonismo, ya que 

además de promover la interconexión entre contenidos, incentivan el trabajo conjunto con 

otras áreas de conocimiento como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, las 

humanidades y las ciencias sociales en general, además de establecer vínculos estrechos 

con el entorno para dar respuesta a las necesidades y retos de la educación del S.XXI.  

Considerando estos aspectos, en la primera parte se ofrecen diversas orientaciones para 

el diseño de actividades STEAM que permitan fomentar las conexiones matemáticas; en 

la segunda parte se muestra la implementación de diversas actividades STEAM en las 

primeras edades de escolarización; y, finalmente, en la tercera parte se aportan resultados 

de investigación para el análisis de estas actividades desde el punto de vista de la práctica 

del profesor. 
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2. Conexiones matemáticas y educación STEAM 

Alsina (2014) señala que las conexiones matemáticas se refieren a las relaciones entre los 

diferentes temas de contenido matemático y entre los contenidos y los procesos 

matemáticos (intradisciplinariedad); las relaciones de las matemáticas con otras áreas de 

conocimiento (interdisciplinariedad); y las relaciones de las matemáticas con el entorno 

que nos rodea (enfoque globalizado). Para este autor, aprender matemáticas desde esta 

triple visión -intradisciplinar, interdisciplinar y de manera globalizada- es uno de los 

principios fundamentales del aprendizaje de las matemáticas.  

Posteriormente, Novo, Alsina, Marbán y Berciano (2017) vinculan las conexiones 

matemáticas con el conexionismo, que preconiza una enseñanza global en la que se 

sustituye el desarrollo de contenidos siguiendo una secuencia temporal por un desarrollo 

global. Desde este prisma, los conceptos se presentan a la vez para que, al invocar algunos 

de ellos, no sólo se activen las unidades de almacenamiento específico, sino también las 

unidades que guardan imágenes mentales de conceptos que están relacionados y, así, 

mejorar las condiciones de evocación. Desde este enfoque, los autores indican que la 

educación matemática debe ser un sistema coherente, donde predomine el aspecto de 

construcción mental de un marco de referencia interno en el que se vayan desarrollando 

los conceptos de forma conjunta y se dé paso a la creación de nuevos conocimientos 

matemáticos. En este sentido, a partir de un estudio con 271 niños de los distintos niveles 

de Educación Infantil (3-6 años), establecen tres tipos de conexiones matemáticas: 1) 

conexiones conceptuales: son las encargadas de producir nexos entre contenidos 

matemáticos diversos; 2) conexiones docentes: son las encargadas de establecer vínculos 

entre diversos conceptos matemáticos a través de una metodología activa y de vivenciar 

las experiencias matemáticas vinculadas con otras materias; 3) conexiones prácticas: 

establecen relaciones entre las matemáticas y el entorno. Esta categorización, de hecho, 

mantiene un fuerte paralelismo con la clasificación previa establecida por Alsina (2014), 

tal como puede apreciarse en la figura 1.  

 

Figura 1. Tipos de conexiones matemáticas (Alsina, 2014; Novo, Alsina, Marbán y 

Berciano, 2017) 

Las conexiones matemáticas tienen ya una larga tradición en la investigación en 

educación matemática. Así, por ejemplo, desde la Educación Matemática Realista 

(EMR), Freudenthal (1991) plantea el Principio de Interconexión, según el cual los temas 

matemáticos se deben conectar unos con otros. Anteriormente, este mismo autor ya 
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avanzó que lo que realmente importa es saber cómo encaja el tema en todo el cuerpo de 

la enseñanza matemática, si se puede o no integrar con todo, o si es tan estrafalario o 

aislado que, finalmente, no dejaría ninguna huella en la educación (Freudenthal, 1982). 

El NCTM (2000), como ya se ha indicado, considera las conexiones como uno de los 

cinco procesos matemáticos fundamentales que deberían trabajarse en todas las edades: 

para este organismo, los programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a 

los estudiantes para: 1) reconocer y usar las conexiones entre ideas matemáticas; 2) 

comprender cómo las ideas matemáticas se interconectan y construyen unas sobre otras 

para producir un todo coherente; y 3) reconocer y aplicar las matemáticas en contextos 

no matemáticos (NCTM, 2000, p.68). 

En primer lugar, las conexiones entre ideas matemáticas ponen de manifiesto que las 

matemáticas no son una colección fragmentada de contenidos, aunque con frecuencia se 

dividen y presentan así, sino que constituyen un campo integrado de conocimiento 

(Alsina, 2014). Desde esta perspectiva, hay unas mismas estructuras matemáticas que se 

repiten: identificar (definir o reconocer); relacionar (comparar); y operar (transformar), y 

lo único que varía es el objeto matemático (Alsina, 2006, 2011). Dentro todavía de las 

conexiones intradisciplinares, los estrechos vínculos entre los contenidos y los procesos 

matemáticos evidencian que no son conocimientos independientes de una misma 

disciplina sino que se interrelacionan, se retroalimentan para favorecer la competencia 

matemática. Al combinarse los contenidos y los procesos generan nuevas miradas que 

hacen hincapié no solamente en el contenido y el proceso sino y especialmente en las 

relaciones que se establecen entre ellos, por ejemplo al interpretar la resolución de 

problemas como el marco de aplicación para generar conocimientos matemáticos de 

distinta naturaleza, no únicamente los referidos al cálculo (Alsina, 2012). 

En segundo lugar, las conexiones entre las matemáticas y las otras áreas de conocimiento 

ponen de manifiesto que, a pesar de que actualmente la práctica educativa más habitual 

sigue siendo todavía el trabajo aislado de los contenidos matemáticos, las actividades 

interdisciplinares van ocupando un lugar cada vez más importante en las aulas de todas 

las etapas educativas. Así, las matemáticas pueden trabajarse en conexión con las 

ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte, etc., dando lugar a la educación STEAM (por 

sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), que proviene 

del enfoque STEM difundido a través del conocido informe Rocard (Rocard et al., 2007). 

Se trata de un enfoque de enseñanza integrado basado en la interdisciplinaridad y 

aplicabilidad de los conocimientos de ciencias y matemáticas para fomentar las 

competencias básicas en estas áreas.  

Y en tercer lugar, las conexiones entre las matemáticas y el entorno evidencian que el uso 

de contextos reales o realistas puede contribuir a facilitar el aprendizaje de las 

matemáticas, pero sobre todo a comprender cuál es el sentido de las matemáticas, cuáles 

son sus verdaderas funciones: formativa, teniendo en cuenta que los contextos reales o 

realistas permiten pasar progresivamente de situaciones concretas o situaciones abstractas 

(matematización progresiva); instrumental, al considerar que los contextos son, en 

realidad, herramientas que favorecen la motivación, el interés o el significado de las 

matemáticas; y aplicada, al fomentar el uso de las matemáticas en contextos no 

exclusivamente escolares y, por lo tanto, contribuir a la formación de personas 

matemáticamente más competentes (Alsina, 2011, 2012; Freudenthal, 1991). 

En este trabajo vamos a centrarnos en las conexiones interdisciplinares y, más 

concretamente, en las conexiones matemáticas que se promueven a través de la educación 

STEAM. En Europa esta preocupación se puso de manifiesto con la publicación del 
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informe “Europe needs more Scientists” en el inicio del siglo XXI, mientras que en USA 

tiene una antigua tradición, iniciada en la era post-Sputnik con el acrónimo SMET y que 

hoy en día ha resurgido con fuerza (Zollman, 2012). Tanto en USA como en Europa, la 

principal razón del interés gubernamental, empresarial y social por este enfoque 

interdisciplinar es la mejora de la cantidad, y más recientemente también de la calidad y 

diversidad, de los profesionales SMET, STEM o STEAM, que se considera 

imprescindible para garantizar el progreso económico y social deseable (Couso, 2017). 

Así, en la diversidad de programas, informes y propuestas vinculadas a este planteamiento 

integrado se pueden encontrar preocupaciones análogas, que Zollman resume en: 

problemas para garantizar la oferta de profesionales STEAM y problemas para garantizar 

conocimiento e innovación de todos los trabajadores del futuro en un mundo tecnificado, 

junto con lo que las escuelas (y también otros agentes educativos no formales) “tienen 

que hacer” para solucionar estos dos problemas. En segundo término queda, en estos 

documentos y programas, la necesidad de alfabetización ciudadana en el ámbito 

científico-tecnológico. 

Sin embargo, de acuerdo con Couso (2017), se asume que desde nuestra perspectiva de 

investigadores, formadores y docentes en educación científico-tecnológica y matemática 

con una postura crítica, el interés por la educación STEAM debe focalizarse también en 

promover la alfabetización en el ámbito STEAM para todos los estudiantes como un valor 

personal en sí mismo, con el propósito de proporcionarles herramientas que les permitan 

identificar y aplicar, tanto los conocimientos clave como las formas de hacer, pensar, 

hablar y sentir de la ciencia, la ingeniería, la tecnología, las artes y la matemática, de 

forma más o menos integrada, para comprender, decidir y/o actuar ante problemas 

complejos y para construir soluciones creativas e innovadoras, aprovechando las sinergias 

personales y las tecnologías disponibles, y de forma crítica, reflexiva y con valores. 

Alsina (2017) desarrolla un modelo para promover la alfabetización matemática que 

puede extrapolarse a la alfabetización STEAM, el cual incluye seis fases (figura 2):  

 

Figura 2. Modelo de Alfabetización Matemática en la Infancia (Alsina, 2017) 
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Para el diseño del modelo se han considerado contribuciones que provienen tanto de la 

investigación en educación matemática como de la investigación en educación 

matemática infantil en particular. En concreto, el modelo se fundamenta principalmente 

en las aportaciones del NCTM (2000, 2014), las declaraciones de posición sobre la 

educación matemática infantil de varios organismos internacionales (Asociación 

Australiana de Profesores de Matemáticas e Infancia, 2012; NAEYC y NCTM, 2013), así 

como los principios de la EMR (Freudenthal, 1973, 1991). A continuación se describen, 

muy sintéticamente, las distintas fases del modelo: 

- Fase 1. Matematización del contexto de enseñanza-aprendizaje: se fundamenta en 

contribuciones de la EMR (Freudenthal, 1973, 1991) y del NCTM (2003, 2015) en 

relación tanto a la práctica del profesor como al diseño de la enseñanza. Se parte de 

la idea que: a) el punto de partida de una actividad consiste en seleccionar un contexto 

real o realista, con el objeto de poder partir del nivel situacional (Freudenthal, 1991); 

y b) una vez planificado el contexto se determinan los conocimientos matemáticos 

que se van a trabajar en dicho contexto (es decir, qué contenidos y a través de qué 

procesos).  

- Fase 2. Conocimientos matemáticos previos de los estudiantes: esta fase tiene una 

fuerte inspiración sociocultural, ya que se asume que toda actividad debería partir de 

los conocimientos previos de los estudiantes. Como señaló Vigotsky (1978), si la 

distancia entre lo que el alumno sabe y lo que se planifica que aprenda es demasiado 

grande, el aprendizaje difícilmente se produce. Se asume que existen diversos 

recursos posibles para hacer emerger conocimientos previos en un contexto de 

comunicación en el aula de matemáticas, aunque uno de los más adecuados son las 

buenas preguntas o las preguntas efectivas (EduGains, 2011; Mercer, 2001). 

- Fase 3.  Aprendizaje de conocimientos matemáticos y documentación en contexto: en 

el Modelo de Alfabetización Matemática en la Infancia se asume que el acceso a las 

ideas matemáticas debería producirse en el nivel situacional, es decir, en el contexto 

de la situación. A medida que los estudiantes avanzan en su escolaridad, deben 

impulsarse otros niveles de comprensión: nivel referencial, mediante esquematización 

y modelos, descripciones, etc.; nivel general, mediante exploración, reflexión y 

generalización; y, finalmente, nivel formal, mediante procedimientos estándares y 

notación convencional (Freudenthal, 1991). Otro elemento interesante a considerar 

durante esta fase es la documentación de las acciones de los estudiantes (Malaguzzi, 

2001).  

- Fase 4. Co-construcción y reconstrucción de conocimiento matemático en el aula: en 

esta fase, los estudiantes comunican lo que han aprendido en contexto, procurando en 

todo momento que utilicen un lenguaje matemático adecuado, en sintonía con algunas 

de las principales recomendaciones sobre buenas prácticas matemáticas, que 

preconizan la importancia del lenguaje para describir, explicar y justificar ideas 

matemáticas (Asociación Australiana de Profesores de Matemáticas e Infancia, 2012). 

El nuevo conocimiento co-construido se contrasta con los conocimientos previos, 

dando lugar a la reconstrucción de conocimiento matemático. 

- Fase 5. Formalización de los conocimientos matemáticos adquiridos: se promueve 

que los estudiantes representen de manera simbólica las situaciones concretas de la 

realidad (Alsina, 2006). Por esta razón, una buena práctica debería finalizar, a medida 

que avanzan las posibilidades de representación de los estudiantes, con la 

institucionalización de los aprendizajes matemáticos adquiridos. Los estudiantes 

deberían ir adquiriendo progresivamente herramientas que les permitan formalizar los 
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aprendizajes a través del lenguaje escrito en general y, más adelante, del lenguaje 

simbólico o algebraico en particular. 

- Fase 6. Reflexión sistemática sobre la práctica matemática realizada: para cerrar la 

secuencia de fases es imprescindible contemplar la reflexión sistemática a partir de la 

propia acción, con el objeto de mejorarla, tal como sugieren las principales 

recomendaciones sobre buenas prácticas matemáticas en Educación Infantil 

(Asociación Australiana de Profesores de Matemáticas e Infancia, 2012; NAEYC & 

NCTM, 2013). 

Considerando las fases de este modelo, a continuación se presentan diversos ejemplos de 

implementación de actividades STEAM para fomentar las conexiones matemáticas.  

 

3. Implementación de actividades STEAM 

En esta sección van a describirse brevemente cuatro actividades STEAM en las que se 

promueven conexiones entre las matemáticas y las diversas disciplinas que integran este 

enfoque: ciencias, tecnología, ingeniería y arte respectivamente.  

 

3.1. Ciencias y Matemáticas 

En las primeras edades de escolarización, una de las principales finalidades es que los 

estudiantes adquieran un conocimiento cada vez más detallado del entorno que les rodea, 

por lo que el trabajo conjunto de estas dos disciplinas puede contribuir de forma muy 

eficaz a lograr este propósito. Desde esta óptica, Dalmau y Alsina (2015), describen una 

actividad contextualizada que surge del interés de los estudiantes en analizar la cantidad 

de vehículos que pasan por las rotondas que hay alrededor del colegio. La actividad, que 

conecta conocimientos del entorno con conocimientos elementales de estadística, se ha 

llevado a cabo con un grupo de estudiantes de 5 años de una escuela ubicada en un barrio 

de la ciudad de Girona (España) en la que hay muchas rotondas, y sigue las fases de 

trabajo acerca de la didáctica de la estadística expuestas por Alsina (2018): 1) recogida 

de datos; 2) organización de datos; 3) representación de datos; y, finalmente, 4) 

interpretación de datos. 

En relación con la recogida de datos, de forma previa se fomenta un diálogo con los 

estudiantes para que hagan sus propias predicciones e inferencias, y posteriormente salen 

al exterior a contabilizar los vehículos que pasan por la rotonda durante un periodo de 

tiempo previamente establecido, que ellos mismos controlan con un reloj de arena:  

 

     

Figura 3. Recogida de datos en contexto. 
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Como se observa en la figura 3, se organiza a los estudiantes en grupos reducidos (2-3 

estudiantes) y van contabilizando los diferentes tipos de vehículos que circulan por la 

rotonda: coches, motos, bicicletas, etc. Cada grupo se responsabiliza de un tipo de 

transporte y va registrando los datos (marcando una cruz o un palito cada vez que pasa 

un vehículo).  

Algunos de los comentarios de los estudiantes durante de la recogida de datos son los 

siguientes:  

 

Tabla 1.  

Transcripciones durante el recuento de vehículos en la rotonda 

Niño 1: Han pasado 6 furgonetas. 

Niña 1: No. Esta que ha pasado no era una furgoneta, era un camión porque es más grande. Han pasado 

5 furgonetas. 

Niño 2: Si contáramos tractores y no pasa ningún tractor pondremos un cero, o también podemos marcar 

una cruz. 

Niño 3: Si pasan muchas furgonetas no podremos contar tan de prisa. 

Niño 2: No, de furgonetas pasan pocas, el grupo que cuentan coches no sé si podrán contar tanto todo el 

rato.  
Niño 3: Si no pasan muchas furgonetas podemos contar camiones porque un camión también se parece. 

Niño 2: No, no podemos porque los camiones los cuentan los otros. 

 

Una vez recogidos los datos se organizan. A partir de las preguntas que hace la maestra: 

“¿Cuántos camiones han pasado?; ¿han pasado tractores, cuántos?; ¿qué han pasado 

más, camiones o furgonetas?”, los niños comunican y comparten conjuntamente lo que 

han observado. De este modo, a partir de los resultados parciales que aporta cada grupo 

se organizan todos los datos para poder identificarlos de una forma más clara y visible. 

Los datos se registran en una tabla en la que se anotan las frecuencias absolutas de cada 

valor de la variable: 

 

 

Figura 4. Organización de los datos recogidos. 

 

Una vez organizados los datos, la siguiente fase de trabajo corresponde a la representación 

de los datos. Cada grupo representa los resultados con diferentes materiales y con 

formatos diversos. Esto permite mostrar visualmente los resultados, hacer nuevas 

interpretaciones, establecer relaciones cuantitativas, exponer y compartir las 

representaciones con los compañeros de los otros grupos, sacar conclusiones; y sobre 
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todo, ayudar a los niños a crear una base sólida para ir elaborando las primeras 

representaciones mentales de los números naturales.  

Para llevar a cabo la representación se facilitan maderas con forma de rectángulo, todas 

iguales, y cada rectángulo de madera representa una unidad. Algunos grupos representan 

las cantidades de vehículos horizontalmente, en el suelo, donde cada barra representa un 

tipo de vehículo: pueden pasar por encima contando cada unidad, y de esta manera 

comprueban de forma perceptiva que la longitud de cada barra es proporcional a la 

cantidad. Otro grupo decide representar las cantidades de vehículos verticalmente, y 

hacen torres con las maderas en forma de prisma de la misma medida: cada pieza de 

madera representa una unidad y cada torre o columna un tipo de vehículo.  

Además de las maderas con forma de rectángulo, los niños y niñas también pueden 

acceder a otros materiales para hacer su representación: cuadrados de colores, palos, etc. 

Finalmente, realizan una representación en el papel: 

 

      

       

Figura 5. Representación de los datos, primero con objetos y posteriormente en el papel 

 

Una vez finalizada la representación se hace una puesta en común, contemplando de esta 

forma la fase de interpretación de los resultados obtenidos. La maestra formula preguntas 

del tipo ¿de qué vehículos han pasan más?; ¿de qué vehículos han pasan menos? y los 

estudiantes interpretan los gráficos e intervienen para explicar lo que han representado. 

 

3.2. Tecnología y Matemáticas 

La tecnología en general, y la robótica en particular, ofrece un escenario interesantísimo 

para trabajar conocimientos matemáticos de distinta naturaleza. En Alsina y Acosta 

(2018), por ejemplo, se describe una actividad para estudiantes de 3-4 años en la que, con 
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la ayuda de robots educativos programables (Bee-bots), los estudiantes se inician en el 

aprendizaje de los patrones a la vez que se adentran en el mundo de la robótica y se 

empiezan a familiarizar con acciones vinculadas a la programación, fomentando de esta 

forma el pensamiento computacional.  

En concreto, se realizan tres sesiones con los robots educativos programables con el fin 

de acercar a los niños al mundo de la robótica a partir de la programación de acciones que 

siguen un proceso secuencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Robots educativos programables, tarjetas de instrucciones y tablero de 

elaboración propia con el recorrido  

 

En la primera sesión se presentan los robots educativos programables (Bee-bots), se 

explican las acciones que pueden hacer a partir de las tarjetas de instrucción y, por parejas, 

se invita a los estudiantes a explorar y familiarizarse con ellos. 

 

Figura 7. Exploración libre a partir de las órdenes introducidas en los robots 

 

En la segunda sesión, se presenta a los estudiantes un tablero formado por 7 casillas para 

hacer un recorrido con las abejas: en la primera casilla hay una flor, en la segunda no hay 

nada, en la tercera hay de nuevo una flor, y así sucesivamente hasta llegar a la última 

casilla. El propósito es que deben pensar las instrucciones adecuadas para hacer una 

parada en cada flor y conseguir que la abeja se desplace hasta el otro extremo del tablero. 

Para vivenciar el patrón, primero los estudiantes hacen de robot y posteriormente se 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

33 
 

establece un diálogo para fomentar el uso de lenguaje tanto algebraico como 

computacional. Entre todos se pacta que se debe introducir el patrón AAB (dos 

movimientos adelante-pausa) y seguidamente ejecutan la acción, surgiendo diversos 

diálogos que ponen de manifiesto la interiorización del patrón. 

 

Tabla 2.  

Comprensión del patrón AAB por parte de los estudiantes 

Niño 1: ¡La abeja se paró en las tres flores! 

Docente: ¿Y cómo lo conseguisteis? 
Niño 1: Apretando adelante-adelante-pausa muchas veces. 

Docente: ¿Cuántas veces tenemos que marcar la tecla "pausa"? 

Niño 1: Tres veces 

Docente: ¿Y por qué 3 veces?  

Niño 1: Porqué hay 1, 2 y 3 flores. 

 

    

Figura 8. Introducción del patrón AAB en el robot y ejecución de la acción  

 

Finalmente, en la tercera sesión representan en un papel el desplazamiento realizado por 

las abejas en el tablero. Para ayudarles a recordar dichos desplazamientos, en primer lugar 

se inicia un diálogo y después todos juntos recuerdan, a través de una grabación 

audiovisual, el recorrido que hacían los robots con las órdenes que ellos mismos 

introdujeron.  

 

Tabla 3.  

Representación del patrón AAB 

Docente: Las abejas ya no se acuerdan del camino que hacían para llegar a las flores. ¿Vosotros os 

acordáis?  

Niño1: Sííí, un, dos, pausa. 

Docente: Tenemos estos dos tapones para hacer el camino. ¿Cómo lo podemos hacer?;¿con cuál 

marcaremos los dos pasos hacia adelante?  

Niños 2 y 3: Con este –señalando el tapón con la flecha- 
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Docente: Muy bien, los dos pasos lo haremos con el tapón de la flecha. ¿Y la pausa? 

Todos: Con la flor. 

      

Figura 9. Representación del patrón 

 

El análisis posterior de las representaciones que han realizado los 22 estudiantes ha 

permitido observar que el 41% de los participantes realizaron correctamente la 

representación, un 27% la ejecutó de manera incorrecta y un 32% con algún error. Estos 

datos evidencian que, en general, los estudiantes de 3-4 años tienen dificultades para 

representar una acción abstracta en diferido. 

 

3.3. Ingeniería y Matemáticas 

Esta actividad, que se vincula también con el conocimiento del entorno cercano, se 

focaliza en la observación de puentes que hay alrededor de una escuela y la posterior 

construcción con manipulativos físicos (tubos, maderas, etc.). Aprovechando que Girona 

(España) es una ciudad atravesada por cuatro ríos (Onyar, Güell, Galligans y Ter), la 

maestra F. Dalmau de la Escuela Balandrau ha diseñado una actividad STEAM cuya 

finalidad es que los estudiantes observen los puentes, contabilizen la gente que pasa 

durante un tiempo determinado, etc.  

 

Figura 10. Algunos puentes de Girona 
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Como se ha indicado, la primera actividad consiste en dialogar acerca de la cantidad de 

gente que pasa por los puentes cercanos a la escuela, lo que les lleva a hacer conjeturas 

que posteriormente comprueban, contando la cantidad de gente que pasa durante un 

tiempo determinado.  

 

 

Figura 11. Observación de los puentes y contaje de la cantidad de gente que pasa  

 

Seguidamente, ya en la escuela, se propone a los estudiantes que construyan puentes, 

accediendo libremente a la diversidad de materiales físicos que tienen a su alcance: tubos, 

maderas de distintas longitudes y tamaños, cajas, tableros, piedras, etc.  
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Figura 12. Construcción de distintos modelos de puentes. 

 

Este proceso de construcción, que realizan por ensayo-error fundamentalmente, les 

permite activar distintas estrategias para conseguir que los puentes se mantengan en pie, 

pueden comprobar cuando caen, discuten porque caen, etc.  

 

3.4. Arte y matemáticas 

La integración de las Artes en la corriente STE(A)M nos sitúa ante un nuevo marco de 

aprendizaje, donde a partir de problemas deseados, de las ganas de saber, la curiosidad se 

convierte en motor y guía del conocimiento, un punto de partida para la exploración de 

diferentes soluciones en una búsqueda permanente de la satisfacción personal (Resnick y 

Rosenbaum, 2013). Este modelo de educación provee una aproximación interdisciplinar 

integrada conectada con el mundo real, y dirigida a la resolución de problemas. El vínculo 

entre arte y matemáticas permite el diseño de conexiones curriculares hasta el momento 

consideradas incompatibles, estableciendo un conjunto de nuevas relaciones entre 

competencias y temas del currículum. Desde esta perspectiva, en Alsina y Salgado (2018) 

se presenta una actividad cuyo propósito es diseñar y construir Land Art Maths para 

vincular estas dos disciplinas desde la educación STEAM. 

El Land Art, conocido también como Earth Art o Earthwork, fue propuesto por el artista 

Robert Smithson (1938-1973) para referirse a una corriente del arte contemporáneo en la 

que el paisaje y la obra de arte están estrechamente enlazados. Este modo de arte utiliza 

a la naturaleza como material (madera, tierra, piedras, arena, viento, rocas, fuego, agua 

etc.) para intervenir en sí misma. A partir de este planteamiento, se ha realizado una 

adaptación con la finalidad de construir pequeñas instalaciones artísticas en el patio del 

colegio en las que se fomente el aprendizaje de las matemáticas y, en un sentido más 

amplio, el desarrollo de la competencia matemática.   

En primer lugar, se pide la colaboración de las familias para que los estudiantes lleven 

materiales naturales de distinto tipo que sean ricos sensorialmente, para poder analizar 

sus cualidades y atributos posteriormente: hojas de diferentes formas, tamaños y colores; 

piedras lisas y rugosas; conchas; pétalos de flor; palos de distintas longitudes; piñas; paja; 

etc. A medida que los estudiantes van trayendo los materiales de sus casas, los van 

colocando en unas cajas dispuestas en la entrada del edificio de Educación Infantil del 

colegio. Durante esta fase los estudiantes llevan a cabo comparaciones según diversos 

criterios (el color, el tamaño, el peso, la longitud, etc.) y clasifican el material según si se 

trata de hojas, piedras lisas, piedras rugosas, conchas, pétalos de flor, palos, etc.  
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Figura 13. Clasificación del material 

 

Una vez recogido todo el material, se inicia un diálogo con todos los estudiantes para 

fomentar la identificación y la comparación de las características sensoriales de los 

objetos. Durante esta fase los estudiantes expresan en voz alta sus conocimientos cuando 

tienen el turno para poder intervenir. Los demás, escuchan. 

 

     

Figura 14. Planteamiento de preguntas acerca del material 

 

Además, se muestran a los estudiantes algunos ejemplos de Land Art para que empiecen 

a interiorizar la idea de la composición artística que van a realizar. 

 

       

Figura 15. Algunos ejemplos de Land Art 
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Después del diálogo colectivo, los estudiantes se organizan en grupos cooperativos de 

unos 10 niños de 3, 4 y 5 años respectivamente y, junto con una maestra responsable de 

la gestión del trabajo del grupo, se desplazan a un lugar del patio o del pasillo del colegio 

para empezar a diseñar su Land Art Math. Durante esta fase, la maestra responsable 

pregunta a los niños qué quieren hacer, por qué, con qué materiales, qué va a representar 

la instalación artística, etc. 

 

        

Figura 16. Diálogo con la maestra y diseño inicial del Land Art Math  

 

Una vez pactada la composición artística, se escogen los responsables para ir a buscar el 

material y se inicia la creación del Land Art Math. Por turnos, los estudiantes van 

colocando el material según el criterio previamente pactado: por ejemplo, realizar una 

espiral con piedras y conchas, siguiendo un patrón de repetición simple AB. 

 

     

Figura 17. Diseñando una espiral con piedras y conchas, siguiendo un patrón AB  

 

La composición artística se va enriqueciendo con otros materiales hasta lograr el objetivo 

final, que en el caso concreto de este grupo de trabajo cooperativo es el diseño de un 

árbol.  
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Figura 18. Diseño de un árbol 

 

Una vez finalizada la composición, se entrega a los estudiantes un mural para que lo 

representen, con la mediación de la maestra responsable del grupo:  

 

       

Figura 19. Representación en el papel mediante dibujos. 

 

Análisis de actividades STEAM 

Alsina (2017), indica que uno de los principales desafíos al presentar el modelo de 

alfabetización matemática en la infancia, que es el que se ha usado como base para la 

planificación y gestión de las actividades STEAM descritas, consiste en producir 

“indicadores de éxito”, que a su vez implica definir “éxito” en un modelo de este tipo 

(Arcavi, 2016). En este sentido, es necesario disponer de indicadores específicos que 

permitan analizar tanto la práctica del profesor como las producciones de los estudiantes. 

Desde este punto de vista, en esta sección se describen sintéticamente tres instrumentos 

para poder analizar las actividades, la práctica del profesor y las producciones de los 

estudiantes.  

Primero, para el análisis de las actividades, se sugiere un instrumento muy sencillo, pero 

no por ello menos eficaz, diseñado por el “Centre de Recursos per Ensenyar i  Aprendre 

Matemàtiques” (CREAMAT, 2009), que es un organismo de la Generalitat de Catalunya 

cuya finalidad es facilitar recursos a los centros educativos y al profesorado de las 
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diferentes etapas educativas no universitarias para conseguir un mejor logro y desarrollo 

de las competencias de los estudiantes en el ámbito matemático. Con el propósito de 

analizar el grado de riqueza competencial de las actividades matemáticas, este organismo 

ha diseñado un instrumento con 10 indicadores, planteados en forma de preguntas, acerca 

de la planificación y gestión de la práctica matemática, que pueden ser de enorme utilidad 

al profesorado para valorar el grado de riqueza competencial de las actividades que 

diseñan para sus estudiantes.  

 

Tabla 4. 

Indicadores competenciales (CREAMAT, 2009) 

Bloque 1: Planteamiento de la actividad 

1. ¿Se trata de una actividad que tiene por objetivo responder a un reto? El reto puede referirse a un 

contexto cotidiano, puede enmarcarse en un juego, o bien puede tratar de una regularidad o hecho 

matemático.  

2. ¿Permite aplicar conocimientos ya adquiridos y hacer nuevos aprendizajes?  

3. ¿Ayuda a relacionar conocimientos diversos dentro de la matemática o con otras materias?  

4. ¿Es una actividad que se puede desarrollar de diferentes formas y estimula la curiosidad y la 

creatividad de los niños y niñas?  

5. ¿Implica el uso de instrumentos diversos como por ejemplo material que se pueda manipular, 
herramientas de dibujo, software, etc.? 

Bloque 2: Gestión de la actividad 

6. ¿Se fomenta la autonomía y la iniciativa de los niños y niñas? 

7. ¿Se interviene a partir de preguntas adecuadas más que con explicaciones?  

8. ¿Se pone en juego el trabajo y el esfuerzo individual pero también el trabajo en parejas o en grupos 

que implica conversar, argumentar, convencer, consensuar, etc.?  

9. ¿Implica razonar sobre lo que se ha hecho y justificar los resultados? 

10. ¿Se avanza en la representación de manera cada vez más precisa y se usa progresivamente lenguaje 

matemático más preciso? 

 

Como se puede apreciar, se trata de un documento fuertemente inspirado en los procesos 

matemáticos del NCTM (2000), por lo que están estrechamente relacionados: resolución 

de problemas (indicadores 1, 4 y 5); razonamiento y prueba (indicador 9); comunicación 

(indicadores 7 y 8); conexiones (indicadores 2 y 3); y representación (indicador 10). 

Segundo, el análisis de la práctica del profesor requiere, como se ha indicado, indicadores 

que permitan analizar la presencia, o no, de los elementos que se desean analizar. En este 

sentido, Alsina y Coronata (2014) y Maurandi, Alsina y Coronata (2018) han elaborado 

un instrumento cuyo propósito es analizar la presencia de los procesos matemáticos en la 

práctica docente del profesorado. El diseño, construcción y validación del instrumento 

contempló seis fases: 1) análisis histórico-epistemológico de los procesos matemáticos y 

sus significados; 2) estudio de investigaciones sobre los procesos matemáticos en las 

prácticas docentes del profesorado de Educación Infantil; 3) análisis del tratamiento 

otorgado a los procesos matemáticos en el currículo; 4) construcción de la versión piloto 

del instrumento; 5) revisión mediante el juicio de 17 expertos de Chile, España, Estados 

Unidos y Argentina; y 6) construcción de la versión final del instrumento. Las fases 1, 2 

y 3 consideran la revisión de literatura e investigaciones que permiten diseñar el 

instrumento, mientras que las fases 4, 5 y 6 se relacionan específicamente con la 

construcción y validación del instrumento. Para cada una de las cinco categorías que 

componen el instrumento se aportan siete indicadores de evaluación, elaborados a partir 

de los aportes realizados por el NCTM (2000), Alsina (2011, 2014) y el Departament 
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d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (2013). Y para valorar el grado de 

presencia de cada indicador en las prácticas de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 

se usa una escala graduada tipo Likert (1 nada, 5 mucho). Para el caso concreto de las 

conexiones matemáticas, los indicadores son los que se exponen en la tabla 5: 

 

Tabla 5.  

Indicadores para analizar la presencia de las conexiones matemáticas en la práctica 

docente. 

Indicadores de CONEXIONES 1 2 3 4 5 

Considera las experiencias matemáticas cotidianas de los estudiantes para 

avanzar hacia las matemáticas más formales. 

     

Realiza conexiones entre diversos contenidos matemáticos. 
     

Desarrolla actividades matemáticas vinculadas a contextos musicales. 
     

Trabaja las matemáticas vinculándolas con la literatura infantil. 
     

Relaciona las matemáticas con la expresión artística. 
     

Genera conocimiento matemático a través de contextos vinculados a la 

psicomotricidad. 

     

Promueve que los estudiantes apliquen el conocimiento matemático a las 

situaciones de la vida cotidiana. 

     

 

Posteriormente se ha analizado la validez y la fiabilidad a partir de la aplicación del 

instrumento y de la realización de entrevistas a 95 maestros. Usando el paquete estadístico 

de R Core Team (2014) R versión 3.1.0 sobre una plataforma i686-pc-linux-gnu (32-bit) 

y el paquete psych (Revelle, 2015), se ha obtenido un coeficiente alfa de Cronbach de 

0.82, lo cual indica que es un instrumento que tiene una consistencia interna aceptable 

(Maurandi, Alsina y Coronata, 2018).  

Y tercero, para el análisis de las producciones de los estudiantes de las primeras edades, 

Alsina (en prensa) ha diseñado, construido y validado una rúbrica denominada 

“Adquisición de Conocimientos Matemáticos Importantes - 3 a 6 años” ACMI 3-6 cuyas 

finalidades son las siguientes: 1) considerar todos los conocimientos matemáticos 

importantes referentes a los contenidos que deberían aprender los estudiantes desde los 3 

hasta los 6 años a través de los distintos procesos, entre ellos las conexiones matemáticas; 

2) establecer los niveles de adquisición por los que pasan los niños desde que se inicia el 

aprendizaje hasta que lo comprenden y lo interiorizan; 3) complementar las trayectorias 

de aprendizaje establecidas por otros autores, como Clements y Sarama (2004, 2015), en 

las que se describen objetivos matemáticos, rutas de desarrollo y actividades o tareas para 

apoyar en cada nivel los procesos de pensamiento y su desarrollo; y 4) detectar, desde 

una perspectiva inclusiva, a estudiantes que pueden presentar dificultades para aprender 

matemáticas como a estudiantes que puede presentar precocidad matemática, susceptibles 

de tener talento matemático en niveles posteriores de su desarrollo. 
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Consideraciones finales 

Se ha presentado una propuesta para el diseño, implementación y análisis de actividades 

STEAM que promuevan las conexiones matemáticas en las primeras edades. Este 

propósito responde, por un lado, al hecho de que cuando se contemplan las conexiones 

en el aula de matemáticas se eliminan las barreras que separan las matemáticas aprendidas 

en la escuela de las aprendidas en otros contextos. Dicho de otra manera, se conectan las 

matemáticas que los niños han aprendido a través de su experiencia con las más formales, 

por ejemplo poniendo de relieve las muchas situaciones en las que los niños encuentran 

matemáticas fuera y dentro de la escuela (Alsina, 2014). Además, cuando los niños 

pueden conectar ideas matemáticas, su comprensión mejora (NCTM, 2000). Por otro 

lado, y de acuerdo con los planteamientos contemporáneos de la educación científico-

tecnológica y matemática a nivel internacional, es necesario promover la alfabetización 

en el ámbito STEAM desde las primeras edades para que, además de dar respuesta a los 

problemas y retos sociales contemporáneos (Rocard et al., 2007; Zollman, 2012), se 

incentive que progresivamente los estudiantes vayan alfabetizándose en esta línea, como 

un valor en sí mismo (Couso, 2017). 

En el futuro, pues, será necesario diseñar nuevos estudios que permitan analizar con 

mayor detalle de qué manera las conexiones matemáticas promueven la alfabetización en 

el ámbito STEAM a partir del triple enfoque descrito en este estudio: el análisis de las 

actividades, de la práctica docente y de las producciones de los estudiantes. Para ello, será 

necesario en primer lugar seguir afinando el modelo de Alfabetización Matemática en la 

Infancia (Alsina, 2017) para que, junto con el desarrollo de la competencia matemática, 

promueva explícitamente la alfabetización en el ámbito STEAM; en segundo lugar, será 

necesario revisar los siete indicadores descritos para analizar la presencia de las 

conexiones matemáticas en la práctica docente, puesto que somos conscientes que los 

indicadores actuales cubren aspectos parciales de las conexiones. En concreto, los 

indicadores 1 y 2 cubren las conexiones intradisciplinares, los indicadores 3, 4 y 5 cubren 

las conexiones interdisciplinares del área cultural, el indicador 6 las habilidades 

psicomotoras y el indicador 7 cubre la vida cotidiana. A simple vista se observa, por 

ejemplo, que los tres indicadores del área cultural representan casi la mitad (3/7) de los 

indicadores, lo que hace que el análisis esté sesgado hacia el área cultural. Nos 

preguntamos, además, si estos indicadores cubren todas las conexiones posibles, ya que 

en la versión actual no se hace alusión explícitamente a las áreas de la naturaleza, la 

biología, la equidad, la salud, la tecnología o la sostenibilidad, lo cual es sin duda un 

déficit, puesto que estas áreas, al igual que la música, la literatura y las artes, también 

forman parte de la vida cotidiana. Finalmente, será necesario también analizar la 

efectividad de la rúbrica ACMI 3-6 (Alsina, en prensa) a partir de su aplicación a distintas 

muestras de estudiantes de distintos territorios, tanto para analizar sus producciones como 

para poder valorar su eficacia a efectos de orientación al profesorado.  
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Resumo 

A modelação matemática e as aplicações são uma componente da educação matemática 

cuja presença nos currículos e práticas escolares ainda está aquém do que é desejado e 

recomendado. No entanto, no domínio da investigação em educação matemática, são hoje 

evidentes, no contexto internacional, diferentes perspetivas e referenciais teóricos que 

enquadram o estudo do ensino e aprendizagem da modelação matemática. Distinguem-

se, entre outros aspetos, pela própria conceptualização do processo de modelação 

matemática e por aquilo que entendem ser um verdadeiro problema de modelação 

matemática. Neste artigo, abordarei a questão do realismo ou da credibilidade das tarefas 

de modelação matemática no contexto escolar, que tem motivado um intenso debate ao 

longo dos últimos anos, em parte resultante das questões lançadas nos testes 

internacionais do PISA. Proponho-me abordar o processo de modelação matemática, 

centrando a atenção em cenários que envolvem a experimentação, a construção de 

modelos materiais (ou protótipos) e a simulação com recurso à tecnologia. Nessa 

discussão, farei referência a uma multiplicidade de conexões que têm lugar no processo 

de modelação matemática e que constituem, de facto, conexões entre diferentes 

“mundos”. 

 

Palavras-chave: Conexões matemáticas; Modelação matemática experimental; 

Modelo; Protótipo; Simulação. 

 

Introdução 

A discussão internacional sobre o que constitui ou não um bom problema de modelação 

matemática tem acompanhado a preocupação crescente com a necessidade de incluir, nos 

currículos e nas práticas escolares, tarefas que ofereçam aos alunos a oportunidade de 

experimentarem o processo de resolver problemas que ocorrem no mundo real, por meio 

da construção de modelos matemáticos da realidade. 

No entanto, a questão não é tão simples como poderia parecer. Haines (2011) coloca o 

problema de forma muito clara. Aparentemente, um bom problema de modelação não 

chega para atingir resultados interessantes no contexto escolar. Não obstante ser muito 

reconhecida, na atualidade, a importância das aplicações da matemática e de desenvolver 

nos alunos a capacidade de abordarem problemas do mundo real, a verdade é que persiste 

a tendência, nas práticas de ensino, de tentar criar situações do mundo real que já incluem 

“simplificadores” da realidade. Assim, muitas situações reais são, frequentemente, 

propostas com a inclusão de diversos tipos de “simplificadores”. Isso justifica a sua 
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pergunta chave acerca das tarefas de modelação matemática: “Quão distante está o mundo 

real?”. 

Outro aspeto interessante a considerar, relativamente à construção de tarefas de 

modelação, refere-se às diferentes ênfases que podem ser colocadas na atividade de 

modelação. Em particular, é possível atribuir maior ênfase aos aspetos matemáticos do 

modelo associado a uma situação real, ou atribuir maior relevo aos aspetos da realidade 

que estão presentes no processo de construção e análise do modelo. Isto parece estar 

fortemente relacionado com conceções acerca da matemática e do seu ensino e até mesmo 

com estilos de ensino, como afirma Borromeo Ferri (2018). A autora documenta a 

diversidade de formas de pensar dos professores acerca da modelação matemática, 

ilustrando duas posições antagónicas. Por exemplo, um professor pode dar maior 

importância à formalização e à obtenção de equações ou expressões; assim, insiste na 

necessidade de criar uma fórmula, instiga os alunos a não usarem apenas números, etc. 

Outro professor pode dar mais relevo à interpretação da situação, instigando os alunos a 

imaginar a situação e a refletirem sobre a adequação entre as suas ideias e a realidade; 

assim, pede aos alunos que validem os seus resultados e que interpretem o seu significado 

no mundo real, etc.  

Após esta pequena introdução, torna-se claro que a conexão entre os chamados “mundo 

real” e “mundo matemático” é uma questão sensível e longe de ser trivial, no contexto da 

educação matemática. Neste artigo, abordarei ainda a presença de um outro mundo, o 

“mundo tecnológico” que, desde há muito está intensamente presente nos processos de 

modelação matemática, nos mais variados domínios da atividade humana. E procurarei 

discutir a sua forte interligação e a necessidade de não excluir a sua presença e o seu 

contributo em tarefas de modelação na matemática escolar. Os três mundos são geradores 

de múltiplas e interessantes conexões que, em si mesmas, constituem a essência do 

processo de modelação matemática. 

 

Modelos e modelação matemática 

Uma das mais conhecidas formas de descrever o processo de modelação é o da sua 

decomposição em vários passos ou etapas. Este tipo de descrição corresponde 

figurativamente a inúmeras versões conhecidas do chamado “ciclo da modelação” 

(Perrenet & Zwaneveld, 2012). 

Uma das versões que me interessa escolher está entre aquelas que incluem o recurso à 

tecnologia digital, nomeadamente o computador, e a produção de um modelo 

computacional. Usarei, para o efeito, uma ilustração baseada numa situação real bem 

conhecida e de inegável atualidade: o problema das alterações climáticas. 

Começarei por referir um estudo publicado em 1990, na revista Computers in Physics, da 

autoria de Washington e Bettge (1990). O estudo visa conhecer os efeitos do aumento da 

concentração de CO2 na atmosfera da Terra sobre a temperatura do planeta ou, se 

preferirmos, visa prever o chamado aquecimento global. 

Os autores iniciam a apresentação do seu trabalho, fazendo uma breve resenha do que já 

se conhecia de décadas anteriores quanto ao aumento da concentração de CO2 e 

prosseguindo com a explicação cuidadosa dos princípios, pressupostos e formas de 

interpretar a situação real, definindo os processos físicos realistas que estão envolvidos 

no funcionamento do clima da Terra. Afirmam que a comunidade científica está confiante 

de que os chamados Modelos de Circulação Geral “conseguem simular a maior parte das 
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principais características climáticas, como o clima sazonal atual e o passado” (p. 240, 

ênfase no original). Assim, na segunda página do artigo apresentam o seu primeiro 

modelo sob uma forma esquemática, a que chamam de “esquema da estrutura em camadas 

verticais do modelo atmosfera-oceano acoplado, incluindo vários processos físicos e 

interações” (p. 241). Portanto, o primeiro modelo formulado, que interpreta e simplifica 

os processos físicos e as interações entre camadas verticais, é uma forma de simplificar, 

esquematizar, entender e descrever a realidade, tendo em conta aquilo que se sabe e aquilo 

que se consegue incluir como detalhes e caraterísticas relevantes do funcionamento de 

um sistema altamente complexo. Um exemplo de um Modelo de Circulação Geral, 

análogo ao que surge no artigo dos dois investigadores, encontra-se na Figura 1 

(disponível na Wikipedia). 

 

Figura 1. Esquema da descrição dos processos físicos num Modelo de Circulação Geral 

(https://celebrating200years.noaa.gov/breakthroughs/climate_model/AtmosphericModel

Schematic.png) 

Após a apresentação do seu modelo esquemático, os autores avançam para a construção 

de um modelo matemático simbólico, formado por um conjunto de onze equações 

diferenciais. Antes, porém, advertem que a precisão e refinamento dos resultados são 

dependentes do grau de complexidade do modelo, acrescentando que maior 

complexidade exige supercomputadores com uma capacidade computacional para além 

da existente naquele momento. As equações estipuladas exprimem as leis que regem os 

processos da atmosfera terrestre e dos oceanos, incluindo leis da Mecânica, da 

Termodinâmica e da Hidrostática, e representam os princípios dinâmicos básicos do 

Modelo de Circulação Geral. 

Concluída a apresentação do modelo matemático formal, o artigo propõe uma secção 

intitulada “Descrição da Experiência”. Nessa secção, referem que realizaram simulações 

para estimar o impacto sobre o clima da duplicação da concentração de CO2 na atmosfera, 

usando o modelo anterior. Os resultados das simulações exibem esses efeitos, ao longo 

de uma série de 19 anos consecutivos, mediante imagens que representam (usando escalas 

de cores) a temperatura do ar na superfície do globo terrestre. Tais simulações foram 

efetuadas no supercomputador CRAY-1 (na época, a chegar ao fim da sua vida útil) e 

consumiram 400 horas de computação (110 segundos por cada dia simulado) para 

completar a experiência de simulação da temperatura e do clima no decurso de 19 anos. 

Fazem ainda uma análise crítica dos resultados e afirmam que os modelos utilizados não 

devem ser vistos como verdadeiros preditores de climas futuros porque contêm limitações 

conhecidas. No entanto, concluem que são indicadores úteis para perceber a sensibilidade 

do sistema climático a diversos fatores. Acrescentam ainda uma nota importante quando 
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declaram que a capacidade preditiva da modelação climática está essencialmente 

dependente de uma capacidade computacional muito maior. 

Volvidos quase 30 anos desde a publicação deste estudo, a modelação climática não parou 

de evoluir e progredir. Presentemente, existem vários organismos e instituições que se 

dedicam exclusivamente ao estudo das mudanças climáticas, como é o caso do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (conhecido pela sigla IPCC) que é uma 

organização científica criada sob a égide das Nações Unidas. O IPCC tem como sua tarefa 

primordial sistematizar e divulgar o conhecimento científico alcançado sobre as 

mudanças climáticas, mais especificamente sobre o aquecimento global.  

O último relatório publicado pelo IPCC, em 2013, tem o nome abreviado de AR5, 

indicativo do quinto relatório de avaliação, e oferece um escrutínio completo das bases 

científicas das mudanças climáticas, que foram desenvolvidas desde 2007 (altura em que 

saiu o relatório anterior, AR4). Um dos grupos de trabalho que participa na elaboração 

do relatório debruça-se precisamente sobre os aspetos científicos da modelação do 

sistema climático e do estudo e previsão da mudança do clima (Stocker et al., 2013). 

A leitura do AR5 esclarece que a investigação atual progride através de diversos projetos 

em curso de intercomparação de modelos climáticos acoplados (mais de 40 modelos de 

circulação geral). Um desses projetos, designado por CMIP5, prossegue o trabalho de 

analisar e comparar uma extensa lista de modelos, cada um deles identificado no relatório 

pelo seu acrónimo e pelo país do mundo que contribuiu para a sua formulação. Segundo 

os autores do relatório, os modelos usados na investigação do clima variam desde simples 

modelos de equilíbrio de energia a complexos modelos de sistemas terrestres que exigem 

desempenho computacional de última geração.  

A escolha do modelo depende diretamente da questão científica a ser abordada. As 

aplicações dos diversos modelos incluem a simulação do paleoclima ou do clima 

histórico, estudos de sensibilidade e processos de atribuição e compreensão dos fatores 

intervenientes nas mudanças do clima, visando prever não apenas a variabilidade 

climática de curto prazo mas também as mudanças climáticas em escalas de décadas. 

Assim, permitem fazer projeções futuras, ao longo de um século ou mais, mas também 

reduzir a escala dessas projeções para fornecer mais detalhes a nível regional e local 

(Stocker et al., 2013). 

Um elemento a destacar nesta breve incursão pela recente atividade científica de 

modelação das mudanças climáticas é o da coexistência de uma grande diversidade de 

modelos reconhecidos como válidos e úteis. Outro aspeto relevante é o de que continua a 

ser referida a realização de experiências, como se constata nos seguintes excertos: “em 

experiências idealizadas do CMIP5 (CO2 a aumentar 1% por ano)…” (p. 781); “o arquivo 

CMIP5 também inclui uma nova classe de experiências de previsão decadal…” (p. 760). 

O significado destas experiências idealizadas é semelhante ao da experiência reportada 

no artigo de 1990, isto é, trata-se de simulações computacionais que geram outputs 

resultantes das condições e pressupostos estabelecidos nos modelos teóricos.  

Igualmente interessante é perceber como as preocupações dos investigadores recaem 

sobre a análise e aferição dos seus pressupostos e das variáveis que conseguem ou não 

captar e modelar nas suas experiências: “A simulação de padrões de precipitação em larga 

escala melhorou um pouco desde o AR4 [anterior relatório realizado pelo IPCC], embora 

os modelos continuem a apresentar um desempenho menos bom para a precipitação do 

que para a temperatura da superfície”. Por fim, muitas das conclusões que extraem dos 

estudos de intercomparação dos modelos assentam na busca de concordância entre os 
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modelos. Deste modo, chegam a conclusões apoiadas naquilo a que chamam de média 

multimodelo, mostrando ainda o número de diferentes modelos que geram resultados ou 

projeções concordantes, conforme o intervalo de resultados considerado. 

Podemos, agora, tornar mais inteligível e consistente a natureza do processo de 

modelação na investigação científica para a busca de soluções de problemas que ocorrem 

no mundo real, como parece ser o caso paradigmático das alterações climáticas, ainda que 

muitos outros exemplos pudessem ser convocados. Esse processo pode esquematizar-se 

através do ciclo sugerido por Maki & Thompson (n.d.), num documento disponível na 

Internet, hospedado na Universidade de Indiana, intitulado “The Mathematical Modeling 

Cycle” (Figura 2). 

 

Figura 2. O ciclo da modelação, segundo Maki & Thompson (n.d.) (Disponível em: 

http://www.indiana.edu/~hmathmod/modelmodel.html) 

As quatro etapas centrais são sintetizadas de forma muito sucinta: simplificar, abstrair, 

calcular e interpretar. Juntam-se a estes processos, outros dois cuja relevância não é 

menor, como comprova a atividade de modelação do clima terrestre: programar e simular. 

Além disso, destaco que, de acordo com o esquema, surgem três tipos de modelos no 

processo de modelação: o modelo real, o modelo matemático e o modelo computacional.  

Com base no esquema do ciclo de modelação e nos dois casos anteriores, relativos à 

modelação das alterações climáticas, importa-me sublinhar um conjunto de caraterísticas 

que traduzem a essência do processo de modelação matemática: 

1. É um processo de resolução de problemas 

2. Envolve um conjunto de etapas 

3. Tem início num problema do mundo real 

4. Reflete o conhecimento disponível no momento 

5. Requer fazer conexões entre o mundo real e a Matemática 

6. Requer fazer simplificações da realidade 

7. Requer estabelecer pressupostos acerca da realidade 

8. Requer a matematização de variáveis, restrições, condições, dados… 

9. Gera uma abstração da realidade expressa matematicamente 
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10. Leva a uma materialização da matemática através de recursos computacionais 

11. Conduz a uma solução, uma descrição, uma explicação, ou uma previsão relativa 

ao mundo real  

12. Leva a um maior conhecimento do mundo real 

Analogamente, sobre o conceito de modelo matemático e das suas várias facetas (modelo 

real, modelo matemático abstrato ou modelo computacional), evidenciarei os seguintes 

atributos dos modelos: 

1. Constituem uma “visão” e não uma verdade absoluta  

2. Os modelos matemáticos representam ou significam uma parte da realidade 

3. Os modelos matemáticos evoluem e combinam-se 

4. Os modelos matemáticos são revistos, melhorados, aperfeiçoados 

5. Os modelos matemáticos são testados, criticados 

6. Os modelos matemáticos são aplicados 

7. Os modelos matemáticos beneficiam do poder da tecnologia 

8. Os modelos matemáticos beneficiam da colaboração 

 

Introduzindo um outro processo – a prototipagem 

A matemática é tão indispensável para a resolução de problemas do mundo real como 

para a construção e produção de todo o tipo de produtos industriais que fazem parte do 

nosso quotidiano, dos mais simples e comuns aos mais complexos e sofisticados. Todos 

esses objetos, máquinas, ou dispositivos resultam de um processo denominado de 

desenho de produção industrial, desenho de engenharia ou, simplesmente, prototipagem. 

A prototipagem é, muito resumidamente, o processo que conduz à concretização 

simplificada de um conceito ou ideia num produto físico operacional que reproduz 

aspetos essenciais do funcionamento do produto final. A título de exemplo, podemos 

considerar os recentes desenvolvimentos de protótipos de veículos autónomos voadores, 

também apelidados de “táxis voadores” que atualmente estão a ser levados a cabo por 

grandes empresas rivais, como a Boeing e a Air Bus. No Show Aéreo de Paris, organizado 

em junho de 2019, as duas companhias apresentaram os seus avanços, exibindo os 

primeiros protótipos. No site da empresa de engenharia aeronáutica Aerospace 

International é partilhada a notícia, assinada por Sampson (2019), do primeiro teste 

realizado pela Boeing ao seu protótipo: 

A Boeing concluiu com êxito [em janeiro de 2019] o primeiro voo de teste do 

seu protótipo de veículo aéreo autónomo de passageiros, em Manassas, 

Virgínia. (…) O protótipo do veículo aéreo de passageiros (PAV) completou 

uma descolagem controlada, pairou durante o voo e pousou, o que permitiu 

testar as funções autónomas do veículo e os sistemas de controlo de solo. (…) 

O diretor de tecnologia da Boeing, Greg Hyslop, afirmou: ‘Num ano, 

progredimos de um projeto conceptual para um protótipo voador’.   

Destaca-se como fundamental no processo de prototipagem o seu caráter cíclico, análogo 

ao que se verifica no processo de modelação. Assim, é geralmente representado de forma 

esquemática, através do “ciclo de prototipagem”, como mostra a figura 3: 
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Figura 3. O ciclo de prototipagem 

Tendo em conta o ciclo de prototipagem e o exemplo anterior da construção de protótipos 

industriais, destaco como relevantes as seguintes particularidades do processo de 

prototipagem: 

1. É um processo de construção de produtos 

2. Tem início no mundo real com um conceito 

3. Envolve um conjunto de etapas 

4. Requer simplificações 

5. Requer definição de requisitos 

6. Gera uma aproximação tangível do produto final 

7. Permite fazer simulações para exibir comportamentos  

8. É adequado para produzir e comunicar resultados 

9. Conduz a um produto final no mundo real 

As afinidades entre o processo de modelação e o processo de prototipagem são, pois, 

bastante evidentes, a ponto de ser difícil estabelecer uma fronteira clara que permita 

distinguir um protótipo de um modelo. Alguns autores, que discutem os conceitos de 

modelo e modelação, elucidam a estreita relação entre modelo e protótipo. Entre estes, 

Apostel (1960), que aborda o conceito de modelação nas ciências, refere-se à modelação 

como uma relação entre variáveis: R(S, P, M, T). Segundo esta perspetiva, a relação R é 

tal que o sujeito S, tendo em vista o propósito P, assume uma entidade M como modelo 

de um protótipo T. O autor entende ainda que modelo e protótipo podem pertencer à 

mesma classe ou a diferentes classes de entidades. Sugere alguns exemplos explicativos: 

M e T podem ambos ser imagens ou perceções ou esquemas, formalismos (cálculos) ou 

linguagens ou sistemas físicos. Mas também podem ocorrer situações heterogéneas em 

que, por exemplo, M seja uma imagem e T um sistema físico, ou o inverso. Uma outra 

ideia interessante sugerida por Apostel (1960) é a da relação entre modelação e 

experimentação. A sua proposta assenta numa ideia de analogia ou de proporcionalidade 

entre o modelo e um sistema físico real. Considerando que um dado sistema fica 
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completamente determinado por n dimensões, então um outro sistema será um modelo do 

primeiro se as relações entre as respetivas dimensões se mantiverem inalteradas, apesar 

da diferença de valores. Com esta ideia em mente, não almejamos alcançar a semelhança 

absoluta entre os dois sistemas, mas podemos esperar alcançar uma dissimilitude 

corrigível ou uma similitude aproximada. Assim, o conceito de modelo volta a aproximar-

se do conceito de protótipo, no sentido em que ambos contemplam as mesmas dimensões, 

mantendo-se válidas as relações existentes entre tais dimensões, além de que ambos 

ostentam similitudes e estão subordinados a um mesmo propósito, como seja o de resolver 

um problema real.  

Outros autores debruçam-se prioritariamente sobre o conceito de protótipo e de design, 

retirando daí ilações acerca da aproximação entre protótipos e modelos. Fatima, Javed, 

Amjad e Khan (2018), num artigo sobre o processo de desenvolvimento rápido de 

aplicações, afirmam que a prototipagem é a metodologia mais eficiente para construir um 

modelo de um sistema que se pretende. Na definição dos requisitos do sistema são 

reunidas as informações e os processos disponíveis que poderão ser utilizados. Isso ajuda 

a entender o sistema. O protótipo não é mais do que um modelo de trabalho limitado do 

sistema imaginado. 

Uma outra perspetiva é sugerida num artigo de Isa e Liem (2014) sobre design industrial. 

Aí, os autores tecem diversas considerações acerca da relação entre modelo e protótipo, 

tendo por base o trabalho de Hallgrimsson (2012). Modelação e prototipagem são 

atividades diferentes, ainda que estejam bastante associadas. A prototipagem é um 

método de design que usa modelos físicos para estudar e testar de que modo um novo 

produto será usado e como funcionará no seu “estado fabricado”. Por outro lado, a 

modelação é um método científico que tem como objetivo a construção de um modelo 

matemático de algo real, sendo que esse elemento do mundo real pode também ser algo 

que se pretende “fabricar”. Assim sendo, os protótipos poderiam dividir-se entre os físicos 

e os analíticos. Na categoria dos protótipos analíticos estão os modelos matemáticos e 

possivelmente os modelos computacionais. Mais importante, porém, é o facto de que quer 

os protótipos físicos quer os analíticos partilham semelhanças com algum sistema visado. 

Além disso, tanto os modelos como os protótipos físicos são ferramentas de representação 

indispensáveis, permitindo expressar ideias e conceitos de formas precisas e eficazes, 

tanto quanto possível. 

 

Modelação na matemática escolar 

Existe uma razoável unanimidade em torno do facto de que o processo de modelação 

matemática no contexto escolar – isto é, enquanto processo e competência a desenvolver 

nos alunos de todos os níveis de ensino – não replica exatamente o processo desenvolvido 

pelos cientistas, técnicos e peritos, no mundo académico e profissional. Por exemplo, 

Barquero, Bosch e Gascón (2019), investigadores que têm um trabalho reconhecido no 

estudo da modelação matemática no contexto académico, baseiam-se na Teoria 

Antropológica da Didática para examinar a chamada dimensão ecológica da transposição 

de um certo tipo de conhecimento ou atividade para contextos didáticos. Detêm-se assim 

na investigação das condições institucionais que favorecem ou inibem essa transposição 

para um contexto de ensino e aprendizagem.  

Diversos investigadores têm, por outro lado, discutido a autenticidade dos problemas e 

tarefas de modelação matemática propostos aos estudantes no contexto escolar. Para 

alguns, é importante que os problemas cumpram critérios de autenticidade e que espelhem 
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idealmente as situações e as formas de pensamento que os profissionais utilizam no 

processo de modelação. Outras possibilidades são, contudo, consideradas, entre as quais 

as que propõem imitar os cenários reais e autênticos (Vos, 2011) e as que consideram a 

importância de uma aproximação credível ao processo de modelação e aos contextos de 

modelação que ocorrem no mundo real (Carreira & Baioa, 2018). 

Apesar da contenda entre artificialidade e realismo, existe hoje um conhecimento 

substancial que permite ter algumas ideias claras a propósito da atividade de modelação 

matemática no contexto escolar. Desde logo, é possível afirmar que a modelação 

matemática é uma atividade que envolve resolver um ou mais problemas (Lesh & Harel; 

2003; Borromeo Ferri, 2018). Portanto, um problema de modelação é também um 

problema no sentido mais partilhado do termo, ou seja, uma questão para a qual não existe 

um algoritmo ou um caminho previamente estabelecido que leve a uma solução e, pelo 

contrário, é necessário criar uma estratégia de resolução. Isso é um dos fatores que 

contribui para outra asserção relativamente consensual: a de que a modelação matemática 

é uma atividade cognitivamente exigente para o aluno (Blum, 2015; Borromeo Ferri, 

2018). Falar de resolução de problemas é falar de um tipo de tarefas que envolve 

pensamento matemático, mobilização de conhecimento e de diversas capacidades. No 

caso da modelação matemática isso também se verifica, aliado à necessidade de 

estabelecer constantes conexões entre a matemática e a situação real, ou seja, entre 

conhecimento matemático e conhecimento extra-matemático. Borromeo Ferri aponta esta 

caraterística como uma dificuldade mas também como uma oportunidade: 

Os problemas de modelação são cognitivamente exigentes devido ao contexto 

e às transições entre a realidade e a matemática, mas, da mesma forma, 

também são auto-diferenciados. Isso significa que o mesmo problema de 

modelação pode ser trabalhado com alunos mais fortes e mais fracos (p. 42). 

Outra das ideias amplamente partilhada é a de que existe uma diferença entre um 

problema de aplicação da matemática e um problema de modelação. Em certo sentido, 

um problema de aplicação dará lugar a um processo parcial de modelação, por contraste 

com um processo pleno de modelação. Por outro lado, os problemas de aplicação, que 

têm um lugar obviamente justificado no currículo e na sala de aula, não devem usados 

com o objetivo de fornecer os ditos elementos “simplificadores” de que falámos atrás, 

isto é, reduzindo ou eliminando a necessidade de compreensão dos aspetos essenciais da 

realidade e de os conectar com o conhecimento matemático disponível.  

Por fim, há ainda uma considerável adesão à ideia de que podem ser adotadas diferentes 

perspetivas educacionais quando se implementam tarefas de modelação matemática. Uma 

classificação e descrição das diversas perspetivas foi proposta num artigo de Kaiser e 

Sriraman (2006), como culminar de vários esforços em busca de uma categorização 

satisfatória. Mais recentemente, tem sido discutida e investigada a relação entre o design 

de tarefas de modelação e os fundamentos de cada uma das perspetivas (Almeida & 

Carreira, 2018). Parece ser relativamente claro que a natureza das tarefas, o seu formato, 

as condições em que são implementadas, os recursos disponíveis e o ambiente de sala de 

aula são fatores nucleares para o alinhamento com uma ou com outra perspetiva.  

 

Modelação e utilização da tecnologia no contexto escolar 

Como alvitrei anteriormente, em particular propondo o esquema de modelação concebido 

por Maki e Thompson (n.d.), o processo de modelação matemática integra, de forma cada 
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vez mais pertinente e indubitável, o recurso à tecnologia e ao poder computacional e 

representacional que esta confere. 

Um argumento comum para preconizar o uso da tecnologia em tarefas de modelação 

matemática é o de que diversas ferramentas tecnológicas, incluindo CAS, AGD, Folhas 

de Cálculo e outros aplicativos, permitem colocar a resolução de problemas mais 

complexos e realistas ao alcance dos alunos, sem que a necessidade de procedimentos e 

técnicas matemáticas mais avançadas sejam um impedimento. No entanto, podem 

encontrar-se muitos outros argumentos favoráveis. Em particular, é reconhecido que as 

tecnologias digitais podem desempenhar uma variedade de funções e apoiar diferentes 

etapas na atividade de modelação em contexto escolar (Greefrath, Siller, & Weitendorf, 

2011; Greefrath & Vorhölter, 2016).   

A tecnologia é especialmente relevante para apoiar processos, como experimentar, 

explorar, simular, visualizar, calcular, estimar (Carreira, 2009; Greefrath & Vorhölter, 

2016). Uma alegação importante a este respeito é feita por Arzarello, Ferrara e Robutti 

(2012) quando afirmam que as múltiplas representações possibilitadas pelo recurso à 

tecnologia, incluindo as representações dinâmicas, incentivam a interação entre o lado 

empírico e o lado teórico dos objetos no processo de modelação matemática. Esta ideia é 

central naquilo que irei considerar adiante, com a descrição de um cenário de modelação, 

em que a experimentação e a simulação abarcam esses dois lados dos objetos e trazem a 

articulação entre modelos e protótipos físicos.  

Relativamente ao papel que a tecnologia exerce sobre as conexões envolvidas no processo 

de modelação matemática, parece estar a aumentar a consciência de que a tecnologia é 

um fator determinante no processo de modelação e, como tal, não se limita a um 

suplemento ou a um acréscimo ao processo de modelação (a ideia de acréscimo parece 

aliás patenteada no esquema de Maki e Thompson, em que o processo de criar um modelo 

computacional é colocado como uma espécie de derivação do roteiro principal).    

Alguns autores propõem um ciclo de modelação aumentado (em inglês referido como 

extended modelling cycle regarding technology) de modo a incluir um terceiro mundo: o 

mundo da tecnologia (Greefrath, 2011). Nessa conceção, a tecnologia ganha um estatuto 

notável, ao passar a constituir um terceiro mundo e ao trazer explicitamente novas 

conexões para o processo de modelação, desta feita entre o mundo real, o mundo 

matemático e o mundo da tecnologia (Figura 4). Porém, o esquema mostra que as 

conexões funcionam entre pares de mundos: i) entre o mundo real e o mundo da 

matemática e ii) entre o mundo da matemática e o mundo da tecnologia. Assim, uma vez 

mais, é aparente que o movimento para o mundo da tecnologia continua a constituir um 

acrescento e não traduz, efetivamente, um movimento de interligação entre diversos 

modelos que vão surgindo e que evoluem combinadamente no decorrer do processo de 

modelação.  
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Figura 4. Ciclo de modelação aumentado relativamente à tecnologia (segundo 

Greefrath, 2011)  

 

Este é um dos aspetos críticos que irei explorar seguidamente, a propósito daquilo que 

designo como um cenário de modelação, em que se parte de um problema do mundo real 

e se desenvolve um processo de modelação que envolve experimentação, construção de 

protótipos físicos e simulação num ambiente de geometria dinâmica. 

 

Cenário – O risco do portão basculante 

O cenário é apresentado através de um artigo1 publicado em 9 de abril de 2018 num jornal 

periódico online do Brasil, o Cruzeiro do Sul, sob o título: “Risco de acidentes coloca 

portões basculantes na mira das cidades”. A autora do artigo, Ana Cláudia Martins, expõe 

o que se transcreve abaixo (ênfase acrescentada): 

Quem planeja construir ou reformar tem um aspecto a mais a considerar antes 

de escolher o portão ideal para o imóvel. O motivo não é tão relativo ao visual 

externo da construção, mas sim à segurança para pedestres e veículos. Isso 

porque os portões basculantes (que levantam com abertura para cima e 

para o lado de fora, invadindo a calçada), bastante comuns nas residências, 

estão na mira das autoridades municipais.  

Apesar de serem os favoritos para quem não possui espaço extra na garagem, 

esses portões estão sendo proibidos em algumas cidades – a capital do Estado, 

por exemplo. O objetivo é preservar os pedestres e os veículos de possíveis 

acidentes. Para o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

Sorocaba, o engenheiro José Carlos Carneiro, o risco existe. Ele mesmo disse 

que quase foi vítima de um acidente na calçada por conta de um portão 

basculante que se abria.  

A notícia aponta imediatamente para um problema do mundo real. Os portões que usam 

o mecanismo de abertura basculante constituem um risco para os pedestres e, certamente, 

para veículos como carros ou outros que se aproximem demasiado da zona que é invadida 

pela base do portão quando este abre ou fecha. Assim, o problema consiste em saber que 

distância de segurança deve ser reservada para que o portão não atinja pessoas ou objetos 

que se encontrem no exterior. Por outras palavras, é necessário determinar a proeminência 

da base do portão basculante quando este se move para, assim, obter a área de risco junto 

à entrada da garagem.  

 
1 Disponível em https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/875292/risco-de-acidentes-coloca-
portoes-basculantes-na-mira-das-cidades (acedido em setembro de 2019). 
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Iniciaremos, então, o processo de modelação do mecanismo dinâmico de um portão 

basculante. O primeiro modelo é um esquema que exprime uma compreensão do 

mecanismo articulado que carateriza o movimento de báscula do portão. O esquema 

simplificado do referido mecanismo é apresentado na figura 5, onde se antevê um 

movimento articulado em que o perfil do portão desliza ao longo de uma calha vertical e 

um braço articulador, que liga o portão ao topo da calha, se move conjuntamente 

(descrevendo um quarto de circunferência com centro em B).  

 

 

Figura 5. Um modelo real do mecanismo de báscula do portão 

 

O esquema, em si mesmo, já sugere relações geométricas entre diferentes elementos do 

mecanismo. Além disso, assinala um conjunto de pontos essenciais desse mecanismo. 

Nesta fase, interessa conhecer as dimensões reais de um portão, as quais podem ser 

rapidamente obtidas numa simples pesquisa. Assim, iremos supor que o portão mede 2 

metros de altura e que se tem:  

 

𝑨𝑪=𝑩𝑪=𝑪𝒀=𝟎,𝟓 𝒎 e 𝑨𝑿=𝟏 𝒎 

 

Estes parecem pressupostos razoáveis, ainda que não seja forçoso que o ponto que sobe 

e desce verticalmente (ponto A) esteja a meio do perfil do portão. Percebe-se que essa 

condição terá uma influência óbvia sobre a proeminência do portão quando este se move. 

O esquema anterior não deixa de ser estático, apesar de contribuir para uma primeira 

compreensão do funcionamento do mecanismo. Por isso, parece útil tentar a construção 

de um modelo físico, isto é, de um protótipo que evidenciará as propriedades essenciais 

do modelo real e que, além disso, exibirá o comportamento do perfil do portão quando 

este se move. O uso de palhinhas de refresco e alfinetes mostra-se adequado para a 

construção de tal protótipo (Figura 6). Os alfinetes deverão desempenhar a função de 

elementos fixadores mas terão de permitir o movimento do braço articulador e a 

deslocação do perfil ao longo da calha.  
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Figura 6. Um protótipo do mecanismo do portão basculante (mostrando o perfil do 

portão e o braço articulador em palhinhas vermelhas) 

 

A experimentação que é viabilizada pelo manuseamento do protótipo leva a formular as 

primeiras conjeturas sobre a posição que a extremidade do portão vai ocupando durante 

o movimento que este realiza. Por exemplo, é possível concluir que, à medida que o 

portão sobe, a extremidade vai sobressaindo cada vez mais relativamente à linha vertical 

definida pela calha. E é oportuno perguntar que tipo de lugar geométrico poderá estar 

associado a esse conjunto de posições (ocupadas pelo ponto X, no esquema geométrico, 

ou pela extremidade da palhinha, no protótipo).    

A possibilidade de determinar o lugar geométrico pretendido oferecerá também a hipótese 

de obter respostas para questões adicionais. Por exemplo, quanto poderá aproximar-se um 

automóvel para que o portão não atinja o para-choques, quando sobe para abrir a 

garagem? Quanto deve estar afastado um transeunte com 1,70 m de altura no momento 

em que o portão começa a abrir ou a fechar para não sofrer uma pancada da base do 

portão? 

Estas e outras questões beneficiam de uma análise experimental com recurso ao protótipo 

produzido. Além disso, a representação do mecanismo sob a forma de um modelo físico 

é relevante para apoiar e guiar a elaboração de um novo modelo digital, geométrico e 

dinâmico, que incorpore as caraterísticas essenciais do modelo físico e mantenha com 

este a similitude essencial. O recurso ao GeoGebra é nitidamente apropriado para realizar 

a simulação do mecanismo e do movimento de báscula do portão. Oferece também a 

possibilidade de uma boa aproximação à realidade pois os comprimentos podem ser 

respeitados numa construção geométrica robusta. Por último, o realismo da situação pode 

ser incrementado através da incorporação de imagens na janela gráfica do GeoGebra, 

designadamente fotos de carros autênticos, à escala da construção geométrica.   

A figura 7 ilustra, de forma concisa, uma simulação no GeoGebra do movimento do 

portão, através do arrastamento do ponto F sobre o segmento EC. 
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Figura 7. Duas posições do portão no decorrer da simulação da elevação do portão 

Por fim, o modelo tecnológico pode ser enriquecido com outros elementos. Por exemplo, 

pode-se visualizar o lugar geométrico da extremidade do portão e pode-se demonstrar 

posteriormente que é um arco de elipse (Figura 8) e encontrar a sua equação algébrica, 

que constitui um modelo matemático analítico. Além disso, as questões colocadas sobre 

o para-choques de um carro que se aproxima do portão ou sobre um transeunte que vai a 

passar junto ao portão, podem ser respondidas através da exploração e manipulação do 

modelo computacional construído.  

 

Figura 8. A utilização da função ‘trace on’ permite a visualização do lugar geométrico 

ocupado pela extremidade do portão durante a simulação do movimento 

No caso do para-choques, assumindo que a sua altura é de cerca de 30 cm, é possível 

utilizar um modelo digital (fotografia do carro) e ensaiar, testar e retirar conclusões 

(Figura 9). Assim, conclui-se que será aconselhável guardar uma distância de 

aproximadamente 55 cm da entrada da garagem para que seja garantido que o portão não 

bate no para-choques.  
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Figura 9. No modelo digital pode ser representada a altura do para-choques e testada a 

distância a manter para evitar colisão com o portão 

O modelo analítico é também útil para reforçar ou validar a solução encontrada. Os 

cálculos a fazer envolvem alguns conceitos de geometria simples, incluindo o teorema de 

Pitágoras. Na figura 10, estes cálculos são apresentados, produzindo o resultado de 

aproximadamente 0.53, o que significa 53 cm de distância entre a extremidade do portão 

e a entrada da garagem, quando a altura ao solo é 30 cm. Em resumo, uma solução 

ajustada à realidade é a de que a distância entre o para-choques do carro e a entrada da 

garagem deverá ser pelo menos 60 cm.   

 

Figura 10. O modelo analítico e o resultado matemático obtido 

 

Conclusão: Mundos conectados 

O cenário de modelação acima descrito é um de muitos possíveis cenários e problemas 

em que a tecnologia não intervém apenas como recurso adicional para processamento de 

cálculos ou algoritmos. O que se torna patente no cenário apresentado é que a separação 

entre o mundo real, a matemática e a tecnologia digital parece muito ténue ou mesmo 

inexistente. No entanto, o processo de modelação foi cumprido e a matematização do 
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problema do mundo real permitiu a obtenção de uma resposta válida, no mundo real, para 

questões que efetivamente nele têm lugar. 

Sendo assim, o que conectou os vários “mundos” envolvidos na modelação do problema? 

Uma resposta que julgo sustentável é a de que a resolução de um problema de modelação 

requer um certo tipo de pensamento matemático a que se poderia chamar de “pensamento 

modelador”. Esse pensamento visa estabelecer conexões, analogias, similitudes e relações 

entre diversos sistemas, entre os quais se inclui obviamente a matemática. Mas essas 

conexões não se criam de forma estanque ou hierarquizada. Surgem em resultado de 

experimentação, exploração, compreensão, conceptualização e manipulação da realidade 

(em diferentes suportes). Deste modo, os processos de matematização, prototipagem, 

experimentação e simulação ocorrem num circuito que envolve a construção de um 

modelo M (baseado na matemática) que se torna multidimensional à medida que as 

relações entre as suas variantes (modelo real, modelo físico, modelo matemático, modelo 

computacional) se vão fortalecendo e consolidando.     

Vimos nos exemplos iniciais, a propósito da modelação climática, que a tecnologia é um 

elemento central e mesmo determinante no avanço dos resultados e previsões que se 

procuram obter, designadamente através de simulações do clima futuro. A profusão de 

representações gráficas, esquemáticas e pictóricas está bem patente nos relatórios 

científicos. Todas elas são outputs computacionais, cuja leitura, análise e interpretação é 

feita aturadamente nos estudos relatados.    

Este sinal não deve ser negligenciado quando falamos de modelação matemática no 

contexto escolar. A modelação que pode ser implementada no contexto escolar tem muito 

a ganhar com a integração da tecnologia, tal como terá muito a ganhar com a construção 

de protótipos simples e acessíveis e com a oportunidade de experimentar, manipular e 

visualizar. Numa época em que as diretrizes curriculares dão relevo a competências, como 

o saber científico, o saber técnico e tecnológico, a resolução de problemas e o raciocínio 

(Martins, 2017) é conveniente reforçar a pertinência de tarefas e cenários de modelação 

experimental com tecnologia. 

Assim, proponho uma última reflexão em torno das conexões matemáticas. Sem prejuízo 

de um certo caráter didático que é atribuído ao ciclo da modelação e da busca de formas 

de descrever as transições entre o mundo real, a matemática e a tecnologia, há 

eventualmente um “mundo” que é feito dessas conexões, um mundo a que chamarei de 

“mundo da modelação” e que represento na figura 11. 

 

Figura 11. Esquema de processos de conexão entre “mundos” 
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Esse mundo da modelação é constituído por processos de conexão entre vários mundos, 

de tal modo que a noção de modelo parece alterar-se. O modelo revela-se, ao mesmo 

tempo, como um modelo físico (ou protótipo), um modelo digital e um modelo 

matemático. Todas essas variantes do modelo se conformam e se combinam entre si de 

maneiras que lhes conferem robustez, validade e significado, na procura de uma solução 

para um problema do mundo real.   
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A sociedade atual, globalizada e em constante mudança, apresenta-nos desafios cada vez 

mais complexos que requerem a resolução de problemas envolvendo uma diversidade de 

áreas do saber. As conexões surgem como uma oportunidade de responder a estes desafios 

com que nos deparamos no quotidiano, sendo fundamental que a escola rejeite a 

fragmentação de conteúdos e procure reformas no ensino, criando ambientes de 

aprendizagem com potencial para capacitar os alunos a reconhecerem e estabelecerem 

conexões entre diferentes conhecimentos curriculares e entre eles e situações da realidade. 

As conexões no ensino e aprendizagem da Matemática têm adquirido relevância nas 

orientações curriculares e na investigação, atendendo à reconhecida necessidade de 

abordar a Matemática de forma conectada e interdisciplinar e de ser um processo a 

desenvolver pelos alunos ao longo de todo o seu percurso escolar (NCTM, 2000, 2014). 

A intencionalidade associada a esta abordagem às conexões, proposta nas orientações 

curriculares, é ajudar os alunos a alargar a sua compreensão de ideias e conceitos 

matemáticos nelas envolvidos, permitindo-lhes darem sentido à Matemática e crescerem 

na sua apreciação desta disciplina como coerente, articulada e útil (Canavarro, 2017). Na 

promoção destas práticas, nos diversos níveis de ensino, é importante o estabelecimento 

de conexões entre os diversos tópicos e respetivos conceitos e métodos matemáticos, mas 

também a sua aplicação em contextos exteriores à Matemática, nomeadamente 

conectando-a com outras áreas curriculares e com a realidade (NCTM, 2000). No entanto, 

a implementação desta abordagem é reconhecidamente complexa e desafiadora, estando 

ainda limitada na realidade escolar. 

A interdisciplinaridade, em particular entre Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática (Educação STEM), é uma abordagem com reconhecido potencial para 

proporcionar experiências relevantes aos alunos, aproximando-os de situações da 

realidade, e permitindo-lhes estabelecer conexões entre tópicos curriculares para 

desenvolverem aprendizagens mais profundas nessas áreas, mas também capacidades 

como a comunicação, o pensamento crítico e a resolução de problemas (NCTM, 2014; 

Stohlmann, Moore & Roehring, 2012). A inclusão da modelação matemática no ensino 

também é defendida nas orientações curriculares e na investigação (Blum & Niss, 1991; 

ME, 2017), proporcionando oportunidades para os alunos estabelecerem conexões 
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efetivas entre a Matemática que é adequada, que explica e controla as situações extra-

matemáticas (Canavarro, 2017). 

Na escola, que se pretende atual, a sala de aula não deverá ser o único lugar privilegiado 

para a aprendizagem, pois os alunos precisam de desenvolver múltiplas competências que 

não é possível através de um ensino tradicional que recorra apenas a exemplos de 

situações da realidade. Para os alunos estabelecerem conexões é fundamental 

experienciem situações que promovam e requeiram a conexão entre dois mundos: a 

Matemática escolar e a vida exterior a ela (Carreira, 2010). As tarefas devidamente 

estruturadas e implementadas fora da sala de aula podem ser motivadoras para os alunos 

e facilitar as conexões de conhecimentos, contribuindo para uma aprendizagem ativa que 

permita melhorar o desempenho académico e outras competências. 

Nos contextos escolares, há uma diversidade de questões sobre como promover na prática 

as conexões e como as aproveitar para aumentar a compreensão matemática dos alunos. 

Procurando aprofundar o conhecimento do potencial desta abordagem para a 

aprendizagem dos alunos, neste grupo promovemos a partilha e reflexão coletiva de  

resultados de investigação apresentados em doze comunicações (cinco comunicações 

orais e sete comunicações em póster) que evidenciam uma diversidade de contextos e 

abordagens inovadoras em educação matemática, para promover eficazmente conexões e 

desenvolver as aprendizagens dos alunos de diversos níveis de ensino, desde o básico ao 

ensino superior, em vários temas matemáticos do currículo. Estas conexões são 

valorizadas com estímulo às conexões entre conceitos matemáticos, à 

interdisciplinaridade e às conexões entre a Matemática e a realidade, incluindo a 

modelação. Assim, o trabalho no grupo é realizado em três momentos, organizados de 

acordo com a natureza das conexões presentes nas experiências relatadas nos estudos 

apresentados e que descrevemos a seguir. Num primeiro momento, a discussão tem por 

base os estudos que abordam as conexões dentro da Matemática e entre a Matemática e 

outras áreas disciplinares. O momento seguinte é dedicado à discussão das conexões entre 

a Matemática e a realidade, presentes nas experiências relatadas nas comunicações. No 

último momento pretendemos associar o tema das conexões matemáticas à importância e 

potencialidades das tarefas usadas para a sua análise ou promoção.  

 

Conexões entre tópicos matemáticos e entre a Matemática e outras áreas 

disciplinares 

Na comunicação oral “Tarefas de modelação matemática com recurso a simulações em 

contexto STEM: ciclo de modelação e competências no 9.º ano”,  Ana Margarida Baioa 

e Susana Carreira procuram perceber como uma experiência de ensino, em que se destaca 

a centralidade da utilização da modelação matemática envolvendo simulações e a 

construção de modelos físicos da realidade, suportada por uma metodologia de ensino 

integrado em STEM, permite aos alunos desenvolverem competências que lhes permitam 

interligar diferentes conhecimentos na resolução de problemas. Neste contexto, os alunos 

ativaram e desenvolveram competências e capacidades necessárias para a resolução de 

problemas reais que envolvem mais do que uma área disciplinar, sendo particularmente 

evidente a importância de estabelecerem conexões entre conceitos matemáticos e não 

matemáticos, e o seu contributo para que atribuíssem significado e reconhecessem a 

utilidade dos conceitos matemáticos que usaram nessa resolução.  

O póster “Integrando o património local em tarefas matemáticas no 1º ciclo do ensino 

básico: uma experiência em contexto não formal”, de Fátima Fernandes e Isabel Vale, 
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reporta um estudo realizado com alunos do 3.º ano que tem por base a resolução de tarefas 

em contextos não formais, envolvendo a matemática e o estudo do meio social, o qual 

abrange o património local, natural e histórico/arquitetónico. As autoras caraterizam o 

desempenho dos alunos e o seu envolvimento cognitivo e afetivo na resolução destas 

tarefas em contextos não formais de aprendizagem, os quais evidenciam o contributo 

destes contextos para promover múltiplas e duradoras aprendizagens dos alunos nas áreas 

curriculares envolvidas, bem como o reconhecimento de conexões entre conhecimentos 

de diferentes áreas disciplinares e as suas aplicações na realidade. 

O estudo de Sandra Nobre, no póster “Conexões na aprendizagem da Matemática numa 

abordagem à economia circular”, enquadra-se num projeto interdisciplinar desenvolvido 

com alunos do 8.º ano e foca-se na identificação das conexões matemáticas que eles 

estabelecem através das representações que utilizam no seu trabalho no projeto. Os 

alunos, ao realizarem o cálculo de áreas de superfície e volumes de embalagens, 

depararam-se com diversos problemas que conseguem resolver estabelecendo conexões 

entre conhecimentos da Álgebra e entre estes e os de Geometria. 

No póster “Análise aos testes de acesso aos cursos de licenciatura em ensino de 

matemática em angola à luz das conexões matemáticas”, Jorge Dias Veloso relata os 

resultados de um estudo em que o nível de proficiência de futuros professores de 

matemática em conexões matemáticas é diagnosticado através de testes de acesso aos 

cursos de licenciatura de Ensino de Matemática, em Angola. Os resultados indicam que 

os testes não estão adequados para aferirem com abrangência a proficiência dos 

candidatos em conexões matemáticas, um aspeto relevante a diagnosticar para considerar 

na preparação da formação dos professores.    

 

Conexões entre a Matemática e a Realidade 

Na comunicação oral “Modelação matemática em álgebra linear no ensino superior: 

conexões entre a matemática e o resto do mundo”, Guillermo Ramirez-Montes, Susana 

Carreira e Ana Henriques apresentam um estudo baseado numa experiência de ensino 

com alunos do ensino superior de cursos de engenharia, que visa promover a 

aprendizagem da álgebra linear através de tarefas de modelação matemática com recurso 

tecnológico. Os alunos tiveram oportunidade de estabelecer conexões entre a Matemática 

e a realidade ao resolverem uma tarefa de modelação relativa a um problema de tráfego 

automóvel numa zona urbana, recorrendo a conhecimentos prévios de Álgebra Linear, 

evidenciando facilidade em estabelecer conexões entre a realidade e a Matemática, mas 

identificaram-se dificuldades na situação recíproca por falta de familiarização com tarefas 

enquadradas em contextos reais. Salienta-se, assim, a necessidade de eles experienciarem 

situações que lhes permita estabelecer conexões em ambas as direções. 

As três comunicações seguintes centram-se em experiências de ensino no 1.º Ciclo de 

escolaridade, que usam a cultura patrimonial para uma abordagem contextualizada e 

integrada da Matemática. Na comunicação oral “A simetria nas conexões com o 

património arquitetónico: O que nos diz o olhar das crianças?”, Susana Luís, Ana Paula 

Canavarro e Beatriz Alves analisam as aprendizagens que as crianças revelam no que 

respeita à ideia de simetria. Os resultados evidenciam a relevância da Geometria, 

frequentemente presente no património arquitetónico, para potenciar as conexões entre 

diferentes conhecimentos matemáticos, particularmente a Geometria e Medida, e entre a 

Matemática e a arquitetura de uma cidade, as quais parecem ter contribuído para ampliar 

a compreensão da ideia de simetria. Madalena Santos, no póster “O que nos dizem os 

números da rua? Resolvendo problemas em contexto com as crianças”, apresenta um 
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estudo baseado numa tarefa realizada nas ruas da cidade de Évora em que alunos do 2.º 

ano exploraram as caraterísticas matemáticas dos números das portas para desenvolverem 

aprendizagens no tema dos Números e Operações. Através da realização desta tarefa 

contextualizada, as crianças perceberam a utilidade e função dos conhecimentos 

adquiridos nas aulas de Matemática, estabelecendo conexões entre a Matemática e a 

realidade, e desenvolveram novas aprendizagens matemáticas. O póster “Como são os 

muros das casas? Desenvolvendo o pensamento algébrico em contexto das crianças”, de 

Daniela Caldeira, também relata um estudo realizado com alunos do 2.º ano, incidindo 

numa tarefa enquadrada num contexto real que envolve o reconhecimento e construção 

de padrões e orientação espacial e que permitiu às crianças desenvolverem o pensamento 

algébrico através da observação e análise dos padrões de muros autênticos. Os alunos 

conseguem reconhecer diferentes padrões nos muros, identificando os motivos que se 

repetem, como são compostos e que formas os constituem. Conseguem igualmente fazer 

generalizações próximas, visualizando e desenhando os termos seguintes da sequência. 

O reconhecimento e aplicação da Matemática em contextos exteriores a ela também é o 

foco do estudo de Cília Cardoso Rodrigues da Silva, Fábio Ultra, Camila Vitória e Lana 

Santos, no póster “As conexões matemáticas estabelecidas no projeto de captação de água 

de chuva”, que surge no âmbito de um projeto de resolução de um problema real existente 

na escola relacionado com o escoamento das águas: a construção de sistemas de captação 

de água da chuva. Identificaram-se as conexões entre a Matemática e a realidade 

estabelecidas por alunos do 4.º e 5.º anos na proposta de revitalização do lago ornamental, 

as quais contribuíram para a formação de conceitos matemáticos de grandeza e medida. 

 

As tarefas na promoção das conexões 

Na comunicação oral “Quando um jogo é justo? A relação entre aleatoriedade e justiça 

na ótica de crianças e adultos”, Rita Batista, Rute Borba e Ana Henriques investigam 

como crianças e adultos do 5.º ano de escolaridade entendem e relacionam a justiça, em 

jogos de azar, com conceitos de probabilidade como a aleatoriedade e a comparação de 

probabilidades. As entrevistas realizadas, envolvendo dois jogos, permitem concluir que 

tanto crianças como adultos associam o jogo justo a hipóteses iguais de os jogadores 

ganharem, mas evidenciam dificuldades em estabelecer conexões entre a realidade e os 

conhecimentos de probabilidade ao considerarem que em sequências aleatórias os 

números ordenados têm menor probabilidade do que os números desordenados. 

Beatriz Alves e Ana Paula Canavarro, na comunicação oral “Design de tarefas para a 

exploração de conexões matemáticas com a arquitetura: descreve & imagina”, analisam 

o potencial de tarefas desenvolvidas no âmbito do projeto MatÉvora para promover 

conexões entre a Matemática e o contexto arquitetónico, propostas a alunos dos 2.º e 4.º 

anos. Os resultados indicam que a estrutura das tarefas é importante e as que se iniciam 

com uma questão de “descreve”, seguidas de questões “focadas” e finalizadas com uma 

questão “imagina”, potenciam o estabelecimento de conexões matemáticas com a 

Arquitetura e com outras áreas, fazendo emergir diferentes conhecimentos.  

O póster “A fotografia na aula de matemática: uma experiência promotora de conexões”, 

de Isabel Vale e Ana Barbosa, enquadra-se num projeto centrado na aprendizagem ativa 

da Matemática fora da sala de aula, desenvolvido com futuros professores do Ensino 

Básico, que requeria a captação de fotografias no meio envolvente que permitissem a 

formulação de tarefas matemáticas para promover o estabelecimento de conexões entre a 

matemática e a realidade. A utilização da fotografia destacou-se por proporcionar uma 
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maior atenção à Matemática subjacente aos objetos do dia a dia encontrados, mas houve 

dificuldades na formulação de tarefas de nível cognitivo elevado, situação que pode ser 

explicada pela falta de experiência dos futuros professores na construção de tarefas. 

Ao terminar o trabalho no grupo, algumas questões transversais levantadas pelo conjunto 

de comunicações apresentadas ainda merecem uma discussão participada:  

• De que forma a diversidade de conexões pode promover o desenvolvimento das 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória? 

• Como podem os professores abordar/suscitar esta diversidade de conexões, de forma 

articulada, para que os alunos desenvolvam aprendizagens significativas e relevantes não 

só na Matemática mas também em outras áreas do conhecimento? 

• Quais os desafios que os professores de matemática enfrentam na promoção destas formas 

de conexões? 

• Qual o papel que as tecnologias podem ter no desenvolvimento de conexões matemáticas? 
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Resumo: Neste artigo será apresentada uma proposta de conceptualização do ciclo de 

modelação, adaptado do clássico ciclo de modelação matemática, onde incluiremos as 

simulações com modelos físicos enquanto recurso na atividade de modelação matemática, 

em contexto educativo de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (denominado 

STEM). Este estudo visa compreender especificamente o papel da simulação na atividade 

de modelação matemática dos alunos. 

O estudo baseia-se numa experiência de ensino, numa turma de 9.º ano, realizada no ano 

letivo 2018-2019. A metodologia adotada foi a de investigação baseada em design. Da 

análise dos dados, podemos concluir que os alunos percorrem o ciclo sugerido, não em 

sentido único, mas em diversos microciclos que lhes permitem resolver e ultrapassar os 

desafios que surgem ao longo da realização da tarefa. Os alunos estabelecem um bom 

ambiente de trabalho colaborativo, utilizam conhecimentos anteriores, comunicam de 

forma regular e apenas pedem a ajuda do professor quando necessário. 

 

Palavras-chave: Modelação matemática; STEM; Interdisciplinaridade; Conhecimentos; 

Competências 

 

Introdução 

É uma evidência atual que os problemas ou situações problemáticas com que nos 

deparamos têm uma natureza cada vez mais complexa, exigindo a interação, a integração 

e o estabelecimento de conexões entre várias áreas do saber. Em particular, na área da 

indústria, é necessário que os profissionais sejam capazes de resolver problemas onde 

vários domínios do conhecimento, tais como matemática, ciência, tecnologia e 

engenharia, estão envolvidos. Sendo um dos desafios da educação dar resposta à 

necessidade de acompanhar essa evolução, é importante contribuir para a procura de 

novas tarefas, estratégias e metodologias que aproximem mais os alunos do que, 

possivelmente, será a sua vida futura, em termos da complexidade de problemas que lhes 

serão colocados. 
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Assim, uma proposta que poderá suportar estratégias de ensino que aproximem os alunos 

de situações mais credíveis do que a resolução dos chamados word problems (Carreira e 

Baioa, 2018) é um ensino interdisciplinar de Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática, hoje mais conhecido por Educação em STEM (acrónimo de Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) 

A proposta de introdução de um ensino interdisciplinar no contexto escolar tem sido uma 

orientação reiterada, tanto em relatórios dos estudos PISA (OECD, 2014, 2018) como em 

orientações curriculares oficiais, designadamente nos Estados Unidos da América e, mais 

recentemente, em diversos sistemas de ensino, como os da Finlândia, Alemanha e outros, 

tendo surgido agora também em Portugal (DGE, 2017, 2018). No caso Português 

percebe-se a procura de uma mudança no ensino que viabilize a promoção de conexões 

entre conhecimentos e capacidades necessários para a resolução de problemas autênticos. 

Argumentos e recomendações como as mencionadas anteriormente contribuem também 

para defender a inclusão da modelação matemática no ensino e nos currículos de 

matemática (Blum & Niss, 1991; Meyer, Caldeira & Malheiros, 2011). Mas para se 

conseguir estabelecer o diálogo entre diversas ciências e obter contributos decisivos da 

matemática na resolução de problemas é necessário não apenas o conhecimento de 

conceitos e métodos matemáticos, mas também a capacidade de os aplicar em situações 

que envolvem outras ciências ou outros domínios de conhecimento. 

 

Educação interdisciplinar em contexto STEM 

Uma educação interdisciplinar oferece oportunidades de experiências mais relevantes, 

menos fragmentadas e mais estimulantes para os alunos (Furner & Kumar, 2007), 

favorecendo, além disso, um ensino centrado no aluno e contribuindo para melhorar a sua 

capacidade de resolução de problemas (Stohlmann, Moore & Roehring, 2012). Em 

particular, a educação interdisciplinar em contexto STEM representa um esforço para 

combinar ciência, tecnologia, engenharia e matemática numa só aula ou espaço de 

aprendizagem, assentando nas relações que se podem gerar entre conteúdos e problemas 

da vida real, onde as quatro áreas do conhecimento poderão ser relevantes, ainda que não 

tenham de estar obrigatoriamente envolvidas ao mesmo tempo. Vários estudos já 

realizados combinam, por exemplo, ciências, tecnologia e matemática, outros ainda, a 

tecnologia, a engenharia e a matemática, mas tendencialmente verifica-se sempre a 

presença da matemática (Moore, 2008; Zawojewski, 2010; Michelsen, 2006).  

Como proposta específica, a resolução de tarefas de modelação matemática com base em 

simulações que envolvem a utilização de modelos físicos em ambiente escolar, pode 

representar uma mais-valia para o desenvolvimento de competências e capacidades 

elencadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (DGE, 2017) e que 

estão de acordo com as boas práticas já hoje conhecidas e estudadas. Dando especial 

atenção à combinação entre tecnologia, engenharia e matemática, em tarefas de 

modelação matemática onde são utilizados modelos físicos de uma situação real, este 

contexto propõe a resolução de problemas da realidade que envolvem a simulação, a 

modelação matemática e a construção de um modelo físico de uma parte da realidade.  

Muitos dos estudos que envolvem um ensino de carácter experimental com recurso a 

simulações revelam um uso de materiais e instrumentos muito variados, desde aparelhos 

de medida, a ferramentas comuns de caráter oficinal, computadores, software, 

calculadoras, produtos que podem abranger desde madeira, cola, cartão e papel até lupas 

binoculares e pinças, etc.; nestes contextos de aprendizagem, destaca-se o facto de se 
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colocar em prática o processo científico de investigação ou o processo de desenho da 

engenharia (Stolhmann, Moore & Roehring, 2012).  

Vários investigadores propõem, nesse sentido, o uso de uma abordagem de ensino da 

matemática baseada em resolução de problemas interdisciplinares que espelham os 

princípios da modelação matemática (Haines, Galbraith, Blum & Khan, 2007; Lesh & 

Doerr, 2003; Michelsen, 2006, 2015; Meyer, Caldeira & Malheiros, 2011; Leung, 2018). 

Contudo, ainda há muito para explorar e aprender sobre o trabalho interdisciplinar, onde 

a modelação matemática tenha um papel central, suportada por uma metodologia de 

ensino integrado em STEM. 

Neste estudo, pretende-se contribuir para uma maior compreensão de como os alunos 

desenvolvem a sua atividade na aula de matemática a partir de situações que envolvem 

várias áreas do conhecimento, em torno da realização de tarefas de modelação matemática 

de caráter interdisciplinar, com recurso a simulações e modelos físicos. Procura-se, em 

especial, perceber os aspetos dessa atividade que levam os alunos a desenvolver 

competências que lhes permitam interligar diferentes conhecimentos na resolução de 

problemas. Todo o design da experiência de ensino desenvolvida assentou na formulação 

da seguinte conjetura: 

A realização de tarefas de modelação matemática com simulações em 

contexto STEM contribui para a promoção de uma educação interdisciplinar 

e para o desenvolvimento de competências, tais como, compreender, analisar, 

interpretar e comunicar ideias, procedimentos, raciocínios e resultados.  

Neste texto apenas nos iremos debruçar sobre a questão da introdução de simulações em 

tarefas de modelação matemática em contexto STEM.  

Assim, foram formuladas as seguintes questões de investigação: 

1. Como a atividade de modelação matemática com recurso a simulações 

promove o desenvolvimento de competências preconizadas no “Perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória?” 

2. De que forma o uso de simulações na atividade de modelação matemática 

dos alunos em contexto STEM transforma o ciclo de modelação 

matemática? 

 

O processo de modelação matemática  

É razoável começar por admitir que a especificidade da modelação matemática a nível 

profissional seja diferente da modelação matemática desenvolvida no contexto escolar, 

pois os objetivos a atingir são diferentes, os conhecimentos dos alunos estão longe dos 

conhecimentos dos matemáticos que se dedicam à modelação em situações mais 

complexas, os contornos dos problemas a tratar são distintos, a dinâmica do trabalho e a 

natureza das discussões matemáticas são muito díspares (Matos & Carreira, 1996; Lesh 

& Zawojewski, 2007; Olley, 2015).  

Sendo a modelação matemática uma atividade que valoriza a atitude investigativa e a 

natureza exploratória dos problemas e a sua interpretação, em termos de conceitos 

matemáticos, esta permite a organização e (re)organização de conceitos de forma mais 

contundente (Lesh & Doerr, 2003); os alunos têm um campo de trabalho muito mais 

amplo, onde precisam de recolher dados reais, desenvolver um modelo real, ou tratar 

dados e interpretar resultados obtidos por meio de matematização. Dessa forma, espera-

se que os conceitos da matemática se tornem mais significativos, pois “o conhecimento 
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explorado é de natureza interdisciplinar, permitindo a compreensão e interpretação da 

realidade vivida” (Barbosa, 1999, p. 70). 

Uma das formas de conceber a intervenção da matemática na resolução de problemas do 

mundo real é considerar a execução das fases do processo de modelação matemática. Esse 

processo define-se sumariamente pelas seguintes etapas e representa-se habitualmente 

por meio de um esquema cíclico (figura 1): 

i) identificação de um problema ou de uma situação real e das suas variáveis,  

ii) passagem dos dados e condições do mundo real para a matemática, através da 

matematização,  

iii) construção de um modelo matemático e a sua aplicação na procura de soluções 

matemáticas que posteriormente são traduzidas e verificadas no mundo real,  

iv) validação do modelo e possível revisão e/ou refinamento, regressando assim à 

análise do problema real. 

Usualmente, este processo é concebido através de iterações cíclicas que visam a procura 

de um modelo que melhor responda ao problema ou melhor elucide a situação inicial, 

onde “o resto do mundo” corresponde a situações fora da matemática, como por exemplo, 

situações do dia-a-dia, incluindo problemas colocados em contextos profissionais, 

sociais ou da vida real, e a “Matemática” é entendida como a área disciplinar da 

matemática (Blum & Niss, 1991; Ferri, 2006; Blum & Leiß, 2007). 

 

Figura 1. Ciclo de modelação matemática (Blum & Leiß, 2007) 

 

Há ainda a considerar tendências atuais quando se associa a modelação matemática ao 

trabalho com outros domínios e áreas das ciências, designadamente no contexto escolar. 

“O uso da modelação matemática no ensino de ciências, em qualquer nível, pode ser uma 

forma de trazer questões a alunos e professores, despertando a reflexão e o espírito crítico 

tão necessários para ter educação científica ao invés de treinamento para resolução de 

problemas padronizados” (Cury, 2003, p. 15). Assim, a modelação matemática, na 

perspetiva da interdisciplinaridade, deve ser vista como uma das finalidades do ensino da 

Matemática que, em Portugal, esteve presente em programas curriculares do ensino 

básico anteriores e que, agora é reforçada no documento referente às Aprendizagens 
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Essenciais de Matemática em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, designadamente quando se propõe explicitamente: 

Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência 

em Matemática e a capacidade da sua aplicação em contextos matemáticos 

e não matemáticos. (Aprendizagens Essenciais 7.º ano de Matemática, 

DGE, 2018, p. 2) 

 

O ciclo de modelação matemática com uso de simulações em contexto STEM 

As abordagens de ensino-aprendizagem que integram áreas curriculares diversas têm 

ganho o apoio das ciências cognitivas, sugerindo os investigadores que a aprendizagem 

de grandes ideias e quadros conceptuais é mais poderosa do que a aprendizagem de 

unidades ou ideias fragmentadas (Donovan & Bransford, 2005). O ensino interdisciplinar 

incentiva conexões entre as disciplinas para ajudar os alunos a construírem conhecimento 

de forma mais consistente e interligada, logo menos fragmentada e isolada.  

Num contexto STEM, tal como o nome indica há a combinação de quatro áreas do 

conhecimento (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), mas existem estudos em 

que as atividades desenvolvidas, neste contexto, combinam apenas a engenharia e a 

matemática e onde o ciclo de modelação matemática é utilizado como o referencial de 

organização e orientação do trabalho a desenvolver pelos alunos (Mousoulides & English, 

2008, 2011; Gallegos, 2018). Nesses casos, as tarefas visam, principalmente, a 

aprendizagem e exploração de determinados aspetos e conceitos envolvidos num sistema 

real, ou seja, não se pretende a combinação das quatro áreas numa mesma atividade.  

Neste artigo, damos especial atenção à combinação entre tecnologia, engenharia e 

matemática, em tarefas que promovem a geração de modelos conceptuais, tendo por base 

a utilização de modelos físicos de uma situação real; este contexto propõe, 

especificamente, a resolução de problemas da realidade que envolvem a simulação de 

uma situação e a modelação matemática de uma parte da realidade em estudo, com a 

intenção de construção de um produto final (modelo físico ou conceptual). A utilização 

de modelos físicos promove a atividade de modelação matemática sob condições que 

revelam um paralelismo evidente com cenários reais, para os quais se buscam soluções 

reais (Carreira & Baioa, 2009, 2015). 

Assim, no ciclo de modelação matemática onde a simulação ocorre num cenário de 

atividade experimental, os alunos simulam a atividade profissional onde são coletados 

dados, interpretam e matematizam as variáveis envolvidas numa etapa inicial do ciclo 

(simulação da situação) e experimentam o produto final obtido (também chamado de 

protótipo), numa parte final do ciclo, de forma a validar o seu modelo matemático 

(simulação do produto final) (figura 2). 
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Figura 2. Ciclo de modelação matemática em tarefas com recurso a 

simulações e modelos físicos 

 

Uma das potencialidades das tarefas de modelação matemática em contexto STEM, 

envolvendo o recurso a simulações e modelos físicos, é a de desenvolverem a capacidade 

de utilizar conceitos, técnicas, procedimentos e propriedades matemáticas para 

interpretar, analisar e resolver uma situação problemática. Igualmente, são 

potencialmente favoráveis ao desenvolvimento de várias outras capacidades que hoje são 

claramente estabelecidas como importantes na formação integral do aluno (DGE, 2018).  

 

Método 

Neste estudo foram utilizados modelos físicos na forma de estruturas (ou aparatos) em 

tarefas que envolveram a resolução de problemas reais, inspirados no cenário hipotético 

de uma solicitação de um cliente, isto é, um utilizador ou um consumidor. Todas as tarefas 

envolveram algum tipo de simulação, realizada na sala de aula, num ambiente de 

experimentação. As situações reais consideradas foram escolhidas de modo a envolverem 

ideias e conceitos de matemática que os alunos já possuíam, tais como proporção, 

equações literais e medida, integrados com práticas e métodos caraterísticos da 

engenharia e de outras ciências De acordo com estudos que partilham elementos 

similares, foi adotada uma investigação de carácter qualitativo, baseada em design (Cobb, 

2000; Kelly, Baek, Lesh & Bannan-Ritland, 2008), pois é uma intervenção em sala de 

aula, tendo em vista promover o desenvolvimento de competências e compreender os 

processos que lhes estão subjacentes, que envolve testar e, se necessário, rever ou rejeitar 

conjeturas sobre os processos de aprendizagem dos alunos e os meios de os promover. A 

investigação contemplou até ao momento dois ciclos de implementação, em dois anos 

letivos com alunos do 9º ano, nas quais foram realizadas cinco intervenções em sala de 

aula no primeiro ano e três no segundo. 
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No presente artigo, apresentaremos a primeira tarefa, de uma série de três, aplicada na 

turma envolvida no segundo ciclo de investigação, de uma escola básica do Algarve. A 

turma compreende no seu conjunto 18 alunos, com idades compreendidas entre 13 e 15 

anos. As tarefas foram implementadas durante o 2.º e o 3.º período escolares no ano letivo 

2018-2019. 

Os alunos organizaram-se em grupos de trabalho de 4 ou 5 elementos e, em todas as aulas 

conduzidas no âmbito do estudo, receberam conjuntos idênticos de materiais e modelos 

físicos para o desenvolvimento de simulações. Os dados empíricos selecionados para este 

artigo foram recolhidos através de captação de vídeo e áudio dos grupos de trabalho, bem 

como de fotografias de detalhes. Foram captados registos vídeo e áudio em 3 grupos, e 

foi feita a gravação apenas em áudio num grupo.  

A tarefa de modelação foi desenhada segundo um formato que envolve quatro momentos: 

(1) Introdução da tarefa (momento em que a situação e os vários elementos são 

apresentados e clarificados); 

(2) Trabalho prático com os modelos físicos, envolvendo recolha de dados; 

(3) Representação, análise dos dados recolhidos e construção de um modelo 

matemático e de um produto final; 

(4)  Elaboração de um relatório escrito e partilha e discussão dos produtos obtidos. 

A tarefa (figura 3) remete para a reconstituição de uma tinta de cor personalizada onde 

conceitos como a relação entre variáveis, proporção, proporcionalidade direta, equações 

literais, entre outros, estão implícitas. Os alunos tinham à sua disposição seringas 

graduadas, copos, leite, corantes alimentares e uma amostra de tecido (figura 4). 

 

  

Figura 3. Enunciado da tarefa “Reprodução da cor” 
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Figura 4. Material disponível para a realização da tarefa 

 

As categorias de análise dos dados obtidos com a implementação da tarefa “Reprodução 

de cor” referem-se ao propósito geral de perceber como os alunos desenvolvem a sua 

atividade, considerando especialmente as competências subjacentes à modelação 

matemática (Maaβ, 2006) e elencadas no perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória (DGE, 2017), que são promovidas e postas em ação durante essa atividade. 

Assim, as categorias são definidas em termos de: compreensão do problema, identificação 

das variáveis relevantes, matematização de variáveis, relações entre as variáveis (modelo 

matemático), raciocínio matemático, validação de resultados (simulação) e comunicação 

oral e escrita.  

 

Apresentação e discussão de resultados 

A apresentação de resultados será referente apenas a um grupo de alunos, pois a sua 

análise revelou-se adequada para extrair resultados e sustentar conclusões relativas às 

questões de investigação colocadas.  

Os alunos estão identificados pelas letras A, B, C e D e a professora pela letra P. 

 

1ª fase da tarefa 

O enunciado da tarefa (figura 3) foi lido, em silêncio, pelos alunos e em seguida lido em 

voz alta pela professora, para esclarecimento de dúvidas que existissem, de modo a 

poderem avançar para a fase seguinte. Neste grupo, a tarefa foi facilmente compreendida 

(compreensão do problema). 

D: Isto é fácil! 
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A compreensão do problema, como sinalizado pela afirmação deste aluno, não revelou 

dificuldades para os alunos; todos perceberam qual era o objetivo da tarefa e mostraram-

se motivados para a realização da mesma. 

 

2ª fase da tarefa 

Os alunos começaram por analisar as seringas para perceberem a forma como esta estava 

graduada (figura 5). 

 

Figura 5. Análise da graduação das seringas 

 

Discutiram qual a quantidade inicial de tinta branca a colocar no recipiente e em seguida 

a quantidade de pigmentos azul e amarelo (identificação de variáveis relevantes e 

comunicação oral) (figura 6). 

B: Podemos pôr 2,5. 

A: Isto é pequenino. [quantidade de tinta branca] 

D: Então pomos 5. 

C: Não se esqueçam que isto é pequenino. [recipiente vazio] 

D: Põe 3. 

A: Ponho 3. [tinta branca] 

A aluna A coloca o leite no recipiente. 

A: Não querem pôr mais? 

D: Mais 2… Mais 5? 

A: Mais 5 ou mais 2? 

D: Mais 2, para ter 5. 

Os alunos B e C registam os valores das quantidades utilizadas numa folha 

(matematização das variáveis).  

Quando estão a medir os pigmentos deparam-se com uma dúvida na graduação da seringa 

de 1 ml. 

Grupo: Professora! Professora! 

B: Isto não é ml. É o quê? 
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P: 1 ml e a seringa está dividida em 10 partes. 

C: Vamos pôr 0,5. 

Acrescentam 0,5 ml de pigmento azul e 0,5 ml de pigmento amarelo.  

 

Figura 6. Mistura dos pigmentos no recipiente 

 

Misturam os líquidos e observam a cor obtida (validação de resultados) (figura 7). 

Concluem que a cor ainda não está como pretendem e avançam para uma segunda 

tentativa (compreensão do problema). 

 

Figura 7. Validação da cor obtida 
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Chegam ao consenso de adicionarem mais 2 ml de cor branca à mistura e depois da adição 

observam a cor obtida (identificação de variáveis relevantes e comunicação oral). 

Comparam com a amostra de tecido e concluem que a cor pretendida foi alcançada 

(validação de resultados) (figura 8). 

 

 

Figura 8. Extrato do relatório do grupo. 

 

3ª fase da tarefa 

De forma a dar resposta aos itens que eram propostos no guião do relatório, os alunos 

descreveram as quantidades de cada pigmento e de tinta branca da amostra que obtiveram 

(comunicação escrita) (figura 9). 

 

 

Figura 9. Quantidades utilizadas na obtenção da cor pretendida 

 

Em seguida, utilizaram a proporcionalidade direta para encontrarem as quantidades de 

tinta branca e respetivos pigmentos para obterem 5 L de tinta (relação entre variáveis e 

raciocínio matemático) (figura10). 
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Figura 10. Cálculos para obterem 5L de tinta 

 

Finalmente, utilizaram também a proporcionalidade direta para calcularem a percentagem 

de tinta branca e de pigmentos para qualquer quantidade de tinta para assim modelarem 

a composição geral da tinta colorida pretendida pelo cliente (relação entre variáveis e 

raciocínio matemático) (figura 11). O modelo matemático encontrado corresponde a uma 

equação literal em que são utilizadas percentagens de cada um dos componentes da tinta, 

pois a composição da tinta colorida é constituída pelas três variáveis (quantidades de tinta 

branca, pigmento azul e amarelo). 
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Figura 11. Cálculos para obtenção de percentagem da composição geral da tinta 

 

4ª fase da tarefa 

Na discussão coletiva, cada grupo apresentou os seus resultados e verificaram que havia 

em comum o tipo de modelo matemático – uma equação literal que representava a 

composição da tinta colorida – mas que os valores percentuais da tinta branca e dos 

pigmentos azul e amarelo não eram iguais (comunicação oral). 

Tendo por base as categorias elencadas acima e os resultados obtidos, podemos verificar 

que os processos envolvidos na atividade de modelação dos alunos vão sendo de diversos 

tipos e correspondem a vários momentos da atividade, como se sintetiza na tabela 1.  

 

Tabela 1. Quadro resumo das categorias e sua correspondência com a atividade dos 

alunos 

Categoria Atividade dos alunos 

Compreensão do problema Leitura e esclarecimento de dúvidas. Primeiras análises dos 
materiais e da situação proposta. Organização do trabalho de 
simulação. Realização de experiências. 

Identificação das variáveis 
relevantes 

Estabelecimento de conexões entre a mistura das cores 
branco, amarelo e azul para obter verde-claro e as quantidades 
a utilizar para obter o verde correto. 

Matematização das 
variáveis 

Análise da graduação da seringa e registo dos valores na 
unidade correta.  

Relação entre as quantidades de tinta da amostra e respetiva 
proporção na mistura; obtenção de uma expressão matemática 
que representa a proporção de cada cor. 

Representação das quantidades de cada pigmento e do branco 
para obtenção da cor pretendida através de uma equação 
literal. 
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Raciocínio matemático A utilização da proporcionalidade direta no cálculo das 
quantidades/percentagens de cada cor (branco, amarelo e 
azul) para diferentes capacidades de latas de tinta.  

Relação entre variáveis 
(construção do modelo 
matemático)  

Utilização de equações literais para criar o modelo matemático 
que representa a composição genérica da cor pretendida. 

Validação de resultados 
(simulação) 

Comparação da cor obtida com a amostra de tecido. 

Comunicação oral e escrita Discussão entre os elementos do grupo e/ou a professora. 

Apresentação e discussão oral em grande grupo dos resultados. 

Elaboração do relatório escrito da atividade. 

 

De acordo com o modelo do ciclo de modelação proposto (Figura 2), os alunos percorrem 

o ciclo da seguinte forma (setas a vermelho) (Figura 12): (i) compreensão do problema, 

(ii) identificação de variáveis relevantes (quantidades de tinta branca, pigmento azul e 

pigmento amarelo), (iii) construção de um modelo conceptual (procurar as quantidades 

de pigmentos amarelo e azul com a tinta branca para obter tinta colorida), (iv) simulação 

da situação e obtenção de resultados, produção de um protótipo (produto final: primeira 

tinta verde), (v) validação experimental (comparação da cor obtida com a amostra), (vi) 

nova simulação da situação e obtenção de resultados, (vii) produção do produto final: 

nova tinta verde, (viii) validação experimental e comprovação (comparação da cor obtida 

com a amostra de tecido), (ix) aplicação do modelo para 5L de tinta colorida, (x) obtenção 

do modelo matemático para qualquer quantidade de tinta, (xi) elaboração do relatório, 

(xii) apresentação de resultados.  

 

Figura 12. As rotas de modelação dos alunos com base no ciclo de modelação proposto 
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Síntese e conclusão 

Podemos concluir da análise anterior, e tendo em conta a primeira questão de 

investigação, que a tarefa de modelação com recurso a simulações, numa abordagem 

interdisciplinar de STEM, permitiu aos alunos desenvolverem e ativarem capacidades 

necessárias para a resolução de problemas que envolvem mais do que uma área do saber, 

tais como compreender e interpretar um problema, analisar dados recolhidos, generalizar 

ideias, comunicar oralmente e por escrito e encontrar uma solução para um problema real 

(Mousoulides & English, 2008, 2011; Maaβ, 2006). 

Deste modo, ressalta-se que estas tarefas ao promoverem a experimentação, leva os 

alunos a melhorar e refinar os seus processos de matematização e a conseguir chegar a 

soluções mais gerais e poderosas para as quais a matemática surge como uma importante 

ferramenta (Michelsen 2006; Moore, 2008). Nas produções apresentadas e no episódio 

relatado, percebe-se a importância do estabelecimento de ligações entre conceitos 

matemáticos e não matemáticos, uma vez que, na maioria dos casos, a solução geral em 

linguagem matemática (composição geral da tinta colorida) foi obtida por meio da análise 

das expressões numéricas usadas no estudo de casos particulares (amostra e lata de 5L). 

O contexto contribuiu para o desenvolvimento de capacidades, tais como a atribuição de 

significado aos conceitos matemáticos que utilizaram, aplicaram e reconheceram como 

úteis para a matematização e obtenção de resultados para o problema. 

Importa ainda acrescentar que a qualidade das capacidades desenvolvidas pelos alunos, 

no âmbito da intervenção didática, parece claramente associada à oportunidade de estes 

usarem materiais concretos e de manipularem instrumentos, designadamente através de 

ambientes experimentais, que potenciam a procura de soluções reais para problemas reais 

(Stolhmann, Moore & Roehring, 2012). 

Em relação ao processo de modelação realizado pelos alunos, e dando resposta à segunda 

questão de investigação, podemos dizer que o recurso a simulações mostra que os alunos 

não percorreram o ciclo clássico de forma sequencial, mas antes oscilam entre vários dos 

momentos preconizados, ora avançando ora retomando etapas anteriores na procura de 

uma resposta ao problema. Como se evidenciou, os alunos começaram por trabalhar 

experimentalmente até encontrarem um produto final adequado, o que implicou obterem 

uma perceção suficientemente clara do problema real e atingirem a construção de um 

modelo real igualmente sólido, que lhes permitiu posteriormente avançar com bastante 

segurança para processos de matematização, conseguindo progredir em níveis de 

generalização até à obtenção de um modelo matemático que levou a uma solução para o 

problema real (Carreira & Baioa, 2009, 2015). 
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Resumo: Nesta comunicação, apresentamos resultados de uma investigação baseada 

numa experiência de ensino estruturada em torno de cinco tarefas de modelação 

matemática desenhadas para promover a consolidação de aprendizagens de conceitos de 

álgebra linear de estudantes costarriquenhos, em cursos de engenharia. Em particular, 

apresentamos alguns resultados da primeira tarefa da experiência de ensino, relativa a um 

problema de tráfego automóvel numa zona urbana, sendo o objetivo do estudo 

compreender as conexões, entre a matemática e o mundo real, desenvolvidas pelos 

estudantes ao resolverem uma tarefa de modelação, podendo recorrer à tecnologia, e 

identificar as suas eventuais dificuldades. O estudo de natureza qualitativa e interpretativa 

teve por base os dados recolhidos através da observação participante, com gravação de 

discussões nos grupos de trabalho, os ficheiros produzidos com a tecnologia por alguns 

dos estudantes, os registos escritos dos processos de modelação realizados, e as respostas 

a um questionário. Os resultados evidenciam que a maior parte dos estudantes são capazes 

de estabelecer conexões na direção da realidade para a matemática, no entanto, poucos o 

conseguem fazer eficazmente no sentido inverso, identificando-se dificuldades 

associadas à ausência de familiaridade com tarefas que envolvem contextos reais. 

 

Palavras-chave: álgebra linear; sistemas de equações lineares; modelação matemática; 

contexto real; fluxo de trânsito. 

 

Introdução 

A álgebra linear constitui uma área fundamental da matemática, com aplicações em 

tópicos de várias disciplinas do ensino superior. Assim, conceitos como sistemas de 

equações lineares tornam-se importantes, quer para o estudante aprender outros conceitos 

matemáticos, quer para entender as conexões desse conceito com diversas situações reais 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

92 

 
 

que surgem em áreas da Engenharia e Ciências Básicas (Costa & Rossignoli, 2017). No 

entanto, diversas investigações revelam que grande parte dos estudantes universitários se 

depara com muitas dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de matemática iniciais, 

incluindo a Álgebra Linear; mesmo aqueles que obtiveram sucesso no ensino secundário 

sentem que a matemática no ensino superior é abstrata e formal, diferente da que é 

aprendida no secundário, onde os conceitos são frequentemente contextualizados (Rach 

& Heinze, 2017). 

Este aspeto é também evidenciado na disciplina de Álgebra Linear da Universidade da 

Costa Rica, lecionada a cursos de Engenharia e Ciências Básicas. É assumido como um 

dos objetivos da disciplina contribuir para a formação matemática do estudante e 

promover a dedução e interpretação de resultados através de problemas próprios de 

álgebra linear (Sánchez, 2019). Assim, os conceitos não são desenvolvidos a partir de 

contextos reais, mas sim de contextos matemáticos, algo que não ajuda o estudante a obter 

uma visão mais completa e não somente abstrata dos conceitos.  

No sentido de superar as dificuldades associadas ao formalismo e excessiva abstração dos 

conceitos trabalhados na disciplina de Álgebra Linear, a modelação matemática mostra-

se um caminho possível. Permite criar um ambiente de sala de aula que ajuda o estudante 

a encontrar uma conexão entre os conceitos matemáticos e contextos do mundo real. Em 

particular, assumindo uma perspetiva educacional e cognitiva (Kaiser & Sriraman, 2006), 

a modelação matemática favorece um ambiente de aprendizagem com potencial para 

consolidar conceitos matemáticos e promover atividades que incentivem o 

estabelecimento de conexões entre o mundo real e a matemática, através da elaboração 

de representações mentais da situação (Borromeo, 2010). A tecnologia revela-se 

igualmente um recurso poderoso quando se integra a modelação matemática na sala de 

aula, em particular porque o estudante tem outras possibilidades ao seu dispor de explorar 

os conceitos envolvidos e isso gera maior motivação (Blum, 2015). 

Considerando a problemática anterior e a importância da modelação matemática como 

forma de tornar os conceitos de álgebra linear mais significativos e menos abstratos, este 

estudo tem como objetivo compreender as conexões entre a matemática e o mundo real 

desenvolvidas por estudantes costarriquenhos do ensino superior quando resolvem uma 

tarefa de modelação matemática, podendo recorrer à tecnologia, e identificar as suas 

eventuais dificuldades. A tarefa, relacionada com o contexto de tráfego de automóveis, 

visava consolidar conceitos associados ao tópico de sistemas de equações lineares, 

nomeadamente, o conceito de matriz aumentada, característica de uma matriz, e conjunto 

solução de um sistema de equações lineares. No que concerne ao recurso tecnológico, o 

seu papel foi de apoio opcional ao trabalho na tarefa, pelo que não foi exigido aos 

estudantes o seu uso, embora tivessem disponível software matemático trabalhado na 

disciplina de Álgebra Linear, em laboratório.   

 

Ensino e Aprendizagem da Álgebra Linear com recursos Tecnológicos 

A álgebra linear desempenha um papel importante na educação matemática no ensino 

superior, nomeadamente porque fornece os conhecimentos necessários para a 

aprendizagem de conceitos de outras disciplinas em diversos cursos, obtendo, por isso, 

uma forte conotação utilitária (Cárcamo, Gómez & Fortuny, 2016). 

Autores como Carlson, Jonhson, Lay e Porter (1993) fazem parte de um dos primeiros 

grupos de investigação sobre o ensino e aprendizagem da álgebra linear, estabelecendo 

recomendações que mantêm a sua importância na atualidade. Entre estas recomendações 
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menciona-se que: 1) o programa de Álgebra Linear e a sua implementação na sala de aula 

devem responder às necessidades das demais disciplinas de Matemática, procurando 

considerar exemplos de aplicações que cubram a maior parte dos campos de estudo em 

que os estudantes estarão envolvidos; 2) os ambientes propostos na sala de aula devem 

considerar aplicações que motivem o estudante; 3) as necessidades dos estudantes devem 

ser consideradas nas aplicações a serem desenvolvidas; 4) a tecnologia deve ser um 

recurso a incorporar, de forma a poder ajudar a explorar novos conceitos, flexibilizar os 

cálculos e reforçar a compreensão de conceitos. Este último ponto refere a importância 

da tecnologia como recurso de apoio para trabalhar cálculos extensos que surgem no 

processo de resolução de tarefas que envolvem conceitos de álgebra linear, ou mesmo 

para aprofundar a aprendizagem de um conceito através de representações que o recurso 

tecnológico permite criar (Mallet, 2007).  

No caso da Costa Rica, e considerando a disciplina de Álgebra Linear da Universidade 

da Costa Rica, designada por MA1004, o seu programa enfatiza três objetivos gerais: 1) 

o trabalho com modelos lineares para a resolução de problemas num contexto puramente 

matemático, mas que possam ser aplicados posteriormente pelo estudante em demais 

disciplinas e em contextos vários; 2) a utilização correta de linguagem matemática como 

elemento formador, incluindo a utilização do simbolismo formal da álgebra linear; e 3) o 

domínio dos conceitos e processos matemáticos estabelecidos. Quanto à metodologia, o 

programa menciona a possibilidade de incluir estratégias que não se limitem à exposição 

do professor, levando o estudante a aprofundar os conceitos no decurso da disciplina, 

nomeadamente, pela leitura de material recomendado, com explicações e exemplificações 

dos conceitos, uso de vídeos, de provas resolvidas de semestres anteriores e outros 

recursos digitais disponíveis na plataforma MOODLE, assim como a utilização de 

tecnologias, como calculadora e software (Sánchez, 2019).  

Ao nível de estudos empíricos e no que se refere ao tópico de sistemas de equações 

lineares (SEL), autores como Mallet (2007) discutem propostas de ensino para a 

aprendizagem de SEL a partir de representações visuais, algébricas, e tabulares, com 

recurso a software matemático que inclua o CAS, como seja o Maple, tendo em vista 

ajudar os estudantes a compreender o que são os SEL, o que representam e o que se 

entende por solução ou conjunto solução de um SEL. Os resultados de Mallet revelam 

que os estudantes são capazes de aproveitar a compreensão atingida com base em 

representações visuais para o trabalho algébrico em SEL, aludindo, por exemplo, ao 

conjunto solução de um SEL com infinitas soluções em termos de pontos infinitos sobre 

uma reta, interseção de três planos, ou a interseção de dois planos. Por outro lado, o autor 

refere que as representações em tabelas deverão ser mais trabalhadas para que o estudante 

também possa fazer conexões entre esta representação de um SEL e a sua representação 

algébrica.  

 

Modelação matemática: conexões entre a Matemática e o resto do mundo 

A modelação matemática na aprendizagem de conceitos de álgebra linear 

Na literatura encontramos várias formas de descrever a modelação matemática, desde 

uma conceção mais abrangente que inclui todas as “ferramentas pedagógicas elaboradas 

para facilitar o entendimento e a compreensão do funcionamento de sistemas que são 

retirados da realidade” (Rosa & Orei, 2012, p. 269), até outras mais específicas que 

enfatizam a conexão entre dois mundos, o mundo real e o mundo matemático, no sentido 

referido por Borromeo (2010): 
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Podemos falar de conexões com a realidade quando um problema de modelação é 

apresentado na sala de aula de tal forma que os estudantes deixem as estruturas 

matemáticas internas para estabelecerem conexões com objectos reais e com as suas 

próprias experiências, fazendo associações (p. 19). 

Dependendo dos objetivos da modelação matemática na sala de aula, esta pode 

classificar-se em diferentes perspetivas que têm vindo a ser aprofundadas com vários 

estudos ao longo dos últimos anos (Kaiser & Sriraman, 2006). Em particular, segundo 

uma perspetiva educacional, a modelação centra-se no processo de ensino e 

aprendizagem, diferenciando-se entre modelação educacional didática (estruturar e 

promover processos de aprendizagem) e modelação educacional conceitual (introduzir ou 

consolidar conceitos). Ligada a esta perspetiva educacional está a perspetiva cognitiva, a 

qual procura a identificação e descrição dos processos cognitivos do estudante quando 

este percorre o chamado ciclo de modelação matemática (figura 1).  

Figura 1: Ciclo de modelação segundo a perspetiva cognitiva (Borromeo, 2010) 

 

O ciclo começa no cenário nomeado de “resto do mundo”, com a apresentação de uma 

situação e de um problema real. A partir daí, o estudante precisará de estabelecer 

conexões entre a situação real e o conhecimento matemático, tendo de criar uma 

representação mental da situação que lhe permita compreendê-la. A seguir, o individuo 

deve tomar decisões para simplificar o problema e assim avançar no sentido de obter um 

modelo real, que constitui uma construção individual, dando posteriormente lugar ao 

modelo matemático, através de representações externas (fórmulas, diagramas, tabelas, 

etc.) que requerem conhecimento extra-matemático (CEM). 

Com a criação do modelo matemático, o individuo introduz-se no cenário nomeado de 

“Matemática”, fase em que deve utilizar conhecimento matemático e, se preferir ou for 

necessário, algum recurso tecnológico, trabalhando matematicamente sobre o modelo até 

obter resultados matemáticos. A seguir, o estudante deve novamente fazer conexões entre 

a situação real e o conhecimento matemático, neste caso, no sentido da matemática para 

o resto do mundo, visando obter resultados reais. Estes serão posteriormente validados 

no contexto da situação real, averiguando se é possível responder às questões de partida 

com base nesses resultados ou se será necessário iniciar um novo ciclo de modelação para 

melhorar o modelo matemático.  

Na literatura, encontramos estudos que se debruçam sobre os SEL, utilizando ambientes 

de modelação matemática. Como exemplo, refira-se a pesquisa de Possani, Trigueros, 
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Preciado e Lozano (2010), em que os autores utilizam um problema de fluxo de trânsito 

para trabalhar o tópico de SEL na disciplina de Álgebra Linear, com estudantes 

universitários de Engenharia, Ciências Sociais e Economia. Na tarefa, é disponibilizado 

um esquema com quantidades de fluxo de tráfego médio por hora em vários sectores de 

uma cidade, tendo os estudantes que descobrir os possíveis valores de fluxo não 

disponibilizados no esquema, para predizer o comportamento do trânsito nas diferentes 

faixas de rodagem. Os resultados mostram que os problemas contextualizados são 

significativos e de alta exigência cognitiva em comparação com problemas tradicionais 

trabalhados em sala de aula, permitindo que os estudantes reflitam sobre os conceitos de 

SEL, matriz aumentada, conjunto solução de um sistema de equações e matriz inversa, a 

partir dos modelos construídos. 

 

Recursos tecnológicos no processo de modelação 

Autores como Siller e Greefrath (2010) salientam que a modelação apoiada pela 

tecnologia ajuda a fomentar discussões na sala de aula e a simplificar procedimentos que 

o estudante deve desenvolver no processo de modelação matemática, tais como: 

visualizar processos, explorar, organizar ou avaliar uma grande quantidade de dados. Para 

estes autores, a tecnologia tem um papel fundamental na construção de modelos que sem 

o recurso à tecnologia seriam praticamente impossíveis de obter. No entanto, deve-se ter 

em conta que a utilização de um recurso tecnológico requer do utilizador o conhecimento 

e a capacidade para utilizar as ferramentas que esse recurso disponibiliza.  

Investigações desenvolvidas em ambientes de modelação matemática com recurso à 

tecnologia, como o estudo de Greefrath, Hertleif e Siller (2018), revelam que a tecnologia 

ajuda o estudante no seu processo de matematização, mas não desempenhará um papel 

essencial se a tarefa de modelação não convidar o estudante para a sua utilização, pelo 

que se torna importante que este sinta a oportunidade e a relevância de usar a tecnologia 

para avançar no seu processo de modelação. 

 

Dificuldades associadas aos processos de modelação matemática na disciplina de 

Álgebra Linear 

O trabalho apoiado em tarefas de modelação matemática pode tornar a aula de Álgebra 

Linear num ambiente de aprendizagem desafiador e motivador. No entanto, estas tarefas 

também têm limitações, entre as quais está a declaração frequente por parte dos estudantes 

de nunca terem trabalhado com modelação matemática e, portanto, não estarem 

familiarizados com processos, como formular hipóteses, explorar conceitos, interpretar 

informação, e validar soluções matemáticas (Sokolowski, 2015). Para Blum (2015), é 

normal muitos estudantes apresentarem dificuldades durante a primeira fase do ciclo de 

modelação matemática (compreender a situação do problema), resistindo a fazerem 

suposições (simplificar e estruturar) e, além disso, a maior parte dos estudantes não tem 

o hábito de verificar se as suas soluções matemáticas fazem sentido no contexto do 

problema (validação). 

Investigações dedicadas a identificar dificuldades inerentes ao ambiente de modelação 

matemática, como a investigação de Klymchuk e Zverkova (2001), evidenciam que 

grande parte dos estudantes de primeiro e segundo ano do ensino superior, quando 

questionados sobre o que pensam sobre a modelação matemática, manifestam a 

dificuldade em estabelecer conexões entre o problema e a matemática que servirá para o 

resolver, isto é, dificuldades em compreender e estruturar a tarefa. No que respeita ao 
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tópico de SEL, o estudo de Trigueros e Possani (2013), no contexto de problemas de 

produção industrial, observa que embora os estudantes já tivessem experiência no 

trabalho com SEL, foi-lhes difícil compreender o enunciado da tarefa, não sabendo 

inicialmente que dados utilizar e apresentando dificuldade em identificar a matemática 

que lhes permitia a criação de um modelo matemático, o que confirma os resultados do 

questionário analisado por Klymchuk e Zverkova (2001). 

O estudo de Possani et al. (2010), referente à tarefa de fluxo de trânsito, também revelou 

dificuldades nos estudantes relativamente ao estabelecimento de conexões entre a 

situação real e a matemática disponível para utilizar. Outras dificuldades próprias da 

natureza da tarefa, como identificar variáveis relevantes para utilizar como parâmetros e 

expressar as soluções matemáticas como funções dependentes de parâmetros, foram 

também identificadas pelos autores, o que aponta dificuldades em estruturar e simplificar 

a situação e em trabalhar matematicamente sobre o modelo matemático. 

 

Metodologia  

Este estudo é parte de uma investigação mais alargada que teve por base a realização de 

uma experiência de ensino numa disciplina de Álgebra Linear, como meio para responder 

à problemática da não contextualização em situações reais dos conceitos lecionados e, 

portanto, facilitar a consolidação de conceitos perante o formalismo que carateriza a 

disciplina. Esta experiência teve por base cinco tarefas de modelação e cinco tarefas de 

exercícios matemáticos, em ambos os casos com recurso opcional ao computador e a 

software, como Mathematica, GeoGebra e Excel. O objetivo da investigação mais ampla 

é o de compreender o contributo da experiência de ensino centrada na realização de 

tarefas de modelação matemática, com recurso à tecnologia, no trabalho cooperativo e 

em discussões coletivas, para desenvolver aprendizagens de conceitos de álgebra linear e 

competências de modelação em estudantes universitários, bem como conhecer as suas 

perspetivas sobre a aplicabilidade dos conceitos na resolução de problemas reais. 

A experiência de ensino foi realizada durante o 2.º semestre do ano letivo de 2018/19 com 

21 estudantes (13 rapazes e 8 raparigas) de uma turma da disciplina MA1004 de Álgebra 

Linear, da Universidade da Costa Rica. Estes estudantes não tinham tido em aulas 

anteriores a experiência de trabalhar conceitos de álgebra linear em contextos reais, mas 

apenas em exercícios envolvendo contextos matemáticos. O investigador (primeiro autor 

desta comunicação) assumiu o papel de observador participante durante o trabalho 

desenvolvido nas cinco aulas de 70 minutos, correspondentes ao trabalho com tarefas de 

modelação. Estas aulas seguiram uma estrutura didática que consta de três etapas: 

apresentação da tarefa aos estudantes; trabalho autónomo dos estudantes em grupos de 2 

ou 3 elementos; e discussão coletiva com síntese dos modelos propostos pelos estudantes 

na resolução das suas tarefas (realizada no início da aula seguinte). 

Nesta comunicação, apresentamos os resultados respeitantes ao trabalho desenvolvido 

pelos estudantes na resolução da primeira tarefa de modelação, adaptada do estudo de 

Possani et al. (2010). A adaptação da tarefa apresenta um contexto de fluxo de trânsito 

numa certa zona da capital da Costa Rica, conhecida pelos estudantes, onde são indicadas 

algumas orientações fixas do fluxo obtidas a partir do Google Maps (figura 2). 
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Figura 2: Representação do contexto do tráfego automóvel em quatro cruzamentos 

 

No enunciado da tarefa são indicadas as quantidades médias de veículos por hora que 

entram e saem em cada uma das quatro interseções sinalizadas com pontos vermelhos na 

figura 2, embora nem todos os fluxos de veículos em cada uma das interseções sejam 

dados (quadro 1). 

Quadro 1: Dados do tráfego automóvel em quatro cruzamentos 

 Ponto 1 

(interseção 

rua 1 e 

avenida 14) 

Ponto 2 

(interseção 

rua 1 e 

avenida 16) 

Ponto 3 

(interseção 

rua 3 e 

avenida 16) 

Ponto 4 

(interseção 

rua 3 e 

avenida 14) 

Número 

médio de 

veículos que 

passam por 

hora e sentido 

do tráfego 

2000, 

Sentido norte-

sul (entrando 

na interseção) 

800, 

Sentido este-

oeste (saindo 

da interseção) 

2500, 

Sentido norte-

sul (saindo da 

interseção) 

1800, 

Sentido norte-

sul (entrando 

na interseção) 

500, 

Sentido sul-

norte (saindo 

da interseção) 

1500, 

Sentido norte-

sul (saindo da 

interseção) 

 1500, 

Sentido oeste-

este (saindo 

da interseção) 

500, 

Sentido este-

oeste (saindo 

da interseção) 

   

 

A tarefa inclui duas questões, a primeira orientada para a análise das quantidades mínimas 

e máximas de trânsito que devem circular pelos trajetos cujo fluxo médio é desconhecido, 

e a segunda questão destinada a saber se é possível encerrar algum dos trajetos da 

localização assinalada a laranja (Hospital), mas mantendo o trânsito ainda a circular.  

O estudo segue uma metodologia qualitativa e interpretativa (Cohen, Manion & 

Mohinson, 2007), tendo os dados sido recolhidos a partir das resoluções escritas dos 
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estudantes e de observação participante, com registo em áudio de algumas discussões 

desenvolvidas nos grupos de trabalho, bem como recolhendo os ficheiros digitais criados 

com o software Mathematica no caso dos estudantes que recorreram à sua utilização. Foi 

ainda aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas (escala de cinco níveis 

de concordância) no final da experiência de ensino, com a finalidade de indagar sobre a 

experiência do estudante com a álgebra linear, a modelação matemática, a utilização de 

software matemático, e a dinâmica implementada na disciplina. A análise dos dados, 

descritiva e interpretativa, centra-se em descrever as conexões desenvolvidas pelos 

estudantes entre o resto do mundo e a matemática (figura 1), identificando e analisando 

alguns processos do ciclo de modelação. Além disso, descrevem-se algumas dificuldades 

manifestadas pelos estudantes e outras identificadas pelo investigador, interpretando o 

porquê de tais dificuldades.  

 

Resultados 

Inicialmente os estudantes tentam compreender o enunciado da tarefa que lhes foi 

apresentada, discutindo nos grupos de trabalho o caminho para a resolver. Assim, no que 

se refere a conexões estabelecidas na transição do resto do mundo para o mundo 

matemático, as resoluções escritas desenvolvidas pelos estudantes revelam que a maioria 

conseguiu fazer conexões entre a situação real apresentada no enunciado da tarefa e um 

modelo real que lhes permitisse resolver a situação, nomeadamente seis grupos em nove 

(67% da turma). Estes estudantes apresentam esquemas com interpretação correta da 

informação proporcionada no enunciado da tarefa, com diferentes formas de modelar a 

situação problema, a maior parte utilizando processos analíticos baseados em SEL, 

enquanto os restantes propondo modelos baseados em estimativas numéricas.  

Como exemplo de conexões que associam a situação real com a formulação de SEL, 

podemos mencionar o caso do grupo de Marcelino e Estela, estudantes que propõem dois 

modelos reais: um modelo (A) em que consideram o caso de cada faixa de rodagem ter 

só um sentido de trânsito, excetuando o trecho superior da interseção determinada entre 

a rua 1 e a avenida 14 (figura 3), e um modelo (B) em que consideram dois sentidos em 

cada faixa de rodagem (figura 4). 

Figura 3: Modelo real A, proposto por 

Marcelino e Estela            

Figura 4: Modelo real B, proposto por 

Marcelino e Estela 

 

Ambos os modelos propostos por Marcelino e Estela revelam simplificações que estes 

fazem da realidade, nomeadamente, ao atribuir variáveis aos fluxos desconhecidos e 

assinalar com setas as direções dos diferentes fluxos de trânsito médio dados no 

enunciado da tarefa. Marcelino e Estela logram conectar estes modelos reais com a 
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resolução de um SEL, proporcionando modelos matemáticos para ambos os modelos reais 

(figuras 5 e 6). 

 

    

{

2000 = 500 + 500 + 𝑥 + 𝑦
𝑦 + 𝑧 = 800 + 1500
𝑡 + 𝑤 = 𝑧 + 2500

1800 + 𝑥 = 1500 + 𝑡

Figura 5: Modelo matemático A proposto por Marcelino e Estela 

 

 

 

{

2000 + 𝐶 + 𝐸 + 𝐵 = 500 + 500 + 𝐷 + 𝐴
𝐷 + 𝑅 + 𝑆 + 𝑃 = 800 + 1500 + 𝑇 + 𝐶
𝑇 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐾 = 2500 + 𝐽 + 𝐿 + 𝑃

𝐴 + 𝐽 + 1800 + 𝐹 = 𝐸 +𝑀 +𝐻 + 1500

Figura 6: Modelo matemático B proposto por Marcelino e Estela 

Nestes modelos matemáticos é possível reconhecer que Marcelino e Estela formulam uma 

equação para cada interseção, fazendo somas de fluxos de entrada e fluxos de saída numa 

mesma interseção para depois igualar ambos os fluxos e formular uma equação. Isto é 

também evidenciado quando os estudantes mencionam que “deve sair a mesma 

quantidade de veículos que entra, numa determinada interseção”. Para além disso, 

observa-se que o modelo matemático de faixas de rodagem com um só sentido (figura 5) 

apresenta menos variáveis do que o modelo matemático com dois sentidos em cada faixa 

de rodagem (figura 6), o que concorda com o facto de um maior número de sentidos 

implicar maior número de variáveis. 

Outros estudantes, como Mateus e Xavier, também associam a situação real com um 

modelo matemático de SLE (figura 7), embora simplifiquem mais os seus modelos em 

comparação com Marcelino e Estela, nomeadamente, utilizando menos variáveis, 

conforme se observa na figura 7. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo matemático proposto por Mateus e Xavier. 

No modelo de Mateus e Xavier é possível observar que as equações numeradas pelos 

estudantes como 1, 2, 3, 4 representam, respetivamente, as mesmas equações do SEL 

formulado por Marcelino e Estela, embora o modelo de Mateus e Xavier tenha uma 

variável a menos. De facto, enquanto a terceira equação do modelo de Marcelino e Estela 
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apresenta a variável w associada a fluxo de trânsito que entra pela esquerda da interseção 

determinada entre a rua 3 e a avenida 16 (figura 3), a equação 3 do modelo de Mateus e 

Xavier não apresenta qualquer variável relativa a este fluxo, interpretando-se que estes 

estudantes simplificam o modelo, considerando encerrados os dois sentidos da faixa de 

rodagem. 

Ainda no conjunto de estudantes que conseguem compreender a tarefa, fazendo conexões 

com a situação real, mas sem estabelecerem modelos matemáticos analíticos, 

encontramos o caso de Edite e Thiago, cujo modelo real (figura 8) não apresenta 

variáveis, sendo um modelo desenvolvido com base num processo de tentativa e erro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Modelo real produzido por Edite e Thiago. 

Edite e Thiago apresentam esquemas parecidos aos dos estudantes que desenvolvem 

modelos analíticos com SEL, no entanto, tentam obter a solução para o problema real, 

experimentando possíveis valores numéricos para os fluxos desconhecidos. Assim, 

quando questionados sobre o seu processo, Thiago responde: “o que estávamos pensando 

era dizer que, de um ponto a outro, por exemplo aqui (do ponto 3 ao ponto 2), passam 

300 veículos por hora. Depois, procurar os valores que completam o fluxo constante, 

fazendo as diferenças entre entradas e saídas de veículos”. Do comentário de Thiago 

interpreta-se que este grupo de estudantes transita da situação real para a matemática a 

partir de tentativa e erro e, embora desenvolvam este tipo de conexão, não conseguem 

encontrar valores numéricos que satisfaçam os fluxos de entradas e saídas das quatro 

interseções. Com efeito, a suposição dos 300 veículos a entrar na interseção 2 obriga os 

2000 veículos da interseção 1 a seguirem diretamente até à interseção 2 para que o fluxo 

de trânsito permaneça constante; consequentemente, o fluxo de trânsito não permanece 

constante na interseção 4, resultando 1000 veículos a entrar e 2800 a sair desta interseção. 

Assim, constata-se que Edite e Thiago apresentam dificuldades relacionadas com a falta 

de validação dos valores propostos.   

Quanto à minoria de estudantes que não compreenderam a tarefa, em três grupos de seis 

(33%) foi observado a criação incorreta de matrizes aumentadas, tal como Martim e 

Fabiana (figura 9), o único grupo que utiliza o apoio tecnológico (figura 10), como meio 

para simplificar cálculos.  
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Figura 9: Modelo matemático produzido por Martim e Fabiana. 

 

 

 

 

Figura 10: Trabalho matemático no Mathematica produzido por Martim e Fabiana. 

 

Apesar da utilização correta do Mathematica para simplificar cálculos de operações sobre 

uma matriz aumentada utilizando a ferramenta Rowreduce, estes estudantes formulam 

uma matriz associada a SLE de forma incorreta, pois consideram dados numéricos 

apresentados no enunciado da tarefa na construção do modelo (figura 9), em vez de 

coeficientes associados a variáveis, o que evidencia a não compreensão do conceito de 

matriz associada a um SLE. 

Para além disso, observou-se a formulação de equações que não estão em concordância 

com o contexto do enunciado, tais como 𝑤 + 𝑦 + 𝑧 + 𝑥 = 3000, interpretando-se o valor 

3000 como a soma dos módulos das entradas e saídas de veículos a transitar pela 

interseção 1. 

No que se refere a conexões estabelecidas da matemática para o resto do mundo (situação 

real), as resoluções escritas revelam que apenas dois grupos de estudantes (22% da turma) 

foram capazes de mobilizar os resultados matemáticos obtidos para a situação real. Fátima 

e Heitor estão entre os estudantes que, para além de conseguirem formular um modelo 

matemático com SLE, responderam às questões da tarefa, recorrendo à interpretação dos 

resultados que obtiveram (figuras 11, 12, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Modelo matemático de Fátima e Heitor 
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[Se o trajeto 𝑧 for encerrado, obtém-se] 

Figura 12: Resultados matemáticos para 

a questão 1, apresentados por Fátima e 

Heitor. 

  

[aumento de 40% no trajeto 𝑧… 

Dos restantes trajetos obtém-se] 

Figura 13: Resultados matemáticos para 

a questão 2, apresentados por Fátima e 

Heitor

 

Fátima e Heitor recorrem ao modelo matemático (figura 9) para encontrar resultados que 

lhes permitam saber o que acontece se um trajeto for encerrado (figura 12), neste caso se 

𝑧 = 0,  e o que acontece se o fluxo aumentar em 40% num dos trajetos. No caso do 

aumento de tráfego, Fátima e Heitor optam por analisar o trajeto associado com a variável 

𝑧, referindo, em termos da situação real, que “as equações descrevem o fluxo dos distintos 

trajetos dependendo de 𝑧, tendo por base a condição estabelecida. Estes trajetos terão de 

diminuir de fluxo para que 𝑧 aumente”. Se bem que Fátima e Heitor percebam que alguns 

trajetos serão afetados por este aumento de fluxo em z, os estudantes não inferem das 

equações encontradas (figura 13) que uma diminuição de fluxo em 𝑞 não implica um 

aumento de fluxo em z, dado que 𝑧 e 𝑞 são proporcionais. Similarmente, quando 

respondem à situação real em termos do trajeto a encerrar, Fátima e Heitor manifestam 

que “é necessário analisar o valor obtido em cada trajeto. Se resultar negativo, isso indica 

que o fluxo correspondente pode ser incrementado. Se o trajeto ficar com um valor 

excessivo (aludindo a valor positivo), indica que o fluxo correspondente deve ser 

diminuído”. Esta afirmação, se bem que correta para valores em 𝐼𝑅, não é correta para o 

contexto da situação real, uma vez que os valores de fluxo são quantidades inteiras 

positivas. Desta forma, interpreta-se que Fátima e Heitor apresentam dificuldade para 

identificar o domínio de soluções possíveis que podem adquirir os fluxos de veículos, 

nomeadamente não reconhecendo que o valor 𝑦 = −450 não é possível, razão pela qual 

encerrar o trajeto z conduz a um engarrafamento do trânsito. 

Outras dificuldades identificadas são também mencionadas explicitamente por alguns dos 

estudantes, quando questionados sobre as dificuldades que encontraram na tarefa. Do 

comentário de Emiliana e Fabiana (figura 14) é possível constatar que estes estudantes 

sentiram dificuldades em transitar da situação real para a matemática, algo que eles 

associam ao facto de ser “um novo tipo de avaliação”, isto é, a circunstância de nunca 

terem trabalhado conceitos de álgebra linear em contextos exteriores à matemática. Como 

consequência de não estarem familiarizadas com este tipo tarefas, Emiliana e Fabiana 

consideram o tempo disponível como escasso.  
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[Sendo um tipo de avaliação nova para a turma, tivemos problemas, quer para 

compreender a tarefa quer para resolvê-la, somando-se a isso o pouco tempo que havia 

para resolvê-la, que dificultou muito mais] 

Figura 14: Comentário sobre dificuldades da tarefa feito por Emiliana e Fabiana. 

 

Esta dificuldade para fazer conexões entre uma situação real e os conceitos matemáticos 

é reconhecida em toda a turma, conforme se conclui das respostas ao questionário, onde 

todos os estudantes mencionam ter tido dificuldade para determinar modelos matemáticos 

no início da tarefa de modelação, o que pode estar associado ao facto de 95% dos 

estudantes indicarem nunca terem trabalhado em processos de modelação matemática 

antes desta tarefa. Para além disso, embora 90% dos estudantes tenham afirmado sentir-

se confortáveis na utilização de software na sala de aula, 65% afirmam não terem 

trabalhado com software matemático antes da disciplina de Álgebra Linear, o que pode 

estar associado ao facto de só o grupo de Martim e Fabiana ter recorrido à utilização de 

tecnologia para os apoiar na resolução da tarefa. 

 

Conclusões 

Os resultados do estudo permitem inferir que a maior parte dos estudantes foram capazes 

de fazer uma transição da situação real para a matemática ao trabalharem na tarefa de 

modelação, recorrendo geralmente a expressões analíticas estudadas previamente na 

disciplina de Álgebra Linear, embora alguns tenham usado raciocínios mais simples 

baseados em procedimentos de tentativa e erro. No entanto, este trabalho de transição 

tornou-se difícil inicialmente para todos os estudantes, o que é um indicador das 

dificuldades que os estudantes habitualmente enfrentam ao criarem conexões entre o 

problema real e a matemática, conforme já revelado nos estudos de Klymchuk e Zverkova 

(2001) e Trigueros e Possani (2013). Por outro lado, evidencia-se que os estudantes 

tiveram maior dificuldade para se deslocar da matemática para a situação real, 

evidenciando-se tentativas de transportar resultados matemáticos para a situação real que 

depois não foram analisados na sua totalidade. Esta dificuldade parece estar associada 

com a ausência de preocupação dos estudantes em validarem os seus modelos 

matemáticos, conforme verificado no estudo de Sokolowski (2015), mas ainda mais 

especificamente ao facto de não serem capazes de restringir os resultados matemáticos ao 

domínio de possíveis soluções no contexto da situação real.   

No que se refere à tecnologia, o seu carácter não obrigatório para trabalhar a tarefa 

evidencia que esta é utilizada como recurso para simplificação de cálculos, embora por 

uma minoria dos estudantes, o que permite refletir sobre a eficácia da tarefa em, para além 

de convidar ou de dar oportunidade ao estudante para trabalhar com tecnologia 

(Greefrath, Hertleif e Siller, 2018), requerer o seu uso implícita ou explicitamente no 

enunciado. 

Por seu turno, as respostas ao questionário refletem o carácter desafiante que os 

estudantes atribuem ao trabalho com tarefas de modelação, o que está em consonância 

com os resultados obtidos por Possani et al. (2010). Embora este carácter desafiante possa 

estar associado ao facto de os estudantes não terem trabalhado antes com este tipo de 
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tarefa, será interessante questionar se a visão do estudante tende a mudar conforme 

trabalha um conjunto de tarefas de modelação, bem como se as dificuldades apresentadas 

neste problema tendem a diminuir à medida que os estudantes vão tendo oportunidades 

de transitar, em ambos os sentidos, entre a matemática e a situação real. 
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Resumo: O estudo foca-se na exploração de conexões entre a Matemática e o património 

arquitetónico de Évora, dando origem ao projeto MatÉvora, convidando a desocultar a 

Matemática sobre os edifícios, fachadas, monumentos, etc.. Neste sentido, o estudo foca-

se na relevância do papel da Geometria que regula frequentemente o desenho de fachadas 

de monumentos e edifícios. 

A comunicação tem como objetivo analisar, no âmbito de uma experiência de ensino no 

1.º Ciclo de escolaridade, qual o alcance das aprendizagens que as crianças manifestam 

relativamente à ideia de simetria. A investigação decorreu ao longo de seis meses, durante 

os quais foram construídas e testadas diversas tarefas. 

A metodologia da investigação centra-se no Design Research, na modalidade de 

experiência de ensino. A experiência de ensino, é vista como um caráter inovador, pois é 

desenvolvida em contextos reais, usando a cultura patrimonial para analisar as 

aprendizagens, favorecendo assim uma aproximação entre a investigação e o ensino, 

contribuído para a construção de conhecimento significativo sobre a Matemática 

(Gravemeijer, 2016). 

A experiência de ensino evidencia o potencial das conexões da Matemática com a 

arquitetura para a abordagem de forma contextualizada e integrada de conceitos e 

conhecimentos. Este aspeto é potenciado quando as tarefas surgem em contexto real, 

afetando a forma como as crianças correspondem às tarefas e suas atitudes. 

 

Palavras-chave: conexões matemáticas; património arquitetónico; simetria; 1.º Ciclo. 
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1.Introdução  

As conexões entre a Matemática e as outras áreas têm vindo a ganhar destaque, nos 

últimos tempos, em Portugal e no estrangeiro, como uma ideia curricular a ter presença 

na aprendizagem da Matemática desde os primeiros anos (NCTM 2000; Ponte 2010). 

Atualmente, e no contexto português, o apelo a uma abordagem da Matemática que seja 

contextualizada na vida do dia-a-dia das crianças marca presença indiscutível nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) (Silva, Marques, Mata, 

& Rosa, 2016) e também no 1.º Ciclo do Ensino Básico, onde a exploração de conexões 

é vista como um objetivo, sendo explicitamente recomendado o estabelecimento de  

articulações entre a Matemática e a vida real (ME, 2017, 2018).  

No entanto, as práticas de ensino da Matemática estão longe de contemplar as conexões 

regularmente na aula de Matemática (Ponte, 2010), e muitas vezes quando o fazem 

parecem ser dirigidas a proporcionar um acréscimo de motivação aos alunos, colocando-

se a ênfase no desenvolvimento de atitudes mais favoráveis. Sendo este um aspeto de 

crucial importância, consideramos que as conexões realizam o seu potencial pleno quando 

proporcionam uma compreensão dos conceitos e aclaram o seu significado e utilidade 

(NCTM, 2007). Assim, neste estudo importa-nos encarar as conexões como contexto 

fértil para o trabalho dos alunos com os conteúdos matemáticos, explorando o seu 

potencial de ampliar a compreensão das ideias e dos conceitos matemáticos que nelas 

estão envolvidos (Canavarro, 2017). Escolhemos as conexões da Matemática com o 

património arquitetónico de Évora, cidade onde desenvolvemos o estudo, convidando as 

crianças a desenvolver um “olhar matemático” sobre o que as rodeia, desocultando a 

Matemática implicada nos edifícios e espaços urbanos, analisando a sua presença, e 

discutindo a sua utilidade e valor na criação de construções arquitetónicas. Neste 

contexto, de particular relevância é o papel da Geometria, domínio matemático das 

formas que os arquitetos usam e combinam e de conceitos como o de simetria, que regula 

frequentemente o desenho de fachadas de monumentos e edifícios de habitação. Assim, 

o nosso objetivo é analisar, no âmbito de uma experiência de ensino no 1.º Ciclo de 

escolaridade que explora as conexões matemáticas na arquitetura de edifícios de Évora, 

qual o alcance das aprendizagens que as crianças manifestam relativamente à ideia de 

simetria. As questões que orientam o estudo são: 

• Como lidam as crianças, do ponto de vista matemático, com a presença ou 

ausência de simetria nas fachadas dos edifícios?  

• Que ideias extra-matemáticas desenvolvem as crianças sobre o conceito de 

simetria?  

Este estudo torna-se pertinente para analisar o potencial das conexões extra-matemáticas 

entre a Matemática e uma área do domínio das Artes, possibilitando aprofundar o nosso 

conhecimento sobre condições promotoras do desenvolvimento das competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017, 2018). 

Aqui se defende que as crianças devem ter oportunidades de desenvolver competências 

em diferentes domínios, para o que é essencial uma abordagem integrada de 

conhecimentos, capacidades e atitudes, que extravasem os contextos das disciplinas 

individualmente encaradas, indo ao encontro de orientações que marcam também o 

panorama internacional (Canavarro et al, 2019). 
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2.Revisão de literatura 

Nesta secção discutimos o conceito de conexão matemática e as suas potencialidades para 

a aprendizagem da Matemática pelos alunos, nomeadamente das conexões com o 

património arquitetónico, e abordamos as ideias curriculares relativas ao trabalho com 

conexões no 1.º Ciclo. 

2.1. Conexões matemáticas  

Em 2000, o NCTM elege as conexões como um processo matemático essencial a 

desenvolver pelos alunos de qualquer idade, desde a educação infantil ao 12.º ano 

(NCTM, 2007). Esta publicação propõe que todos os alunos devem: “(i) reconhecer e usar 

conexões entre ideias matemáticas; (ii) compreender a forma como as ideias matemáticas 

se inter-relacionam e se constroem umas a partir das outras para produzir um todo 

coerente; e (iii) reconhecer e aplicar a Matemática em contextos exteriores a ela própria” 

(p. 71).  

Assim, as conexões, a que se associam a ideia de estabelecer relações, podem ser diversas. 

Existem conexões matemáticas que exploram situações em que as crianças trabalhem a 

Matemática com a realidade, com outras áreas curriculares e dentro da própria 

Matemática. A última remete-nos para conexões internas e as duas primeiras para 

conexões externas à Matemática, dando sentido e utilidade aos conhecimentos 

matemáticos (Ferreira, 2012;NCTM, 2007). 

Seja como for, as potencialidades das conexões para a aprendizagem ultrapassam a 

demonstração de que a Matemática contém e mantém conexões. Por um lado, o trabalho 

com as conexões favorece o aprofundamento da compreensão dos conceitos envolvidos, 

que beneficia de uma abordagem contextualizada (Mendes & Gil, 2011; NCTM, 2007). 

Por outro lado, a exploração de conexões, em especial das conexões externas à 

Matemática, possibilita que os alunos se apercebam do valor da Matemática na definição 

do mundo que nos rodeia, aprendendo não só Matemática, mas também a “reconhecer a 

utilidade da Matemática” (NCTM, 2007, p. 71). Como sintetiza Canavarro (2017, p. 38), 

“(…) o grande propósito das conexões é que ampliem a compreensão das ideias e dos 

conceitos que nelas estão envolvidos e, consequentemente, permitam aos alunos dar 

sentido à Matemática e entender esta disciplina como coerente, articulada e poderosa.”. 

2.2. Conexões matemáticas com a Arquitetura 

A Arquitetura é uma área do saber desde sempre conectada com a Matemática. Williams 

afirma que “(…) se a Matemática não tivesse sido inventada, os arquitetos teriam tido de 

a inventar eles mesmos.” (1998, p.17). Rozestraten, Raphael e Colli (2017) referem-se à 

Matemática e à Arquitetura como uma amálgama de saberes heterogéneos, que 

proporcionam interações interdisciplinares, aprofundam os conhecimentos, estimulam a 

interação do raciocínio científico com a reflexão, possibilitam desafios reais e integram a 

teoria e a prática. 

Uma das funções da Arquitetura é dar sentido ao espaço que nos rodeia, organizando-o e 

ordenando-o. Para tal, recorre à Matemática para definir a base das formas arquitetónicas 

e lhes atribuir um significado simbólico (Mendes & Gil, 2011; Williams, 1998), que se 

evidencia se refletirmos sobre a escolha das formas e nas disposições espaciais e 

dimensionais que compõem os edifícios. Para além da dimensão física que se evidencia 

nas formas, dimensões e disposições dos elementos que compõem os edifícios, a 

Matemática e a Arquitetura interrelacionam-se de forma natural, promovendo ambas o 
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pensamento crítico, a autonomia intelectual, a sensibilidade e a criatividade (Mendes & 

Gil, 2011). 

Não surpreende, pois, que o património arquitetónico tenha vindo a inspirar projetos de 

conexões com a Matemática, de natureza muito distinta. Mendes e Gil (2011) investem 

no trabalho cooperativo entre crianças em que as práticas arquitetónicas constituem uma 

unidade básica de problematização, levando à construção de ideias matemáticas 

contextualizadas. Já Hourigan e Leavy (2017), no contexto do desenvolvimento de um 

projeto em que as crianças apreciam a simetria presente em seu redor, valorizam o 

desenvolvimento de capacidades como a resolução de problemas e o raciocínio em 

contexto, defendendo que os contextos reais podem “(…) ser usados para motivar, ilustrar 

aplicações potenciais, promover o raciocínio e o pensamento e para situar o aluno (…)” 

(p. 9). Estas autoras referem que a simetria ajuda as crianças a concentrarem-se 

características e partes de objetos e reforça a existência de conexões com elementos 

(simétricos) do quotidiano. 

A aprendizagem da simetria permite a criação de um ambiente mais propício à 

intencionalidade estética, sendo fundamental para a compreensão dos diferentes atos 

urbanos, que resultam de diferentes momentos e tendências de construção (Canavarro & 

Alves, 2019). Rocha et al. (2008) reforçam que as experiências acompanhadas de 

explicação, pensamento e justificação do processo, possibilitam apropriação e utilização 

de uma linguagem geométrica significativa.  

A simetria deve ser explorada de forma contextualizada, pois “(…) os termos, as 

definições, as propriedades e as fórmulas não são para memorizar mas sim para serem 

utilizadas de forma a constituírem um meio que vai tornando o pensamento e a sua 

expressão mais precisos e sistemáticos” (Rocha et al., 2008, p. 9). O reconhecimento e a 

utilização de ideias geométricas devem ser recorrentes para que as crianças consigam 

desenvolver a capacidade de apreciar a geometria no mundo que nos rodeia. 

2.3. As conexões no currículo em Matemática em Portugal 

As atuais OCEPE defendem que a “(…) aprendizagem das crianças requer uma 

experiência rica em Matemática, ligada aos seus interesses e vida do dia-a-dia, quando 

brincam e exploram o seu mundo quotidiano (…)” (Silva et al., 2016, p.77). 

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, existem igualmente referências explícitas à exploração de 

conexões: “Promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em 

Matemática e a capacidade da sua aplicação em contextos matemáticos e não matemáticos 

(…)” e “(…) desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de 

reconhecer e valorizar o papel cultural e social desta ciência (…)”, são duas finalidades 

do atual ensino da Matemática (ME, 2018, p.2).    

Assim, aprender Matemática é muito mais do que aprender conhecimentos matemáticos, 

envolve também o desenvolvimento de atitudes e capacidades transversais que tornam as 

crianças competentes a usar a Matemática (ME, 2017, 2018). 

 

3.Metodologia   

A modalidade de investigação adotada foi de Design Research (Cobb et. al, 2003) ou 

Investigação Baseada no Design (IBD) (Ponte, Carvalho, Mata-Pereira, & Quaresma, 

2016). Trata-se de modalidade que tem como característica a interdependência entre o 

desenho do ensino e a investigação, tendo como objetivo “(…) analisar a aprendizagem 
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no seu contexto, considerando a natureza sistémica dos processos envolvidos, estudando, 

de forma sistemática, modos particulares de aprendizagem, estratégias e ferramentas 

educativas” (Mendes, Brocardo, & Oliveira, 2016, p. 52). 

A investigação baseada em Design Research surge da necessidade de interrelacionar as 

práticas de ensino e a aprendizagem em Matemática, aproximando a prática de ensino e 

a investigação, sendo concebida como uma perspetiva construtivista da aprendizagem e 

sociocultural (Gravemeijer, 2016). 

A definição da experiência de ensino orientou-se por uma conjetura com duas dimensões: 

a dimensão de conteúdo e a dimensão pedagógica (Confrey & Lachance, 2000). A 

dimensão de conteúdo conjeturou que a aprendizagem através de conexões entre a 

Matemática e o património arquitetónico promove a compreensão de conceitos de 

Geometria, em especial a simetria, e o desenvolvimento de capacidades matemáticas, 

num contexto real. A dimensão pedagógica, conjeturou a favor de tarefas exploratórias, 

desenvolvidas num ambiente de cooperação, partilha e discussão gerador da construção 

de conhecimento (Canavarro, 2011). 

A experiência de ensino explorou tarefas construídas pela equipa do MatÉvora2, 

desenvolvidas em sessões conjuntas de trabalho, tendo como objetivo a adequação destas 

às necessidades das crianças e à exploração de diversos conteúdos matemáticos. Assim, 

de acordo com os microciclos do Design Research (Gravemeijer & Cobb, 2013) as tarefas 

eram desenhadas numa semana, na semana seguinte eram exploradas com as crianças e 

depois reunia-se a equipa para realizar uma reflexão, regulando o que seria a próxima 

tarefa. 

O estudo aqui focado realizou-se em 2018/2019, prolongando-se durante seis meses, e foi 

realizado com uma turma de 4.º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico de uma escola do 

ensino público, na qual a primeira autora deste artigo desenvolvia a Prática de Ensino 

Supervisionada. Esta turma não tinha por hábito desenvolver trabalho com ênfase em 

conexões. A exploração das conexões focou-se na Geometria, explorando mais 

sistematicamente a simetria. Sempre que possível, os alunos visitavam os locais/edifícios 

a que as tarefas diziam respeito e esta eram respondidas em pequenos grupos no local, 

seguindo-se discussões realizadas em sala que davam origem à produção de conclusões 

em grande grupo, numa prática de ensino exploratório com ênfase na comunicação 

(Canavarro, 2011). 

A tarefa que é aqui alvo de análise intitula-se “Qual o edifício mais belo?”. Optamos por 

apresentar o desenvolvimento de apenas uma tarefa para potenciar o espaço do texto, 

descrevendo-a com mais detalhe que permite a compreensão do que aconteceu, sendo esta 

uma tarefa bastante rica e que permitiu desenvolver diversos olhares, ideias e opiniões, 

relativamente a vários aspetos matemáticos. Esta tarefa permitia a exploração de diversos 

conteúdos de Geometria, dando espaço à identificação de simetrias matemáticas em três 

edifícios distintos de Évora e provocando a discussão da ideia de simetria como critério 

de beleza.  

A exploração desta tarefa foi realizada em sala, já depois de os alunos terem abordado, 

em aulas prévias, a ideia de simetria de reflexão. Foram disponibilizadas fotografias dos 

 
2 A equipa do projeto MatÉvora, à qual pertencem as autoras deste artigo, mantém uma página 

de Facebook que pode ser consultada em https://www.facebook.com/pages/category/Education-

Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-
255076811819850/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
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edifícios, fotografias essas impressas em folhas A4 que as crianças puderam dobrar, medir 

e manusear. Na fase de discussão coletiva foram utilizados o projetor e o computador 

como suporte de apresentação, permitindo o confronto de resultados dos diversos grupos. 

A recolha de dados baseou-se nas técnicas de observação e análise documental. A 

observação foi realizada de forma direta, focada nas atitudes exibidas, conhecimentos 

manifestados e capacidades postas em prática pelas crianças. Os instrumentos de recolha 

de dados foram o diário de bordo, fotografias, vídeos e gravações áudio. Foram também 

recolhidas e analisadas as produções escritas das crianças, observando-se o que revelaram 

a propósito do conceito de simetria.  

A análise de dados foi exploratória, tendo em conta o carácter de novidade do estudo e a 

abertura das questões de investigação. De qualquer modo, tendo em conta o referencial 

teórico, alguns aspetos fulcrais balizaram a análise de dados. Relativamente à questão 

“Como lidam as crianças, do ponto de vista matemático, com a presença ou ausência de 

simetria nas fachadas dos edifícios?”, a análise procurou distinguir se as crianças 

identificaram ou não simetrias nas fachadas dos edifícios em estudo, como justificaram a 

existência ou não de simetrias, que conhecimentos convocaram na explicação da 

existência ou não de simetrias, que compreensão revelaram. Relativamente à segunda 

questão, “Que ideias extra-matemáticas desenvolvem as crianças sobre o conceito de 

simetria?”, a análise procurou identificar se as crianças associaram à análise dos edifícios 

ideias não matemáticas e se integraram a ideia de simetria como critério de beleza dos 

edifícios. 

 

4. Resultados 

Nesta secção apresentamos os resultados relativos à tarefa “Qual o edifício mais belo?”. 

Apresentamos o desenvolvimento sequencial da tarefa como foi realizado em sala de aula, 

ilustrando com excertos dos diálogos dos alunos e imagens das suas produções.  

4.1. Qual o edifício mais belo? 

O desenvolvimento da aula iniciou-se com uma breve rememoração sobre o conceito de 

simetria de reflexão, a que importava para a tarefa, pois sendo a turma de 4.º ano, já tinha 

este conhecimento adquirido.  

Após esta breve revisão do conceito de simetria, a professora apresentou a questão a ser 

explorada: “Se considerarmos que a simetria é um sinal de beleza, vou-vos pedir que 

analisem o “Colégio do Espírito Santo”, o “Teatro Garcia de Rezende” e a “Igreja de São 

Francisco” e que se pronunciem relativamente a isso.”.  

Em 7 grupos de 4 elementos cada, as crianças debruçaram-se sobre as fotografias 

impressas dos três edifícios com grande entusiasmo e começaram a trabalhar, sem terem 

nenhuma ordem especial na abordagem dos três edifícios. Alguns grupos recorreram a 

contagens de elementos das fachadas dos edifícios, à marcação de eixos (régua e 

dobragem) e à identificação de diferenças nas fachadas, com a pretensão de identificar se 

os edifícios eram ou não simétricos. Para além disto, todos os grupos assinalaram na foto 

outros elementos matemáticos. 

O primeiro edifício a ser discutido em grande grupo foi o Colégio do Espírito Santo 

(CES), pois era o edifício com uma arquitetura mais trabalhada, tendo mais elementos 

que necessitavam de atenção.  
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No momento de discussão coletiva, a oportunidade de confrontar as diferentes estratégias 

proporcionou ouvir os raciocínios dos alunos e como pensavam sobre a presença da 

simetria nos edifícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A discussão foi iniciada pelo grupo 2, que em plenário assinalou sobre a foto projetada 

em acetato (Figura 1) as descobertas que obteve na análise da foto do edifício. As alunas 

DV e a CC são as porta-vozes do grupo: 

 

CC – Nós dissemos que não tem eixo de simetria, porque aqui é um sol e aqui é 

uma lua, por isso não é igual.  

DV – E também não podias fazer eixo, aqui [este lado] tem 7 arcos e o outro [lado] 

tem 6.  

Professora – Alguém encontrou mais alguma coisa? 

LB – Aqui vê-se esta porta, e aqui não. 

(…) 

Professora – AC, queres vir mostrar o que descobriste? 

AC – Eu reparei que a fonte tem eixo de simetria.  

P – Mas era só da fachada. 

AC – Mas eu marquei logo, foi a primeira coisa que vi.  

CC – Eu não tinha visto.  

 

A grande maioria da turma concordou com as colegas e não teve dificuldade em 

reconhecer que o edifício é assimétrico. Para tal contribuiu o facto de terem identificado 

diferenças entre as estátuas na parte superior da fachada e ainda de se terem apercebido 

de que o número de arcos do claustro é diferente à direita e à esquerda da porta central.  

Salientamos ainda que outro grupo identificou uma simetria da fonte localizada no meio 

do claustro (Figura 2), situação que não fora por nós prevista. Isto torna evidente que os 

alunos não restringem o seu olhar apenas para os objetos em foco, mas alargam a sua 

Figura 1 – Resolução do Colégio Espírito Santo, apresentado pelo Grupo 2 
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procura e identificação de simetria a outros elementos arquitetónicos que lhe captam a 

atenção.   

 

 

O quadro 3 mostra a análise das respostas escritas dos diferentes grupos. Como se pode 

observar, todos foram bem-sucedidos na identificação e justificação da assimetria da 

fachada do CES. 

Quadro 3 - Análise do Colégio Espírito Santo (registos escritos dos grupos) 

Grupos Conhecimentos relativos à 

simetria 

Outros conhecimentos 

matemáticos 

G1  

(DS, AC, IS, 

RB)  

A simetria axial da fonte; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G2  

(DV, CC, PM,  

AL) 

Identificação de diferenças na 

fachada: estátuas, números de 

arcadas e porta; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas. 

G3  

(MB, MA, 

IV, LB) 

Identificação de diferenças na 

fachada: estátuas (sol e lua); 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas. 

G4 

(BS, FC, AM, 

SF) 

Identificação de diferenças na 

fachada: estátuas dos homens; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas. 

G5 

(MC, MB, LG, 

AS) 

Identificação de diferenças na 

fachada: números de arcadas; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas. 

G6  

(RB, EO, LV, 

LC) 

Identificação de diferenças na 

fachada: estátuas; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas. 

Figura 2 – Resolução encontrando a simetria da fonte, apresentado pelo grupo 1 
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O CES foi identificado como assimétrico, sendo as diferenças assinaladas nas duas partes, 

esquerda e direita do edifício, as estátuas, o número de arcadas e as portas no interior 

dessas arcadas.  

No entanto, verificou-se uma discordância sobre a beleza do edifício. Na realidade, os 

alunos aceitavam que segundo o critério de simetria como beleza, o CES não deveria ser 

considerado belo. No entanto, essa classificação não corresponde à forma como a mais 

de metade da turma olha o edifício, que foi considerado pela maioria como um dos mais 

belos da cidade de Évora e o mais belo da seleção dos três em análise. 

A Igreja de São Francisco foi o segundo edifício a ser coletivamente alvo de discussão 

e também o que suscitou mais dúvidas na sua exploração, pois mais de metade dos grupos 

chegou, após análise entre colegas, à ideia de que este seria simétrico. Apesar de ser um 

monumento com uma arquitetura simples apresenta elementos que passam despercebidos 

e que o tornam assimétrico, sendo por isso necessário que as crianças ativem um olhar 

matemático bastante atento para conseguirem analisar de forma mais meticulosa a sua 

fachada. 

O Grupo 4 (FC e a BS) deu início à discussão, afirmando que o edifício não tinha simetria, 

o que deixou muitos grupos confusos. 

 

FC – Não tem! 

BS – Não tem simetria! 

MB – Mas é simétrico. 

Professora – O FC e a BS vão explicar como chegaram à ideia de que não é 

simétrico. 

BS – Os arcos, aqui são de tamanhos diferentes (apontando) (Figura 3). 

SF – Sim, os arcos não têm todos o mesmo tamanho.  

RB – Não tem simetria, porque de um lado tem tipo um cilindro e do outro não 

(Figura 4).  

LG – Lá em cima aquilo que parece um castelo de um lado tem 13, e de outro 14 

(ponta na imagem projetada.). 

G7 

(BS, CB, LG, 

VL) 

Identificação de diferenças na 

fachada: estátuas; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas. 
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O quadro 4 mostra a análise das respostas escritas dos diferentes grupos. Como se pode 

observar, apenas dois dos sete grupos conseguiram identificar e justificar a assimetria da 

fachada da Igreja de São Francisco. Além disso, todos identificaram outros elementos 

matemáticos como retas e ângulos de diversos tipos, resultado do desenvolvimento do 

seu “olhar matemático”. 

Quadro 4 - Análise da Igreja de São Francisco (Produções escritas dos grupos) 

Grupos Conhecimentos relativos à 

simetria 

Outros conhecimentos 

matemáticos 

G1  

(DS, AC, IS, 

RB)  

Identificação do eixo de 

simetria (régua) 

Identificação da simetria 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G2  

(DV, CC, PM,  

AL) 

Identificação do eixo de 

simetria (régua) 

Identificação da simetria. 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G3  

(MB, MA, 

IV, LB) 

Identificação do eixo de 

simetria (régua) 

Identificação da simetria 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

Figura 3 – Identificação da diferença das arcadas, Grupo 4 

Figura 4 - Identificação da diferença das torres, Grupo 6 
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No final, a Igreja de São Francisco foi identificada por toda a turma como assimétrica, 

sendo as diferenças assinaladas: a dimensão dos arcos, o número de motivos do telhado 

e cilindros nas laterais das torres.  

Posto isto, os grupos consideram que de acordo com o critério de simetria, o edifício não 

seria belo, mas uma parte da turma, reivindicou que na sua opinião e gosto, esta igreja era 

o edifício mais belo. 

Em relação ao último edifício, o Teatro Garcia de Resende, as respostas foram 

unânimes. Não existiu qualquer dúvida de que este era simétrico, o que pode ter sido 

facilitado por a fachada ser a mais simples dos três edifícios, facilitando a observação dos 

elementos que a compunham. No entanto, da simplicidade surgiu uma observação 

inesperada e interessante: 

 

AS – É simétrico. 

MC – Mas não podemos olhar para as letras lá em cima. 

AS – Sim, nós só fizemos a fachada. 

LG – E a Susana também explicou que a fotografia está um bocadinho de lado. 

Professora – Há algum grupo que tenha uma ideia diferente? 

Turma – Não. 

 

O quadro 5 mostra a análise das respostas escritas dos diferentes grupos. Como se pode 

observar, todos os grupos consideram o teatro simétrico, apesar do grupo que evidenciou 

G4 

(BS, FC, AM, 

SF) 

Identificação dos diferentes 

tamanhos de arcadas; 

Identificação da assimetria.  

Medições; 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G5 

(MC, MB, 

LG, AS) 

Identificação do eixo de 

simetria (dobragem) 

Identificação da simetria 

Identificação de retas; 

Retas oblíquas, perpendiculares e 

paralelas; 

G6  

(RB, EO, LV, 

LC) 

 

Identificação de diferenças na 

arquitetura: cilindros na laterias 

das torres e o número de 

motivos do telhado; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas:  Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas; 

Identificação de formas 

geométricas. 

Identificação de ângulos: Ângulos 

retos, obtusos e agudos. 

G7 

(BS, CB, LG, 

VL) 

Identificação dos diferentes 

tamanhos de arcadas; 

Identificação da assimetria. 

Identificação de retas:  Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 
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que as letras o tornavam uma simetria aproximada. À semelhança dos outros casos, todos 

identificaram outros elementos matemáticos como retas em diversas posições, resultado 

do apuramento do seu “olhar matemático”. 

Quadro 5 - Análise do Teatro Garcia de Resende (Turma) 

 

 

O Teatro Garcia de Resende foi identificado como simétrico, a menos das letras que 

identificam o seu nome, questão levantada apenas por um grupo. No entanto, a discussão 

coletiva introduziu a ideia simetria aproximada, como uma quase simetria que não 

respeita apenas um detalhe. 

Os grupos não hesitaram em o considerar o edifício mais belo segundo o critério da 

simetria. No entanto, ninguém na turma o considerou belo. 

Concluída a discussão edifício a edifício, questionou-se a turma em relação ao que se 

podia concluir sobre a beleza destes edifícios, surgindo as seguintes ideias:  

Grupos Conhecimentos  

relativos à simetria 

Outros conhecimentos 

matemáticos 

G1  

(DS, AC, IS, 

RB)  

Identificação do eixo de simetria 

(régua) 

Identificação da simetria, 

igualdade dos dois lados; 

Identificação de retas; Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

Identificação de conteúdos 

matemáticos. 

G2  

(DV, CC, 

PM, AL) 

Identificação do eixo de simetria 

(régua) 

Identificação da simetria. 

Identificação de retas;  Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G3  

(MB, MA, 

IV, LB) 

Identificação do eixo de simetria 

(régua) 

Identificação da simetria 

Identificação de retas; Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G4 

(BS, FC, 

AM, SF) 

Identificação do eixo de simetria 

(régua) 

Identificação da simetria; 

Identificação de retas; Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G5 

(MC, MB, 

LG, AS) 

Identificação do eixo de simetria 

(dobragem) 

Identificação da simetria a 

menos das letras 

Identificação de retas; Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G6  

(RB, EO, 

LV, LC) 

Identificação do eixo de simetria 

(dobragem) 

Identificação da simetria  

Identificação de retas; Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 

G7 

(BS, CB, LG, 

VL) 

Identificação do eixo de simetria 

(régua) 

Identificação da simetria 

Identificação de retas; Retas 

oblíquas, perpendiculares e 

paralelas 
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 AM – Sabemos que dois edifícios não têm simetria e um tem. 

 LC – Nós vimos que o monumento mais belo era o Teatro, mas eu acho que é a 

Universidade.  

MA – Sim, porque o Teatro é muito simples e o outro tem mais coisas. 

CC – Eu gosto mais da Igreja. 

Professora – Então e o que é que nos podemos dizer em relação à beleza dos 

edifícios? 

SF – Que o edifício mais belo é o Teatro. 

IV – Porque tem simetria. 

RB – Mas a nossa opinião é outra.  

V – Cada um tem um gosto. 

RB – Aqui como estamos a falar de Matemática, fica esse o mais belo, mas não é 

nossa opinião. 

AC – Sabemos que os monumentos têm muita Matemática. 

 

O diálogo acima transcrito permite verificar que a turma compreendeu o conceito de 

beleza utilizado na tarefa, mas que na sua opinião não é valido para decidir se um edifício 

é belo, pois cada um tem o seu conceito de beleza que influência a sua escolha.   

Assim, a tarefa permitiu que as crianças discutissem as relações entre o conceito de 

simetria e beleza, concluindo que mais simétrico não significa obrigatoriamente mais 

belo. 

Importa, ainda salientar que as crianças quiseram identificar outros conhecimentos 

matemáticos que tinham estado a trabalhar no dia anterior, como retas paralelas, 

perpendiculares e oblíquas. Este facto mostra que as crianças se auto-predispuseram ao a 

aplicar estes conhecimentos, ainda que não necessários, desenvolvimento de um olhar 

matemático.  

 

5.Conclusões 

A tarefa “Quem é mais belo do que eu?” possibilitou que as crianças investigassem o 

edifício mais belo, tendo em conta um conteúdo matemático a simetria, o que os levou a 

desenvolver o olhar para todos os elementos que constituem os edifícios, e ainda permitiu 

discutir se a beleza dos edifícios tem alguma relação direta com o conceito de simetria.  

A primeira questão deste estudo interroga como lidam as crianças, do ponto de vista 

matemático, com a presença ou ausência de simetria nas fachadas dos edifícios. Do ponto 

de vista global, podemos afirmar que a turma foi capaz de identificar quer as simetrias, 

quer as assimetrias das fachadas dos edifícios analisados, como é possível constatar nos 

quadros elaborados. Surgiram dúvidas apenas no caso da Igreja de São Francisco, onde a 

assimetria requeria um olhar mais atento para ser identificada. Na verificação da presença 

de simetria, os alunos adotaram diferentes estratégias. Todas essas estratégias passaram 

por localizar o eixo de simetria e comparar as duas metades formadas. As crianças 

analisaram em particular, se os elementos das duas partes se repetiam no mesmo número 
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e nas mesmas posições, como é visível nas figuras 1 e 3, não demonstrando necessidade 

de analisar se os elementos correspondentes estavam em posições refletidas. No entanto, 

poderia ter sido mais interessante e mais revelador para a compreensão do conceito 

matemático.  

Ainda de notar que surgiu a ideia da simetria aproximada, a menos de algum detalhe, o 

que é uma ideia relevante tendo em conta que na vida do dia a dia, existem muitas 

simetrias que são quase sempre imperfeitas. Notamos também que as crianças 

identificaram simetria, por sua recriação, além das fachadas dos edifícios para as quais 

forma solicitados, como se verificou na análise Colégio do Espírito Santo. 

Ao proceder a estas averiguações, as crianças integraram diferentes conhecimentos, em 

especial Geometria e Medida. Desta forma, o trabalho nestas conexões parece ter 

contribuído para o aprofundar da compreensão da simetria axial, ficando assim validada 

a conjetura de conteúdo. 

A questão sobre as ideias extra-matemáticas desenvolvidas pelas crianças sobre o 

conceito de simetria, também recolheu resposta. Neste ponto sublinhamos a relevância da 

ideia de que a simetria correspondente a um critério de beleza que a arquitetura muito 

procurou. Porém, esta resulta de uma combinação de aspetos nos quais a perfeição 

simétrica tem um papel relativo (Canavarro & Alves, 2019), em que o momento de grande 

grupo proporciona a construção de conhecimentos e ideias. As crianças entenderam que 

a simetria é importante para o desenho dos edifícios, chegando a afirmar que o “os 

monumentos têm muita Matemática”. No entanto, não se privaram de manifestar as suas 

opiniões segundo os padrões próprios do que consideram mais belo, como é referido em 

“Aqui como estamos a falar de Matemática, fica esse o mais belo, mas não é nossa 

opinião”. Assim, a dimensão pedagógica da conjetura formulada também adquire sentido 

neste contexto, sobressaindo a importância de um ambiente de cooperação, partilha e 

discussão gerador da construção de conhecimento (Canavarro, 2011). 

A título de considerações finais, esta experiência de ensino, destaca o potencial das 

conexões da Matemática com a arquitetura, numa abordagem contextualizada (Ponte, 

2010) de conceitos, na qual existe oportunidade de aprofundar a compreensão 

matemática, destacando a sua importância na experiência de ensino (Confrey & 

Lachance, 2000). Além disso, os conhecimentos surgiram de forma integrada com outros 

conhecimentos (Mendes e Gil, 2011), como as formas e as medidas, sugerindo que as 

conexões externas à Matemática suscitam o reforço das conexões internas (NCTM, 

2000). 

É ainda interessante observar que as crianças também se alargaram no contexto de 

exploração das conexões, transportando algum imprevisto para a exploração da tarefa 

com a turma, aspeto que nos parece potenciado quando as tarefas são em contexto real e 

autêntico e afetam a forma como as crianças corresponderam à tarefa e suas atitudes 

(Hourigan & Leavy, 2017; Rozestraten, Raphael, & Colli, 2017). 

Por último, esta experiência proporcionou às crianças não só compreender as conexões 

entre a Geometria e a cidade de Évora. mas também conhecer a cidade de uma forma mais 

completa (Canavarro, 2017; Williams, 1998). 

 

 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

121 
 
 

Referências  

Canavarro, A. P. (2011). Ensino exploratório da Matemática: Práticas e desafios. 

Educação e Matemática (115), pp. 11-17. 

Canavarro, A. P. (2017). O que a investigação nos diz acerca da aprendizagem da 

Matemática com conexões — ideias da teoria ilustradas com exemplos. Educação 

e Matemática, n.º 42, 38-42 

Canavarro, A. P., Albuquerque, C., Mestre, C., Martins, H., Silva, J. C., Almiro, J., . . . 

Correia, P. (2019). Recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos 

em Matemática. Lisboa: Ministério da Educação. 

Canavarro, A. P., & Alves, B. (prelo). Évora, a beleza singular na quase simetria. Évora: 

Universidade de Évora. 

Confrey, J., & Lahance, A. (2000). Transformative teaching experiments through 

conjecture-driven research design. In A. Kelly & R. Lesh (Eds.), Handbook of 

research design in mathematics and science education (pp. 231-266). Mahwah, 

NJ: Lawrence Erlbaum. 

Ferreira, C. D. (2012). Conexões Matemáticas em Àlgebra um estudo com alunos do 7.º 

ano de escolaridade. Lisboa: Universidade de Lisboa. 

Gravemeijer, K. (2016). Design-Research-Based Curriculum Innovation. Quadrante, 

XXV(2), pp. 7-24. 

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2013). Design research from the learning design 

perspective. In T. Plomp, & N. Nieveen (Ed.), Educational Design Research (pp. 

72–113). Netherlands: SLO.  

Hourigan, M., & Leavy, A. (2017). Using Architecture as a Context to Enhance Students’ 

Understanding of Symmetry. Australian Primary Mathematics Classroom, 22 (2), 

8-13. 

Mendes, F., Brocardo, J., & Oliveira, H. (2016). Especificidades e desafios da design 

research: o exemplo de uma experiência de ensino no 1.º ciclo. Quadrante, 

XXV(2), pp. 51-75. 

Mendes, I. A., & Gil, R. S. (2011). Ensino de Matemática e patrimônio histórico-cultural: 

possibilidades didáticas interdisciplinares. XIII Conferência Internamericana de 

Educação Matemática, (pp. 1-11). Recife. 

ME, Ministério da Educação (2017). Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. Lisboa: Direção-Geral da Educação.   

ME, Ministério da Educação (2018). Aprendizagens essenciais da Matemática. Lisboa: 

Direção-Geral da Educação.   

NCTM. (2007). Princípios e normas para a matemática escolar. Lisboa: APM. 

Ponte, J. P. (novembro/dezembro de 2010). Conexões no Programa de Matemática do 

Ensino Básico. Educação e Matemática (118), pp. 3-6. 

Ponte, J. P., Carvalho, R., Mata-Pereira, J., & Quaresma, M. (2016). Investigação baseada 

em design para compreender e melhorar as práticas educativas1. Quadrante, 

XXV(2), pp. 77-98. 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

122 

 
 

Rozestraten, A., Raphael, D., & Colli, E. (2017). Matemática, arquitetura e design 

Transgredindo fronteiras. São Paulo: Blucher . 

Silva, D. C. (2013). Arquitetura sem Matemática? - Formação e atuação do arquiteto na 

contemporaneidade . São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Silva, I., Marques, L., Mata, L., & Rosa, M. (2016). Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar. Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação. 

Williams, K. (1998). Architecture and Mathematics: Art, Music and Science . 

Relationship Between Architecture and Mathematics International 

Interdisciplinary Conference, (pp. 11-20). Italy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

123 
 
 

QUANDO É QUE UM JOGO É JUSTO? A RELAÇÃO ENTRE 

ALEATORIEDADE E JUSTIÇA NA PERSPETIVA DE CRIANÇAS E 

ADULTOS 

 

Rita Batista 

Universidade Federal de Pernambuco 

rica.basil@gmail.com 

 

 Rute Borba 

Universidade Federal de Pernambuco 

resrborba@gmail.com 

 

 Ana Henriques 

Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 

achenriques@ie.ulisboa.pt 

 

Resumo: Nesta comunicação, apresentamos os resultados de um estudo que visa 

compreender como crianças e adultos (de baixa escolarização) perspetivam e relacionam 

aleatoriedade e justiça, em contexto de jogos de azar envolvendo elementos da 

probabilidade como a aleatoriedade, o espaço amostral e a comparação de probabilidades. 

No estudo, participaram foram usados dois jogos (Loto e Bingo) em entrevista clínica 

piageteana audiogravada, realizada com 15 crianças e 15 adultos do mesmo nível de 

escolarização (5.º ano) que participaram no estudo. Os resultados indicam que os 

participantes associam jogo justo a chances iguais dos jogadores obterem sucesso e que 

não tiveram dificuldade em avaliar como injusto um jogo que contava com 

aleatorizadores desonestos. No entanto, foram verificadas incompreensões na análise de 

sequências aleatórias, por julgamentos equivocados de que números ordenados têm 

menores probabilidades de saírem num sorteio do que números desordenados, 

configurando-se em dificuldades dos sujeitos em estabelecer conexões entre a realidade 

e conhecimentos probabilísticos. Observou-se também que adultos e crianças tiveram 

desempenhos semelhantes, mostrando níveis baixos dos construtos do pensamento 

probabilístico, o que nos leva a concluir que a maturidade e a vivência desses adultos não 

foi suficiente para capacitá-los para avaliar coerentemente se um jogo é justo ou não, 

considerando elementos da probabilidade como por exemplo, a independência de eventos.  

 

Palavras-chave: aleatoriedade, justiça em jogos, crianças, adultos, probabilidade 

 

Introdução 

A Probabilidade está frequentemente associada aos jogos de azar, mas o seu papel 

instrumental na aprendizagem de diversos tópicos curriculares e a sua aplicação em 

diversos fenómenos do quotidiano que envolvem a incerteza e a previsão de 
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acontecimentos também é atualmente reconhecida, justificando a importância que a sua 

compreensão que tem vindo a adquirir no campo da Educação Matemática. Diversos 

autores (por exemplo, Borovcnik & Kapadia, 2010; Bryant & Nunes, 2012; Gal, 2004) 

defendem a presença da Probabilidade no currículo de Matemática, por se configurar 

como uma área do conhecimento em que tanto os adultos como as crianças se deparam 

com dificuldades e que é fundamental para ajudar a preparar os alunos para a vida na 

sociedade atual, pois: i) equívocos de probabilidade afetam as decisões das pessoas em 

importantes situações, como exames médicos, vereditos de júri, investimentos, 

avaliações, entre outras; ii) é importante para compreender qualquer procedimento 

inferencial de estatística; iii) oferece uma ferramenta para modelação e ‘criação’ da 

realidade;  iv) os conceitos de risco e fiabilidade estão intimamente relacionados e 

dependentes da probabilidade; e v) é um assunto interessante por si próprio e digno de ser 

estudado. 

Neste sentido, tanto a literatura (e.g. Batanero, Chernoff, Engel, Lee & Sanchez, 2016) 

como as orientações curriculares (Franklin et al., 2007; Brasil, 2017; NCTM, 1991) 

sugerem o ensino da Probabilidade desde os anos iniciais, como forma de desenvolver, 

de forma processual e contínua, o raciocínio probabilístico dos alunos, objetivando 

capacitar os cidadãos para a tomada de decisões coerentes e conscientes. De uma forma 

geral, a proposta curricular para o ensino da probabilidade desde os primeiros anos de 

escolarização no Ensino Fundamental está garantido no Brasil, pela Base Nacional 

Comum Curricular  [BNCC] (Brasil, 2017), e também em diversas partes do mundo. No 

entanto, o ensino da probabilidade na Educação Básica tem sido negligenciado, 

nomeadamente no Brasil (Campos & Pietropaolo, 2013), e o desafio para que as 

aprendizagens se concretizem na sala de aula é ainda muito grande. Neste contexto, o 

ensino e aprendizagem da probabilidade é ainda uma área em que há carência de estudos, 

sendo necessário compreender como as crianças e até os adultos compreendem os 

diversos conceitos associados à Probabilidade, quais as dificuldades cognitivas que 

enfrentam, e que abordagens são eficazes no processo de ensino e aprendizagem de 

formas a minimizá-las. 

Cañizares, Batanero, Serrano e Ortiz (2003) consideram que o conceito de probabilidade 

pode ser desenvolvido com a utilização de jogos de azar e experiências envolvendo, por 

exemplo, o uso de moedas ou dados, ajudando as crianças na compreensão de conceitos 

de acaso, independência de eventos e eventos mutuamente exclusivos, além de permitir 

que os sujeitos enfrentem situações aleatórias, tornando-se conscientes da sua 

imprevisibilidade e percebendo a necessidade de realização de estimativas 

probabilísticas. Nesta perspetiva, os autores consideram importante pesquisar sobre 

compreensões e crenças intuitivas dos alunos, incluindo o que pensam sobre os jogos 

probabilísticos de azar. Para além disso, de acordo com Fischbein (1987), as crianças 

possuem intuições primárias acerca da probabilidade que resultam de crenças e 

experiências do seu quotidiano, que não são dependentes do ensino formal, embora uma 

intervenção de ensino permita que estas compreensões se ampliem. É por isso pertinente 

perceber até que ponto a maturidade e experiência influenciam as compreensões 

probabilísticas dos sujeitos, analisando semelhanças e diferenças entre as crianças e 

adultos com escolarização semelhante. 

A fim de propiciar um olhar sobre essas compreensões que podem auxiliar no 

desenvolvimento de propostas de ensino que promovam os conhecimentos 

probabilísticos, neste estudo objetivamos compreender como crianças e adultos (de baixa 

escolarização) perspetivam e relacionam aleatoriedade e justiça, em contexto de jogos de 
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azar envolvendo elementos da probabilidade como a aleatoriedade, o espaço amostral e a 

comparação de probabilidades. ~ 

 

Enquadramento teórico 

No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular [BNCC] (Brasil, 2017) que é o documento 

oficial que atualmente norteia obrigatoriamente os currículos no país, determina que o 

ensino de temas relativos à Probabilidade seja efetivado desde o 1.º ano do Ensino 

Fundamental. De acordo com este documento, o objetivo da inserção de estudos 

probabilísticos para crianças a partir dos 6 anos de idade é:  

promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são 

determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade 

está centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os 

alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos 

prováveis. (...) Nessa fase, é importante que os alunos verbalizem, em eventos 

que envolvem o acaso, os resultados que poderiam ter acontecido em 

oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do espaço 

amostral. (pp. 270)  

O percurso curricular indicado na BNCC (Brasil, 2017) aponta para estudos gradativos 

que envolvem a compreensão: (i) da aleatoriedade, que implica foco na incerteza sobre 

resultados de experiências; (ii) do espaço amostral, que resulta em explorar as 

possibilidades dos resultados de uma experiência aleatória; e (iii) sobre a quantificação e 

comparação de probabilídades, que se traduzem nas relações proporcionais que 

considera a razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis (visão clássica da 

probabilidade).  

Este percurso está em consonância com as “demandas cognitivas” defendidas por Bryant 

e Nunes (2012). Em conformidade com estes autores a probabilidade é um conceito muito 

complexo que envolve a compreensão de quatro demandas cognitivas: 

1- Compreensão da aleatoriedade – entender a natureza, as consequências e o 

uso da aleatoriedade em nossas vidas; 

2- Formação e categorização do espaço amostral – necessidade de reconhecer 

todos os possíveis eventos e sequências de eventos que podem ocorrer; 

3- Comparar e quantificar probabilidades – compreender que a probabilidade é 

uma quantidade baseada em proporções e a solução repousa, quase sempre, 

em cálculos ou relações proporcionais.   

4- Entendimento de correlações –refere-se a uma associação entre eventos que 

exige uma análise envolvendo confirmação e refutação de dados que serão 

comparados a fim de ter certeza se dois eventos ocorrem sem qualquer relação 

um com o outro ou se estão, de alguma forma, associados. Esta demanda, nem 

sempre é necessária para as questões probabilísticas. 

Para além disso, Brynt e Nunes (2012) consideram que as demandas cognitivas se 

relacionam e se articulam entre si e que são fundamentais para garantir a compreensão da 

probabilidade. Os autores referem que a aleatoriedade é um elemento que garante a 

justiça em jogos e que, muitas vezes, apresenta aspetos de complexidade que até adultos 

têm dificuldade, como por exemplo, a independência de eventos em que as pessoas 

julgam equivocadamente que sequências como 1, 2, 3, 4 e 5 tem menor probabilidade de 

sair num sorteio aleatório do que 5, 7, 2, 9, 15. O reconhecimento do tamanho do espaço 
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amostral e dos possíveis eventos deste conjunto de possibilidades é, para estes autores, 

um dos passos mais importantes para a resolução de situações probabilísticas mas que 

pesquisas com este tema têm sido negligenciadas. Em relação à quantificação de 

probabilidades, os autores dizem que a natureza proporcional presente nos cálculos de 

probabilidade se configura em dificuldades para crianças e adultos, bem como as 

comparações de probabilidades de espaços amostrais distintos. Por exemplo, comparar a 

probabilidade de sair par ou ímpar em 12 bolas numeradas de 1 a 12 exige apenas análise 

dos elementos de cada evento (sair par ou sair ímpar); já comparar a probabilidade de sair 

bola azul em duas caixas (Caixa A: 1 bola azul e 3 vermelhas e Caixa B: 2 bolas azuis e 

5 vermelhas), exige uma relação proporcional de análise, uma vez que os espaços 

amostrais são distintos. As correlações correspondem à análise se, de facto, dois eventos 

estão associados, se possuem um relacionamento genuíno entre eles ou se é uma razão 

fortuita ou aleatória que estabelece uma possível relação entre estes dois eventos. Para 

avaliar esta possível associação entre eventos, é necessária uma análise que envolve a 

confirmação e refutação dos dados para o entendimento e conclusão sobre tais 

correlações. Os autores defendem que o entendimento de correlações necessita da 

compreensão das três anteriores e que, nem sempre ela é necessária em situações 

probabilísticas. 

Neste texto focaremos apenas nos aspetos relativos à demanda cognitiva relativa à 

aleatoriedade, considerando a compreensão de crianças e adultos para avaliar jogos justos 

e injustos. Para apoiar a análises, consideraremos os construtos do pensamento 

probabilístico defendidos por Jones (2006) que trata especificamente de independência 

de eventos. A Tabela 1 aponta as particularidades destes construtos. 

 

Tabela 1: Construtos do pensamento probabilístico referente à independência de 

eventos (Jones, 2006). 

IN
D

E
P

E
N

D
Ê

N
C

IA
 

Nível 1 

Subjetivo 

Nível 2 

Transitório 

Nível 3 

Quantitativo informal 

Nível 4 

Numérico 

- Considera que 

eventos consecutivos 

são sempre 

relacionados. 

- Possui crença difusa 

de que podem 

controlar o resultado 

de um evento. 

- Usa raciocínio 

subjetivo que impede 
qualquer foco 

significativo em 

independência. 

- Exibe confiança 
indevida na previsão 

de resultados 

sucessivos. 

- Mostra algum 

reconhecimento 

sobre se eventos 
consecutivos estão 

relacionados, ou 

não. 

-Usa frequentemente 
uma estratégia de 

“representatividade”, 

seja uma orientação 
de recência positiva 

ou negativa. 

- Reverte para o 

raciocínio subjetivo.  

- Reconhece quando o 

resultado do primeiro 

evento influencia ou 
não o resultado do 

segundo evento. Em 

situações de reposição, 

vê o espaço amostral 

como restaurado. 

- Diferencia, embora 

imprecisamente, 
eventos independentes 

e dependentes em 

“com” e “sem” 

situações de reposição. 

-Reverte para a 

representatividade. 

- Distingue eventos 

dependentes e 

independentes em 
situações de reposição e 

não-reposição, usando 

probabilidades numéricas 

para justificar seu 

raciocínio. 

- Observa os resultados de 

ensaios sucessivos, mas 
rejeita uma estratégia de 

representatividade. 

- Reluta ou recusa 

previsões de resultados 
quando os eventos são 

igualmente prováveis. 
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Na literatura, são poucos os trabalhos com foco na aleatoriedade e justiça (ou relacionado 

a outras demandas cognitivas). Um estudo realizado por Pratt (2000) utilizou um 

micromundo num jogo de computador para os sujeitos avaliarem o comportamento de 

objetos (roletas, dados, moedas), com a intencionalidade de verificar conhecimentos 

acerca da aleatoriedade por crianças com idade entre 10 e 11 anos. As crianças 

relacionaram a aleatoriedade a quatro características centrais: a ausência de estabilidade, 

a irregularidade, a imprevisibilidade e a justiça. Os resultados desta pesquisa apontaram 

para a relação entre aleatoriedade e justiça por parte das crianças. Paparistodemou, Noss 

e Pratt (2002), numa pesquisa com crianças com idade entre 6 e 8 anos, analisaram como 

elas poderiam organizar bolinhas de um jogo eletrônico (micromundo), de forma a 

puderem equiparar as chances de vencer das equipas, ou seja, pudesse tonar o jogo justo. 

Neste jogo, as crianças poderiam controlar o número, o tamanho e a posição das bolas 

das equipas, mas não teriam influência sobre a bola branca que saltava aleatoriamente. 

As crianças associaram uma organização justa do jogo a:i) movimento casual (falta de 

padrão); ii) movimento complexo; iii) simetria no posicionamento dos objetos das 

equipas; e iv) igualdade nos tamanhos dos objetos. Também Cañizares et al (2003), 

analisaram as concepções de alunos de 10  e de 14 anos de idade sobre jogos justos, 

através de entrevistas,  concluindo que os alunos acreditavam que jogo justo é sinónimo 

de resultados equiprováveis e, portanto, a dificuldade para a maioria dos alunos não era 

julgar se o jogo era justo ou não, mas sim, determinar se era ou não equiprovável.  

 

Contexto e metodologia do estudo 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla de doutoramento que se analisa 

a compreensão de crianças e de adultos (de baixa escolarização) acerca da justiça em 

jogos, considerando demandas cognitivas da probabilidade (Bryant & Nunes, 2012). 

Neste estudo focamo-nos na compreensão da aleatoriedade na avaliação de jogos justos 

e injustos, em conformidade com a perspetiva de crianças e adultos.  

O estudo foi realizado com 15 crianças e 15 adultos de escolas públicas do Brasil que 

nunca tiveram acesso a conteúdos formais de probabilidade. Os adultos participantes 

nesta pesquisa possuem o mesmo nível de escolaridade que as crianças, ou seja, eles 

estudam no 5.º ano, que corresponde ao último ano da primeira etapa do Ensino 

Fundamental. Os adultos fazem parte de um programa denominado Educação de Jovens 

e Adultos [EJA] que, no Brasil, procura dar oportunidade a jovens e adultos que não 

concluíram os seus estudos e regressaram à escola para novas experiências de ensino e 

aprendizagem.  

Para a recolha de dados optou-se pela realizaçao de uma entrevista clínica piageteana 

(Carraher, 1998) a cada um dos participantes do estudo, individualmente, em ambiente 

calmo e silencioso. Este tipo de entrevista possibilita refletir sobre as ações, respostas, 

escolhas e comportamento dos sujeitos acerca de uma determinada situação proposta para 

resolução. Traduz-se numa análise do raciocínio dos participantes, que exige inferência 

sobre o que está a ser dito. Assim, é importante que o pesquisador motive o participante 

à reflexão, pelo que a entrevista clínica, requer perguntas norteadoras que suscitem novas 

perguntas, em conformidade com as respostas de cada entrevistado, visando possibilitar 

reflexões mais aprofundadas. Para além disso, nestas entrevistas realizadas pela 

investigadora (primeira autora do texto), foram apresentados dois jogos aos participantes 

para explorarem a aleatoriedade e a justiça, que atendem à primeira demanda cognitiva 

da probabilidade defendida por Bryant e Nunes (2012): um jogo de Loto e outro de Bingo 
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(Figura 1). Os participantes tiveram a oportunidade de manusear os materiais para se 

familiarizarem com eles e com o seu funcionamento, antes de responderem às questões 

da entrevista. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para fins de 

análise. 

 

Figura 1: Contextos de jogos para entrevista clínica considerando aleatoriedade e justiça 

 

Para elaboração das situações que exploraram a aleatoriedade, consideramos justo um 

jogo em que todos os participantes têm as mesmas chances de ganhar. Assim, apenas a 

incerteza sobre os resultados não garante que um jogo seja justo. É necessário que haja 

equiprobabilidade nos resultados para que cada participante tenha iguais condições de 

vencer. Nesta ótica, as sequências, presentes nas cartelas dos jogos, por exemplo, 

Aleatoriedade e Justiça 

Jogo Justo Jogo injusto 

1- Num jogo de LOTO, há bolas 

numeradas de 1 a 90. Serão sorteadas 6 

bolas do saco. Veja as cartelas que os 

amigos receberam para participar do jogo. 

A cada bola sorteada, eles marcam o 

número correspondente na cartela. Ganhará 

quem completar mais rápido sua cartela. 

  Veja as cartelas de algumas 

crianças: 

 
16 18 20 

24 26 28 
Pedro 

                                                

6 12 27 

32 44 53 

 

Felipe 

 
1 2 3 

4 5 6 
  Ana 

 

 

Analise as  cartelas das crianças e 

responda: 

a) O jogo é justo para Pedro, Felipe e 

Ana? Justifique. 

b) Se você respondeu que era injusto o 

que poderia ser feito para torná-lo 

justo?  

2- A professora resolveu propor para seus 

alunos um jogo de Bingo diferente: num 

globo vazado foram colocadas apenas 30 

bolinhas numeradas de 1 a 30. Felipe 

colocou as bolinhas dentro do globo e 

verificou que embora elas tivessem o 

mesmo tamanho tinham “pesos” 

diferentes: umas “pesavam” mais e 

outras, menos. As que “pesavam” mais 

eram sorteadas com maior frequência. Ele 

notou que as mais “pesadas” pertenciam a 

números que tinham 2 em sua composição 

(por exemplo 21, 22, 23). 

Analise as cartelas que alguns colegas de 

Felipe receberam. 

15 30 16 

08 14 27 

 

Paula                                                            

12 02 20 

24 26 14 

 

André 

 

 

Analise as cartelas das crianças e 

responda:  

a) Você acha que o jogo é justo para 

Paula e André? Por quê? 

b) Se você julgou a situação injusta, o 

que poderia ser feito para torná-la 

justa?  
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precisam ser aleatórias e os aleatorizadores precisam de ser honestos. Uma sequência 

aleatória não se caracteriza pela sua ‘aparência’, se ordenada ou desordenada e se 

sequenciada ou sem padrão aparente, mas sim pela forma como ela foi produzida. Assim, 

a sequência 3, 4, 5, 6 é tão aleatória quanto 5, 87, 24, 13, desde que, cada um dos números 

tenha a mesma probabilidade de ser sorteado e que aleatorizadores utilizados para 

produzir a sequência, sejam honestos. Nestas condições, para avaliar a justiça, crianças e 

adultos precisam compreender quando uma sequência é ou não aleatória. Para Bennett 

(2003) a impossibilidade de obter, com antecipação, sucesso desejável nos jogos de azar 

representa um importante aspecto de uma sequência aleatória – a imprevisibilidade. Dessa 

forma, a aleatoriedade garante que não exista nenhum esquema de jogo, nenhuma regra 

ou fórmula capaz de determinar elementos específicos da sequência, que, assim é 

aleatória (Bennett, 2003). Esta condição é chamada de justiça, ou melhor dizendo, jogo 

justo. O jogo da Loto usado neste estudo pode ser considerado um jogo justo, uma vez 

que cada participante possui igual probabilidade de ganhar, pois os aleatorizadores são 

honestos e os participantes possuem apenas uma cartela cujos números são equiprováveis 

de serem sorteados. O jogo do Bingo, por sua vez, é considerado injusto, pois as 

probabilidades de vencer dos participantes são diferentes, considerando que os 

aleatorizadores não são honestos (alguns números têm maior probabilidade de serem 

sorteados que outros) e as cartelas beneficiam mais um jogador do que outro. 

A análise dos dados, de natureza descritiva e interpretativa (Wolcott, 2009), foca-se em 

inferências traduzidas a partir das respostas dos participantes do estudo sobre a 

aleatoriedade e justiça, durante a entrevista. Para analisar os dados, consideramos as 

demandas cognitivas da probabilidade defendidas por Bryant e Nunes (2012) no que se 

refere à aleatoriedade e os construtos do pensamento probabilístico referente à 

independência de eventos propostos por Jones (2006). Em conformidade com o conjunto 

de dados obtidos nas entrevistas, classificamos as respostas dos alunos em três categorias: 

1- respostas corretas, que apresentam argumentos coerentes do ponto de vista conceitual; 

2- respostas parcialmente corretas, cujas justificativas não são completamente adequadas 

conceitualmente; e 3- respostas incorretas. Apresentamos excertos das respostas dos 

participantes para evidenciar a análise feita que considera a diversidade de respostas 

obtidas nas entrevistas. Os participantes adultos deste estudo foram identificados como 

A1, A2, A3...A15 e as crianças como C1, C2, C3...C15, para garantir o anonimato.  

 

Resultados 

As figuras seguintes (Figura 2 e 3) mostram os resultados das respostas das crianças e dos 

adultos quando indagados sobre o jogo da Loto: se é justo ou injusto. Os participantes 

que o avaliaram corretamente, ou seja, que consideraram o jogo justo, apresentaram 

justificativas que foram classificadas como corretas ou parcialmente corretas. Os 

estudantes que consideraram o jogo injusto ou apresentaram justificativas equivocadas 

(mesmo que tenham considerado inicialmente o jogo justo), tiveram suas respostas 

classificadas como incorretas. 

  

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

130 

 
 

 

Figura 2: Resultados da avaliação de jogo justo por crianças 

 

 

 

Figura 3:  Resultados da avaliação de jogo justo por adultos 

 

Para avaliar a justiça do jogo 1 (Loto), os participantes deveriam analisá-lo, observando 

o contexto, inclusive as cartelas dos jogadores. Poucos participantes (três crianças e um 

adulto) foram capazes de julgar o jogo como justo e ao mesmo tempo apresentar uma 

justificativa correta para esse julgamento. Observou-se que as justificativas incorretas 

apresentadas por ambos os grupos (adultos e crianças), muitas vezes remetiam à 

incompreensão da equiprobabilidade presente nas sequências aleatórias. 

Os participantes que julgaram corretamente o jogo como justo e que apresentaram 

justificativas corretas, informaram por exemplo: “Pode ser, porque qualquer um pode 

ganhar. Qualquer um tem a mesma chance de ganhar. Pode ser na sorte” (C3);  “Sim. 

Porque é uma questão de sorte, né? Acho que todos têm a mesma chance de ganhar 

porque tem todos esses números aqui no saco, né?” (C5); “É justo. Acho que qualquer 

um pode ganhar. O que eu pegar, se não servir para o Felipe pode servir para o Pedro. 

Tem que arriscar... um tem o outro não tem. Tirando a pedrinha qualquer um desses pode 

ganhar” (A2). Estes participantes parecem não terem sido influenciados pela aparente 

diferença nas sequências dos números apresentados nas cartelas (16-18-20-24-26-28; 6-

12-27-32-44-53; 1-2-3-4-5-6), como os que consideraram o jogo injusto. Eles julgaram 
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corretamente que todos os jogadores (Pedro, Felipe e Ana) teriam as mesmas chances3, 

ou seja, que qualquer um dos três jogadores poderia vencer, pois tinham iguais condições 

de ter as suas sequências de números sorteadas.  

Algumas respostas foram consideradas parcialmente corretas, pois embora incluam 

algum elemento importante, como por exemplo, algo que remetesse a regras, eles 

julgavam que as chances eram diferentes. É o caso de C8 e A11 que afirmam:  

Acho justo, porque os três estão com uma cartela. Felipe tem mais chances de 

ganhar que os outros porque tem os números mais altos. Ana tem menos 

chance porque os números dela são muito baixos e muito dificilmente ela vai 

ganhar, não vai vir os números dela, porque eles são iniciais. (C8) 

Aí depende da sorte da pessoa; é um jogo. É justo porque é um sorteio. Mas 

Ana tem menos chance porque número dela é baixo. (A11) 

C8, corretamente, informou que era justo porque os três possuíam uma cartela, ou seja, 

ninguém tinha mais cartelas que o outro, e esta conclusão diz respeito às regras do jogo. 

Apesar de afirmar ser justa a situação, a criança incorretamente julgou que há mais chance 

de saírem os números de maior valor absoluto. A11 associa o jogo à sorte, aparentando 

remeter a decisão para a incerteza presente na situação, mas ao mesmo tempo julga que 

Ana tem menor chance por ter números com valor menores. 

As respostas incorretas, quase sempre, tiveram relação com a incompreensão de 

sequências aleatórias, de que é exemplo a resposta de A1, ou com o equívoco no 

entendimento quanto à equiprobabilidade presente na situação, por crenças que números 

maiores ou menores têm maior probabilidade de sair num sorteio aleatório, evidente na 

resposta de C1. 

Acho que não. Porque aqui tá em ‘frequência’ e aqui não está em ‘frequência’. 

Se fosse em frequência ia estar 16, 17, 18, 19, 20, 21. Os números aqui é 

maior, os daqui é mais baixo. Acho que não é justo não, porque jogaram mais 

pedra pequena pra Ana. Ela pode até ganhar. Se for numeração mais alta quem 

ganha aqui é Felipe. Todo jogo que acho que não sai número seguido 

frequente... não sai. Eles jogam no diferenciado. É muito raro sair assim por 

exemplo, 44, 45 e 46. Quando cai assim, só cai 2 números seguidos. (A1) 

: Não. O de Ana está ‘seguindo’. É injusto para ela porque os números dela é 

mais menor e o dos outros é mais maior. Felipe tem mais chances de ganhar 

porque tem os números maiores. É o mais fácil de ganhar porque o pequeno 

é mais difícil de sair. (C1) 

 Diversos adultos e crianças tomaram como elemento central da avaliação da justiça no 

jogo a observação das sequências (aleatórias) das cartelas que, para muitos, foi 

considerada não equiprovável e, portanto, não aleatória. Muitas pessoas têm dificuldades 

em avaliar uma sequência aleatória, em função da falta de compreensão acerca da 

independência de eventos. Na perspectiva apresentada neste texto, quando falamos em 

independência de eventos, consideramos que cada novo ensaio, cada peça da Loto ou 

bolinha do bingo ou face de um dado ou bolas da caixa, mantém iguais chances de serem 

sorteadas e não há influência interna ou externa que conduza a um ou outro resultado. 

 
3 Neste texto, o termo chance terá o mesmo sentido de probabilidade, por ser uma expressão mais familiar 

de crianças e adultos, independente de estudos específicos ou não em probabilidade. 
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Cada ensaio é independente do anterior ou posterior e, assim, formam-se sequências 

aleatórias.  

 Esta incompreensão de que cada resultado de uma experiência aleatória é independente 

do anterior ou do posterior, fez com que as crianças e também adultos façam julgamentos 

equivocadoss sobre uma sequência aleatória, imaginando, por exemplo, que Felipe (com 

alternância de números: 6, 12, 27, 32, 44, 53) teria mais chances que Ana (com a 

sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6). Este facto é evidente em adultos que acreditam que ao jogar 

na lotaria é mais provável sair sequências desordenadas do que ordenadas, uma 

incompreensão das sequências aleatórias que frequentemente se identifica mesmo em 

adultos letrados. 

 As figuras 4 e 5 sintetizam os resultados atribuídos pelos participantes à 

pergunta referente ao jogo do Bingo: Você acha que o jogo é justo para Paula e 

André? Por quê?. Neste jogo, a resposta correta seria avaliá-lo como injusto, pois há 

aleatorizadores (bolinhas) com massa maior, comprometendo a equiprobabilidade 

dos resultados. 

 

 

Figura 4: Resultados da avaliação de jogo injusto por crianças 

 

 

 

 

 Figura 5: Resultados da avaliação de jogo injusto por adultos 

 

No jogo do Bingo, há 30 bolinhas no globo (numeradas de 1 a 30). No entanto, as bolinhas 

que têm o algarismo 2 na sua composição possuem massa maior, logo, uma maior 

probabilidade de sair quando o globo é girado. Tal situação, parece ter sido bem 
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observada pelos estudantes que, desde o Jogo 1, na sua maioria, apontavam a condição 

‘chances iguais vs chances diferentes’ como condição principal para um jogo justo e 

injusto respectivamente. Na situação apresentada, as cartelas dos jogadores Paula (15, 30, 

16, 8, 14, 27) e André (12, 2, 20, 24, 26 e 14), possuíam quantidades diferentes de 

números formados pelo algarismo 2 e esta condição pareceu óbvia para boa parte dos 

estudantes. Das 12 crianças que responderam corretamente ao questionamento, 

apresentaram justificações como: “Não. Esse aqui (André) tá mais fácil de ganhar. Porque 

ele tem 2, 12, 20, 24 e 26 e ela não tem com número 2. Tem só o 27. Não é justo para 

Paula porque ela não tá com muita chance de ganhar” (C1) e “Não, porque ele tem mais 

números com o número de 2. Vai sair mais o número dele. André tem mais vantagem” 

(C15). 

Dos 11 adultos que também julgaram o jogo como injusto, 9 apresentaram justificativas 

corretas, como por exemplo: 

Acho que não, porque algo tem de errado no globo. Porque a mais pesada cai 

mais, as pesadas vai expulsar a ‘maneira’ (leve). Tá mais provável pra André 

ganhar porque as mais pesadas tá com número 2 e aqui tem mais 2 e aqui só 

tem um 2: o 27. Quem vai se dar bem aqui é André. (A1) 

Não, porque André vai levar vantagem. A bola do número 2 toda vez vai cair 

primeiro, a de André. A bola mais pesada joga a mais leve pra cima. André 

tem 5 e Paula só tem um. Ela não tem chance de ganhar. (A12) 

No entanto, diferentemente das crianças, alguns adultos apresentaram argumentos 

incoerentes para a injustiça no jogo,  como é o caso de A8 que afirmou: “Não. Porque as 

pedras saem mais número alto, não é? Aqui tem mais vantagem porque os números é 

maior, é mais, né?” e A9 que defendeu: “É justo para Paula, porque tem os números mais 

altos. Não é justo pra André”. As crenças intuitivas consolidadas sobre os resultados de 

números específicos, como por exemplo, ‘os números maiores’, impossibilitaram alguns 

sujeitos adultos de perceberem que a influência das bolinhas mais ‘pesadas’ é que deveria 

ser considerada e não a sorte para saírem números maiores ou menores.  

Os participantes que apresentaram respostas incorretas, considerando equivocadamente 

que o jogo seria justo, usaram como argumentos para justificar suas escolhas: 

(i) o fato de haver alguma possibilidade4 para ambos os jogadores ganharem, 

mesmo sendo evidentes a vantagem e as chances para um determinado jogador: “Mesmo 

ele tendo mais chance é um jogo justo. Ela também pode ganhar, tem possibilidade” 

(A10).  

(ii) porque as cartelas tinham os números que estavam no globo e esta condição 

(regra) era justa: “É questão de sorte e tem o número até 30 e aqui não tem mais que 30. 

Aqui tem 15, 16, 8, 14 e 27 e 30, então ele não vai pegar outras bolas que não estão. Eu 

acho que é justo por causa disso. E ela também tem 12, 2 que não passam de 30” (C4). 

Quando questionados sobre o que fazer para tornar um jogo que foi inicialmente avaliado 

como injusto, num jogo justo, os participantes consideraram as compreensões que eles 

tinham sobre jogo justo e procuraram, quase sempre, a equiprobabilidade na situação. 

Para os que julgavam que os números em sequência tinham menos chances de sair, eles 

propunham mudar a cartela de Ana por números “mais aleatórios”, significando, por 

 
4 Para os participantes o termo possibilidade algumas vezes estava associado à probabilidade ou à chance 
de vencer. No entanto, em outros casos, significava a observância apenas de casos favoráveis (elementos 

que compõem as possibilidades do evento), sem a relação com o conjunto referente aos casos possíveis, 

ou seja, sem a relação proporcional. 
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exemplo, mais misturados. Alguns participantes sugeriram distribuir os números menores 

(de Ana) para as outras cartelas, pois assim teria equilíbrio, ou ainda trocar a cartela de 

Ana. Toda intencionalidade, nestes casos era tornar as chances iguais para os 

participantes. No Jogo 2 (Bingo), diversas sugestões foram apresentadas, como: cartelas 

semelhantes para os jogadores, deixar as bolas com ‘pesos’ iguais ou usar um juíz para 

retirar as bolas com maior massa. No entanto, o A6 preferiu manter o jogo injusto e 

informou “Deixa assim mesmo. Injusto. Quem ganhar, ganhou. Se botar por igual, vai 

ficar empate, então deixa assim mesmo”. Esta resposta revela que entende que todo jogo 

é injusto e conduz a um único vencedor, e caso as condições sejam justas, haverá empate. 

Analisando a compreensão de aleatoriedade e justiça nos dois jogos (Loto e Bingo), 

observa-se que em alguns casos, crianças, e especialmente adultos, apresentaram, embora 

com pouca frequência, argumentos não matemáticos para justificar escolhas sobre a 

avaliação dos jogos, como por exemplo: “Cada um faz o que gosta de fazer. É justo pra 

quem gosta. Pra quem não gosta não é” (A13); “Acho que Ana tem mais chance porque 

ela é mais inteligente, mas não sei o porquê” (A9); e “É um jogo interativo, para 

educação. É para se divertir, é justo. Acha que todos têm a mesma chance” (C13).  

 

Conclusões 

De uma forma geral, a maioria dos participantes associou jogo justo à equiprobabilidade, 

ou seja, às chances iguais dos jogadores ganharem o jogo, o que se verificou também na 

pesquisa de Cañizares (2003). No entanto, percebe-se que esta condição não foi unânime, 

pois alguns participantes consideraram que se o jogador tivesse alguma possibilidade de 

ganhar, mesmo que as chances fossem pequenas, o jogo seria justo. Alguns estudantes 

recorreram também a regras, mesmo que não tenham usado especificamente esta 

nomenclatura. Eles elencavam alguma condição inerente ao jogo que deveria ser seguida 

ou acatada por todos os jogadores. A sorte foi evidenciada por alguns participantes, e esta 

condição parece relacionar-se com a incerteza dos resultados. 

A expectativa de irregularidade numa sequência aleatória leva muitos adultos a se 

confundirem e a considerarem as sequências sem um padrão específico como mais 

provável, aproximando-se do comportamento evidenciado pelas crianças, tal como 

observado por Bryant e Nunes (2012). Estes pesquisadores referem a ‘heurística da 

representatividade’, em que as pessoas tendem a ver sequências inconsistentes e 

desordenadas como característica da aleatoriedade. No presente estudo também foram 

observados tais fatos. 

Em conformidade com os níveis do pensamento probabilístico presente em Jones (2006) 

e que trata do construto ‘independência’, o Nível 1, denominado subjetivo está 

relacionado às crianças que apresentaram predisposição para julgar os eventos 

consecutivos como sempre relacionados. O Nível 2, considerado transitório, mostra 

algum reconhecimento sobre eventos consecutivos. Nesta perspectiva, observou-se que 

os estudantes envolvidos no presente estudo se encontram nos Níveis 1 e 2, 

respectivamente o nível subjetivo e transitório, verificado nas suas justificações, como 

C2 que afirmou que “os primeiros números são mais difíceis de pegar”. Neste argumento 

repousa uma compreensão de que os eventos estão relacionados, ou seja, os menores, por 

terem valores baixos, saem menos que os de valor mais alto. Semelhante pensamento teve 

C15 que argumentou: ”Ana é mais difícil de ganhar, pois são seis números em fileira” e 

A6 que informou: ”Felipe tem mais chance, ele tem os números mais altos, quando se 

joga assim só cai mais na alta”. Estes estudantes parecem não perceber a imparcialidade 
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das leis do acaso (Bennett, 2003) ao estabelecerem alguma relação de dependência ou de 

alguma forma de ligação entre os ensaios. 

O resultado do jogo injusto (Bingo) apresentou um número de respostas corretas 

substancialmente maior do que o jogo justo (Loto), tanto por adultos como por crianças. 

Possivelmente porque o jogo justo (Loto) envolveu análise de sequências aleatórias, que 

necessitava da compreensão de independência de eventos que pode ser comprovadamente 

complexa para as pessoas, de uma forma geral (Bryant e Nunes, 2012; Jones, 2006). E o 

jogo injusto (Bingo) salientava claramente a ‘injustiça’ dos aleatorizadores e o possível 

benefício que teria um dos jogadores em função da ‘desonestidade das bolinhas’. 

Estudos de Pratt (2000) apontaram que as crianças julgaram que a aleatoriedade estava 

relacionada à: i) impossibilidade de ser controlado; ii) imprevisibilidade; iii) 

irregularidade e; iv) justiça. Neste estudo observou-se que a irregularidade também se 

relacionou à aleatoriedade, ou seja, alguns participantes (tanto crianças como adultos) 

consideraram sequências irregulares como sendo aleatórias (Jogo 1 – Loto). A justiça, é 

vista em maior escala pelas crianças como uma forma de garantir a equidade, ou seja, de 

garantir que todos tenham as mesmas chances de ganharem o jogo. A impossibilidade de 

ser controlado e a imprevisibilidade (têm raízes na incerteza que é a essência da 

aleatoriedade. Tais elementos também apontados na pesquisa de Paparistodemou, Noss e 

Pratt (2002) foram também observados, no presente estudo em justificações que faziam 

referência a:” pode sair qualquer número”, ”não dá pra saber quem vai ganhar”, entre 

outras. Estes dados aproximam-se de resultados apontados pelos estudos de Pratt (2000).  

O esquema da figura seguinte, mostra a síntese da compreensão de adultos e crianças 

sobre jogos justos e injustos considerando a aleatoriedade, no estudo aqui analisado. 

 

 
Figura 6: Compreensão de jogos justos e injustos por crianças e adultos 

 

Não se observou diferença, em termos de compreensão dos temas aqui discutidos, por parte dos 

adultos em comparação com as crianças. Desta forma,  o estudo parece confirmar as ideias de 

Fischbein (1987) de que as intuições primárias das crianças acerca da probabilidade, que são 

fruto de experiências informais mas nem sempre coerentes conceitualmente, realmente 

necessitam de uma intervenção por meio do ensino para evoluírem para compreensões mais 

consistentes. Embora a vivência e a experiência dos adultos seja substancialmente maior que  

as das crianças, eles não conseguiram apresentar compreensões conceitualmente mais 

evoluídas. Ao contrário, as crenças enraizadas, produto de suas percepções sobre a vida e os 
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jogos, produziram respostas que estavam, algumas vezes, numericamente e qualitativamente 

aquém das respostas das crianças. 
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Resumo: O projeto MatÉvora foca-se na exploração de conexões entre a Matemática e a 

Arquitetura de Évora, procurando desocultar a Matemática presente nos edifícios e 

espaços da cidade, revelando-se assim a importância desta ciência nas simetrias das 

fachadas, formas, tamanho, entre outros aspetos evidentes nas criações e construções. Um 

dos pontos essenciais do projeto é, pois, a construção de tarefas a propor aos alunos que 

contribuam para favorecer o estabelecimento das conexões. 

Este artigo tem como objetivo analisar o potencial de tarefas desenvolvidas no âmbito do 

projeto MatÉvora para o estabelecimento de conexões matemáticas com a Arquitetura, 

procurando estabelecer relações entre as características das tarefas propostas e as 

conexões que os alunos foram capazes de revelar ao lhes responder. A investigação 

desenvolveu-se ao longo de seis meses, durante os quais foram elaboradas e testadas 

tarefas diversas em contexto de 1.º ciclo. 

As tarefas que elaboramos evidenciaram algum potencial para o estabelecimento de 

conexões, mas também a necessidade de adaptações. Como características férteis 

evidenciaram-se a colocação de questões abertas que solicitam aos alunos descrições do 

que observam, bem como que se projetem como arquitetos para resolver problemas. 

Revelou-se ainda importante que as questões promovam o recurso a representações 

múltiplas, pois muitos alunos têm dificuldade em responder quando tentam desenhar 

edifícios com uma perspetiva tridimensional. 

 

Palavras-chave: Tarefas matemáticas; Conexões matemáticas; Arquitetura; Cidade de 

Évora; “Olhar matemático”. 

 

1. Introdução  

O NCTM (2007) elegeu as conexões como um processo matemático-chave, referindo que 

a sua exploração contribui para suprimir as barreiras com que a escola trata habitualmente 

as diferentes áreas (Roth, 2014). Uma estratégia promotora do sucesso é a aposta nas 

conexões matemáticas com outras disciplinas (Williams et al., 2016) ou com situações de 
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contextos reais, permitindo dar a conhecer o poder da Matemática como ferramenta para 

intervir e interpretar a realidade quotidiana envolvente (Pierce & Stacey, 2006). 

O projeto MatÉvora5 é um projeto de desenvolvimento curricular que pretende 

proporcionar aos alunos experiências matemáticas nas quais tenham a oportunidade de 

reconhecer a Matemática como uma área de conhecimento relevante na interpretação e 

construção do mundo, contribuindo assim para que os alunos apreciem e valorizem o 

papel desta ciência (ME, 2018). Para tal, explora as conexões da Matemática com a 

Arquitetura da cidade de Évora, desafiando os alunos a desocultar a Matemática presente 

nas construções arquitetónicas e a usar a Matemática para resolver problemas associados 

a essas construções. Essa exploração tem vindo a concretizar-se, na maior parte dos casos, 

com visitas das turmas a locais/edifícios da cidade, previamente identificados e 

selecionados pela equipa em função do potencial que apresentam para a exploração das 

conexões matemáticas, que se concretizam com a realização de tarefas específicas. 

Um dos aspetos essenciais do projeto é a construção de tarefas a propor aos alunos que 

contribuam para favorecer o estabelecimento das conexões. Tendo em conta que as tarefas 

constituem um instrumento essencial estruturante das aprendizagens (Canavarro & 

Santos, 2012), tomámos este aspeto como fundamental no projeto. Embora em Portugal 

exista alguma investigação sobre o design de tarefas (Brocardo et al., 2014), a 

investigação não tem mostrado dar muita atenção ao design de tarefas dedicadas à 

exploração de conexões. 

Este artigo tem como objetivo analisar o potencial de tarefas desenvolvidas no âmbito do 

projeto MatÉvora para o estabelecimento de conexões matemáticas com a Arquitetura, 

procurando estabelecer relações entre as características das tarefas propostas e as 

conexões que os alunos foram capazes de estabelecer ao lhes responder. Para a 

concretização deste objetivo de investigação concorrem as questões seguintes: 

1. Que tipo de conexões são potenciadas pelas tarefas? 

2. Que conhecimentos matemáticos emergem da resolução das tarefas? 

3. Que representações são convocadas na resolução das tarefas? 

 

2. Enquadramento teórico 

2.1. Conexões matemáticas com a Arquitetura 

As conexões matemáticas vão muito mais além do estabelecimento de ligações, 

articulações e associações (Pierce & Stacey, 2006). “O grande propósito das conexões é 

que ampliem a compreensão das ideias e dos conceitos que nelas estão envolvidos e, 

consequentemente, permitam aos alunos dar sentido à Matemática e entender esta 

disciplina como coerente, articulada e poderosa” (Canavarro, 2017, p. 38). 

O NCTM (2007) identifica quatro tipos de conexões: entre conceitos matemáticos, entre 

diferentes temas matemáticos, entre a Matemática e outras áreas do conhecimento e entre 

a Matemática e a vida quotidiana. As duas primeiras remetem-nos para as conexões 

dentro da Matemática, enquanto as últimas encaminham-nos para conexões entre a 

 
5 A equipa do projeto MatÉvora, coordenado por Ana Paula Canavarro, mantém uma página de Facebook 

que pode ser consultada em https://www.facebook.com/pages/category/Education-

Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-
255076811819850/   



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

141 
 
 

Matemática e aquilo que lhe é externo, dando sentido e utilidade aos conhecimentos 

matemáticos, pois permitem apreciar o seu valor (Pierce & Stacey, 2006).  

É nas conexões com a Matemática e aquilo que lhe é externo que surge o presente 

trabalho, onde é reconhecido por Williams (1998) a associação entre a Matemática e a 

Arquitetura quando refere: “Se a Matemática não tivesse sido inventada, os arquitetos tê-

la-iam inventado eles mesmos” (p. 17). As conexões entre a Matemática e a Arquitetura 

constituem uma oportunidade de exploração fértil onde se recorre naturalmente a 

representações múltiplas (NCTM, 2017) e se convocam conceitos presentes nos dois 

domínios (Hourigan & Leavy, 2017). 

Ao retomarmos aos tempos antigos encontramos as cabanas como o abrigo do homem, 

os templos destinados ao culto divino (Glancey, 2001), bem como as pirâmides Egípcias 

com uma construção numérica com significado religioso (González, 1970). Williams 

(1998) menciona que, de uma perspetiva filosófica, a Matemática é considerada como 

pensamento “puro”, “o mais próximo que um ser humano pode chegar do Divino” (p. 12), 

considerando que é por este motivo que muitos arquitetos desenvolveram ideias 

matemáticas nas suas construções, dando significado às crenças culturais sobre o cosmo. 

Williams (1998) descreve a arquitetura do Panteão de Roma como um exemplo da 

utilização da Matemática como forma de dar expressão às crenças culturais, salientando 

que naquela época, as formas geométricas perfeitas tinham um grande e rico simbolismo. 

Ao longo do tempo, o Homem deixou diversas marcas arquitetónicas que são possíveis 

de identificar nos edifícios, devido às formas, às linhas curvas e retas, às 

semicircunferências ou semicírculos, às colunas e pilares, às simetrias, entras outras 

características físicas (Rodrigues, 2002). Nos diferentes estilos arquitetónicos torna-se 

possível observar a relação entra a Matemática e a Arquitetura.  

2.1.1. Projetos sobre conexões entre a Matemática e Arquitetura 

São diversos os projetos desenvolvidos com foco no estabelecimento de conexões entre 

a Matemática e a Arquitetura, tornando-se fontes de inspiração para a construção das 

tarefas desenvolvidas ao longo da nossa investigação. No Quadro 1 apresentamos alguns 

estudos onde a Matemática e a Arquitetura se relacionam, realizados nos últimos dez 

anos. 

Quadro 1: Projetos sobre conexões entre a Matemática e a Arquitetura. 

Autor e data Título Ideias principais 

Soygenis & Erktin 

(2010) 

Juxtaposition of 

architecture and 

mathematics for 

elementary school 

students 

Desenvolvimento do programa 

Archimath que tem como objetivo 

integrar a arquitetura no currículo. 

Leavy & Hourigan 

(2015) 

Budding Architects: 

Exploring the designs 

of pyramids and 

prisms 

Observar e compreender as 

diferentes características dos prismas 

e das pirâmides com recurso a 

diferentes materiais. Os alunos foram 

desafiados a imaginar que eram 

arquitetos. 
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Rozestraten, 

Raphael, & Colli 

(2017) 

Matemática, 

Arquitetura e Design: 

Transgredindo 

fronteiras 

Construção de um projeto e de uma 

disciplina que tem como finalidade o 

estabelecimento de conexões entre a 

Matemática, a Arquitetura e o 

Design.  

Hourigan & Leavy 

(2017) 

Using architecture as a 

contexto to enhance 

students’ 

understanding of 

symmetry 

Aprendizagem do conceito de 

simetria através da observação e do 

estudo de edifícios culturais. 

Armand, Cumino, 

Pavignano, 

Spreafico, & Zich 

(2018) 

 

 Geometry and 

Origami to Share 

Cultural Heritage: 

Results of the 

Experimentation “The 

King and the 

Origami” at the Royal 

Residence of Venaria 

Aprendizagem da matemática, em 

específico da geometria, com recurso 

a origami, ao mesmo tempo que se 

visita, observa e caminha pelo 

património cultural.  

 

Os projetos apresentados no Quadro 1 mostram exemplos de diversas formas de trabalhar 

com os alunos aprendizagens matemáticas através do estabelecimento de conexões. 

Embora cada projeto tenha os seus objetivos, uma das conclusões que lhes é comum é 

que o contexto no qual as tarefas são desenvolvidas pode ser usado para motivar os 

alunos, pois um contexto do mundo real justifica a necessidade de observar e resolver 

aquilo que lhes é pedido (Leavy & Hourigan, 2015), sendo o motor de incentivo à 

resolução de problemas que para eles faz sentido no real (Hourigan & Leavy, 2017). 

2.2. Tarefas matemáticas e conexões 

A aprendizagem dos alunos resulta de dois fatores principais, nomeadamente: a atividade 

que realizam e a reflexão que efetuam sobre ela (Bishop & Goffree, 1986). De acordo 

com Ponte (2005) uma tarefa é o objetivo da atividade, dado que quando se está envolvido 

numa atividade se está a realizar uma certa tarefa. 

Umas das mais importantes decisões do professor é a seleção das tarefas que propõe, dado 

que são o ponto de partida para as experiências de aprendizagem dos alunos (Gafanhoto 

& Canavarro, 2012). O NCTM (1991) realça a importância de o aluno desenvolver tarefas 

matemáticas válidas que caracterizam de acordo com três aspetos: conteúdo matemático 

presente na tarefa, os alunos a que se dirige e os modos de aprendizagem matemática que 

proporcionam. Assim, as tarefas deverão ter presente as orientações curriculares, 

evidenciando uma “Matemática sólida e significativa”, ajudando os alunos a desenvolver 

processos matemáticos e a compreender o que é fazer Matemática (Canavarro & Santos, 

2012). Canavarro e Santos (2012) salientam a importância de os alunos desenvolverem 

tarefas matemáticas desafiantes, uma vez que “desenvolvem as suas compreensões e 

aptidões matemáticas, estimulam-nos a estabelecer conexões e a desenvolver um 

enquadramento coerente para as ideias matemáticas, apelam à formulação e resolução de 

problemas e ao raciocínio matemático e promovem a comunicação sobre a matemática” 

(p. 99). 
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Ponte (2005) identifica quatro dimensões que definem as tarefas matemáticas, 

nomeadamente: grau de estruturação, grau de desafio matemático, relação com a 

realidade e duração de realização. No que concerne ao grau de desafio matemático e ao 

grau de estrutura, as tarefas podem variar entre desafio “reduzido” e “elevado” e entre 

estrutura “aberta” e “fechada” (Ponte, 2005, p. 17). Tendo em conta estas características, 

Ponte (2005) identifica quatro tipos diferentes de tarefas, nomeadamente: os problemas, 

os exercícios, as investigações e as de exploração. A Figura 1 permite-nos visualizar de 

forma rápida as características dos diferentes tipos de tarefas tendo em conta o grau de 

desafio matemático e o grau de estrutura. 

 

Figura 1. Diferentes tipos de tarefas (Ponte, 2005, p. 8). 

 

Com base na Figura 1, podemos verificar que: os problemas caracterizam-se por serem 

desafiantes e por serem tarefas fechadas; os exercícios são considerados como 

contemplando um grau de desafio reduzido e grau de abertura fechado; as investigações 

são identificadas como tendo um grau de desafio elevado e de estrutura aberta; e a 

exploração é caracterizada por ter um reduzido grau de desafio e por ser de estrutura 

aberta. 

Existem outros aspetos relevantes das tarefas que são: o contexto da tarefa e a sua 

duração. O contexto pode ser diversificado, variando entre contexto da realidade e 

contexto puramente matemático (Ponte, 2005). O NCTM (2007) refere que é importante 

que as tarefas em contexto real mobilizem os conhecimentos prévios dos alunos e 

apresentem situações realistas e sem artificialidade. No que diz respeito à duração da 

tarefa, a sua realização pode variar entre duração curta ou longa (Ponte, 2005). 

2.2.1. Representações convocadas nas respostas às tarefas 

As tarefas têm outro aspeto relevante na sua caracterização que diz respeito às 

representações matemáticas a que apelam (Goldin & Shteingold, 2001). As 

representações são elementos essenciais na compreensão de conceitos e relações 

matemáticas, na comunicação de conhecimentos, na explicação de raciocínios, na 

identificação de conexões e na aplicação da Matemática a problemas reais (Goldin & 

Shteingold, 2001). Portanto, há a necessidade de criar momentos em que os alunos 

tenham a oportunidade de contactar com diferentes tipos de representações matemáticas 

(NCTM, 2007). 

A abordagem às conexões matemáticas favorece outras práticas de ensino promotoras do 

sucesso dos alunos (NCTM, 2017), entre as quais se destaca o uso de representações 

múltiplas (Canavarro, 2017). As representações são um processo matemático essencial 

(NCTM, 2007) e uma forma de descrever física e mentalmente conceitos e a “inter-
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relação entre estes e outras ideias” (Tripathi, 2008, p. 178). O NCTM (2017) identifica 

cinco tipos de representações: física, contextual, visual, verbal e simbólica, as quais se 

interrelacionam (Figura 2). 

 

Figura 2. Representações matemáticas (NCTM, 2017, p. 25). 

O uso de representações múltiplas permite aceder a um conceito através de diversas 

lentes, tornando-se possível a sua compreensão de forma mais completa e articulada 

(Tripathi, 2008). 

No que diz respeito à Arquitetura, é possível compreender como a Matemática é relevante 

na escolha das formas, suas disposições espaciais e dimensões, que compõem os edifícios. 

Por sua vez, os edifícios constituem eles próprios concretizações de representações físicas 

de conceitos matemáticos que estão em contexto, e podem ser representados por imagens, 

ao qual correspondem explicações verbais e/ou simbólicas. 

 

3. Metodologia 

O estudo apresentado faz parte de uma investigação mais alargada que se insere no projeto 

MatÉvora, que visa compreender como podem as conexões entre a Matemática e a 

Arquitetura de Évora proporcionar uma aprendizagem da Matemática de qualidade aos 

estudantes. Trata-se de um estudo de natureza interpretativa que se concretiza através da 

modalidade de design research (Gravemeijer & Cobb, 2013), com base na realização de 

experiências de ensino em diferentes contextos, mas com uma conjetura de partida 

comum que se divide em duas dimensões: a dimensão de conteúdo e a dimensão 

pedagógica (Confrey & Lahance, 2000). A dimensão de conteúdo assume que a 

aprendizagem da Matemática através do estabelecimento de conexões entre a Matemática 

e a Arquitetura proporciona a compreensão de conceitos matemáticos variados e o 

desenvolvimento de capacidades matemáticas (Hourigan & Leavy, 2017). A dimensão 

pedagógica valoriza a realização de tarefas de exploração, num ambiente de cooperação 

e partilha, e toma a discussão de diferentes produções matemáticas como via para a 

construção de conhecimento partilhado (Canavarro, 2011). 

Ao longo da investigação prevê-se a realização de três ciclos de design devido às 

observações e análise que são efetuadas de cada aula, com fim à adequação das tarefas 

seguintes, adotando-se uma postura permanente de análise retrospetiva e projetiva 

(Gravemeijer & Cobb, 2013), de forma a ajustar o design. No presente estudo, 

apresentamos a análise dos dados referentes ao primeiro ciclo do design research 

(Gravemeijer & Cobb, 2013) que foram recolhidos durante um período de seis meses, em 

2018/2019, em três turmas de 1.º ciclo de diferentes escolas do ensino público. A 

experiência de ensino decorreu em duas turmas de 2.º ano, com 24 e 26 alunos, e uma 
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turma de 4.º ano, com 28 alunos. Estas turmas eram regulares no que diz respeito à 

aprendizagem da Matemática, com alunos com características diferenciadas, e que não 

costumavam desenvolver trabalho com ênfase nas conexões matemáticas. 

A experiência de ensino explorou tarefas especialmente concebidas pela equipa do 

MatÉvora, que se juntava semanalmente para construir e preparar todas as tarefas 

matemáticas propostas aos alunos. A equipa desenhava as tarefas numa semana, estas 

eram experimentadas com os alunos na semana seguinte e, seguidamente, realizava-se 

uma reflexão com vista à regulação do que seria a próxima tarefa, dando assim lugar aos 

microciclos do design research (Gravemeijer & Cobb, 2013). Ao longo desses 

microciclos, a equipa do projeto MatÉvora foi desenhando e adequando as questões das 

tarefas com o intuito de maximizar o seu potencial, no que se refere ao estabelecimento 

de conexões e de aprendizagens realizadas pelos alunos. As tarefas desenhadas eram 

diferentes entre si, adequadas às turmas e aos conteúdos programáticos que estavam a ser 

trabalhados. Contudo, apresentavam uma estrutura base igual, ou seja, procuravam iniciar 

com uma questão aberta que incentivava a observação do espaço/edifício a ser trabalhado 

(exemplo: “Descreve o que observas.”), dando oportunidade aos alunos de desenvolver o 

seu próprio “olhar matemático”, de seguida prosseguiam com questões fechadas que 

dirigissem a sua atenção para os conhecimentos que pretendíamos abordar e terminava 

com uma questão problema ou de investigação (exemplo: “Imagina que és arquiteto. 

Como seria esse edifício se…”). 

Os alunos respondiam no local às questões colocadas na tarefa e, em geral a tarefa 

concluía-se em sala de aula, com as discussões das resoluções e a produção de conclusões 

coletivas, numa prática de ensino exploratório (Canavarro, 2011). 

Ao longo do primeiro ciclo do design research (Gravemeijer & Cobb, 2013) a turma do 

2.º ano (26 alunos) realizou quatro tarefas matemáticas e as outras duas turmas (2.º e 4.º 

ano) realizaram cinco tarefas. Para apresentar nesta comunicação foram escolhidas duas 

tarefas realizadas numa das turmas do 2.º ano (24 alunos). Os Quadros 2 e 3 apresentam 

de forma breve as tarefas selecionadas, encontrando-se em anexo os respetivos 

enunciados. 

 

Quadro 2: Tarefa em análise: “Quantos “elementos” existem no Teatro?”. 

Quantos “elementos” existem no Teatro? 

Questões Conteúdos Local 

1. Descreve como é a fachada do Teatro 

Garcia de Resende. 

2. Quantas portas tem o Teatro? 

Justifica. 

(…) 

7. Imagina que a nossa turma vai assistir 

a uma peça de teatro. Se assistirem 

sentados na plateia todos os alunos da 

nossa turma, acompanhados pelas 

Professoras, será que ainda sobra 

espaço para outra turma assistir à peça 

de teatro na plateia? Se sim, quantas 

crianças poderiam assistir? 

Contagem das 

janelas, portas, 

camarotes e cadeiras  

Processos eficazes 

de contagem 

Teatro Garcia de 

Resende (exterior 

e interior) 
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Quadro 3: Tarefa em análise: “Quantas colunas teria o Templo Romano original?” 

 

Quantas colunas teria o Templo Romano original? 

Questões Conteúdos Local 

1. Descreve como é o Templo Romano. 

2. Quantas colunas encontras no Templo 

atualmente? 

(…) 

6. A partir do que observas hoje do 

Templo Romano, desenha, recorrendo 

a figuras geométricas, como imaginas 

que seria quando foi construído. 

O processo de medir 

Efetuar estimativas 

Representar 

Templo Romano 

 

 

A recolha de dados apoiou-se nas técnicas de observação e análise documental. Os 

suportes de recolha de dados foram o registo fotográfico e as gravações áudio. Foram 

também recolhidas as produções dos alunos, as quais se analisaram tendo em conta o 

objetivo do presente estudo. A análise teve como base referenciais teóricos que permitem 

concluir sobre as três questões de investigação, nomeadamente que tipo de conexões 

potenciam as tarefas: conexões internas à matemática ou conexões com outras áreas 

(NCTM, 2007; Pierce & Stacey, 2006); que conhecimentos matemáticos surgem: 

domínio dos números e operações e da geometria e medida (MEC, 2013; ME, 2018); e 

que representações são convocadas na resolução das tarefas: física, contextual, visual, 

verbal e simbólica (NCTM, 2017). 

 

4. Resultados 

4.1. Tarefa: Quantos “elementos” existem no Teatro? 

A tarefa em análise foi concretizada junto do edifício do Teatro Garcia de Resende, tendo 

a fase de conclusão e sistematização das aprendizagens sido realizada na sala de aula. 

O Teatro Garcia de Resende (Figura 3) é um dos mais volumosos edifícios em Évora 

construído no século XIX. 

 

Figura 3. Fachada do Teatro Garcia de Resende. 

Ao iniciar a realização da tarefa, a professora pediu aos alunos que se sentassem em frente 

ao Teatro, posteriormente distribui os enunciados e pediu que respondessem à primeira 

questão: “Descreve como é a fachada do Teatro Garcia de Resende.” 
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Foi possível identificar quatro diferentes tipos de resposta. Onze alunos efetuaram a 

contagem dos elementos presentes na fachada no edifício, nomeadamente das janelas, 

portas, arcos, varandas, realizando o registo da sua resposta como é possível observar o 

exemplo da Figura 4. 

 

 

Figura 4. Resolução dos alunos com base na contagem. 

 

Um aluno respondeu da mesma forma, contudo iniciou a sua análise referindo o que o 

edifício representava, estabelecendo conexões entre várias áreas, como é possível 

observar na Figura 5. 

 

Figura 5. Resolução apresentada por um aluno com elementos matemáticos e não 

matemáticos. 

 

Nove alunos não efetuaram a contagem dos elementos do edifício, no entanto desenharam 

as formas que identificaram na sua fachada utilizando a representação visual (NCTM, 

2017), como é possível observar na Figura 6. 
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Figura 6. Resolução apresentada pelos alunos através da representação visual. 

 

Apenas dois alunos recorreram à contagem dos elementos e ao desenho das formas, 

fazendo emergir os seus conhecimentos ao nível do domínio dos números e operações 

(contagem) e da geometria (formas) (MEC, 2013, ME, 2018), como é possível observar 

na Figura 7. 

 

Figura 7. Resolução apresentada por dois alunos onde diferentes conhecimentos. 

 

Em seguida, os alunos responderam às questões seguintes que se caracterizam por serem 

de estrutura fechada. Os alunos não apresentaram dificuldades em responder às questões, 

que focavam conhecimentos matemáticos que já tinham emergido nas respostas à 

primeira questão da tarefa. 

A última questão presente na tarefa caracterizava-se por ser uma questão tipo problema, 

em que era pedido aos alunos que descobrissem quantos lugares sentados sobravam na 

plateia se a sua turma e as respetivas professoras estivessem sentadas a assistir a uma peça 

de teatro. Os alunos não evidenciaram dificuldades, resolvendo o problema em dois 

passos: contagem do número de cadeiras, que já era pedido na questão fechada anterior e 

subtração do número total de cadeiras pelo número de alunos e professoras da turma, 

como é possível observar na Figura 8. Apenas três alunos não resolveram a questão. 

 

Figura 8. Resolução apresentada na última questão da tarefa. 

 

4.2. Tarefa: Quantas colunas teria o Templo Romano original? 

A tarefa em análise foi realizada em frente ao Templo Romano, tendo sido a fase de 

conclusão e sistematização das aprendizagens realizada na sala de aula. 

O Templo Romano encontra-se no centro histórico da cidade de Évora e é classificado 

como Património Mundial da UNESCO. 
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Ao iniciar a realização da tarefa a professora começou por pedir aos alunos que se 

sentassem em frente ao Templo (Figura 9). Posteriormente, distribuiu os enunciados e 

pediu que respondessem à primeira questão: “Descreve como é o Templo Romano.” 

 

 

Figura 9. Alunos a observar o Templo 

 

Na primeira questão foi possível identificar dois tipos diferentes de resposta, através das 

produções dos alunos. A maioria dos alunos respondeu à primeira questão descrevendo o 

Templo com base em factos históricos e na descrição do material que o compõe, como é 

possível observar na Figura 10. 

 

. 

Figura 10. Resoluções dos alunos com conexões com outras áreas. 

 

Cinco alunos responderam de forma idêntica, no entanto acrescentaram à sua descrição 

elementos matemáticos caracterizadores do Templo, como é possível observar na Figura 

11. Estes alunos conseguiram estabelecer conexões entre a Matemática e aquilo que lhe 

é externo, identificando formas, tamanhos e efetuando a contagem do número de colunas 

que constituem o Templo. 
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Figura 11. Resoluções dos alunos com base em elementos históricos e matemáticos. 

 

Perante a primeira questão aberta, os alunos identificaram elementos matemáticos no 

Templo, nomeadamente a forma da base do templo, das colunas e das pedras, o tamanho 

das pedras e do Templo (geometria e medida) e a contagem das colunas (números e 

operações). Os alunos estabeleceram conexões entre a Matemática e aquilo que lhe é 

externo através da observação livre do Templo Romano. 

Nas questões seguintes, que se caracterizam por serem de estrutura fechada, os alunos 

não apresentaram dificuldades em responder, tal como na tarefa anterior, uma vez que 

focavam conhecimentos matemáticos que emergiram na primeira questão. 

A última questão da tarefa “Quantas colunas teria o Templo Romano original?” propunha 

aos alunos: “A partir do que observas hoje do Templo Romano, desenha, recorrendo a 

figuras geométricas, como imaginas que seria quando foi construído”. 

Com base na análise das produções dos alunos, verificou-se que apenas sete alunos 

responderam a esta questão, evidenciando alguma dificuldade na sua resposta, em 

específico na representação visual, através do desenho do Templo como eles imaginariam 

que seria. A maioria dessas respostas está incompleta, verificando-se a grande dificuldade 

dos alunos em desenhar a planta de um edifício. Verifica-se a tentativa dos alunos de 

desenharem o Templo como imaginavam que seria através do desenho de um dos seus 

lados, da sua planta, da sua planta rebaixada e através de uma perspetiva 3D, como é 

possível observar na Figura 12. 

 

 

Figura 12. Desenho dos alunos de como imaginavam que seria o templo antigamente. 
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5. Conclusão 

O Quadro 4 ilustra a análise das duas tarefas descritas tendo em conta as questões de 

investigação. Os números presentes no quadro significam o número de resoluções dos 

alunos onde emergiram conexões, conhecimentos e/ou representações. 

 

Quadro 4: Resultados obtidos através da análise das tarefas. 

 Quantos “elementos” existem no 

Teatro? 

Quantas colunas teria o 

Templo Romano original? 

Tipo de questões 

 

Questões de 

investigação 

Questão 

inicial  

aberta 

Questão   

final 

 problema 

Questão 

inicial  

 aberta 

Questão   

final 

 problema 

Conexões 

Com a 

matemática 

(22) 

Com outras 

áreas (1) 

Com a 

matemática 

(23) 

Com outras 

áreas (0) 

Com a 

matemática 

(10) 

Com outras 

áreas (13) 

Com a 

matemática 

(7) 

Conhecimentos 

Contagem (12) 

Formas (9) 

Contagem e 

formas (2) 

Contagem (23) 

Subtração (20) 

Contagem (1) 

Formas (6) 

Tamanho (4) 

Formas (7) 

Representações 
Visuais (11) 

Simbólica (9) 

Simbólica (20) Verbal (23) 

Simbólica (2) 

Visuais (7) 

 

Relativamente à primeira questão de investigação “Que tipo de conexões são potenciadas 

pelas tarefas?” é possível concluir que os alunos estabelecem conexões com a Matemática 

e com outras áreas (NCTM, 2007; Pierce & Stacey, 2006), sobretudo na primeira questão 

das tarefas, por esta se tratar de uma questão aberta, pouco estruturada e pouco dirigida. 

No que concerne à segunda questão de investigação “Que conhecimentos matemáticos 

emergem da resolução das tarefas?” verifica-se que os alunos convocam explicitamente 

diversos conhecimentos, fazendo emergir uma variedade de conceitos que abrangem 

diferentes áreas da Matemática. Ao pedir aos alunos que descrevam aquilo que observam, 

verificou-se a emergência de conhecimentos matemáticos, como é possível constatar na 

resolução dos alunos presente na Figura 6. Nesse exemplo são convocados conceitos da 

geometria e medida, através do desenho das formas dos elementos e dos números e 

operações, através da contagem dos diferentes elementos. Os dados recolhidos revelam 

que esta questão dá a oportunidade de os alunos trabalharem em números e operações e 

em geometria e medida (MEC, 2013; ME, 2018), convocando conceitos que muitas vezes 

na sala de aula são abordados de forma não contextualizada. 

No que diz respeito às representações (NCTM, 2017) que são convocadas verificou-se 

que os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com representações matemáticas, em 
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especial a representação visual que se traduziu através do desenho das formas geométricas 

observadas nos edifícios, assim como a representação simbólica através do registo das 

contagens e cálculos efetuados e a representação verbal como forma de descrever o 

edifício, em especial, o Templo Romano. 

Assim, em jeito de conclusão, sublinhamos as potencialidades da estrutura das tarefas 

produzidas no projeto MatÉvora. Iniciar as tarefas com questões abertas e pouco dirigidas 

permite a emergência de conexões entre a Matemática e outras áreas, assim como de 

diferentes conhecimentos matemáticos de diversas áreas da matemática que se registam, 

principalmente, através de representações visuais, simbólicas e verbais. 

As questões mais focadas que se seguem nas tarefas, aproximam-se de questões tipo 

exercícios, e têm a função de clarificar e consolidar os conhecimentos matemáticos que 

emergem de imediato na primeira questão (“descreve o que observas”). 

A última questão presente nas tarefas é uma questão problema. No entanto, concluiu-se 

que o problema presente na tarefa “Quantos ’elementos’ existem no Teatro?” era 

demasiado fechado, sendo pouco desafiador para os alunos, que o resolveram 

rapidamente, e sem convocar necessariamente algumas conexões. Em contrapartida, a 

última questão presente na tarefa “Quantas colunas teria o Templo Romano original?”, 

que desafiava os alunos a imaginarem que eram arquitetos, tornou-se demasiado 

complexa. Os alunos evidenciaram dificuldades no desenho a três dimensões de um 

edifício. Esta situação permite-nos concluir que esta questão é demasiado exigente para 

alunos do 1.º ciclo, alertando-nos para a necessidade de a adequar. Consideramos que será 

pertinente desafiar os alunos a desenhar a fachada de um edifício, e/ou os elementos que 

o constituem, no plano bidimensional ou, em alternativa, construir um modelo do edifício 

em 3D, recorrendo à representação física. 

Conclui-se que a estrutura das tarefas desenvolvidas, que se organiza por iniciar com uma 

questão de “descreve”, seguida de questões focadas e finalizada com uma questão 

“imagina”, potencia o estabelecimento de conexões matemáticas com a Arquitetura e com 

outras áreas, fazendo emergir diferentes conhecimentos e diversas representações. 
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Anexo 1 

 

Tarefa – Quantos “elementos” existem no Teatro? 

 

 

Desloca-te ao Teatro Garcia de Resende e descobre a matemática por lá escondidinha... 

 

1. Descreve como é a fachada do 

Teatro Garcia de Resende. 

 

2. Quantas portas tem o Teatro? 

Justifica. 

 

3. Quantas janelas tem o Teatro? 

Justifica. 

 

 

Agora, depois de entrares no Teatro 

Garcia de Resende, observa em teu redor ... 

 

4. Quantos andares de camarotes tem o 

Teatro? 

 

5. Quantos camarotes tem o Teatro? 

  

6. Quantas cadeiras tem a plateia do 

Teatro? 

 

7. Imagina que a nossa turma vai assistir a uma peça de teatro. Se assistirem sentados 

na plateia todos os alunos da nossa turma, acompanhados pelas Professoras, será 

que ainda sobra espaço para outra turma assistir à peça de teatro na plateia? Se 

sim, quantas crianças poderiam assistir? 

 

  

Figura 13 – Fachada frontal do Teatro Garcia de Resende. 

Figura 2 - Sala de Espetáculo do Teatro Garcia de Resende. 
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Anexo 2 

 

Tarefa – Quantas colunas teria o Templo Romano original? 

 

Desloca-te ao Templo Romano e procura a matemática dos nossos antepassados... 

 

3. Descreve como é o Templo Romano. 

 

 

 

4. Quantas colunas encontras no Templo 

atualmente? 

 

 

 

5. Quantas colunas teria o Templo quando foi construído? Explica como pensaste. 

 

 

 

6. Mede o comprimento e a largura do Templo a partir de uma unidade de medida à 

tua escolha e estima, a partir dos valores encontrados, quanto medirá a altura do 

Templo. 

 

 

 

7. Que sólidos geométricos identificas no Templo? 

 

 

 

8. A partir do que observas hoje do Templo Romano, 

desenha, recorrendo a figuras geométricas, como 

imaginas que seria quando foi construído. 

 

  

Figura 14 - Templo Romano 

Figura 2 - Templo Romano 
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Aprendizagem fora da sala de aula. 

 

A importância de uma aprendizagem contextualizada, que faça sentido, seja duradoura e 

privilegie as conexões é evidenciada por vários documentos orientadores para o ensino e 

aprendizagem da matemática escolar (e.g. NCTM, 2014). Resolver tarefas fora da sala de 

aula pode contribuir para uma aprendizagem ativa, que permite melhorar não só o 

desempenho académico nas áreas curriculares envolvidas, mas também outras 

capacidades e competências importantes a nível do desenvolvimento pessoal, social e 

emocional dos alunos (Taylor & Parsons, 2011).  

Tendo por base estes princípios, desenvolveu-se um estudo, durante um ano letivo, com 

uma turma do 3º ano de escolaridade para compreender o contributo dos contextos não 

formais no envolvimento e aprendizagem dos alunos. Elaboraram-se e implementaram-

se três trilhos (Cross, 1997) com tarefas matemáticas enquadradas em elementos dos 

contextos não formais. Parte dessas tarefas envolveu conteúdos escolares da área de 

estudo do meio físico, natural e social. De acordo com a classificação de Ponte (2014), as 

tarefas são de natureza diversificada, prevalecendo os problemas, as explorações e os 

exercícios. 

Tendo por base algumas tarefas, nesta comunicação pretende-se responder às seguintes 

questões: 1) como se carateriza o desempenho dos alunos na resolução de tarefas 

matemáticas enquadradas no património local; e 2) como se envolvem nestas experiências 

de aprendizagem em contextos não formais. 

Optou-se por uma metodologia de natureza qualitativa, do tipo interpretativo, no design 

estudo de caso. Os dados,  recolhidos através da observação participante, de registos dos 

alunos, de entrevistas e gravações em áudio e em fotografia, foram organizados em duas 

dimensões: 1) desempenho na realização das tarefas, onde se analisaram aspetos relativos 

à compreensão, mobilização de conhecimentos, estratégias de resolução, representações 

e a comunicação; e 2) envolvimento nas experiências de aprendizagem, a nível 

comportamental e afetivo.  
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O poster faz referência aos seguintes aspetos: introdução, enquadramento teórico, 

metodologia, alguns exemplos de tarefas realizadas pelos alunos ao longo de um trilho, 

principais conclusões e referências bibliográficas.  

A figura 1 ilustra os alunos em atividade em algumas tarefas do trilho da vila. 

 

 

 

Na imagem mais à esquerda, os alunos medem o comprimento dos arcos grandes e 

pequenos da ponte que lhes permitirá estimar a largura do leito do rio. Na imagem 

seguinte, determinam a largura e o comprimento da porta da torre da cadeia para darem 

indicação dos metros quadrados de madeira necessários para fazer uma porta se 

substituição. Na terceira imagem, analisam o painel de azulejos para descobrir há quantos 

séculos se deu o acontecimento nele retratado e identificam um processo rápido para 

contar o número de azulejos existente. Na imagem da direita, fazem uma estimativa da 

área da figura oval existente na vedação de um jardim. Estas imagens são ilustrativas do 

empenho, colaboração e foco dos alunos para responder ao solicitado. 

Relativamente ao desempenho na resolução das tarefas, os alunos envolveram-se na 

recolha de dados para a resolução, esclareceram dúvidas e mobilizam os conhecimentos 

das áreas curriculares envolvidas. Registaram-se conexões dentro e fora da matemática, 

embora fossem fomentadas pelas próprias questões. As estratégias para compreender e 

resolver as tarefas foram variadas, predominando as dramatizações, sempre que se 

aplicava. As listas organizadas, tabelas, desenhos e esquemas só foram utilizadas quando 

solicitadas. As representações utilizadas foram maioritariamente ativas ou simbólicas. A 

comunicação oral foi espontânea e rica, decorrente da interação, mas a comunicação 

escrita teve que ser incentivada e orientada de modo a transparecer a forma de pensar.  

No global, salienta-se o envolvimento cognitivo dos alunos, uma vez que as suas opções 

e estratégias foram no sentido de encontrar respostas plausíveis para cada situação. A 

nível comportamental registou-se foco nas orientações, solicitações e nos detalhes dos 

locais, assim como empenho e colaboração. A nível afetivo destaca-se o interesse e a 

satisfação manifestada em relação a vários aspetos como os locais, as tarefas e a 

colaboração.  Os locais por serem agradáveis, terem elementos de interesse, 

proporcionarem bem-estar e liberdade de movimento. O tipo de tarefas por serem 

diferentes das habituais, por envolverem diversas áreas curriculares e o meio local, por 

fomentarem a interação com o meio e com os colegas, tornando-os mais autoconfiantes. 

Uma grande parte dos alunos mostrou preferência por tarefas mais desafiantes, como 

concluiu Crowder (2010), embora os mais inseguros tivessem uma opinião diferente. 

Registaram-se alguns sinais de ansiedade e frustração, relacionadas com o receio de não 

conseguir resolver as tarefas, por falta de conhecimento ou tempo, e desconhecer o que 

os espera na tarefa seguinte.  

Em síntese, a resolução de tarefas matemáticas em contextos não formais da localidade 

dos alunos parece ter um papel importante no desenvolvimento de capacidades como a 

interação e comunicação e na procura autónoma de estratégias de compreensão e de 

resolução da tarefa. As aprendizagens realizadas revelaram-se duradouras e foram para 

além da matemática, uma vez que houve evidências de múltiplas aprendizagens sobre o 

Figura 1. Sequência de imagens ilustrativas dos alunos em atividade no trilho da vila. 
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meio local, como aconteceu noutros estudos (e.g. Fägerstam & Bloom 2013). Sobressaiu 

o envolvimento afetivo, em particular o interesse e a satisfação relacionados com a 

possibilidade de trabalhar colaborativamente, com as oportunidades que as tarefas e os 

contextos não formais proporcionam, nomeadamente observar, interagir e sentir liberdade 

e bem-estar. A este propósito, Fägerstam (2012), com base nas perceções dos alunos e 

professores, afirma que poder “ver, sentir e fazer” fora da sala de aula, acrescenta uma 

nova dimensão ao processo de ensino e aprendizagem comparativamente com as 

situações de sala de aula que se baseiam apenas em livros. 
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Muitos dos desafios atuais da educação, em particular do ensino da Matemática, prendem-

se na forma como operacionalizar o currículo em concordância com todas as orientações 

curriculares. O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória assume-se como 

um documento de referência que emana os princípios, visão, valores e as áreas de 

competência a desenvolver pelos alunos (ME, 2017). Associado a este documento 

existem outras orientações curriculares, nomeadamente as Aprendizagens essenciais.  

Os professores de diferentes áreas curriculares são incentivados a uma gestão curricular 

sincronizada, permitindo assim uma mais ampla contextualização das aprendizagens por 

parte dos alunos. Neste âmbito as necessidades das turmas são identificadas e constituem-

se como um ponto de partida para a seleção de tarefas/projetos que sirvam os propósitos 

de ensino da Matemática em articulação com outras áreas do saber. 

Neste póster apresento o projeto “O peso do nosso lixo” desenvolvido com uma turma no 

8.º ano no estudo do tema Geometria e Medida, no tópico Áreas e volumes, numa 

abordagem à Economia Circular - uma estratégia de sustentabilidade que assenta na 

redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. O trabalho foi 

desenvolvido num Domínio de Autonomia Curricular e integrou as disciplinas de 

Matemática, Ciências Naturais, Físico-Química e Cidadania. Embora este seja um projeto 

interdisciplinar, o foco deste estudo é a identificação das conexões matemáticas 

estabelecidas, através das representações utilizadas pelos alunos durante o seu trabalho 

no projeto.  

A metodologia utilizada é qualitativa de carácter interpretativo, onde assumo o papel de 

professora e investigadora. A opção por esta metodologia prende-se com o facto de estar 

a estudar um fenómeno no seu ambiente natural, na tentativa de lhe atribuir sentido 

(Denzin & Lincoln, 1994).  

O trabalho foi realizado com uma turma do 8.º ano, de 18 alunos, que acompanho desde 

o 7.º ano de escolaridade no Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Em sala de 

aula procedi à recolha das produções dos alunos e à observação participante traduzida 

nalgumas notas de campo.  

Este projeto surgiu depois de um debate em sala de aula. Os alunos decidiram que seria 

importante estudar a quantidade de lixo produzida e as medidas que seriam importantes 

implementar para minimizar o impacto do lixo produzido.  

mailto:sandraggnobre@gmail.com
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Os alunos trouxeram embalagens com diferentes formatos e, em grupo, efeturam as 

medições necessárias e calcularam áreas de superfícies e volumes de sólidos, conforme 

ilustro na Figura 1. 

 

Figura 1. Alunos em grupo a medir e a calcular áreas de superfícies e volumes de 

sólidos. 

 Neste processo de determinação de áreas de superfícies e volumes de sólidos, os grupos 

de trabalho depararam-se com diversos problemas. Alguns desses problemas prenderam-

se com a ausência da medida do raio da base das embalagens cilíndricas, a ausência das 

alturas de triângulos dadas as medidas dos comprimentos dos lados, assim como o cálculo 

da área de superfícies e volume de troncos de cone (sólido desconhecido para estes 

alunos) que identificaram na parte superior de muitas garrafas.  

Estes problemas surgiram naturalmente, tendo sido o reconhecimento dos elementos 

neles envolvidos e o estabelecimento de relações entre eles, utilizando o simbolismo 

algébrico, um passo fundamental para a sua resolução. Em muitas situações os alunos 

recorreram ao Teorema de Pitágoras, bem como à escrita e resolução de equações do 1.º 

grau, conforme apresento na Figura 2. 

 

Figura 2. Exemplo da produção de um grupo de trabalho para o cálculo do volume de 

uma garrafa de água. 
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Nestes procedimentos os alunos estabeleceram conexões de natureza variada, 

nomeadamente entre a Geometria e a Álgebra na escrita das equações e dentro da Álgebra 

durante os processos de resolução. O estabelecimento de conexões, através do recurso à 

escrita e resolução de equações, revelou-se um processo rápido e bastante útil na 

resolução destes problemas, conforme é defendido por Yerushalmy (2006). O recurso a 

diferentes representações apoiou os alunos na organização do seu raciocínio, na 

explanação das suas estratégias e na obtenção das respostas necessárias, ideias também 

defendidas pelo NCTM (2007). 

No final do projeto os grupos apresentaram os seus trabalhos e ideias a implementar 

conforme tinha ficado estabelecido. 
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Introdução 

A proficiência do aluno em conexões matemáticas é um elemento muito relevante na sua 

aprendizagem, enquanto futuro professor de matemática. Procurámos investigar o quanto 

se afere esta proficiência no processo de seleção de alunos dos cursos de licenciatura de 

Ensino de Matemática (LEM) em Angola, mais concretamente nos testes de acesso. Dito 

de outra maneira, procurámos responder a seguinte questão: Qual é o grau de aferição do 

nível de proficiência dos alunos candidatos à LEM em Angola no que diz respeito à 

terceira norma das conexões matemáticas? 

Enquadramento teórico 

O aluno é considerado proficiente no critério conexões, quando as conexões ou 

observações matemáticas são reconhecidas como ligando tanto a matemática como a 

situação na tarefa (Armitage, 2019). Para o National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM) (2000), do nível pré-escolar ao 12.º ano, os currículos devem habilitar os alunos 

em relação às três normas das conexões matemáticas: (i) reconhecer e utilizar conexões 

entre ideias matemáticas; (ii) compreender como ideias matemáticas interconectam-se e 

construir umas sobre as outras para produzir um todo coerente; e (iii) reconhecer e aplicar 

a matemática em contextos fora dela. Quanto à terceira norma, as experiências sobre a 

matemática escolar a todos os níveis devem incluir oportunidades de aprender matemática 

trabalhando com problemas em contextos extra matemáticos. Estas conexões podem ser 

feitas com outras áreas do conhecimento e com o quotidiano dos alunos. Do 9.º ao 12.º 

ano os alunos devem utilizar a matemática com segurança para explicar aplicações fora 

dela. 

Para a Mathematical Association of America (MAA) (2010), os testes de seleção podem 

ser um componente eficaz de um processo abrangente de seleção. O desenvolvimento de 

instrumentos de teste não é um processo trivial, devendo os testes: medir habilidades de 

raciocínio matemático desenvolvidas; enfatizar expetativas realistas e correntes; evitar 

foco único em habilidades de cômputo; incorporar tecnologia apropriada; e utilizar 

métodos de testagem apropriados. 

Os exames de acesso estão previstos no artigo 5.º do Decreto Presidencial n.º 3/17, de 

26/01. Na alínea a) do artigo 7.º, estão previstos para a primeira semana de fevereiro. 

Sobre testes de seleção, Carlson, Madison e West (2015) afirmam que “o PCC [Prontidão 

do Conceito de Cálculo] é um instrumento de múltipla escolha com 25 itens que pode ser 

usado como um teste de admissão ao Cálculo e para avaliar a eficácia da instrução do 
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nível de Pré-Cálculo” (p. 209). O teste PCC [Calculus Concept Readness (CCR), em 

inglês] é feito com base na taxonomia de 23 itens de PCC e “dez [dos seus 25] itens estão 

situados num contexto aplicado (ou problemas com texto)” (p. 215). 

Metodologia 

Com uma investigação de natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa, descritiva 

e interpretativa do problema, com procedimentos assentes em pesquisa bibliográfica, na 

análise documental e entrevistas a docentes envolvidos nos testes de acesso, um ou dois 

docentes por instituição, considerámos a base teórica acima descrita na análise a 13 testes 

de matemática para acesso a 13 cursos de LEM nas seguintes instituições: Escola Superior 

Pedagógica (ESP) do Bengo, ESP do Bié, ESP do Cuanza Norte, ESP da Lunda Norte, 

ESP do Namibe, Escola Superior Politécnica (ESPol) da Lunda Sul, ESPol de Malanje, 

ESPol do Zaire, Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED)-Benguela, ISCED-

Cabinda, ISCED-Huíla, ISCED-Luanda e ISCED-Uíge. Os 13 cursos correspondem a 

76,5% dos 17 cursos de LEM existentes em 17 instituições públicas de ensino, em 17 das 

18 províncias de Angola. Como se constata em Ministério do Ensino Superior, Ciência, 

Tecnologia e Inovação da República de Angola (MESCTI) (2017, 2018a, 2018b), as 

instituições privadas de ensino superior não têm nem cursos de LEM nem cursos de 

licenciatura em Matemática. 

Investigámos 13 dos 17 testes aplicados, no ano académico 2019, amostra significativa 

da população de testes de acesso, embora a intenção inicial fosse fazer um censo. Apesar 

de nalgumas instituições, em função do número de alunos que se candidatam a uma vaga 

e do funcionamento da LEM em dois regimes — regular e pós-laboral —, ter-se aplicado 

até três variantes, estamos a considerar apenas um teste de acesso por curso e por 

instituição. As variantes dos testes têm estruturas semelhantes, o que torna as suas 

diferenças pouco significativas do ponto de vista da análise que nos propusemos fazer. 

 

Discussão  

Classificámos o número de questões como baixo, de 1 a 8, médio, de 9 a 17, ou alto de 

18 a 25. Apenas o teste D (Tabela 1) tem um número alto (entenda-se bom) de questões, 

20. Os testes A, B, G, H, K, L e M têm um número médio de questões. Os testes C, E, F, 

I e J têm um número baixo de questões. 

Classificámos a aferição no grupo Problemas com Texto como baixa, de 1 a 3, média, de 

4 a 7, ou alta, de 8 a 10 questões. O teste G alcançou o médio, os demais estão abaixo. 

 

Tabela 5: Problemas com texto, dentro e fora do contexto matemático 

GRUPOS DE QUESTÕES 
TESTES DE ACESSO 

A B C D E F G H I J K L M 

Total de Questões no Teste 10 13 4 20 5 4 13 10 7 4 13 9 10 

Problemas com Texto 0 0 2 1 1 1 4 0 2 1 1 0 1 

Problemas com Texto Fora do 
Contexto Matemático 

0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
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Constatámos um número baixo de problemas com texto, excepto no teste G. Os testes de 

acesso à LEM fazem uma baixa aferição do nível de proficiência dos alunos no que à 

terceira norma sobre conexões matemáticas diz respeito. A aferição do nível de 

proficiência dos alunos em conexões matemáticas — novato, aprendiz, praticante e perito, 

segundo os Exemplars (2016) — proporciona um referencial importante sobre o nível de 

preparação dos alunos, futuros professores de matemática, para a LEM. Permite medir o 

quanto, em sede de resolução de problemas, os alunos são capazes de relacionar ideias 

matemáticas e de relacioná-las com ideias fora da matemática. Permite medir o quanto os 

alunos são capazes de reconhecer no seu quotidiano a presença de ideias matemáticas. 

Este quadro, de diagnóstico do nível de preparação do aluno e consciência deste sobre o 

seu nível de preparação, propiciaria o surgimento e o desenvolvimento de atividades, 

paralelas à frequência do primeiro ano de LEM, conducentes à elevação do nível de 

preparação dos alunos ajustadas à situação de cada um, respeitando o Princípio da 

Avaliação da Matemática Escolar do NCTM (2000). 

 

Considerações finais 

Concluímos que os testes de acesso aos cursos de LEM em Angola fazem uma baixa 

aferição do nível de proficiência dos alunos, quanto à terceira norma das conexões 

matemáticas. Esta lacuna faz com que se perca uma oportunidade de se melhorar o 

diagnóstico sobre o nível com que os alunos, futuros professores de matemática, 

ingressam na LEM, o que melhor permitiria definir ações conducentes à elevação do seu 

nível mais ajustadas à realidade de cada aluno. Os testes de acesso são desfasados uns dos 

outros no que diz respeito ao tempo de duração, quantidade de questões, conceitos 

aferidos e profundidade de aferição. O processo de elaboração de testes de acesso à LEM 

em Angola tem sido desenvolvido de maneira trivial, não enfatizando expetativas realistas 

e correntes. 
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1. Objetivo de investigação: 

A investigação tem como objetivo analisar como as crianças resolvem problemas em 

contexto e as aprendizagens de Números e Operações que revelam. Este objetivo irá ser 

respondido através da análise de uma tarefa, realizada nas ruas da cidade de Évora. Tanto 

a tarefa como os locais onde foi realizada, foram pensados e estruturados cuidadosamente, 

de forma a conduzir a turma para o desenvolvimento de noções matemáticas.  

 

2. Revisão literatura 

As conexões são um elemento essencial no percurso escolar, oferecendo diversas formas 

de explorar a Matemática, as suas ideias, tarefas e conceitos (Carreira, 2010). As 

potencialidades das conexões passam essencialmente por: contribuir para uma 

compreensão mais profunda e duradoura da Matemática; entendê-la como uma atividade 

que faz sentido; contribuir para o sucesso dos alunos e reconhecer a sua utilidade. 

Segundo NCTM (2008), a resolução de problemas é parte integrante, objetivo e um meio 

para toda a aprendizagem da matemática. 

Um modelo simplificado de resolução de problemas passa por interpretar o problema, 

elaborar e executar um plano e analisar a resposta. Pólya estipulou estratégias, para 

conseguirmos destrezas utéis na resolução de problemas, de forma a chegar ao resultado: 

“Fazer uma simulação/dramatização; Fazer tentativas; Reduzir a um problema mais 

simples; Descobrir um padrão; Fazer uma lista organizada; Trabalhar do fim para o 

princípio.” (Boavida, Paiva, Cebola, Vale, & Pimentel, 2008, p. 23). 

Os conteúdos de Números e Operações deverão ser abordados de forma gradual, de modo 

a que os alunos aperfeiçoem e compreendam os números, trabalhem mentalmente e 

reflitam sobre os mesmos. Através de experiências diversificadas, os alunos poderão 

compreender de forma segura o sistema de numeração decimal e os vários conceitos 

(NCTM, 2008) 

O contexto da tarefa que será analisada neste estudo, potencia aprendizagens 

significativas. Para além do trabalho com conexões e resolução de problemas, as crianças 

têm a oportunidade de fazer e aprender matemática na cidade onde residem. Desta forma, 

há um aumento do interesse e da motivação das crianças, assim como, a redescoberta da 

sua cidade. Segundo Bivar, Grosso, Oliveira e Timóteo (2013), é importante que as 

crianças nos primeiros anos de escolaridade, aprendam os diversos temas em estudo de 

forma gradual, a partir de uma abordagem concreta e experimental. 
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3. Metodologia 

A modalidade utilizada na investigação foi design research, que se insere num paradigma 

interpretativo (Gravemeijer & Cobb, 2013). De acordo com Hevner et al. (2004), citado 

por Silva & Costa (s.d., p.2), esta metodologia “cria e avalia artefatos e destina-se a 

resolver os problemas de organização identificados”.  

O estudo realizou-se em seis meses, do ano letivo 2018/2019, com uma turma do 2.º ano, 

de uma escola pública da cidade de Évora. Apesar das particularidades de cada criança, a 

turma apresentava uma regularidade na aprendizagem da Matemática, no entanto não 

existia a prática de conexões. 

A equipa do MatÉvora6 desenhou cinco tarefas em sessões conjuntas de trabalho, 

considerando as necessidades dos alunos, os conteúdos de aprendizagem (Números e 

Operações) e as localizações da realização das tarefas (deslocamento, potencial e 

interesses da turma). Deste modo, através do desenho de cada tarefa, da antecipação do 

que ia acontecer, e das aprendizagens, da realização da tarefa com a turma, e da 

concretização de uma reunião de reflexão para analisar os procedimentos descobertos e 

regular a tarefa seguinte, a equipa realizava microciclos de design research (Gravemeijer 

& Cobb, 2013). Os resultados dos trabalhos das crianças foram analisados no final de 

cada tarefa, em grande grupo e na sala de aula, através de uma discussão e sistematização. 

A tarefa analisada neste estudo “como se distribuem os números nas ruas? E nos largos?”, 

centra-se na área de conteúdo os Números e Operações e pretende potenciar contagens 

crescentes e decrescentes, e o reconhecimento de números ímpares e números pares. A 

mesma realizou-se na Rua do Cano e no Largo do Chão das Covas. A análise dos dados 

da tarefa foi feita a partir dos registos escritos das crianças, dos diálogos durante a tarefa, 

e da discussão e síntese em grande grupo. 

A metodologia utilizada foi crucial para o objetivo da investigação, desta forma, tornou-

se possível ajustar a tarefa e todo o processo, para dar resposta ao mesmo. 

 

4. Resultados  

Os registos escritos das crianças foram feitos a partir de cadernos, que contemplavam um 

guião. Na primeira questão “Porque é que cada porta tem um número?” as crianças 

apresentaram respostas como: “Para nós sabermos qual é a nossa porta.”; “Para as 

pessoas não se confundirei com as casas.”; “Porque se enganarão se não sabem 

números.”; “Porque assim não se identificava as portas das ruas.”; “Para saber que 

é a casa que eu quero.”. 

Na segunda questão: “Como se distribuem os números das portas? Que números existem 

no lado direito e no lado esquerdo?”, as crianças responderam a partir de dois tipos de 

registo, sendo um por escrito (figura 1) e outro por esquema (figura 2). 

 

 

 
6 A equipa é constituída pela autora do texto, e por mais quatro elementos, sendo a Dr. 

Prof. Ana Paula Canavarro coordenadora. A equipa mantém uma página de Facebook 

que pode ser consultada em https://www.facebook.com/pages/category/Education-

Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-

255076811819850/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Mat%C3%89vora-Conex%C3%B5es-entre-a-Matem%C3%A1tica-e-a-Cidade-255076811819850/
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Na terceira questão: “Já reparaste no que está a acontecer aos números?”, as crianças 

responderam todas que os números estão a diminuir. 

Na quarta questão: “De que lado da rua vais encontrar a porta número 11?”, os alunos a 

partir da questão dois, souberam que os números ímpares estavam no lado direito da rua 

e que o número 11 é um número ímpar. Desta forma encontrava-se no lado direito da rua, 

relativamente ao sentido que a percorriam. 

Na quinta questão: “No final de percorrermos esta rua, que números é que vamos 

encontrar?”, as crianças apresentaram duas respostas, uma em que referiam encontrar o 

número 1 e 2, sendo que cada um estava num dos lados da rua, e a outra referiram apenas 

o número 1.  

Na sexta questão: “Quantas portas 

existem do início ao fim da Rua do 

Cano?”, as crianças recolheram os dados 

na Rua do Cano, mas resolveram e 

chegaram ao resultado na sala de aula. 

Primeiramente acharam que a rua tinha 71 

portas (figura 3), mas mais tarde 

concluíram que não poderiam chegar ao 

número exato por faltar portas como 56A 

(figura 4). 

Na sétima questão: “Dirige-te ao 

largo Chão das Covas e observa 

quais são os números das portas. 

Regista os números que 

encontras e explica como se 

distribuem.”, as crianças 

chegaram à mesma resposta a 

partir de duas representações 

diferentes como demonstra nas 

figuras 5 e 6. 

 

5. Reflexão final:  

O objetivo do estudo demonstrou persistência, curiosidade e confiança nas crianças 

durante a resolução dos problemas, e ainda, novas aprendizagens e formas de pensar. 

As crianças resolveram as questões partindo da rua, estabelecendo conexões com os 

conteúdos de Números e Operações. Analisaram a forma como os números se distribuem; 

a coexistência de números e letras; identificaram que os números das portas “andam de 

dois em dois”, em cada lado da rua; e não existia o mesmo número em cada lado.  

A rua do Cano teve um papel notável na resolução das questões, sendo extensa e com 

características peculiares, que não se identificavam sem a percorrer e sem um olhar atento. 

Figura 15 - Resposta à questão 2 por comunicação 
escrita. 

Figura 16 - Resposta à questão 2 por 
esquema. 

Figura 3 - Primeira resposta à 
questão seis. 

Figura 4 - Segunda 
resposta à questão seis. 

Figura 5 - Resposta 1 da 
sétima questão. 

Figura 6 - Resposta 2 da sétima questão. 
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Para além das aprendizagens matemáticas, as crianças estabeleceram outras conexões, 

como a distinção dos números pares e ímpares, e a sua função nas portas. Através desta 

tarefa, as crianças perceberam que os conteúdos aprendidos nas aulas de Matemática têm 

utilidade, função, e podem estabelecer conexões com outras áreas.  

Destaca-se que, as crianças descobriram que os números das portas das ruas se distribuem 

de forma diferente dos números dos largos. Os das ruas andam de dois em dois e o dos 

largos andam seguidos. 

Em suma, a resolução de problemas é essencial não só para aprender Matemática, mas 

também para conhecer outros interesses. A tarefa permitiu a utilização de algumas das 

estratégias de resolução de problemas de Pólya, que ajudaram “a desenvolver a 

compreensão das ideias e a consolidar as capacidades já aprendidas” (Ponte & Serrazina, 

2000, p. 55).  

 

Referências Bibliográficas 

Bivar, A., Grosso, C., Oliveira, F., & Timóteo, M. C. (2013). Metas Curriculares de 

Matemática - Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência. 

Boavida, A. M., Paiva, A. L., Cebola, G., Vale, I., & Pimentel, T. (2008). A Experiência 

Matemática no Ensino Básico. Lisboa: Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular. 

Carreira, S. (2010). Conexões matemáticas — Ligar o que se foi desligando. Educação e 

Matemática, 110, pp. 13-18. 

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2013). Design research from the learning design 

perspective. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), Educational design research, Part 

A: An introduction (pp. 72-113). Enschede: SLO 

NCTM (2008). Princípios e Normas para a Matemática Escolar. Lisboa: APM. 

Ponte, J. P., & Serrazina, M. L. (2000). Didática da Matemática do 1.º Ciclo. Lisboa: 

Universidade Aberta. 

Ponte, J. P., Carvalho, R., Mata-Pereira, J., & Quaresma, M. (2016). Investigação baseada 

em design para compreender e melhorar as práticas educativas. Quadrante, XXV 

(2), pp. 77-98. 

Silva, J. V., & Costa, R. M. (s.d.). Design Research é uma Metodologia de aplicação 

prática? Disponível em: http://www.redpilares.net/sobre-la-

red/Documents/SILVA_COSTA_DESIGN%20RESEARCH%20%C3%89%20

UMA%20METODOLOGIA%20DE%20APLICA%C3%87AO%20PR%C3%81

TICA.pdf 

 

  



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

175 
 
 

COMO SÃO OS MUROS DAS CASAS? DESENVOLVENDO O PENSAMENTO 

ALGÉBRICO EM CONTEXTO DAS CRIANÇAS 

 

Daniela Caldeira 

Universidade de Évora 

dasc.16@gmail.com 

 

Palavras-chave: Conexões; Pensamento Algébrico; Padrões. 

Esta comunicação tem como enfoque um estudo desenvolvido no âmbito do projeto 

MatÉvora através do qual procurei analisar o desenvolvimento do pensamento algébrico 

em contexto, no 1.º Ciclo.  

 

Objetivo de investigação 

A investigação tem como objetivo analisar como as crianças desenvolvem o pensamento 

algébrico em contexto e as aprendizagens que revelam. 

 

Fundamentação teórica 

As crianças devem reconhecer e usar conexões entre ideias matemáticas, compreender de 

que modo se inter-relacionam para produzir um todo coerente e de reconhecer e aplicar a 

Matemática em contextos exteriores a si (Canavarro, 2017). Segundo Ponte (2005) para 

que as crianças compreendam como a Matemática é aplicada em muitos contextos e tirar 

partido desse conhecimento é essencial que lhes seja proposta a realização de tarefas que 

estejam enquadradas em contextos da realidade.  

Kieran (2007) refere que a Álgebra, na qual se âncora o pensamento algébrico, não é 

apenas um conjunto de procedimentos envolvendo símbolos, mas consiste também na 

atividade de generalização destacando que o essencial reside no raciocínio que convoca 

e não como se expressa. Assim, a generalização é considerada um elemento central do 

pensamento algébrico. 

Uma via essencial para desenvolver o pensamento algébrico é os padrões. O estudo de 

padrões permite a aquisição de aprendizagens com significado para as crianças, sendo 

crucial, desde cedo, desenvolver tarefas com ênfase em identificar e descrever padrões, 

continuar um padrão ou criar novos.  

Vale (2012) refere dois tipos de padrões: de repetição e de crescimento. Neste artigo dou 

ênfase ao padrão de repetição. Segundo Vale e Pimentel (2009) um padrão de repetição 

é um padrão no qual há um motivo identificável que se repete de forma cíclica 

indefinidamente. As crianças ao analisarem este tipo de padrões têm a oportunidade de 

continuar a representação do padrão, procurar regularidades e estabelecer generalizações, 

desenvolvendo capacidades para descrever, completar, continuar e explicar a 

generalização associada a um padrão. 
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Metodologia  

O presente estudo encontra-se num paradigma da investigação emergente designado 

Design Research. Segundo os autores Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, Schauble (2003) 

esta modalidade resulta numa maior compreensão da ecologia da aprendizagem, conceito 

que a define como um sistema complexo e de interação que envolve vários elementos de 

diferentes tipos e níveis, antecipando como esses elementos funcionam em conjunto para 

apoiar a aprendizagem.  

O estudo foi realizado numa turma de 2.º ano, de 1.ºCiclo que não costumava desenvolver 

trabalho com ênfase nas conexões matemáticas. 

A equipa do MatÉvora desenvolveu tarefas especificamente para esta experiência de 

ensino, adequando-as aos interesses e necessidades dos grupos e à exploração de diversos 

conteúdos matemáticos. A equipa desenhava as tarefas, que posteriormente eram 

exploradas com os alunos e realizava-se uma reflexão com vista à regulação do que seria 

a próxima tarefa, dando assim lugar às três fases que as constituem o design research: 

antecipação e preparação da experiência, a experiência e a análise reflexiva (Gravemeijer, 

Cobb, 2013).  

A tarefa Onde estão os muros da cidade? E como são? envolveu a exploração de 

conteúdos matemáticos diversos como reconhecimento de padrões, construção de padrões 

e orientação espacial, tendo sido realizada em sala de aula com recurso ao Google Maps 

(quadro interativo).  

Os dados recolhidos tiveram como base as técnicas de observação e análise documental. 

A observação foi realizada de forma direta pela investigadora. Os instrumentos de recolha 

de dados foram o diário de bordo e fotografias, e ainda recolhidas e analisadas as 

produções dos alunos. 

 

Resultados  

No presente capítulo apresento os resultados relativos à tarefa Os muros da cidade. Trata-

se de um pequeno circuito por algumas das ruas da cidade de Évora. 

1. Em Évora, onde podes encontrar casas com muros? 

A maioria das respostas remeteu para “A minha casa”. A segunda resposta mais utilizada 

foi a “casa dos avós”. Duas crianças referiram o muro da escola e o muro do parque. 

2. Qual é a função dos muros? 

A maioria respondeu: proteger a casa, as pessoas que nelas vivem, proteger dos ladrões 

e, um pequeno grupo mencionou: separar as casas/quintais uns dos outros. Duas crianças 

responderam: para não sair ninguém e “Para os gatos não irem fazer xixi”. 

4, 6, 8. Observa o muro e assinala com a letra (A, B, C) onde se situa no mapa.  

Nestas questões as crianças assinalaram no mapa as paragens que realizávamos em frente 

aos muros. 

5. Como o caracterizas? Desenha o seu padrão. 

A maioria das respostas remeteu para a observação da figura geométrica que observaram 

no muro, nomeadamente o retângulo mencionando também as linhas retas. 

7.  Como o caracterizas? Desenha o seu padrão 
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A maioria respondeu que o muro apresentava “quadrados”, referindo-se às figuras que 

observavam. Duas crianças acrescentaram ainda que observavam um retângulo, 

referindo-se à totalidade do muro. Dentro da maioria, cinco crianças fazem menção à 

altura do muro caraterizando-o como baixo e uma criança contou os quadrados que 

observava na imagem referindo “vejo 21 quadrados”. 

9. Como o caracterizas? Desenha o seu padrão 

Uma criança realçou que este muro era sempre igual pois apresentava “um losango, um 

H, um losango, um H…” sendo refutada por outra criança que disse não ser a letra H, mas 

dois quadrados sobrepostos. No geral, as crianças responderam que o padrão era 

composto por losangos e H, constatando um padrão de repetição. 

12. Desenha agora um padrão, à tua escolha, que te pareça adequado para um muro.  

As crianças recorreram às figuras geométricas para construir um padrão, verificando que 

a maioria das crianças desenhou padrões de repetição, desde simples a mais complexos. 

 

Figura 17: Padrão de repetição AA 

 

 

Figura 18: Padrão de repetição ABAB 

 

 

Figura 19: Padrão de repetição ABCABC 

 

 

Figura 20: Padrão de repetição ABCDABCD 
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Conclusões 

Para Alves e Canavarro (2018) o pensamento algébrico é promovido quando a criança: 

identifica um padrão, uma regularidade ou um motivo; constrói um padrão; dá 

continuidade a um padrão; faz generalizações. Assim, esta tarefa permitiu às crianças 

desenvolverem o pensamento algébrico através da observação e análise dos padrões dos 

muros, que são autênticos. Identificaram padrões de muros diferentes, reconhecendo que 

exibem padrões, identificam os motivos que se repetem, como são compostos e que 

formas os constituem, conseguindo fazer generalizações ao serem capaz de visualizar e 

desenhar os termos que se seguiam na sequência, realizando uma generalização próxima 

(Vale, 2012). 

Quando solicito às crianças para desenharem um padrão à sua escolha podemos conferir 

que a maioria construiu padrões de repetição desde simples a mais complexos. Isto é 

muito interessante pois os muros que analisaram ao longo da tarefa apenas apresentavam 

padrões de repetição simples, mostrando que interiorizam que os muros devem ter 

composições em padrão, pois os desenhos que propõem são padrões, desde simples a 

mais complexos, o que facilitou a aprendizagem do conceito de padrão de repetição. 

Revelam aprendizagens sobre a função dos muros e sobre a forma como estes se 

apresentam, o que têm de comum e o que os distingue – conhecer melhor a cidade. 

 

Referências bibliográficas 

Alves. B, & Canavarro, A. P. (2018). Desenvolvimento do pensamento algébrico de 

jovens crianças: potencialidades da exploração de padrões no contexto do ensino 

exploratório da Matemática. Debates em Educação, 10 (22), 247-280. 

Canavarro, A. P. (2017). O que a investigação nos diz acerca da aprendizagem da 

Matemática com conexões – ideias da teoria ilustradas com exemplos. Educação e 

Matemática, 144-145, 38-42. 

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments 

in educational research. Educational Researcher, 32 (1), 9–13. 

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2013). Design research from the learning design 

perspective. In T. Plomp, & N. Nieveen (Ed.), Educational Design Research, 72–

113. Netherlands: SLO.  

Kieran, C. (2007). Developing algebraic reasoning: The role of sequenced tasks and 

teacher questions from the primary to the early secondary school levels. Quadrante, 

16 (1), 526. 

Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em Matemática. In GTI (Ed.), O professor e o 

desenvolvimento curricular, 11-34. Lisboa: APM. 

Vale, I. (2012). As tarefas de padrões na aula de matemática: um desafio para professores 

e alunos. Interações, 20, 181-207. 

Vale, I. & Pimentel, T. (2009). Padrões no ensino e aprendizagem da matemática – 

propostas curriculares para o ensino básico. Viana do Castelo: Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo. 

  



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

179 
 
 

AS CONEXÕES MATEMÁTICAS ESTABELECIDAS NO PROJETO DE 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA 

 

Cília Cardoso Rodrigues da Silva 

Escola Classe 115 Norte, Professora – SEEDF, Brasil 

ciliacr@gmail.com 

 

Fábio Ultra 

Escola Classe 115 Norte, Professor – SEEDF, Brasil 

fabioultra@gmail.com 

 

Camila Vitória 

Escola Classe 115 Norte, Bolsista – PIBID, Brasil 

camilacvan@gmail.com 

 

Lana Santos 

Escola Classe 115 Norte, Bolsista – PIBID, Brasil 

lanasantos655@gmail.com 

 

Palavras-chave: grandezas e medidas, capacidade, conexões matemáticas. 

 

Os dados da Auditoria Cívica levaram os 81 estudantes dos 4.°/5.° anos, em 2018, turnos 

matutino e vespertino, Escola Classe 115 Norte, Brasília/DF, a constatar o problema de 

empoçamento de água de chuva na entrada, pátio e arredores da escola, dificultando o 

trânsito de pessoas nesses ambientes e suspendendo a livre brincadeira nos momentos de 

recreio. Eles construíram dois sistemas de captação de água de chuva: (1) entrada da 

escola, com calhas no telhado e construção de um lago ornamental com roda d’água; (2) 

fundos da escola, com calhas no telhado e caixa d’água de 5.000 litros para captação. A 

dimensão do projeto gerou prêmio para a escola, concedido pela Controladoria Geral do 

Distrito Federal (CGDF). Em 2019, 4 estudantes do 4º/5º ano, turno vespertino, deram 

continuidade ao projeto e fizeram uma proposta de revitalização do lago com um processo 

alternativo de filtragem de água apresentado na feira de ciências da escola. Os motivos 

foram: água do lago se encontra turva em alguns períodos; o nível de água fica baixo no 

período de estiagem e a falta de circulação de oxigênio para se colocar outras espécies de 

peixes. 

Neste póster apresentamos o relato da experiência que mudou o ambiente da escola com 

a construção do sistema de captação de água da chuva. Entre o percebido e estudado pelos 

4 estudantes, surgiu o tema grandezas e medidas: capacidade. Nosso objetivo foi 

identificar as conexões matemáticas estabelecidas pelos 4 estudantes na proposta de 

revitalização do lago ornamental. Questão: Que conexões matemáticas são estabelecidas?   

mailto:ciliacr@gmail.com
mailto:fabioultra@gmail.com
mailto:camilacvan@gmail.com
mailto:lanasantos655@gmail.com
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), diz que a aprendizagem está 

relacionada à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas 

aplicações. A base orienta que os significados desses objetos resultem das conexões que 

os estudantes estabeleçam entre eles e os demais componentes, como seu cotidiano e 

diferentes temas matemáticos. No NCTM (2007) os dois processos de conexões para a 

aprendizagem matemática são: as conexões internas que se referem ao reconhecimento e 

uso das conexões entre as ideias matemáticas, e as conexões referentes ao reconhecimento 

e aplicação da matemática em contextos externos a ela.  

A medida é um número que indica uma comparação entre o atributo do objeto que está 

sendo medido e o mesmo atributo de uma determinada unidade de medida. Segundo 

Chamorro Plaza e Belmonte Gómez (2000), o ato de medir requer experiência e prática 

em estimativas, classificações e seriações, além de estabelecer o atributo da grandeza que 

se quer medir. Ainda afirmam que as crianças não podem realizar a medida de uma 

grandeza de forma fácil e espontânea. Brolezzi (1996) utiliza os termos discreto e 

contínuo como duas ações básicas da matemática: contar e medir. Para o autor essas ações 

se conectam no ato de medir uma grandeza. 

Capacidade é uma grandeza de tamanho tridimensional, para medir a capacidade usamos 

as unidades litros e mililitros, podemos fazer relação com o decímetro cúbico. Quando se 

trata de medidas, não estamos simplesmente lidando com o ato de medir, ler a medida e 

anotá-la traz toda uma questão intercultural (Silva, 2011). É neste aspeto que entram as 

conexões matemáticas em contextos externos a ela. Almejamos uma aprendizagem 

matemática com compreensão e significado em que as conexões matemáticas se 

interrelacionem em todos os processos. Estabelecer conexões é um processo cognitivo 

que envolve criar ativamente ligações entre conceitos, procedimentos, pessoas e 

experiências (Ewell, 1997). O estabelecimento de conexões permite que os estudantes 

construam novos conhecimentos sobre os conhecimentos prévios, de forma integrada 

(Vale & Pimentel, 2011).  

A metodologia do estudo foi baseada no paradigma interpretativo com abordagem 

qualitativa, na modalidade de investigação-ação. Bogdan e Biklen (1994) dizem que a 

investigação-ação consiste na recolha de informações sistemáticas com o objetivo de 

promover mudanças sociais, além de propiciar o conhecimento direto dos factos, 

aumentando a consciência e dedicação relativamente a questões particulares. Para recolha 

de dados usou-se a observação participante, com recurso a fotos e gravação de áudio. 

Observamos as ações dos 4 estudantes nos momentos: perceção do estado do lago (nível 

da água e qualidade da água); hipóteses sobre a medição da capacidade da água e uso do 

material manipulável para medir a capacidade do lago. 

Tarefas realizadas pelos 4 estudantes: desenho de planta do projeto, maquetes, 

orçamentos, medição dos espaços. Tema matemático: grandezas e medidas com foco na 

capacidade. Conexões matemáticas construídas: relações entre o discreto/contínuo; 

medidas de capacidade; captação de água (capacidade/volume); uso sustentável e 

manutenção. Um jeito de construir as conexões foi encorajar os estudantes a perceberem 

os conceitos subjacentes à medida de capacidade, discreto/contínuo; parte/todo; 

comparação/conservação; decímetro cúbico; litro/mililitro. Materiais manipuláveis: 

copos plásticos (50 a 300 ml); recipiente com capacidade de 1 litro e 1 dm³ de volume; 

material dourado, fita métrica, trena e água. Os estudantes transvasaram líquidos para 

compreender os conceitos de capacidade; comparação; bidimensional/tridimensional; as 

relações entre as unidades de medidas (1dm³=1L). Usaram fita métrica e a trena para 
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medir perímetro, largura, comprimento e profundidade, a partir das hipóteses pré-

estabelecidas por eles.  

Identificamos as conexões matemáticas nos dois processos: 

(i) externos: “é criativo e inovador pois não ajuda só a gente, ajuda a todos, estamos acabando com a 

água do mundo, se não respeitarmos o ciclo da água, um dia ela vai acabar (estudante 5º ano)”; “Fez as 

crianças pensarem e raciocinarem melhor (estudante 4º ano)”.  

(ii) internos: “A gente quer descobrir a profundidade do laguinho, saber o tanto de água que ele pode 

armazenar”; “É porque o cubo tem profundidade, o cubo é 3D e o quadrado não, é chapado”; Dentro do 

cubo cabe 1 litro de água; “coube 5 copinhos, cada um tem 200ml. E se for 50 ml, quantos copinhos? 

“Pera aí, 50 é metade de 100 e 100 é metade de 200.” Ah! 50 cabe 4 vezes em 200, é 1/4? 

Os problemas encontrados no espaço escolar que atingiam a comunidade transformou o 

ambiente trazendo para dentro da escola a participação das famílias. Nas ações de medir, 

os estudantes estabeleceram relações numéricas como 50 ml equivale a 1/4; relação 

metade/dobro; a relação entre um objeto bidimensional e tridimensional; a parte dentro 

do todo e as relações de proporção. O projeto impactou e conscientizou a comunidade 

escolar para o uso e reuso da água, seja da chuva e/ou do sistema de distribuição de água 

feito pela Caesb7. Concluímos que o projeto proporcionou a interação entre a matemática 

e a realidade.  Os estudantes estabeleceram conexões entre as ideias matemáticas 

relacionadas ao tema capacidade e ao uso e reuso da água.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Imagens das ações dos estudantes 
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Esta apresentação refere-se a um trabalho que integra um projeto mais alargado, centrado 

na aprendizagem ativa da matemática fora da sala de aula, desenvolvido com estudantes 

da formação inicial de professores do Ensino Básico. Teve como objetivo captar 

fotografias no meio envolvente que permitissem a formulação de tarefas matemáticas, de 

modo a estabelecer conexões entre a matemática e a realidade. Procurou-se responder às 

seguintes questões: 1) Que aspetos do meio envolvente foram privilegiados pelo olhar 

matemático?; 2) Que dificuldades evidenciaram na formulação das tarefas?; e 3) Que 

reações manifestaram ao longo desta experiência? 

Usar imagens para construir problemas matemáticos é uma excelente maneira de 

desenvolver a capacidade de ver, ou seja, o olhar matemático, o que contribui para a 

identificação da matemática no dia a dia, reforçando este tipo de conexões (e.g. Barbosa 

& Vale, 2018). O olhar matemático significa ver objetos comuns a partir de uma nova 

perspetiva, cujo nível de detalhe varia com o conhecimento e a experiência de cada 

indivíduo. Para a maioria das pessoas, a matemática que as rodeia permanece 

frequentemente "invisível" ao olhar destreinado. Barnbaum (2010) usa a metáfora de um 

detetive quando observa uma cena de crime. O detetive verá muito mais detalhes do que 

uma pessoa comum.  

Vários investigadores (e.g. Meier, Hannula & Toivanen, 2018; Munakata & Vaidya, 

2012) têm trabalhado a fotografia fora da sala de aula como modo de motivar os alunos, 

aumentando o interesse e a compreensão dos conteúdos, através da ligação entre a 

matemática e situações do quotidiano. Para além disso, este tipo de abordagem dá aos 

alunos a oportunidade de conduzirem a sua própria experiência transformadora e estética. 

Este tipo de fotografia, a fotografia matemática, é uma fotografia de um objeto, fenómeno 

ou situação que é acompanhada por questões e/ou um problema baseado no contexto da 

fotografia (adaptado de Bragg & Nicol, 2011). De acordo com estes autores, uma 

pergunta baseada numa imagem pode estimular a curiosidade dos alunos, bem como o 

seu envolvimento durante o processo de resolução, criação de questões imediatas ou de 

um problema. 

Atendendo ao objetivo do estudo e às questões de investigação, adotou-se uma 

metodologia qualitativa, tendo os dados sido recolhidos através de observações, 

produções escritas (e.g. posters, tarefas, grelha de avaliação, relatórios) e registos 
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fotográficos. A experiência foi realizada numa turma de 13 estudantes de um curso de 

formação inicial de professores em Educação Básica, aos quais se propôs que, em pares: 

1) realizassem um percurso pela cidade de Viana do Castelo ao longo do qual captassem 

fotografias, com potencial para a formulação de tarefas matemáticas (Figura 1); 2) 

fizessem uma pré-seleção de dez fotografias, entre as quais seriam escolhidas duas que 

serviriam de base à construção das tarefas; 3) elaborassem um poster incluindo as 

fotografias, o enunciado das tarefas e as respetivas resoluções (na figura 2 é possível 

observar diferentes modos de apresentação dos itens referidos). Optou-se pela 

apresentação em poster para realçar a componente visual, dando realce às fotografias e 

obrigando a uma seleção mais criteriosa do conteúdo a incluir.  

Por outro lado os posters permitem uma forma de apresentação mais dinâmica, facilitando 

a interação entre quem apresenta e quem observa. Posteriormente os posters foram 

apresentados, discutidos e avaliados por todos os estudantes, recorrendo a uma grelha de 

avaliação (na figura 3 pode observar-se a dinâmica descrita). Realizaram ainda um 

relatório escrito descrevendo a sua reação à experiência realizada. 

 

Figura 1. Registo fotográfico ao longo do percurso  

 

Figura 2. Exemplos dos posters  
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Figura 3. Dinâmica usada na análise dos posters 

 

As fotografias escolhidas mostram que o olhar dos estudantes incidiu sobre elementos 

como edifícios, floreiras e preçários com informação passível de ser explorada 

matematicamente (Figura 4). Fundamentaram esta seleção reportando-se aos conteúdos 

matemáticos sugeridos pelas imagens captadas. Referiram que as fotografias escolhidas 

foram as que mais os inspiraram para a formulação das tarefas. Os objetos da realidade 

foram transformados em objetos matemáticos tendo suscitado a mobilização de conteúdos 

do âmbito dos Números e Operações e da Geometria e Medida.  

Figura 4. Elementos do meio envolvente utilizados 

 

No relatório escrito a maioria dos estudantes realçaram ter gostado de realizar este tipo 

de tarefas, mostrando interesse em utilizar esta dinâmicas com os seus futuros alunos. 

Admitiram que a formulação de tarefas de nível cognitivo de nível elevado não foi um 

processo fácil, situação que pode ser explicada pelo facto de não terem ainda muita 

experiência na construção de tarefas. Além disso, sendo a formulação de problemas uma 

capacidade de ordem superior, implica um trabalho regular para que haja um impacto 

positivo na qualidade das propostas. Manifestaram dificuldades em ir para além dos 

problemas de aplicação direta, formulando tarefas pouco originais. Em concordância com 

Barnbaum (2010), quanto mais conhecimento, formação e experiência tivermos, o olhar 

será mais detalhado e profundo. Apesar de terem tido a oportunidade de contactar com os 

objetos em contexto real, alguns não foram capazes de adequar à realidade os dados 

utilizados nas tarefas, mobilizando informações que não eram reais (e.g. associar 3 metros 

de comprimento à medida do raio de uma floreira). Podemos, no entanto, destacar que 

alguns dos estudantes conseguiram formular tarefas desafiantes e com múltiplas 

resoluções. 

A utilização da fotografia como meio de promover a aprendizagem em Matemática teve 

um impacto positivo nos estudantes, proporcionando um “olhar mais atento” para os 

objetos do dia a dia, procurando a matemática subjacente de forma mais consciente.  
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O estabelecimento de conexões entre ideias matemáticas permite, simultaneamente, 

romper com a perspetiva de que a matemática pode ser vista como um conjunto de temas 

soltos e desarticulados entre si, e aprofundar a compreensão de conceitos e de 

procedimentos matemáticos. O mesmo se aplica ao estabelecimento de conexões entre 

ideias matemáticas e ideias associadas a outros saberes.  

Em boa verdade, a importância das conexões na aprendizagem, com compreensão, da 

matemática é amplamente reconhecida há largos anos embora, durante muito tempo, 

tenha sido mais comum falar-se de aplicações da matemática noutras áreas ou em 

modelação matemática (Canavarro, 2017). Está também documentado como o 

desenvolvimento de práticas de interdisciplinaridade traz vantagens à compreensão de 

conteúdos matemáticos pelo facto de estes serem analisados sob diferentes perspetivas 

(Williams, Roth, Swanson, Doig, Groves, Omuvwie, Ferri, & Mousoulides, 2016).  

Possuir um conhecimento profundo da matemática envolve o ser-se capaz de estabelecer 

conexões entre diferentes ideias matemáticas, produzir e lidar com diferentes 

representações de ideias matemáticas, e raciocinar com diferentes ideias matemáticas 

(Barmby, Harries, Higgins, & Suggate, 2009). Portanto, estabelecer conexões entre 

conceitos matemáticos, as suas propriedades e formas de representação são uma parte 

fundamental à compreensão matemática (Leinkin & Levav-Waynberg, 2007) pelo que, 

de um modo geral, se pode dizer que a construção de novo conhecimento matemático 

implica tanto o estabelecimento de novas conexões como a consolidação das já existentes 

(Noss & Hoyles, 1996). 

Businskas (2008) discute o conceito de conexão matemática a partir de três 

posicionamentos. Considera, a autora, que uma conexão pode ser: i) um atributo da 

matemática, ii) uma construção do aluno, ou iii) o processo de fazer associações 

(incorporado, necessariamente, na atividade matemática). Ora, a primeira perspetiva leva 

a considerar que as conexões existem de forma independente de quem as perceciona ou 

estabelece, o que vai ao encontro do que é mais usual encontrar-se na literatura, como é 

o caso de entender as conexões como relações entre conceitos matemáticos ou entre 

representações de um mesmo conceito. Ao invés, o último posicionamento, que encara as 

conexões como processos mentais dos alunos, leva a considerá-las como “artefactos do 
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próprio processo de aprendizagem” (Businskas, 2008, p. 12), ideia que é partilhada por 

outros investigadores. Por exemplo, Boaler (2002) refere que “o ato de observar relações 

e estabelecer conexões, seja entre diferentes representações funcionais ou áreas 

matemáticas, é um aspeto essencial do trabalho matemático, por si só, e não deve ser 

pensado apenas como uma via para outro conhecimento (p. 11, sublinhado nosso). 

Reconhecendo que todas estas aceções são viáveis, Businskas (2008) argumenta que uma 

conexão é antes “um ’produto’ – um objeto mental que pode ser recordado e discutido” 

(p. 17), que mais tarde podemos recuperar da nossa memória e sobre o qual conseguimos 

discorrer. Fazer conexões é, assim, “um processo cognitivo que envolve reconhecer ou 

estabelecer ligações entre ideias matemáticas” (p. 19) de tal forma que se pensássemos 

num determinado conceito seria possível fazer um mapeamento de todos os pares de 

relações existentes entre esse e outras ideias matemáticas, resultando como que uma teia 

que explicitaria todas as relações identificadas. Businskas (2008) sugere que esta “teia de 

relações”, metáfora bastante simples mas útil, pode então constituir-se como uma 

referência para o ensino e a aprendizagem da matemática. 

Nesta linha, apresentar a matemática como um todo articulado e também relacionado com 

outras áreas exige que o professor considere as conexões existentes no seio desta 

disciplina e, de forma consciente e intencional, as faça emergir na atividade de sala de 

aula.  

Contudo, nem todas as abordagens servem o propósito de evidenciar ou levar a descobrir 

conexões matemáticas. Canavarro (2017) alerta, em jeito de crítica, para as tarefas que 

permitem conhecer “relações mais ou menos engraçadas, mais ou menos insuspeitadas” 

(p. 38) mas que não vão além da curiosidade, e contrapõe que “[o] grande propósito das 

conexões é que ampliem a compreensão das ideias e dos conceitos que nelas estão 

envolvidos e, consequentemente, permitam aos alunos dar sentido à matemática e 

entender esta disciplina como coerente, articulada e poderosa”.  

Com efeito, grande parte deste poder advém do ser-se capaz de olhar os objetos 

matemáticos e operar sobre eles de diferentes perspetivas (NCTM, 2007). E são vários os 

estudos e os investigadores que sugerem que as dificuldades sentidas pelos alunos na 

aprendizagem, com compreensão, da matemática podem ser supridas pelo 

estabelecimento de conexões adequadas entre a experiência matemática informal e 

intuitiva que transportam para a sala de aula e a matemática formal e abstrata que se 

espera que aprendam (Bonotto, 2009; Clements & Sarama, 2007; Hiebert, 1984; Noss, 

Healy & Hoyles, 1997; Perry & Docket, 2008).  

É comum encontrar na literatura uma organização das conexões em dois grandes tipos, 

essenciais ao desenvolvimento de conhecimento matemático: as conexões 

intramatemáticas, que permitem relacionar conhecimento anterior com o novo e são 

indispensáveis para a compreensão de conceitos, representações e correspondentes 

relações; e as conexões extramatemáticas, que relacionam a matemática com a realidade 

exterior, derivando de contextos e situações que podem incluir o mundo real, e que são 

importantes, por exemplo, para aplicar conhecimentos e procedimentos matemáticos na 

resolução de problemas ou na modelação matemática (Blum, Galbraith, Henn, & Niss, 

2007; Noss, Healy & Hoyles, 1997; Ponte, 2010). 

Naturalmente, as tarefas propostas e os recursos que as subsidiam assumem um papel de 

relevo quando o professor procura fazer emergir pontes e relações entre conceitos, entre 

procedimentos, entre representações. É, pois, desejável que os alunos contactem com 

tarefas significativas e desafiantes e com recursos apropriados e oportunos que lhes 
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permitam reconhecer e utilizar conexões entre ideias matemáticas, compreender as 

formas pelas quais estas se relacionam entre si e se constroem umas a partir das outras e, 

ainda, reconhecer e aplicar conceitos ou procedimentos noutros contextos. 

Desta breve revisão da literatura, sobressaem algumas pistas. Se a experiência informal e 

intuitiva dos alunos deve ser tida em conta, então as tarefas devem “relacionar-se 

proximamente com o conhecimento, capacidades e interesses dos alunos para serem 

compreendidas, mas serem suficientemente diferentes para ampliar o seu pensamento” 

(Serrazina & Cabrita, 2016). Por outro lado, considerando que as tarefas podem ser mais 

ou menos desafiantes e mais ou menos abertas (Ponte, 2005), é importante ter presente 

que um nível de exigência cognitiva elevado surge associado a tarefas que não só levam 

os alunos a pensar conceptualmente, como oferecem oportunidades para o 

estabelecimento de conexões com outros significados matemáticos (Stein & Smith, 

1998). 

Leikin e Levav-Waynberg (2007) propuseram um tipo de tarefas especificamente 

concebidas para promover o estabelecimento de conexões, que designaram por “tarefas 

de conexões com múltiplas soluções”. Segundo as autoras, estas tarefas podem incluir 

conteúdos de diferentes tópicos matemáticos ou abordar diferentes conceitos dentro de 

um mesmo tópico, o que faz com que possam ser resolvidas de várias formas. As tarefas 

de conexões aplicadas no seu estudo visavam o estabelecimento de conexões baseadas 

nas diferenças ou semelhanças entre várias representações do mesmo conceito, conexões 

entre diferentes conceitos e procedimentos matemáticos e, ainda, conexões entre 

diferentes ramos da matemática. Também Garofalo e Trinter (2012) sublinharam a 

importância de selecionar ou conceber tarefas que desafiem os alunos a pensar 

flexivelmente sobre conceitos e procedimentos matemáticos, encorajando-os a resolvê-

las de múltiplas formas.  

A título de exemplo, a resolução de problemas pode espoletar a identificação ou o 

estabelecimento de conexões, especialmente quando se solicitam diferentes abordagens: 

resolver um problema de várias formas pode impelir a comparação das várias estratégias 

desenvolvidas, alternar entre diferentes representações, relacionar diferentes conceitos e 

ideias que, por sua vez, levam à construção de conhecimento matemático (Silver, 

Ghousseini, Gosen, Charalambous, & Font Strawhun, 2005). 

De um modo geral, os problemas, as explorações, as investigações ou as tarefas de 

modelação matemática encontram-se entre os tipos de tarefas que são propícias para 

desenvolver pensamento matemático e o estabelecimento de conexões matemáticas. 

Canavarro (2017) dá também especial ênfase às tarefas que visam explorar representações 

múltiplas e suas inter-relações, argumentando que os alunos aprofundam a sua 

compreensão de determinadas ideias matemáticas quando aprendem a representá-las, a 

discuti-las e a estabelecer conexões entre elas. Este aspeto das tarefas é particularmente 

importante na medida em que “representações distintas focam, geralmente, aspetos 

diferentes de relações ou conceitos complexos” (NCTM, 2007, p. 77). 

O uso de tecnologias na aprendizagem da matemática e, em particular, na resolução de 

problemas, pode potenciar a identificação de relações que se tornam relevantes ou 

possibilitar a análise de determinadas situações sob pontos de vista que envolvem o uso 

de vários conceitos e recursos (Santos-Trigo, 2004). A tecnologia permite também 

observar, explorar e identificar conexões, formular conjeturas sobre eventuais conexões 

e proceder à sua verificação (Yao & Manouchehri, 2019). Está também documentado que 

a utilização de tecnologias digitais em tarefas de modelação matemática impele o 
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estabelecimento de múltiplas conexões matemáticas, contribuindo para a compreensão 

matemática (Pead, Ralph, & Muller, 2007). 

As investigações discutidas neste grupo têm o seu foco na utilização de tarefas 

significativas e recursos oportunos para a promoção de conexões intramatemáticas e 

extramatemáticas. Em particular, abordam tarefas que potenciam o estabelecimento de 

relações entre tópicos de um mesmo tema, entre representações matemáticas, entre temas 

distintos, entre a matemática e outras áreas do saber, a aplicação de conceitos ou 

procedimentos em situações do mundo real, e também a utilização de uma diversidade de 

recursos nessa atividade, como materiais manipuláveis, a calculadora gráfica (com e sem 

Calculo Algébrico Simbólico), o computador com software de uso comum, ou ambientes 

de geometria dinâmica no telemóvel e no computador. 

A primeira sessão de trabalho deste grupo de discussão debruça-se mais sobre o papel 

que as tecnologias digitais assumem no estabelecimento de conexões matemáticas, 

nomeadamente, a calculadora gráfica no suporte da transição entre diferentes 

representações de um mesmo conceito, e de um ambiente de geometria dinâmica que 

potencia interações com os alunos, explorando-se as conexões entre as intencionalidades 

incorporadas no software e as intencionalidades dos alunos durante o seu uso. Esta sessão 

tem três contribuições: (1) Subtil e Domingos analisam os esquemas de uso e de ação 

instrumentada emergentes no trabalho de alunos do 7.º ano de escolaridade em torno de 

uma tarefa que envolve noções de Geometria e Funções, com a utilização da calculadora 

gráfica. Concluem que os alunos transitam facilmente entre as várias representações 

(geométrica, tabular, gráfica e algébrica), tendo sido imprescindível a ação de 

monitorização da professora durante a discussão coletiva. (2) Martins e Domingos 

discutem o processo de génese instrumental aquando da introdução de calculadoras 

gráficas com Calculo Algébrico Simbólico (CAS) na disciplina de Matemática A e 

analisam as conexões estabelecidas pelos alunos. Os autores concluem que a utilização 

da calculadora gráfica com CAS permite o estabelecimento de conexões entre diferentes 

tipos de representações nas tarefas propostas. (3) Paiva procura caracterizar as conexões 

entre alunos e um Ambiente de Geometria Dinâmica (AGD), num contexto de 

aprendizagem colaborativa, a partir de uma experiência de ensino com foco nos temas de 

Geometria do 7.º e do 8.º ano de escolaridade. O autor conclui que o feedback visual, que 

emerge da atividade de construção e de arrastamento de figuras no AGD, é percecionado 

de forma diferente por diferentes alunos mas assume um papel preponderante na 

construção de significados matemáticos. 

A segunda sessão de trabalho centra-se mais no papel que as tarefas matemáticas 

propostas aos alunos podem desempenhar no trabalho em torno das conexões intra ou 

extramatemáticas, especialmente na educação básica. Esta sessão tem quatro 

contribuições. (1) Nunes e Mamede estudam aspetos do pensamento espacial de crianças 

em contexto pré-escolar na concretização de tarefas (problemas e jogos) quando exploram 

a posição relativa no espaço recorrendo a conexões extramatemáticas. A partir do 

desempenho das crianças, concluem que a dinamização de práticas focadas na posição 

relativa no espaço, em conexão com as expressões musical ou motora, as ajudam na 

construção das noções de “frente/atrás”, “ao lado” e “esquerda/direita”. (2) Conceição e 

Rodrigues analisam estratégias seguidas por alunos do 1.º ciclo do ensino básico na 

resolução da tarefa “Decompor sólidos” em que tinham de relacionar polígonos e 

poliedros, estabelecendo conexões entre conceitos de um mesmo tema matemático, 

nomeadamente, entre representações bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D). 

Globalmente, os alunos estabelecem conexões (de diferentes tipos) entre o espaço e o 

plano, reconhecendo polígonos em poliedros e utilizando, sobretudo, a sobreposição de 
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polígonos às faces dos poliedros para relacionar ambos. (3) Silvestre e Santos analisam o 

desenvolvimento do raciocínio proporcional de alunos do 2.º ciclo do ensino básico, num 

quadro de conexões da resolução de problemas com a realidade, discutindo processos 

matemáticos e dificuldades evidenciados no uso da razão unitária. Os alunos usam bem a 

razão unitária (representação decimal) para distinguir a relação de proporcionalidade 

direta de outra relação que não o é e para resolver um problema de valor omisso. No 

entanto, revelam compreender o seu significado no contexto do problema apenas quando 

a razão unitária é um número inteiro. (4) Caviedes, Gamboa e Badillo estudam as 

conexões matemáticas entre manifestações do mesmo conceito (área), estabelecidas por 

alunos espanhóis de 13-14 anos de idade, a partir da análise das justificações escritas e 

procedimentos seguidos na resolução de um conjunto de tarefas relacionadas com a 

medida da área. A maioria dos alunos evidencia uma fraca compreensão do conceito de 

área, associando-a a um número calculado através de fórmulas. As conexões 

estabelecidas entre manifestações da área são mínimas, revelando poucas estratégias para 

conectar procedimentos, representações, estratégias ou conceitos. 

A terceira sessão de trabalho consolida as reflexões anteriores, incidindo na necessária 

articulação entre as tarefas matemáticas e os diferentes recursos usados na sua 

concretização, de modo a potenciar os diferentes tipos de conexões, tanto no âmbito dos 

temas matemáticos como na relação com situações não matemáticas. Esta sessão tem 

quatro contribuições. (1) Vieira, Guimarães, Imafuku e Pereira discutem resultados 

parciais de uma investigação sobre propriedades de quadriláteros com recurso ao 

GeoGebra para smartphone realizada com oito alunos brasileiros de 15-16 anos de idade. 

Numa tarefa, os alunos fizeram a construção de um trapézio no GeoGebra, usando os seus 

conhecimentos disponíveis, e depois escreveram uma definição. A análise das respostas 

revela que as definições apresentadas pelos alunos não são precisas em relação aos 

elementos relevantes de um trapézio e contêm propriedades alheias a essa definição. (2) 

Silva identifica manifestações de flexibilidade de cálculo mental a partir da análise das 

estratégias de cálculo mental usadas por alunos brasileiros do 4.º ano de escolaridade na 

resolução tarefas de multiplicação e divisão. Num contexto de conexões entre conceitos 

matemáticos, verificaram-se manifestações de flexibilidade de cálculo mental, 

evidenciando-se o uso de decomposições decimais, factos numéricos conhecidos, a 

relação de dobro e o uso da operação inversa, reveladores de certo conhecimento 

numérico por parte dos alunos. (3) Amado, Carreira, Aroeira, Duarte, Pacheco, Morais, 

J. Freitas, Romano, M. Freitas, Valadão e Faria apresentam e discutem um estudo 

desenvolvido num contexto de formação de professores do ensino básico, em que os 

professores foram convidados a propor problemas de Fermi aos seus alunos. A análise 

das resoluções dos alunos sugere que este tipo de problemas, para além das suas 

características próprias, potenciam, nos alunos, o desenvolvimento da capacidade de 

formulação de problemas e promovem conexões entre a matemática e a realidade, bem 

como com outras áreas disciplinares. (4) Jacinto e Carreira discutem a resolução de 

problemas de matemática com tecnologia com foco no estabelecimento de conexões 

extramatemáticas entre conhecimentos matemáticos e tecnológicos, baseando-se na 

atividade desenvolvida por uma aluna do 3.º ciclo do ensino básico durante a resolução 

de um problema de covariação apresentado numa competição online de matemática. 

Concluem que os recursos disponíveis moldam o pensamento matemático da aluna 

durante a resolução de problemas e que o estabelecimento de conexões entre os dois tipos 

de conhecimento possibilitam uma matematização progressiva da situação. 
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Este conjunto de trabalhos reporta contributos relevantes no campo das conexões 

matemáticas. Todavia, a parca investigação que se tem debruçado concretamente sobre 

as tarefas ou os recursos adequados à promoção do desenvolvimento desta importante 

capacidade em sala de aula requer que se aprofundem algumas questões: Que tarefas são 

mais apropriadas a potenciar aprendizagens através do estabelecimento de conexões 

(intra- ou extra-) matemáticas? Que características devem ter tais tarefas? Como podem 

ser adaptadas de forma a manterem um nível cognitivo elevado mas permitirem que os 

alunos estabeleçam conexões, levando em conta os conhecimentos matemáticos prévios 

e as suas experiências informais? Que tipo de recursos manipuláveis ou tecnológicos 

podem apoiar estas tarefas? Qual o seu papel na atividade dos alunos em sala de aula? 

Que contributos ou desafios podem surgir com a utilização de ambientes tecnológicos 

dinâmicos na implementação de tarefas que promovam conexões matemáticas? 
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Resumo: Esta comunicação retrata a análise da resolução de uma tarefa no 7.º ano de 

escolaridade, com o apoio do artefacto mediador calculadora gráfica, onde se pretendeu 

fazer uma conexão entre os domínios de Geometria e Funções. No ambiente social da 

aula, objetivou-se percecionar os esquemas de uso e esquemas de ação instrumentada que 

emergiram na resolução da tarefa e como os mesmos contribuíram para o 

desenvolvimento do potencial semiótico da calculadora gráfica, consolidando-se a 

aprendizagem, tendo em conta a orquestração da professora na discussão coletiva. 

Metodologicamente optou-se por um paradigma qualitativo, de natureza interpretativa e 

descritiva, fundamentado num processo de Design Research, na modalidade de 

experiência de ensino, tendo-se apoiado num estudo de caso. A análise dos dados mostrou 

que os alunos transitaram facilmente entre as várias representações: geométrica, tabular, 

gráfica e algébrica. No entanto, a monitorização da discussão coletiva pela professora foi 

imprescindível para a construção do conhecimento matemático. 

Palavras-chave: Calculadora gráfica; Esquemas de ação intrumentada; Esquemas de 

uso; Potencial semótico; Ciclo Didático. 

 

Introdução 

Segundo os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (National Council of 

Teachers of Mathematics [NCTM], 2007), as calculadoras e os computadores são 

dispositivos que possibilitam a visualização das ideias matemáticas, propiciam a 

organização e análise de dados, fazem cálculos de forma eficiente e exata e poderão servir 

de apoio a investigações dos alunos em qualquer área da Matemática, nomeadamente na 

geometria, estatística, álgebra, medida e números. Por outro lado, permitem suavizar 

algumas fronteiras existentes nessas áreas, possibilitando que os alunos usem as suas 

ideias sobre uma determinada área para melhor compreenderem outra área da matemática. 

Para o NCTM (2017), um programa de Matemática de excelência exige um ensino efetivo 

com recurso ao uso de ferramentas matemáticas e de tecnologia de forma a envolver os 

alunos em experiências individuais e colaborativas, que promovam a aprendizagem 

significativa e entendimento de ideias matemáticas e consequente comunicação dos seus 

raciocínios.  

mailto:mm.pedro@campus.fct.unl.pt
mailto:amdd@fct.unl.pt
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De acordo com as metodologias definidas no documento do Programa e Metas 

Curriculares da Matemática para o Ensino Básico (Ministério da Educação e Ciência 

[MEC], 2013), a calculadora não deve de ser usada de forma generalizada. A mesma é 

apenas recomendada em situações pontuais de resolução de problemas que impliquem 

um elevado número de cálculos, a utilização de valores aproximados, operações de 

radiciação ou a determinação de razões trigonométricas ou de amplitudes de ângulos dada 

uma razão trigonométrica. No entanto, para Lopes e Domingos (2015) existem condições 

para que no Ensino Básico se utilize de forma eficiente a calculadora gráfica, propiciando 

ambientes ricos e motivadores de aprendizagem. 

Este estudo realizou-se no 7.º ano de escolaridade, no primeiro ano de uma experiência 

de ensino, que ocorreu nos anos letivos de 2016/17 e 2017/18, numa escola pública do 

distrito de Setúbal. Num nível de ensino onde não é usual a utilização da calculadora 

gráfica, recorreu-se a um ambiente de aprendizagem inovador de natureza exploratória, 

com a integração deste artefacto, seguindo a perspetiva de Freire (2000), “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (p. 25).  

Na análise dos dados, no âmbito da Génese Instrumental, objetivou-se percecionar como 

é que na resolução da tarefa, com a calculadora gráfica, os esquemas de uso e esquemas 

de ação instrumentada criados pelos alunos, contribuíram para o desenvolvimento do 

potencial semiótico desse artefacto e consequentemente, como é que a professora orientou 

a evolução de significados pessoais para significados matemáticos, que foram o objetivo 

da intervenção didática. Neste sentido, teve-se o objetivo de percecionar como é que a 

evolução da génese instrumental (Rabardel 1995) promoveu o desenvolvimento das 

várias fases do Ciclo Didático (Figura 1) e por sua vez, o papel da professora no processo 

de mediação semiótica, de acordo com as categorias de ações8 descritas por Mariotti 

(2018), numa tarefa em que se pretendeu fazer uma conexão entre os domínios de 

Geometria e Funções. 

 

Quadro teórico 

Génese Instrumental - Esquemas de Uso e Esquemas de Ação Instrumentada 

A génese instrumental identifica-se como sendo um processo através do qual o sujeito se 

apropria de um artefacto e o transforma num instrumento, na resolução de tarefas 

(Drijvers et al, 2010). A construção de um instrumento caracteriza-se por uma entidade 

mista, composta pela apropriação de um artefacto, material ou simbólico, e pelo sujeito, 

através de esquemas de utilização9 (Rabardel, 1995). Drijvers e Trouche (2008) 

consideram que esse processo de apropriação é o que permite que o artefacto seja 

“responsável” pela mediação da atividade. Por outro lado, os mesmos autores fazem a 

diferenciação entre dois tipos de esquemas de utilização: os esquemas de uso, 

direcionados para a gestão do artefacto, como por exemplo, ligar ou ajustar o contraste 

do ecrã de uma calculadora e os esquemas de ação instrumentada, como sendo ações 

direcionadas para a realização da tarefa, como por exemplo, calcular o limite de uma 

 
8 “Ação de retorno à tarefa e Ação de focalização” e “Solicitar uma síntese e Oferecer uma síntese”. 
9 Para Rabardel (1995) os esquemas de utilização de um artefacto, tratam-se de um conjunto de 

procedimentos necessários para a realização de uma tarefa.  
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função. Trata-se de esquemas mentais, coerentes e significativos, que são construídos a 

partir dos esquemas de uso, por meio da génese instrumental. 

Teoria da Mediação Semiótica - Potencial Semiótico do Artefacto e Ciclo Didático  

A Teoria da Mediação Semiótica (TSM) foi elaborada por Bartolini Bussi e Mariotti 

(2008) e tem como objetivo descrever e explicar o processo desencadeado por um aluno, 

que se inicia com o uso de um artefacto específico para realizar uma tarefa e leva-o à 

apropriação de um determinado conteúdo matemático específico (Mariotti, 2018). 

Na realização de uma tarefa, o significado matemático incorporado num artefacto pode 

ser acessível através do processo da génese instrumental. Isto é, ao dar-se a transformação 

do artefacto num instrumento, podem emergir signos10 associados aos esquemas de 

utilização (Mariotti, 2002). Neste sentido, o artefacto desempenha um duplo papel: tanto 

como um meio de realizar uma tarefa, como uma ferramenta de mediação semiótica para 

cumprimento de um objetivo didático (Mariotti, 2018).  

Do ponto de vista individual, surgem os significados pessoais que estão relacionados com 

a utilização do artefacto, nomeadamente no que respeita ao objetivo de realizar a tarefa. 

Por outro lado, do ponto de vista social, emergem os significados matemáticos evocados, 

que podem estar relacionados com o artefacto e a sua utilização. Neste sentido, existe 

uma dupla relação semiótica articulada pelo artefacto, denominada pelo potencial 

semiótico do artefacto, que se caracteriza pela facilidade que o mesmo possui em associar 

significados matemáticos evocados pelo seu uso, culturalmente determinados, com 

significados pessoais que cada sujeito desenvolve na utilização do mesmo (atividade 

instrumentada) na realização de tarefas específicas.  

De acordo com a Teoria da Mediação Semiótica, cabe ao professor o desenvolvimento 

do potencial semiótico do artefacto. Na discussão coletiva, deve promover a produção de 

signos específicos e espontâneos pelos alunos, que estão relacionados como o uso do 

artefacto na realização da tarefa (signos de artefacto), orientando a evolução de tais signos 

para os esperados signos matemáticos11 (Mariotti, 2018). Este processo, denominado por 

mediação semiótica, desenvolve-se através da iteração de Ciclos Didáticos. 

 

Figura 1. O Ciclo Didático (Adaptado de Mariotti, 2018, p. 23). 

 

Metodologia 

Este estudo está enquadrado numa investigação mais alargada, de natureza qualitativa, 

seguindo uma abordagem interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994). A modalidade de 

 
10 O termo signo refere-se à relação indissolúvel entre significado e significante “signified and signifier” 
inspirado por Pierce. 
11 Referem-se ao contexto da matemática, estão relacionados com os significados matemáticos partilhados 

na sala de aula que estão relacionados com os objetivos da intervenção didática. 
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investigação escolhida fundamentou-se no processo Design Research (Cobb, Confrey, 

diSessa, Lehrer & Schauble, 2003), apoiando-se numa experiência de ensino na sala de 

aula.  

Optámos pelo Design Research, na modalidade de experiência de ensino, dado que se 

trata de uma metodologia que tem sido utilizada na educação, cujo objetivo é desenvolver, 

testar, implementar e difundir práticas inovadoras de ensino e aprendizagem, em que a 

tecnologia poderá ser um possível recurso (Kelly, 2003). Por outro lado, assumindo uma 

natureza intervencionista, onde se recorreu a práticas inovadoras, tivemos como objetivo 

produzir novas formas de aprendizagem, possibilitando melhorias no processo de ensino 

e aprendizagem (Cobb et al, 2003). 

A experiência de ensino realizou-se no ambiente natural da aula, com todos os alunos de 

uma turma do 7.º ano de escolaridade. No entanto, de modo a obter uma observação mais 

detalhada e consequentemente dados mais consistentes, decidimos optar pela realização 

de um estudo de caso (Bogdan & Biklen, 1994), tendo a investigação recaído nas ações 

de quatro alunos, tendo sido adotados os nomes fictícios de Maria e Berta, para um grupo 

e José e Pedro, para outro grupo. As razões desta escolha devem-se ao facto destes alunos 

apresentarem um percurso académico similar na disciplina de Matemática, boa 

capacidade oral e escrita, bom comportamento, disponibilidade e motivação para 

participar no estudo. 

Procurou-se compreender quais os esquemas de uso e esquemas de ação instrumentada 

que os alunos desenvolveram, na resolução da tarefa, tendo em conta os aspetos técnicos 

inerentes à manipulação da calculadora gráfica e os seus conhecimentos matemáticos, 

respetivamente (Drijvers & Trouche, 2008). Neste sentido, tendo em conta os esquemas 

desenvolvidos, na utilização do artefacto, procurou-se que no relatório escrito e na 

discussão coletiva, os alunos apresentassem significados pessoais que se articulassem 

com significados matemáticos, inerentes ao objetivo da tarefa, fomentando-se o processo 

de mediação semiótica, através da orquestração da professora titular da turma12 (Mariotti, 

2018) e da ação de um aluno Sherpa13 (Drijvers & Trouche, 2008). 

As técnicas utilizadas para recolher os dados fundamentaram-se nos relatórios escritos 

dos alunos, observação direta, imagens das representações gráficas dos ecrãs da 

calculadora gráfica e diário de bordo (Creswell, 2012). 

A análise dos dados centrou-se na construção de um diário de bordo e gravações áudio, 

no que concerne à atividade com o artefacto e produção individual/pequeno grupo de 

signos. Aí fomentou-se a produção de signos de artefacto, através do desenvolvimento 

de esquemas de uso e esquemas de ação instrumentada, na comunicação desenvolvida 

entre os pares, entre a professora e os alunos e a na comunicação escrita na forma de 

relatórios. A seguir, foi feita uma análise no que concerne à produção coletiva de signos 

- discussão matemática, inerente à discussão coletiva, no ambiente social da aula, onde a 

professora promoveu a passagem signos de artefacto para signos matemáticos, tendo 

como suporte os esquemas explanados. A evolução de significados pessoais relacionados 

com a tarefa e o artefacto, a calculadora gráfica, para significados matemáticos, foi feita 

 
12 Esta professora assumiu o duplo papel de professora e investigadora. 
13 Este aluno Sherpa, tratou-se de um aluno que fez parte do estudo de caso, tendo tido a missão de 

reproduzir os esquemas de uso e esquemas de ação instrumentada, na discussão coletiva, que foram 

desenvolvidos anteriormente, aquando da realização da tarefa. O mesmo encontrava-se sentado na 

secretária da professora, com a calculadora gráfica projetada no quadro interativo. Esta reprodução contou 

com a intervenção de todos os alunos e orquestração da professora. No entanto, na análise dos dados, 
focámo-nos apenas nas ações dos alunos que fizeram parte do estudo de caso. 
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de acordo com dois pares de ações complementares, “ação de retorno à tarefa e ação de 

focalização” e “solicitar uma síntese e oferecer uma síntese”. No final, foi apresentada 

uma síntese da análise dos resultados, onde se pretendeu responder ao objetivo do estudo. 

A tarefa apresentada aos alunos 

A tarefa (Figura 2) foi planificada pela professora titular da turma que assumiu o duplo 

papel de professora e investigadora e os conteúdos explorados nas alíneas a) e b) eram 

específicos do 9.º ano de escolaridade e somente o assunto tratado na alínea c) estava 

enquadrado no currículo do 7.º ano de escolaridade, de acordo com o Programa e Metas 

Curriculares da Matemática para o Ensino Básico (MEC, 2013). A professora justifica 

esta iniciativa ambiciosa, fundamentada no facto de ter pretendido fazer uma conexão 

entre os domínios de Funções, Sequências e Sucessões (FSS7) e Geometria e Medida 

(GM9). Assim, esta tarefa foi proposta aos alunos no final da unidade de Funções e os 

mesmos tinham tido anteriormente oportunidade de realizar tarefas nos dois domínios 

distintos, mas nunca em conjunto. 

 

Figura 2. A tarefa apresentada aos alunos. 

O objetivo da tarefa inseriu-se na distinção entre ângulo inscrito e ângulo ao centro numa 

circunferência, e no reconhecimento que a medida da amplitude de um ângulo inscrito é 

metade da medida da amplitude do ângulo ao centro, que lhe corresponde, sendo 

solicitado um modelo matemático que se adequasse à situação.  

No início da tarefa, os alunos foram informados que a tinham de resolver a pares a parte 

empírica da tarefa e produzir um relatório individual. Posteriormente, após a análise das 

produções individuais de cada aluno, desenvolveu-se a discussão coletiva, gerida pela 

professora, com a juda do aluno Sherpa, incrementando-se a evolução de significados 

pessoais dos alunos para significados matemáticos. 
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Apresentação e análise dos resultados 

Quando se operacionalizou a discussão coletiva, o Pedro assumiu a função de aluno 

Sherpa e procedeu à construção da figura na calculadora gráfica conectada com o 

computador da secretária da professora. Tal como aconteceu com os outros alunos que 

fizeram parte do estudo de caso, aquando da resolução da tarefa, podemos conjeturar que 

surgiram os primeiros signos de artefacto. Os alunos desenvolveram esquemas de ação 

instrumentada, fundamentados nos significados pessoais respeitantes ao conhecimento 

dos signos matemáticos, inerentes aos conceitos de circunferência e ângulo. Para 

colocarem em prática esses esquemas, desenvolveram também esquemas de uso, quando 

abriram a Página 1, recorrendo à aplicação Geometria e construíram a figura solicitada, 

sem apresentarem qualquer dificuldade. 

No que respeita à alínea a), tendo em conta o potencial semiótico da calculadora gráfica 

inerente à funçãode arrastamento e função de visualização, os alunos conseguiram 

mobilizar o significado pessoal do conceito de ângulo e construíram uma definição de 

ângulo inscrito ABC e ângulo ao centro AOC, numa circunferência. No entanto, ao 

contrário da Berta (Figura 4), o José, no seu relatório escrito, não indicou a letra 

correspondente ao vértice de cada um dos ângulos (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Resolução escrita, da alínea a) da tarefa, pelo José. 

 

 

Figura 4. Resolução escrita, da alínea a) da tarefa, pela Berta. 

 

Neste sentido, houve a necessidade da professora fazer um esclarecimento na discussão 

coletiva, tendo-se operacionalizado uma ação de retorno à tarefa (diálogos 5 e 6) seguida 

de uma ação de focalização (diálogos 7 até 16): 

(…) 

5. Professora: José ou Pedro, podem-nos dizer o que concluíram? 

6. Pedro: Então, no ângulo ABC, o vértice pertence à circunferência e 

no ângulo AOC, o vértice é o centro da circunferência. 

7. Professora: Mas podes identificar qual é o vértice que corresponde 

a cada um dos ângulos?  

8. José: O “B”, é o vértice do ângulo ABC e o “O” é o vértice do ângulo 

AOC. 
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No decorrer da discussão, o José utilizou o signo pessoal: “cortam”, tendo-se 

movimentado para o signo matemático: “intersetam”, com a orquestração da professora, 

ocasionando o entendimento de que os lados do ângulo inscrito, são sempre secantes à 

circunferência.  

(…) 

11. Professora: Muito bem! E relativamente aos lados desses ângulos? 

O que é que vocês podem concluir? 

12. José: “Cortam” sempre a circunferência em dois pontos. Um deles 

é o vértice e o outro ponto também pertence à circunferência. 

13. Professora: Meninos! O que significa cortar? Não sei o que é isso? 

14. José: Oh Stora! “Intersetam” a circunferência em dois pontos. 

15. Professora: Ah! Ok! Assim já entendo! E o que significa intersetar 

a circunferência em dois pontos? 

16. José: É secante à circunferência!? 

 

Perante as afirmações dos alunos, a professora solicitou uma síntese: 

 

17. Professora: Ok! Então, quem é que consegue sintetizar, a diferença 

entre o ângulo inscrito ABC e o ângulo ao centro AOC, numa 

circunferência? Berta, estás tão caladinha!  

18. Berta: Oh stora! Eu já respondi! “O ângulo inscrito ABC, o vértice 

B está sobre a circunferência. O ângulo ao centro AOC, o vértice O é o 

centro da circunferência”. Mas, deveria ter dito, que os lados dos 

ângulos são secantes à circunferência, não é stora? 

19. Professora: Muito bem! Então como é que podes resumir o que 

acabaste de dizer? 

20. Berta: Então stora: “No ângulo inscrito ABC, o vértice B está sobre 

a circunferência e os lados do ângulo são secantes à circunferência. No 

ângulo ao centro AOC, o vértice O é o centro da circunferência e os 

lados do ângulo são secantes à circunferência”. 

 

Quando a aluna foi questionada sobre a última parte da sua afirmação, relativamente ao 

facto de referir que os lados de um ângulo ao centro, são secantes à circunferência, a 

mesma argumentou que deveria ter mencionado que cada lado contém o raio da 

circunferência. No entanto, utilizou a palavra “secante” por ser sinónimo de 

“concorrente”, tendo conseguido percecionar, com a insistente orquestração da 

professora, que cada lado do ângulo ao centro é constituido por uma semireta com origem 

no centro da circunferência, cujo prolongamento interseta a mesma num único ponto. 

Relativamente à alínea b), ainda na Página 1, de Geometria, os alunos sentiram a 

necessidade de recorrer a esquemas de uso para proceder à medição da amplitude do 
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ângulo inscrito ABC e do ângulo ao centro AOC14, antes de desenvolveram os esquemas 

de uso, inerentes à definição das variáveis b, para a amplitude do ângulo inscrito ABC e 

a variável o, para a amplitude do ângulo ao centro AOC. Posteriormente, o Pedro foi 

observado pela professora a utilizar o esquema de ação instrumentada, inerente à função 

de arrastamento, movendo os pontos A, B, C e O15 (Figura 5). No entanto, na discussão 

coletiva, quando fez de aluno Sherpa, apenas movimentou os pontos A e C, ao invés do 

que tinha feito anteriormente, quando resolveu a tarefa. A professora questionou o aluno, 

relativamente ao procedimento realizado, dando-se uma ação de focalização. 

23. Professora: Pedro, porque estás a movimentar apenas os pontos A 

e C? Porque não movimentas os pontos O e B? 

24. Pedro: Porque o [ponto] B e o [ponto] O são os vértices dos ângulos 

e quando eu os arrasto, o valor não muda, porque são pontos fixos. Mas 

quando eu arrasto os pontos A e C, a amplitude de um ângulo é sempre 

o dobro da amplitude do outro. 

 

A professora solicitou que o Pedro explicasse melhor as suas afirmações, no que respeita 

ao facto de afirmar que os pontos O e B eram fixos. O aluno argumentou que o ponto O 

é um ponto fixo, por ser o centro da circunferência. Quando arrastava o ponto B, o mesmo 

movimentava-se, mantendo inalterável as amplitudes do ângulo inscrito e do ângulo ao 

centro. Somente com o arrastamento dos pontos A e C é que se fomentava a alteração da 

amplitude do ângulo inscrito e do ângulo ao centro, isto é, variava o valor da amplitude 

nos vértices B e O. 

 

 

 

Figura 5. Resolução na calculadora gráfica (utilização da função de arrastamento), da 

alínea b) da tarefa, pelo Pedro (aquando da realização da tarefa). 

 

Posteriormente, os alunos desenvolveram esquemas de ação instrumentada, baseados no 

significado pessoal do conceito da operação de divisão entre 2 variáveis, o e b e/ou b e o, 

com o propósito de relacionar a medida da amplitude entre o ângulo inscrito e a medida 

da amplitude do ângulo ao centro, que lhe corresponde. Com o objetivo de operacionalizar 

 
14 Tendo em conta a primeira sugestão do enunciado, os alunos para definirem as variáveis o e b, 

deveriam numa primeira fase, proceder à medição da amplitude dos ângulos. 
15 A professora visualizou que o aluno apenas conseguiu movimentar os pontos A e C. 
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esses esquemas, recorreram a esquemas de uso, para calcular  
𝒃

𝒐
  e/ou  

𝒐

𝒃
16. Por fim, 

desenvolveram esquemas de ação instrumentada, fundamentados na função de 

arrastamento, ao proceder à alteração das dimensões da circunferência ou à 

movimentação dos pontos A e C, pertencentes aos lados dos ângulos, verificando que as 

relações 
𝒃

𝒐
  e 

𝒐

𝒃
, se aplicam a qualquer circunferência (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Resolução na calculadora gráfica (utilização da função de arrastamento) da 

alínea b) da tarefa, pelo Pedro (aquando da realização da tarefa – tendo procedido da 

mesma forma quando assumiu a função de aluno Sherpa). 

 

Surgiram signos matemáticos quando os alunos constataram que a medida da amplitude 

de um ângulo inscrito ABC é metade da medida da amplitude do ângulo ao centro AOC, 

que lhe corresponde ou que a medida da amplitude do ângulo ao centro AOC é o dobro 

da medida da amplitude de um ângulo inscrito ABC que lhe corresponde (Figuras 6, 8 e 

9).  

A Maria e a Berta fizeram confusão com a escrita simbólica inerente aos signos 

matemáticos de ângulo, medida da amplitude de ângulo (Figuras 9 e 13) e pontos 

pertencentes aos lados dos ângulos17 (Figura 8). Neste sentido, na discussão coletiva, a 

professora solicitou que a aluna Maria escrevesse a conclusão do Pedro (diálogo 24) no 

quadro negro (Figura 7), tendo ocorrido a ação de solicitar uma síntese. 

 

Figura 7. Conclusão da alínea b) da tarefa, evidenciada pelo Pedro (enquanto 

aluno Sherpa) e sintetizada posteriormente, pela Maria, no quadro negro. 

 
16 O Pedro foi o único aluno que procedeu ao cálculo das duas razões,  

𝒃

𝒐
 e 

𝒐

𝒃
, pois os outros alunos, apenas 

operacionalizaram uma delas. 
17 A aluna Maria, denominou por vértices, os pontos A e C, pertencentes aos lados dos ângulos, como já 
foi descrito anteriormente. Quando na discussão coletiva foi questionada sobre o sucedido, assumiu que a 

afirmação não estava correta e argumentou que o erro se deveu à celeridade com que pretendeu resolver a 

questão.  
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Figura 8. Resolução escrita, da alínea b) da tarefa, pelo Pedro. 

 

 

Figura 9. Resolução escrita, da alínea b) da tarefa, pela Maria. 

 

No que concerne à alínea c), os alunos seguiram a sugestão do enunciado e desenvolveram 

esquemas de uso, inerentes à manipulação da calculadora gráfica, construindo a Página 

2 – Listas e Folha de Cálculo18 (Figura 10) e a Página 3 – Dados e Estatística (Figuras 

11, 14, 15 e 17).  

 

 

Figura 10. Resolução na calculadora gráfica (captação de dados, na aplicação 

Listas e Folha de Cálculo), da alínea b), pelo Pedro (aquando da realização da tarefa). 

 

Os alunos Maria, José e Pedro, desenvolveram esquemas de ação instrumentada quando 

mobilizaram o significado pessoal da representação simbólica e representação gráfica de 

uma função linear19 e por conseguinte relacionaram a alínea b) (Figuras 8 e 9) com a 

alínea c), tendo definido um modelo linear que se ajustou à situação. Os alunos 

 
18 Quando os alunos capturaram os valores das variáveis o e b para a folha de cálculo, denominaram essas 

variáveis por ango e angb, respetivamente. 
19 Quando surgiu uma representação icónica, no ecrã da calculadora gráfica, caracterizada por pontos que 
representam uma reta que passa pela origem. 
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delinearam o modelo: 𝑦 = 0,5 𝑥 (𝒃 = 𝟎, 𝟓 𝒐) , colocando cuidadosamente a variável 

dependente e variável independente20 (Figuras 11, 12).  

O Pedro foi mais ambicioso ao utilizar esquemas de ação instrumentada21  quando alterou 

a posição das variáveis de modo a verificar qual a relação existente entre as mesmas, nesta 

situação. O aluno estabeleceu o modelo 𝑦 = 2𝑥 (𝒐 = 𝟐𝒃) (Figura 11), pois na alínea b) 

também tinha chegado a duas relações (Figura 8). 

 

 

Figura 11. Resolução na calculadora gráfica, da alínea c) da tarefa, na aplicação 

Dados e Estatística, pelo Pedro (aquando da realização da tarefa). 

 

 

Figura 12: Resolução escrita, da alínea c) da tarefa, pela Maria. 

 

Para a aluna Berta, na última página (Página 3) surgiram algumas imprecisões, 

relativamente à colocação das variáveis b (angb) e o (ango), como variável dependente 

ou variável independente (ver a segunda parte da Figura 15), respetivamente. A aluna 

colocou aleatoriamente as variáveis e quando surgiu uma representação no ecrã da 

calculadora gráfica, caracterizada apenas por pontos alinhados sobre uma reta que passa 

pela origem (Figura 14), desenvolveu o significado pessoal de função linear relacionando-

a com a resposta que tinha dado na alínea b) (Figura 13), definindo o modelo linear, 𝑦 =
2𝑥 (𝐚𝐧𝐠𝐨 = 𝟐𝐚𝐧𝐠𝐛) (Figura 15). No entanto, podemos conjeturar que a aluna 

demonstrou uma ausência de pensamento crítico, pois não percecionou que segundo a 

colocação que fez das variáveis (Figura 14), o modelo que se adaptava à situação seria 

𝑦 = 0,5 𝑥 (𝐚𝐧𝐠𝐛 = 𝟎, 𝟓 𝐚𝐧𝐠𝐨). A aluna não verificou a relação que existia entre a 

abcissa e a ordenada, nos respetivos pontos do gráfico. Apenas interpretou a imagem que 

 
20 Os alunos desenvolveram esquemas de uso, quando colocaram o touchpad nos vários pontos da função 

e verificaram que o valor da variável dependente (ordenada) era sempre metade do valor da variável 

independente. 
21 Estes esquemas de ação instrumentada, necessitaram do desenvolvimento de esquemas de uso, quando 
o aluno colocou o touchpad nos vários pontos da função e verificou que o valor da variável dependente 

(ordenada) era sempre metade do valor da variável independente (abcissa). 
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surgiu no ecrã da calculadora gráfica, sem tomar em consideração a relação entre as 

variáveis que tinha evidenciado na alínea b). Contudo, esta ambiguidade foi esclarecida 

na discussão coletiva. 

 

 

Figura 13. Resolução escrita, da alínea b) da tarefa, pela Berta. 

 

 

Figura 14. Resolução na calculadora gráfica, da alínea c) da tarefa, pela Berta. 

 

 

Figura 15. Resolução escrita, da alínea c) da tarefa, pela Berta. 

 

Na discussão coletiva, quando o aluno Sherpa se preparava para definir as variáveis b 

(angb) e o (ango) no gráfico, (Figura 16), a professora procedeu a uma ação de 

focalização, perante as afirmações da Berta, no relatório escrito, no que concerne à 

relação de dependência entre a variável dependente e a variável independente (Figura 15). 

 

Figura 16. Imagem da representação gráfica do ecrã da calculadora gráfica, na aplicação 

Dados e Estatística, antes do Pedro definir as variáveis dependente e independente 

(enquanto aluno Sherpa). 
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25. Professora: Berta, perante a nuvem de pontos (Figura 16), que 

estás a ver no ecrã da calculadora gráfica e tendo em conta o modelo 

matemático que definiste, onde fica localizada a variável independente 

e a variável dependente? Quer dizer, as variáveis b e o, que o Pedro 

definiu na aplicação Listas e Folha de Cálculo, como, ango e angb, 

respetivamente. 

26. Berta: Oh, stora, o modelo que eu fiz, foi 𝑦 = 2𝑥, porque eu vi que 

a reta passava pela origem do referencial, logo só podia ser uma função 

linear. Então, eu pensei que era 𝐚𝐧𝐠𝐨 = 𝟐𝐚𝐧𝐠𝐛, porque na alínea b) eu 

concluí que a medida da amplitude do ângulo ao centro é o dobro da 

medida da amplitude do ângulo inscrito. Devia ter dito que ango é a 

variável dependente e angb é a variável independente. 

Mas, eu sei que me enganei! Na aplicação Dados e Estatística, o meu 

erro, foi ter colocado as variáveis ao contrário e não reparei que o valor 

da abcissa é sempre metade do valor da ordenada, nesta situação claro! 

E então eu deveria ter percebido que o modelo era y= 0,5 𝑥 (𝐚𝐧𝐠𝐛 =
𝟎, 𝟓 𝐚𝐧𝐠𝐨). Portanto, neste caso, o angb é a variável dependente e fica 

no eixo das ordenadas e ango é a variável independente e fica no eixo 

das abcissas. 

 

A Berta sugeriu que o Pedro construísse o modelo que ela tinha evidenciado no seu 

relatório (Figura 15), solicitando que o aluno colocasse ango no eixo das ordenadas e 

angb no eixo das abcissas. De modo a confirmar que o modelo estava correto, a Berta 

pediu ao Pedro que colocasse o touchpad nos vários pontos da função, de modo a 

comprovar que, nestes caso, o valor da variável dependente (ordenada) é sempre o dobro 

do valor da variável independente (abcissa).  

 

 

Figura 17. Resolução da alínea c), pelo Pedro (enquanto aluno Sherpa) com as 

orientações da Berta.  

 

Por outro lado, tendo em conta a afirmação da Maria, “O ângulo ABC depende do ângulo 

AOC (…)” (Figura 9), que apontou para a existência de uma relação de dependência entre 

os ângulos, a professora operacionalizou mais uma ação de focalização: 
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27. Professora: Maria, no teu relatório, respeitante à alínea b), 

escreveste que o ângulo ABC depende do ângulo AOC. Como 

interpretas essa afirmação para a construção de um modelo 

matemático que se adapte a esta situação? Podes manter o modelo 

linear, 𝑦 = 2𝑥 ou no presente caso 𝐚𝐧𝐠𝐨 = 𝟐𝐚𝐧𝐠𝐛? 

28. Maria: Não, nesta situação a variável b que representa o ângulo 

ABC é que depende da variável o que representa o ângulo AOC. 

Portanto, eu concluí que o modelo matemático é na mesma uma 

função linear, mas fica 𝑦 = 0,5 𝑥 , ou neste caso é 𝐚𝐧𝐠𝐛 = 𝟎, 𝟓 𝐚𝐧𝐠𝐨. 

Entretanto o Pedro (aluno Sherpa) procedeu à mudança das variáveis (ango e angb) e 

traçou a função linear 𝑦 = 0,5 𝑥, de acordo com a descrição da Maria e que ele próprio 

já tinha esboçado anteriormente, quando realizou a tarefa (ver a primeira parte da figura 

11). 

Por fim, a professora solicitou uma síntese ao José, pois foi o único aluno que não se tinha 

manifestado durante a discussão coletiva e no seu relatório (Figura 18), a sua resposta foi 

semelhante à da Maria (Figura 12). No entanto, referiu que na discussão coletiva percebeu 

que 𝑦 = 2𝑥, era outra forma de representar a função. Portanto, de acordo com as variáveis 

escolhidas para variável dependente e variável independente, existem duas funções 

lineares que se adequam à situação (𝑦 = 2𝑥 ou 𝑦 = 0,5 𝑥). 

 

 

     Figura 18. Modelo matemático encontrado pelo José, na alínea c) da tarefa. 

 

Síntese da análise dos resultados 

Na construção da figura surgiram signos de artefacto fundamentados no desenvolvimento 

de esquemas de ação instrumentada e esquemas de uso. Os esquemas de ação 

instrumentada assentaram no emergir de significados pessoais, sustentados pelo 

conhecimento dos signos matemáticos, relativos aos conceitos de circunferência e ângulo. 

Os esquemas de uso estiveram direcionados para a necessidade de utilização desses 

conceitos no manuseamento dos comandos da calculadora gráfica, no que concerne à 

aplicação Geometria.  

Relativamente à alínea a), podemos conjeturar que o potencial semiótico da calculadora 

gráfica, inerente à função dearrastamento e à função de visualização22, proporcionou a 

mobilização do significado pessoal do conceito de ângulo para o significado matemático 

inerente à construção da definição de ângulo inscrito ABC e ângulo ao centro AOC, numa 

circunferência. Na discussão coletiva, o facto de o José ter utilizado o signo pessoal (signo 

de artefacto) “cortam”, que se movimentou para o signo matemático “intersetam”, com a 

 
22 Facilitou a compreensão. 
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orquestração da professora, fomentou o entendimento de que os lados do ângulo inscrito 

teriam de ser secantes à circunferência.  

No que concerne à alínea b), quando os alunos seguiram a sugestão do enunciado para, 

ainda na Página 1 - Geometria, desenvolverem esquemas de uso inerentes à definição 

da variável b para o ângulo ABC e da variável o para o ângulo AOC, verificou-se que 

todos desenvolveram esquemas de ação instrumentada, ao percecionaram que antes de 

definir as variáveis, tinham que desenvolver esquemas de uso, fundamentados na medição 

da amplitude dos ângulos mencionados.  

Seguidamente, os alunos desenvolveram esquemas de ação instrumentada ao fazer 

emergir o significado pessoal inerente ao conceito da operação de divisão. Procederam à 

divisão das variáveis o e b e/ou b e o, utilizando esquemas de uso, de modo a concluir a 

relação existente entre a medida da amplitude do ângulo inscrito ABC e a medida da 

amplitude do ângulo ao centro AOC. Posteriormente alteraram as dimensões da 

circunferência e movimentaram somente os pontos A e C, dado que os pontos O e B, se 

tratavam dos vértices dos ângulos23. Então, ao utilizarem o esquema de ação 

instrumentada inerente à função de arrastamento, verificaram que a construção inicial foi 

transformada, porém a relação existente entre os ângulos permaneceu invariante. Isto é, 

o potencial semiótico da calculadora gráfica, inerente à função de arrastamento, 

promoveu que os alunos reconhecessem que em qualquer circunferência a medida da 

amplitude de um ângulo ao centro é o dobro da medida da amplitude do ângulo inscrito, 

que lhe corresponde. Por outro lado, na discussão coletiva foram esclarecidas algumas 

incongruências inerentes à escrita simbólica dos signos matemáticos de ângulo, medida 

da amplitude de ângulo e pontos pertencentes aos lados dos ângulos.  

Na resolução da alínea c) dos alunos Pedro, Maria e José, o potencial semiótico da 

calculadora gráfica, inerente à função de visualização, fundamentada em pontos que 

surgiram no ecrã que representam uma reta que passa pela origem, desencadeou o 

desenvolvimento de signos de artefacto. Os alunos mobilizaram os significados pessoais 

da representação simbólica e representação gráfica de uma função linear. Por outro lado, 

desenvolveram esquemas de ação instrumentada ao relacionarem a alínea b) (Figuras 8 

e 9) com a alínea c) tendo definido um modelo linear que se ajustou à situação, de acordo 

com a posição da variável dependente e variável independente (Figuras 11, 12 e 18). 

Tendo em conta o modelo que delinearam, desenvolveram esquemas de ação 

instrumentada quando sentiram a necessidade de confirmar a sua conjetura, procedendo 

ao incremento de esquemas de uso, ao colocarem o touchpad nos vários pontos da função 

e verificarem a relação existente entre o valor da variável dependente (ordenada) e o valor 

da variável independente (abcissa). 

Também a aluna Berta desenvolveu signos de artefacto, tendo em conta a visualização 

proprcionada pela calculadora gráfica que lhe permitiu o emergir do significado pessoal 

de representação gráfica de uma função linear, como sendo uma reta que passa pela 

origem. Neste sentido, a aluna desenvolveu esquemas de ação instrumentada ao 

correlacionar esta imagem com a relação encontrada na alínea b) (Figura 13) e construiu 

o modelo matemático sem ter em consideração a relação de dependência entre as variáveis 

(Figura 15). Isto é, dado que a aluna colocou aleatoriamente as variáveis na aplicação 

Dados e Estatística, não percecionou que o modelo que se ajustava à situação, seria a 

função linear y= 0,5 𝑥 e não 𝑦 = 2𝑥, como concluiu, quando resolveu a tarefa. Neste 

sentido, a aluna fez confusão entre a variável dependente e a variável independente 

 
23 Situação esclarecida na discussão coletiva. 
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(Figura 15). Esta situação foi colmatada, quando a aluna na discussão coletiva, se 

apercebeu do erro e ajudou o Pedro (aluno Sherpa) a construir corretamente o modelo 

que ela tinha desenvolvido (Figura 17). 

 

Considerações finais 

A análise dos dados mostrou que os alunos, ao apropriarem-se da calculadora gráfica, 

mobilizaram esquemas de uso e esquemas de ação instrumentada, promovendo o 

potencial semiótico deste artefacto e desenvolvendo o processo de mediação semiótica. 

O incremento da discussão coletiva, com a orquestração da professora, ajudada pelo aluno 

Sherpa, foi determinante para a construção do conhecimento matemático.  

Por outro lado, tendo em consideração o objetivo didático da tarefa, os alunos 

evidenciaram facilidade em transitar entre as várias representações: geométrica, tabular, 

gráfica e algébrica, tendo-se promovido a conexão entre os domínios de Geometria e 

Funções. 
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Resumo: Tendo por base um estudo mais amplo, pretende-se discutir nesta comunicação 

a forma como se dá o processo de génese instrumental e que tipo de conexões estabelecem 

os alunos quando se introduz o Cálculo Algébrico Simbólico (CAS) na disciplina de 

Matemática A, no 12.º ano, recorrendo à utilização de calculadoras gráficas com CAS. 

Em termos de suporte teórico é analisada a forma como este tipo de recurso pode 

potenciar a aprendizagem da álgebra e do cálculo, à luz de duas teorias que se focam nos 

processos cognitivos, nomeadamente a teoria da Reificação e a teoria APOS (Actions, 

Process, Objects, Schemes). Fazendo uso de uma metodologia de cariz qualitativo e 

interpretativo, verificou-se que a utilização do CAS permitiu o estabelecimento de 

conexões entre os diferentes tipos de representações utilizadas pelos alunos e nesse 

sentido possibilitou a aquisição de um maior conhecimento matemático, fazendo com que 

cálculos aparentemente complexos fossem percecionados pelos alunos como algo 

relativamente mais simples. 

Palavras-chave: Aprendizagem Matemática, Tecnologia e Educação, Calculadoras 

Gráficas, Cálculo Algébrico Simbólico, Ensino Secundário. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma larga expansão de dispositivos eletrónicos sendo 

de destacar, além dos computadores pessoais, os tablets e os smartphones. Para cada um 

destes dispositivos têm sido feitas várias tentativas no sentido de os aplicar à educação 

em geral, e à Matemática em particular, criando-se ambientes de aprendizagem propícios 

que possibilitem a utilização destes suportes digitais na aula. Neste contexto foram 

desenvolvidas aplicações com o objetivo de incutir nos alunos o gosto pela Matemática e 

desta forma, através de um incremento da aprendizagem e, em consequência do raciocínio 

suscitado, possibilitar a resolução de problemas (Kissane, McConney, & Ho, 2015).   

Para desenvolver conceitos de Estatística surgiu, por exemplo, o Tinkerplots, e várias 

folhas de cálculo resgatadas às empresas como, por exemplo, o Excel da Microsoft. Para 

o trabalho com a Geometria surgiram programas de geometria dinâmica, como o Cabri 

Géomètre, o The Geometer´s Sketchpad, o Cinderella, ou ainda o GeoGebra, sendo que 

este último programa possibilitou o estabelecimento de conexões entre a Geometria, a 

Estatística, e as Funções e, mais recentemente, sofreu um incremento com a introdução 
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da realidade aumentada. Além destas aplicações, e com a rápida evolução verificada ao 

nível da utilização da internet, começaram a surgir múltiplos sites com diversas aplicações 

educacionais, quer de espetro mais largo, como por exemplo o Moodle, quer com 

pequenas aplicações que se podem utilizar na educação em geral como, por exemplo, o 

Kahoot!, ou na Matemática, o Photomath. 

No meio de toda a tecnologia que foi sendo desenvolvida desde os finais do século XX, 

surgiram, na segunda metade da década de oitenta, nos países mais desenvolvidos, as 

calculadoras gráficas com capacidades numéricas, gráficas e estatísticas. Acompanhando 

o desenvolvimento do software e do hardware nos computadores, nomeadamente a 

introdução de sistemas algébricos, através de programas como o Maple ou o 

Mathematica, foram igualmente desenvolvidas aplicações para as calculadoras gráficas 

que permitiam a utilização do cálculo algébrico simbólico (CAS) por alunos (Kissane et 

al., 2015). E, se é verdade que tal utilização não é de todo relevante nas aulas portuguesas, 

tal aplicação é obrigatória em testes e exames finais na Dinamarca e na Noruega, por 

exemplo, sendo o seu uso permitido na Áustria e no estado de Vitória na Austrália e, na 

generalidade das províncias Germânicas (Heugl, 2017), bem como noutros países ditos 

desenvolvidos (Carvalho e Silva, Canavarro, Albuquerque, Mestre, Martins, Almiro, 

Santos, Gabriel, Seabra, & Correia, 2019). 

A generalidade dos problemas de Matemática envolvendo álgebra e/ou cálculo que se 

colocam aos alunos no ensino secundário, nomeadamente factorização de polinómios, 

resolução de equações, ou cálculo diferencial, além de, na sua grande maioria, poderem 

ser resolvidos com técnicas usuais de manipulação algébrica, por vezes morosas e algo 

fastidiosas, podem igualmente ser resolvidos usando tecnologias com CAS, apresentando 

melhores resultados na compreensão conceptual (Handal, Cavanagh, Wood, & Petocz, 

2011; Kramarski & Hirsch, 2003; Palmiter, 1991; Rakes, Valentine, McGatha, & Ronau, 

2010).  

Com a introdução do CAS nas aulas de Matemática pretende-se, tal como referem Heid, 

Thomas e Zbiek (2013), ajudar os alunos a desenvolver um pensamento matemático 

versátil que envolve pelo menos três tipos de competências: 

• a possibilidade de troca entre sistemas representativos, nomeadamente entre a 

perceção de uma entidade matemática particular enquanto processo, e a perceção 

da entidade como um objeto; 

• a exploração de esquemas de visualização, ligando-os a esquemas lógico/analíticos; 

• a transposição entre representações, obtendo interações conceptuais e processuais 

com representações. 

 

Ainda segundo Heid, Thomas e Zbiek (2013), o uso do CAS na investigação, quer na 

teoria, quer na prática, deve centrar-se nas interações entre conceitos e competências, na 

abordagem de conceitos em que se possa utilizar o CAS, e no pensamento e raciocínio 

requerido por este artefacto, sendo que o papel a desempenhar por esta ferramenta deve 

assumir e integrar as funções atribuídas à álgebra, como sejam: de generalização; de 

estudo da sua função; ajuda na resolução de problemas; o estudo de estruturas; e, uma 

ferramenta de modelação. 

Tendo por base o programa de Matemática A do 12.º ano, nomeadamente os domínios 

sobre funções reais de variável real e trigonometria/funções trigonométricas, colocaram-

se alunos deste ano de escolaridade a resolver vários tipos de tarefas matemáticas em aula, 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=N2NXzKA8tIhfKjOkVpw&author_name=Cavanagh,%20M&dais_id=5339136&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=N2NXzKA8tIhfKjOkVpw&author_name=Wood,%20L&dais_id=20302397&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=N2NXzKA8tIhfKjOkVpw&author_name=Petocz,%20P&dais_id=64576230&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q1m6WvkL2PU4EtVNNVN&author_name=Rakes,%20CR&dais_id=68051385&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q1m6WvkL2PU4EtVNNVN&author_name=Valentine,%20JC&dais_id=1001078787&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q1m6WvkL2PU4EtVNNVN&author_name=McGatha,%20MB&dais_id=53745520&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=Q1m6WvkL2PU4EtVNNVN&author_name=Ronau,%20RN&dais_id=70606175&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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utilizando diferentes processos, nomeadamente analíticos, gráficos e simbólicos, estes 

últimos recorrendo ao CAS, inserido nas calculadoras gráficas TI-nspireTM CX CAS. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. GÉNESE INSTRUMENTAL E PROCESSOS COGNITIVOS  

Atendendo a que se pretendeu estudar os processos que conduzem a uma apropriação da 

calculadora gráfica e do CAS, a teoria da atividade (TA), criada por Vygotsky, Leontiev 

e Luria, é uma das ferramentas de análise a considerar. Esta teoria constituiu-se como um 

esforço para a criação de uma psicologia que envolve aspetos sociais, históricos e 

culturais, assumindo o sistema com uma atividade coletiva, orientado por objetos e 

mediado por artefactos (Engeström, 2001).  

A complexidade das relações existentes entre o uso do artefacto e a realização da tarefa 

permite formar aquilo a que usualmente se dá o nome de potencial semiótico do artefacto 

em relação à tarefa. A análise do potencial semiótico de um determinado artefacto 

tecnológico, segundo Bussi e Mariotti (2008), envolve duas observações: entre o artefacto 

e os signos pessoais que emergem do seu uso; e entre o artefacto e os signos matemáticos 

evocados pelo seu uso e reconhecíveis como sendo matemática por um especialista. 

A abordagem instrumental estuda as especificidades existentes no artefacto e no 

instrumento, bem como os processos que envolvem a transformação do artefacto em 

instrumento, designada por génese instrumental (Rabardel, 1995). Esta ocorre quando o 

utilizador se apropria do artefacto, desenvolvendo esquemas mentais que envolvem 

capacidades de utilização eficazes e mobiliza conhecimentos de forma a tornar útil o 

artefacto. 

A génese instrumental, para Rabardel (1995), é um processo descrito como tendo dois 

sentidos: um movimento de instrumentalização orientado para o artefacto (o artefacto é 

adaptado pelo sujeito aos seus hábitos e métodos de trabalho) e um movimento de 

instrumentação centrado no sujeito (o artefacto contribui para estruturar a atividade do 

utilizador). 

Para Domingos (2003), interpretar um conceito implica encarar essa entidade com um 

determinado potencial, que se manifesta através de uma sequência de ações.  

Neste contexto são analisadas duas teorias que se debruçam sobre a construção de 

conceitos matemáticos, a teoria da Reificação, desenvolvida por Anna Sfard, segundo a 

qual os conceitos matemáticos podem ser concebidos de duas formas: estruturalmente, 

como objetos, e operacionalmente, como processos (Sfard, 1991; Sfard & Linchevski, 

1994), defendendo que as duas abordagens são complementares, uma vez que se referem 

a visões diferentes da mesma situação pelo que são necessárias e dependentes uma da 

outra.  

Segundo Sfard (1991), e embora a aprendizagem não se processe de igual forma em todos 

os indivíduos, é possível identificar nos diferentes processos de aprendizagem três 

estádios ou fases de estruturação, que apelida de interiorização, condensação e 

reificação, definidos em seguida: 

• a primeira fase, de interiorização, ocorre quando o sujeito se familiariza com os 

processos que, eventualmente, irão dar origem a um novo conceito (por exemplo, 

no estudo de funções, ocorre na manipulação de expressões algébricas, quando o 
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aluno adquire a noção do conceito de variável, quer independente, quer dependente, 

ao substituir a variável independente na expressão analítica da função por um ou 

mais valores); 

• a segunda fase, de condensação, corresponde ao momento em que o indivíduo 

compreende as sequências dos processos, desenvolvendo a capacidade de pensar 

sobre um dado processo como um todo (por exemplo, no estudo de funções, 

corresponde à etapa em que o aluno apresenta facilidade em alternar entre diferentes 

representações), para Sfard este constitui o momento crucial na construção do 

conceito;  

• a terceira e última fase, de reificação, verifica-se quando o aluno consegue “ver” 

uma nova entidade matemática como um objeto completo e autónomo, sob a forma 

de um todo integrado, já afastado dos processos que lhe deram origem. 

 

Assim que o conceito se encontra reificado, este pode servir de base à formação de novos 

conceitos de nível superior. O aluno, ao tomar consciência da existência de um novo 

objeto matemático, pode iniciar um novo ciclo de aprendizagem, reiniciando outro 

processo, através da fase de interiorização, que culminará, em princípio, com a reificação 

desta nova entidade (Sfard, 1991). O esquema da Figura 1 pretende ilustrar a forma como 

os novos conceitos se formam. 

 

 

Figura 1. Modelo de formação de conceitos, segundo a teoria da Reificação. 

Fonte: Sfard, 1991, p. 22. 

 

A segunda teoria é a teoria APOS (Actions, Process, Objects, Schemes), desenvolvida 

inicialmente por Ed Dubinsky, que consiste numa teoria construtivista de aprendizagem 

cujo objetivo é compreender os mecanismos de uma abstração reflexiva, introduzidos por 

Piaget, para descrever o desenvolvimento do pensamento lógico de conceitos tais como 

aritmética, proporção e medida, estendendo Dubinsky esta ideia a conceitos matemáticos 
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avançados (Dubinsky, 1991; Arnon, Cottrill, Dubinsky, Oktac, Roa, Trigueros, & Weller, 

2014). 

A teoria APOS refere que se podem considerar cinco tipos diferentes de construção do 

pensamento matemático avançado, descritos igualmente por Piaget no desenvolvimento 

do raciocínio lógico de uma criança:  

• interiorização, que corresponde à tradução de uma sucessão de ações materiais num 

sistema de operações interiorizada (por exemplo, a comutatividade da adição); 

• coordenação, aparecendo em situações que envolvem a composição ou 

coordenação de dois ou mais processos para construir um novo; 

• capsular (encapsulation ), conversão de um processo (dinâmico) num objeto 

(estático) (por exemplo, multiplicação, proporção e variação da variação); 

• generalização, obtém-se quando um indivíduo consegue aplicar um esquema pré-

existente a uma vasta coleção de fenómenos; 

• reversibilidade, quando o sujeito consegue pensar num esquema ao contrário, isto 

é, consegue construir um esquema que consiste em inverter o processo original. 

 

Em resumo, a teoria APOS pode e deve ser utilizada como forma de dar resposta à 

aprendizagem de conceitos matemáticos avançados, apoiada na implementação de 

metodologias didáticas adequadas para que o ensino dessas noções se concretize.   

 

2.2. CÁLCULO ALGÉBRICO SIMBÓLICO (CAS) 

O CAS é entendido atualmente como a utilização de processos relacionados com sistemas 

de software que permitem efetuar manipulação simbólica, podendo estar eventualmente 

associado a representações gráficas, numéricas e/ou tabelares, assim como à exploração 

de ligações a folhas de cálculo e a programas de geometria dinâmica. 

A força do CAS está na forma como permite que os alunos pensem e raciocinem sobre as 

diversas conexões da matemática e na forma como formulam a sua argumentação, sendo 

que tal tem por suporte os objetos e as ferramentas utilizadas. 

Existem muitos fatores intrínsecos que influenciam a decisão do professor no sentido de 

usar ou não a tecnologia, nomeadamente: as orientações dos programas oficiais; a génese 

instrumental dos artefactos; a perceção da natureza do conhecimento matemático e a 

forma como deve ser ensinado; o conteúdo do conhecimento matemático; e o seu 

conhecimento matemático para ensinar (Heid et al., 2013). 

A utilização do CAS no ensino requer, por parte dos professores, a aquisição de algumas 

competências, sendo que a forma de utilizar o CAS na aula pode revestir-se de muitas 

caraterísticas, quer por uma larga maioria não concordar com o seu uso nos testes e 

exames, quer por alguns matemáticos considerarem que a sua utilização pode prejudicar 

os alunos no entendimento que fazem da Matemática. 

No entanto, tal como destaca Lagrange (2005), as diversas possibilidades de utilização 

do CAS, tendo por base as técnicas pré-existentes, permitem a criação de novas técnicas 

que os alunos poderão desenvolver, criando assim uma ponte entre tarefas e teoria, sendo 
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este certamente um aspeto que conduz a uma reflexão maior sobre as competências 

desenvolvidas versus conhecimento gerado. 

Atendendo a Lokar e Lokar (2000), ao realizar tarefas para a aula, bem como questões 

para testes escritos, é possível distinguir cinco tipos de categorias principais de perguntas 

e respetivo grau de envolvimento com o CAS, sendo que, na prática, pode acontecer que 

uma mesma questão se encaixe em mais do que uma categoria, atendendo ao processo 

que se utiliza na sua resolução. Assim, tem-se: 

T0:  Exercícios em que a utilização do CAS é mínima ou inexistente – neste tipo de 

perguntas, o simples facto de se utilizar escrita simbólica conduz a um maior gasto 

de tempo do que aquele que seria necessário se a resolução fosse efetuada usando 

somente manipulação algébrica. 

T1:  Exercícios tradicionais – são exercícios que se conseguem resolver, quer 

recorrendo a técnicas de manipulação algébrica, quer usando manipulação 

simbólica com a calculadora, mas que, no entanto, podem ser resolvidos de forma 

muito rápida recorrendo ao CAS. 

T2:  Exercícios que servem para testar a capacidade de utilização do CAS. 

T3:  Exercícios que resultam de um enunciado tradicional – são exercícios que têm na 

base um problema simples e que, através, por exemplo, da introdução de 

parâmetros, podem ser facilmente resolvidos recorrendo ao CAS. 

T4:  Exercícios que têm uma resolução difícil ou mesmo impossível utilizando 

exclusivamente técnicas de manipulação algébrica – neste tipo de questões o uso 

de técnicas de manipulação algébrica é complexa ou mesmo inviável, sendo que 

o recurso ao CAS pode constituir-se como uma opção possível. 

 

Em síntese, o CAS deve ser visto como um complemento a técnicas de manipulação 

algébrica utilizadas na álgebra e no cálculo, permitindo essencialmente um menor gasto 

de tempo para o aluno e possibilitando que este desenvolva processos de raciocínio 

criativos que o conduzam à resolução de problemas matemáticos. A escolha das tarefas a 

desenvolver deve ser feita com critério, não se cingindo a exercícios ditos tradicionais 

cujo CAS pouco ou nada acrescenta. O aluno deve ser submetido a tarefas que testem a 

verdadeira dimensão do CAS e sendo assim é necessário atender à génese instrumental 

suscitada pela utilização da calculadora gráfica com CAS. 

 

3. METODOLOGIA, CONTEXTO E INTERVENIENTES 

Neste estudo seguiu-se uma abordagem qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 

1994), com a pretensão de estudar os tipos de conexões estabelecidas pelos alunos com a 

introdução do CAS em aula. 

No estudo mais amplo, no qual esta comunicação se insere, recorreu-se a uma 

metodologia designada por Investigação Baseada em Design (IBD)24. A introdução deste 

tipo de metodologia permitiu um maior conhecimento sobre os processos de 

aprendizagem, no sentido em que foram efetuadas análises simultâneas das tarefas e dos 

problemas colocados aos sujeitos do estudo (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 

 
24 Design Based Research, Design Research ou Design Experiments. A designação de Investigação 
Baseada em Design (IBD) foi introduzida por Ponte, Carvalho, Mata-Pereira e Quaresma (2016). 
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2003). Nesta comunicação pretendeu-se efetuar uma análise mais interpretativa das 

contribuições dos alunos. 

O trabalho de campo deste estudo foi efetuado nos 1.º e 2.º períodos do ano letivo de 

2018/19, em três turmas do curso de Ciências e Tecnologias, que apelidaremos de turmas 

A, B e C, de uma escola secundária da zona de Lisboa, do 12.º ano, num total de 18 

sessões, seis por turma, tendo-se solicitado aos alunos dessas turmas que formassem, à 

sua escolha, grupos de 4 ou 5 elementos com o objetivo de trabalharem diversas tarefas 

sobre cálculo diferencial com funções reais de variável real e com trigonometria/funções 

trigonométricas, recorrendo a técnicas de manipulação algébrica e à utilização de 

calculadoras gráficas com CAS, utilizando para tal processos numéricos, gráficos e/ou 

simbólicos. 

O estudo incidiu em 83 alunos, 43 do género masculino e 40 do género feminino, que se 

encontravam a frequentar a disciplina de Matemática A, no final do 1.º período de 

2018/19, nas três turmas. A média de idades, no princípio do ano letivo, era de 17 anos. 

Em todas as 18 sessões de introdução do CAS houve lugar à recolha de documentos 

escritos produzidos pelos alunos, bem como à coleta dos ecrãs produzidos nas 

calculadoras gráficas com CAS, quer guardando os ficheiros de trabalho, quer copiando 

alguns ecrãs das calculadoras enquanto os alunos se encontravam a trabalhar nas suas 

mesas, através da utilização da aplicação TI-NavigatorTM. Os discursos apresentados 

nesta comunicação foram registados no local, em papel, e pontualmente áudio-gravados. 

Esta comunicação tem por base parte do trabalho efetuado nas 1.ª e 6.ª sessões de trabalho, 

em cada uma das três turmas. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

4.1. PRIMEIROS PASSOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO CAS 

Na aplicação das tarefas propostas na sessão inicial, quando os alunos optavam por uma 

resolução com recurso à calculadora com CAS, surgiram alguns símbolos ou instruções 

que os alunos não estavam normalmente habituados a utilizar, como o símbolo “|”, ou o 

comando solve( ). Para cada um desses elementos e no momento em que foram objeto de 

utilização, foi dada uma sugestão de abordagem no próprio texto da atividade, como se 

pode verificar na Figura 2, e eventualmente foram dadas mais algumas indicações junto 

dos grupos de trabalho. 

 

Figura 2. Tarefa proposta na sessão inicial de implementação do CAS_I. 

 

Considerando 𝑥 = 1,2 e 𝑦 = −2, calcula o valor das expressões seguintes e 

comprova o valor obtido utilizando processos simbólicos: 

a) 4 · 𝑥 − 3 · 𝑦 b) 𝜋 · 𝑥2 + 𝑦 · 𝜋 (valor exato e com 2 c.d.) 

Na calculadora: a) 4 · 𝑥 − 3 · 𝑦 | 𝑥 = 1,2 and 𝑦 = −2 
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Apresenta-se em seguida o diálogo efetuado entre dois alunos do grupo 1A25, alunos 

alunoA_1 e alunoA_2, a propósito da alínea a) apresentada na figura 2: 

AlunoA_126: 

 

Onde se encontra a instrução com o traço vertical?  

AlunoA_2:  Olha aqui. Está a azul, em cima da tecla do igual. 

AlunoA_1:  Pois está. Temos que carregar primeiro na tecla ctrl. É isso, não é? 

AlunoA_2:  Tenta!!! [pausa] Insere o resto da instrução. 

AlunoA_1:  E o and? Onde está? 

AlunoA_2:  Tenta escrever… [pausa] Resultou, deu 10,8!!! (A_127) 

 

Como se verifica pela aplicação da tarefa apresentada na Figura 2, os alunos referidos no 

diálogo encontram-se numa fase de testar a calculadora com CAS de modo a conseguirem 

dominar o processo de génese instrumental. De referir igualmente que os menus 

apresentados nesta calculadora não são muito diferentes dos utilizados no modelo 

semelhante sem CAS que a generalidade dos alunos incluídos na experiência possuía. A 

grande dificuldade enfrentada pelos alunos nesta fase prendeu-se com o facto de, na sua 

maioria, estes estarem habituados a utilizar a calculadora para efetuar representações 

numéricas, bem mais simples, ou representações gráficas. 

Outra das tarefas proposta aos alunos na fase inicial encontra-se na Figura 3, na qual se 

pretendia que os alunos obtivessem o conjunto-solução de equações e inequações, usando 

processos analíticos e simbólicos, neste último caso recorrendo à instrução solve(). 

Figura 3. Tarefa proposta na sessão inicial de implementação do CAS_II. 

 

Relativamente à questão apresentada na Figura 3, alínea a), resolvida pelo grupo 3A, 

apresenta-se o diálogo efetuado entre o alunoA_3 e a alunaA_4, acompanhado de perto 

pelo investigador: 

AlunoA_3:  Onde está o solve? 

AlunaA_4:  Deixa ver. [pausa] Talvez na tecla menu. 

AlunoA_3:  Será? Não encontro. 

 
25 Grupo 1 da turma A. Na expressão “grupo nT”, n designa o grupo, de 1 a 7, e T a turma, A, B ou C. 
26 Quando é feita uma referência a um determinado aluno neste texto esta tem uma determinada sequência 

que respeita a ordem com que esse aluno é referido no texto. Assim, tal referência virá na forma 

AlunoT_n, com T ∈ {A, B, C}, n ∈ {1, … ,30}. 
27 Aula 1 de implementação do CAS na turma A. Na expressão ”T_n”, T designa a turma e n a aula.  

Determina o conjunto solução das condições seguintes, em ordem à variável 

indicada, usando papel e lápis, e posteriormente, com a calculadora, confirma o 

resultado obtido: 

a) 
1

𝑥
+

3

𝑥+2
= 2     (𝑥) b) 𝑡 ≥

4

𝑡
    (𝑡) 

Na calculadora: a) solve( 
1

𝑥
+

3

𝑥+2
= 2, 𝑥) 
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AlunaA_4:  Talvez esteja no Cálculo… [pausa] Não. 

AlunoA_3:  Tenta em Álgebra. 

Investigador:  solve é a instrução equivalente a Resolver. 

AlunaA_4:  Coloco Resolver? 

Investigador:  Tenta… 

AlunoA_3:  Deixa ver. [o aluno coloca a instrução Resolver] Aparece solve no 

visor. 

AlunaA_4:  Será que é assim? [mostra ao professor a instrução sem o x e 

carrega em enter] 

AlunoA_3:  Não resultou. [mostra um ar admirado] 

Investigador:  Falta a indicação da variável x, no final. 

AlunoA_3:  Pois é. [coloca a variável] 

AlunaA_4:  As soluções são -1 e 1. E está aqui um triângulo a amarelo, no início 

da linha. [aponta para a calculadora] 

AlunoA_3:  O que quer isto dizer? [dirigindo a pergunta ao professor] (A_1) 

 

Como se verifica pelo diálogo apresentado, existe aqui um processo de 

instrumentalização orientado para o artefacto, sendo que a calculadora em geral e, o CAS 

em particular, contribuíram para a estruturação da atividade dos utilizadores. 

Na sequência desta pergunta, efetuada pelo aluno A_3, o investigador, dirigindo-se a toda 

a turma e apontando para o visor da calculadora dos alunos citados, que se encontrava 

projetado no quadro, por via da aplicação TI-NavigatorTM, afirmou que tal facto se fica a 

dever ao domínio da expressão não ser ℝ. 

Investigador: Reparem que o domínio da expressão é ℝ\{−2, 0} e cada uma das 

soluções, -1 e 1, verificam o domínio. 

AlunoA_5:  E se o domínio fosse ℝ\{−1, 0}? 

Investigador:  O que acham que aconteceria? 

AlunoA_6: Seria somente o 1?! 

Investigador: Muito bem. (A_1) 

 

Neste último diálogo entre a turma e o investigador constata-se que os alunos 

ultrapassaram a fase capsular e conseguiram proceder, quer a uma generalização, quer à 

reversão do processo, estabelecendo diversas conexões entre o conjunto-solução e as 

condições possíveis, o qual só foi possível obter por os alunos recorrerem à abstração. 

Relativamente à alínea b) da questão apresentada na Figura 3, verificou-se que muitos 

dos alunos não efetuaram de forma inteiramente correta a manipulação algébrica da 

expressão assinalada, sendo que, acrescido ao facto de terem retirado os denominadores, 

apresentaram um processo de resolução para a inequação resultante (𝑡2 ≥ 4) como se de 

uma equação quadrática se tratasse. 
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A esses alunos foi sugerido pelo investigador que colocassem a expressão inicial na 

calculadora e indicassem o conjunto-solução, devendo depois resolver a inequação 

utilizando processos analíticos, sem retirar os denominadores e recorrendo a um quadro 

de sinais. Verificou neste caso que, relativamente à resolução algébrica de inequações 

racionais, o processo de resolução ainda não se encontrava suficientemente reificado. 

De qualquer das formas o objetivo pretendido era que os alunos efetuassem conexões 

entre as diversas representações utilizadas na resolução da inequação, nomeadamente a 

manipulação algébrica e a resolução simbólica, com recurso à calculadora, e tal objetivo 

foi atingido no caso do grupo 2A. O resultado obtido na calculadora por este grupo 

encontra-se expresso na Figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resolução simbólica da alínea b), grupo 2A (A_1). 

 

A perfeita interiorização nos alunos da génese instrumental dos artefactos, calculadora e 

CAS, fez com que a manipulação simbólica acabasse por criar nos alunos a necessidade 

de recorrer à manipulação algébrica para estabelecer a conexão entre os resultados 

obtidos. O procedimento analítico correto, utilizado posteriormente pelos alunos desse 

mesmo grupo, os quais falharam uma primeira tentativa de resolução, está na Figura 5, 

sendo que, como se pode constatar, onde se encontra 𝑡 ≤ 2, deveria estar 𝑡 ≥ 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resolução analítica da alínea b), grupo 2A (A_1). 

Ainda no decurso desta abordagem inicial e no sentido de estabelecer conexões entre os 

três procedimentos possíveis de efetuar com a calculadora gráfica na resolução de 

condições, nomeadamente processos analíticos, gráficos e, simbólicos, foi solicitado aos 

alunos que resolvessem a equação −𝑥2 + 4𝑥 − 3 = 2 − |𝑥|  utilizando os três processos 

citados (Figura 6). 
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Figura 6. Tarefa proposta na sessão inicial de implementação do CAS_III. 

 

Apresenta-se em seguida o diálogo tido entre a alunaB_1 e a alunaB_2, do grupo 7B, com 

o objetivo de obterem uma resolução por via analítica da questão apresentada na Figura 

6. 

 

AlunaB_1:  O que temos que fazer? 

AlunaB_2:  Talvez isolar o módulo passando-o para o primeiro membro. O que 

achas? 

AlunaB_1: Acho que sim. Fica igual a 𝑥2 − 4𝑥 + 5 

AlunaB_2: Concordo. [pausa] A partir daqui basta colocar 𝑥 igual à expressão 

que está no segundo membro ou ao seu simétrico. 

AlunaB_1: E depois é só aplicar a fórmula resolvente nas duas expressões. 

(B_1) 

Estes comentários tiveram como resultado a resolução que se encontra na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resolução da alínea a), grupo 7B (B_1). 

 

De realçar o cuidado colocado por estas duas alunas e o seu grupo na distinção efetuada 

para o sinal de 𝑥, resultando numa resolução analítica com sucesso. 

Considera a equação −𝑥2 + 4𝑥 − 3 = 2 − |𝑥| . 

Determina o conjunto-solução utilizando: 

a) processos exclusivamente analíticos; 

b) gráficos, recorrendo à calculadora; 

c) o comando solve() na calculadora. 

Nota: Na questão b), apresenta valores arredondados às centésimas.  

Na calculadora: c) solve(−𝑥2 + 4 · 𝑥 − 3 = 2 − |𝑥|, 𝑥) 
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Este grupo, 7B, efetuou igualmente uma resolução gráfica recorrendo à calculadora 

gráfica com CAS, que foi posteriormente passada para a folha de respostas pelo grupo e 

que se encontra na Figura 8. 

 

 

Figura 8. Resolução da alínea b), grupo 7B (B_1). 

 

Nesta resolução são destacadas as coordenadas dos pontos de interseção entre a função 

definida pela expressão 2 − |𝑥| e a função definida por −𝑥2 + 4𝑥 − 3, não sendo 

apresentada uma conclusão, nomeadamente não é referido o conjunto-solução. Este grupo 

apresentou igualmente uma resposta à alínea c) que se encontra na Figura 9. 

   

 

Figura 9. Resolução da alínea c), grupo 7B (B_1). 

 

Embora nas resoluções apresentadas pelos alunos do grupo 7B não seja claro que estes 

tenham estabelecido conexões entre os diferentes processos de resolução, nomeadamente 

entre a manipulação algébrica, a representação gráfica das funções e a manipulação 

simbólica, os alunos foram questionados posteriormente e verificou-se que estas 

conexões foram efetivamente estabelecidas. 

Em suma, a utilização do CAS, quer a manipulação simbólica, quer a utilização de 

gráficos, permite potenciar a utilização da manipulação algébrica e vice-versa. 

Aparentemente, os alunos efetuaram com maior segurança e fiabilidade manipulações 

algébricas quando tinham por perto a possibilidade de utilizar o CAS. 

 

4.2. FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS E CONTINUIDADE DE FUNÇÕES 

TRIGONOMÉTRICAS 

A tarefa proposta na Figura 10, sobre equações trigonométricas e continuidade, foi 

aplicada aos alunos na 6.ª e última sessão de implementação do CAS. 

Tendo em conta que os alunos já tinham tido previamente cinco sessões de 

implementação do CAS, em que as tarefas solicitadas requeriam que fosse efetuada 

manipulação simbólica com recurso à calculadora gráfica com CAS, na tarefa apresentada 

na Figura 10 pretendia-se verificar se os alunos conseguiam utilizar manipulação 

algébrica sem recorrer previamente à manipulação simbólica. 
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Figura 10. Tarefa de equações trigonométricas e continuidade. 

 

Verificou-se que todos os grupos, nas três turmas, seguiram as instruções apresentadas na 

questão, tendo usado processos exclusivamente analíticos para resolver ambas as alíneas. 

Nas Figuras 11 e 12 apresentam-se as resoluções elaboradas pelo grupo 3A, alíneas a) e 

b), respetivamente. 

Como se verifica, na resolução da alínea a), os alunos recorreram à fórmula do seno da 

duplicação e, na alínea b), à definição de função contínua num ponto. 

 

 
Figura 11. Resolução analítica da alínea a), grupo 3A (A_6). 

 

Considera a função 𝑔, de domínio [−2, 2], definida por: 

𝑔(𝑥) = {

sin(𝜋𝑥) · cos(𝜋𝑥)    𝑠𝑒  − 2 ≤ 𝑥 ≤ 1 

2𝑥2 − 𝑥 − 1

sin(1 − 𝑥)
         𝑠𝑒   1 < 𝑥 ≤ 2 

 

Recorrendo a processos analíticos, resolve os dois itens seguintes: 

a) Determina, em [−2, 1], o conjunto-solução da equação 𝑔(𝑥) = −
1

4
 

b) Averigua se 𝑔 é contínua em 𝑥 = 1 
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Figura 12. Resolução analítica da alínea b), grupo 3A (A_6). 

 

Verificou-se igualmente, e apesar do enunciado apresentado, que a generalidade dos 

grupos não se limitou a cumprir o pretendido pois, como se constatou pela análise dos 

ficheiros encontrados nas calculadoras, por exemplo o grupo 3A teve necessidade de 

confirmar os resultados obtidos recorrendo à calculadora com CAS (Figura 13), 

verificando a validade da solução obtida na resposta dada à alínea a) através da obtenção 

de duas expressões gerais equivalentes, uma para as soluções da equação descrita no 

enunciado e outra para as soluções de uma equação equivalente, por aplicação da fórmula 

do seno da duplicação. 

 

 

Figura 13. Resolução simbólica da alínea a), grupo 3A (A_6). 

 

Apresenta-se, em seguida, o diálogo tido entre o investigador e dois alunos deste grupo, 

o alunoA_3 e a alunaA_4: 

 

Investigador:  Como sabem que as soluções obtidas são equivalentes? [dirigindo 

explicitamente a sua pergunta para os dois alunos alunoA_3 e 

alunaA_4] 

AlunaA_4:  Utilizámos 𝑘 na resolução analítica e a calculadora utilizou 𝑛1 e 

𝑛2. 

AlunoA_3:  As soluções gerais apresentadas na calculadora são semelhantes… 
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Investigador:  Sim? Como sabem? 

AlunaA_4: A primeira expressão geral apresentada na calculadora é 

equivalente a 𝑥 = 𝑛1 −
1

12
 [aponta para o ecrã, para a primeira 

expressão obtida na calculadora, exposta na Figura 13], a qual é 

equivalente à solução obtida por nós com k´s. 

AlunoA_3: E a segunda expressão [referindo-se a 𝑥 =
12.𝑛1+7

12
] é equivalente a 

𝑥 = −
5

12
+ 𝑘. (A_6) 

 

Como se verifica pelo diálogo apresentado com estes dois alunos estes conseguem 

estabelecer a conexão entre as soluções obtidas por manipulação algébrica e as obtidas 

recorrendo à manipulação simbólica na calculadora gráfica com CAS. O papel 

desempenhado pelo CAS é determinante pois permitiu que os alunos refletissem sobre o 

resultado obtido, nomeadamente sobre as diversas representações possíveis da solução 

geral. 

À semelhança do grupo 3A, e relativamente à questão b), apresentada na Figura 10, o 

grupo 7C, depois de efetuar a resolução analítica da alínea b), efetuou igualmente a 

resolução simbólica da mesma questão, na qual, como se pode observar na Figura 14, se 

encontram os cálculos dos limites da função 𝑔, à direita e à esquerda de 1, respetivamente, 

sendo que esta resolução pode ser classificada como sendo do tipo T1. 

A resolução desta alínea, pelo grupo 7C, permite verificar novamente que os alunos são 

capazes de estabelecer a conexão entre as diferentes manipulações, algébrica e simbólica, 

sendo que o CAS funciona aqui como suporte para uma perfeita interiorização do conceito 

de continuidade de funções, neste caso funções trigonométricas. 

 

 
Figura 14. Resolução simbólica da alínea b), grupo 7C (C_6). 

 

O resultado obtido com a calculadora pelos alunos do grupo 7C permitiu, em particular, 

que estes alunos verificassem e reforçassem que a função dada não é contínua em 𝑥 = 1, 

tal como o grupo 3A tinha concluído utilizando manipulação algébrica. 

 

5. CONCLUSÕES 

Pretendeu-se com este estudo analisar o processo de génese instrumental e que tipo de 

conexões se estabelecem quando é introduzido o Cálculo Algébrico Simbólico (CAS) na 

disciplina de Matemática A, no 12.º ano, recorrendo à utilização de calculadoras gráficas 

com CAS. 

Os resultados obtidos na análise das tarefas propostas, essencialmente do tipo T0, T1 e 

T2, permitem perceber uma perfeita integração da calculadora gráfica com CAS, 
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nomeadamente um bom domínio instrumental dos dois artefactos, calculadora e CAS, 

sendo que a utilização da calculadora com estas caraterísticas possibilitou a resolução das 

questões apresentadas utilizando manipulação simbólica e gráfica, processos esses que 

complementados com a utilização da manipulação algébrica permitiram que os alunos 

reificassem e consolidassem o seu conhecimento. 

A utilização destes artefactos conduziu a que os alunos estabelecessem conexões entre os 

diversos tipos de representações para resolver uma mesma questão e desta forma 

adquirissem um conhecimento matemático mais consistente e sólido, nomeadamente por 

conseguirem atingir a fase capsular, isto é, conseguirem converter um processo num 

objeto, com uma consequente aplicação na generalidade dos casos. 

O CAS possibilitou que os alunos executassem álgebra e cálculo de uma forma mais 

abrangente, pois tiveram que dominar alguma da simbologia inerente a estes dois campos 

da matemática, quer esta fosse de cariz eminentemente algébrico, como seja, por 

exemplo, o recurso às fórmulas trigonométricas, quer esta fosse de cariz mais analítico, 

como, por exemplo, o recurso ao estudo da continuidade de funções trigonométricas. 

A utilização do CAS, com consequente interiorização de todos os processos inerentes à 

génese instrumental, fez com que cálculos que aparentemente são complexos para a 

generalidade dos alunos neste nível de ensino fossem vistos como algo mais simples, 

nomeadamente pela celeridade com que muitos desses cálculos foram corretamente 

efetuados, desmistificando assim o possível “medo” de efetuar um problema ou exercício 

que envolvesse Álgebra ou Análise. 
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Resumo: Com o intuito de contribuir para a caracterização das conexões entre alunos e 

computador, num contexto de aprendizagem colaborativa, num Ambiente de Geometria 

Dinâmica (AGD) realizou-se uma experiência de ensino. Recorreu-se a uma utilização 

regular do GeoGebra com uma turma, ao longo do 7.º e 8.º ano de escolaridade, no estudo 

da Geometria. Apresentam-se e analisam-se dois episódios: um da fase inicial e outro da 

fase final do estudo. A análise de dados centra-se no feedback do computador resultante 

das ações de um grupo de dois alunos. No final torna-se possível compreender a 

importância do papel do feedback visual na evolução da forma como os alunos constroem 

significados, nomeadamente através das mudanças na intencionalidade e nos níveis de 

abstracção com que os alunos constroem ou arrastam figuras no GeoGebra. 

Palavras-chave: estratégias de construção e de arrastamento; feedback; geometria 

dinâmica; construção de significados 

 

Introdução 

A integração do computador no processo de ensino/aprendizagem da matemática é uma 

das áreas de pesquisa mais importantes da atualidade na educação matemática. Em 

particular assistimos a uma crescente consciencialização das potencialidades para a 

aprendizagem do “Fazer Geometria” utilizando ferramentas digitais. Os Ambientes de 

Geometria Dinâmica (AGD) são os grandes responsáveis por esse facto. Este tipo de 

software tem o potencial de promover a aprendizagem centrada no aluno e a 

aprendizagem ativa (Saha, Ayub, & Tarmizi, 2010), porque passam a ser os próprios 

alunos a assumir a responsabilidade da sua própria aprendizagem (Beatty & Geiger, 

2010). Interessa fazer uma análise mais profunda dos processos utilizados pelos alunos 

nestes ambientes e entender como é que os estes aprendem em conjunto utilizando o 

computador (Stahl, Koschmann, & Suthers, 2006). Neste contexto estudos como os de 

Sinclair (2005), Wei e Ismail (2010) e Stahl (2016) referem a importância da análise das 

interações existentes nestes ambientes, embora não aprofundem a questão. Apesar do 

pouco conhecimento documentado sobre essas conexões em forma de interação, não 

existem dúvidas de que o fator decisivo que liga o ensino à aprendizagem é a transferência 

de informação que emerge através do feedback (Pollock, 2012). 

 

O feedback na construção de significados 

Muita da investigação sobre feedback, desde 1970, foi dedicada a processos de ensino 

assistidos por computador. Os programadores que desenvolveram os softwares 

empenharam um número considerável de recursos para identificar formas de incorporar 

o feedback para manter a motivação dos utilizadores individuais pelo software 

computacional e também terem ganhos de compreensão de conteúdos ou de capacidades. 
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Há mais de três décadas que Papert (1980) enfatizou o potencial das tecnologias ao 

propiciar feedback impessoal e de forma não sentenciosa. Observou então como a 

motivação dos alunos aumentava e as aprendizagens eram potenciadas. 

O termo feedback do computador foi utilizado em Portugal ainda na década de noventa 

por autores como Junqueira (1995) e Coelho (1996). O significado de feedback do 

computador, neste artigo, é a reação intencional do computador a um estímulo. Para o 

computador esse estímulo é externo (quando o utilizador realiza uma ação com o rato ou 

com o teclado) e essa reação surge através da emissão de uma imagem (Paiva, 2018). 

Também neste artigo o termo computador surge sempre associado ao Ambiente de 

Geometria Dinâmica (AGD) onde foi utilizado o GeoGebra. 

O feedback do computador no caso dos AGD ocorre sempre que os alunos testam uma 

determinada estratégia. O feedback visual emitido por um AGD pode conter pistas para 

possíveis estratégias, podendo, por isso, ser qualificado como feedback produtivo (Butler 

& Winne, 1995). Essa formulação de estratégias constitui um ponto fulcral na 

caracterização desse feedback. Laborde (2014) reforça esta ideia ao referir que o feedback 

do computador funciona como um catalisador para a mudança das estratégias. Essas 

estratégias podem ser melhoradas quando o aluno interpreta a informação proveniente do 

feedback obtido anteriormente (Joubert, 2013, 2017). Essa interpretação pode ocorrer a 

diferentes níveis conceptuais (Junqueira, 1995). 

As interações entre humanos ou entre um utilizador (humano) e um computador (media) 

são distintas, no entanto ambos transportam uma dose de intencionalidade (Hegedus & 

Moreno-Armella, 2009; Carreira, Jones, Amado, Jacinto, & Nobre, 2016). Em particular, 

nos AGD, grande parte da intencionalidade da ferramenta consiste em reagir (isto é, 

fornecer feedback) ao utilizador (Carreira et al., 2016), mas não só. Para além de dar ao 

aluno uma imagem visual de figuras, também proporciona uma visualização das variações 

de figuras e de relações invariantes que não podem ser alteradas (dadas as dependências 

de construção) (Stahl, 2016). 

A nível das estratégias, a forma como se projetam (intencionalidade) e se executam 

(exequibilidade) requer uma colaboração entre o utilizador e o ambiente, em que ambos 

são atores e reatores. Ambos agem e reagem ao outro, num processo de co-ação, através 

do qual o utilizador pode procurar encontrar e negociar significados (Moreno-Armella & 

Hegedus, 2009). Essa negociação também ocorre a um nível matemático pois para o aluno 

dar significado à ferramenta, que pretende utilizar, é essencial que consiga construir o 

significado matemático a ela associado (Sherman, 2012). 

 

Experiência de ensino 

Na experiência de ensino implementada, procurei levar os alunos a experienciarem, em 

primeira mão, a aprendizagem matemática (Steffe & Thompson, 2000) da mesma forma 

que os matemáticos a experienciam quando fazem matemática, tendo a oportunidade de 

construir o seu próprio conhecimento (Brousseau, 1997). 

A experiência implementada foi baseada em tarefas de carácter exploratório, em que os 

alunos trabalharam em díade com tarefas no GeoGebra. No processo de resolução das 

tarefas surgem naturalmente estratégias distintas. Estas estratégias são materializadas 

através dos diálogos e, especialmente, pelas ações dos alunos, no computador, 

nomeadamente através das estratégias de construção e arrastamento como transparece na 

Figura 1. 
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Figura 1. Modelo da experiência de ensino. 

Nesta figura, os três círculos representam cada Par de alunos, o Computador, associado à 

utilização de um AGD, e as Tarefas. Esses círculos constituem três dimensões que se 

intersetam. O feedback emerge na interseção das dimensões Par de alunos e Computador, 

quando os alunos interagem com o computador ou entre eles, impulsionados pelos outputs 

do computador. Por seu lado, as Estratégias emergem da interseção das dimensões Par de 

alunos e Tarefas, sendo que os alunos adotam determinadas estratégias face às tarefas 

propostas. O Conhecimento matemático está presente na interseção entre as dimensões 

Tarefas e Computador, pois a cada tarefa realizada no computador está associado um 

determinado objetivo relacionado com conteúdos matemáticos. Na interseção das três 

dimensões emerge o feedback do computador, como resultado das estratégias de 

construção e arrastamento de cada par de alunos face a determinada tarefa. 

 

Metodologia 

A investigação segue uma abordagem metodológica de estudo de caso, de carácter 

qualitativo e interpretativo (Yin, 2013), centrada num grupo de dois alunos: Lucas e 

André (nomes fictícios). Nos dois anos, a turma desses dois alunos foi constituída por 22 

alunos com idades compreendidas entre os 12 e 14 anos. Neste estudo, o professor da 

turma assume o duplo papel de professor e de pesquisador. Ao longo da experiência de 

ensino-aprendizagem, o computador foi introduzido gradualmente durante 33 sessões que 

atravessaram os quatro subtemas da Geometria (Triângulos e quadriláteros; Semelhança; 

Isometrias; Teorema de Pitágoras) do 7.º ao 8.º ano de escolaridade, o que permitiu que 

os alunos se familiarizassem progressivamente com o AGD escolhido: o GeoGebra. Este 

software tem a vantagem de ser gratuito e de ter todas as potencialidades reconhecidas de 

um AGD. Foi disponibilizado, em sala de aula, um computador para cada par de alunos. 

A recolha de dados envolveu a observação participante dos alunos em sala de aula, tendo 

sido efetuadas gravações áudio e vídeo. Os registos do trabalho em sala de aula incluem 

a gravação áudio dos diálogos dos alunos e as gravações em vídeo das ações dos alunos 

no computador. Foram igualmente recolhidas as produções dos alunos, em papel e em 

suporte digital. Os ficheiros do GeoGebra produzidos pelos alunos foram gravados em 

pastas com os nomes dos alunos e das tarefas.  

Neste artigo, descreve-se e analisa-se dois episódios: o primeiro relacionado com a 

construção de um triângulo, dados os ângulos, e o segundo com um problema de 

otimização do comprimento de um fio elétrico. O primeiro foi realizado na fase inicial do 
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estudo e o segundo na fase final. A escolha destes dois episódios deve-se essencialmente 

às fases distintas em que ocorreram e à forma como deixam transparecer as estratégias de 

construção e arrastamento, respetivamente. Para a análise de dados sobre o feedback do 

computador utilizo dois modelos de categorias emergentes, um para as construções 

(episódio 1) e outro para os arrastamentos (episódio 2). 

Construções 

Os AGD oferecem uma janela para a investigação das estratégias em tarefas de construção 

dos alunos. Da análise de dados emergiram as categorias seguintes que vão desde a 

construção empírica à construção geométrica: (a) Construção Empírica - Os alunos 

representam a figura dada ou requerida através de uma construção não resistente, ou 

adotam uma estratégia para uma construção baseada em ideias empíricas diferentes das 

propriedades ou conceitos geométricos requeridos; (b) Construção Geométrico-Empírica 

- Os alunos constroem uma figura incompleta ou diferente da requerida, baseando-se em 

estratégias contendo simultaneamente conceitos geométricos e ideias empíricas diferentes 

das propriedades ou conceitos geométricos requeridos; e (c) Construção Geométrica - Os 

alunos constroem um representante da família da figura dada ou requerida, tendo em 

conta todas as suas propriedades.  

Face à categorização de construções emergem duas tipologias cognitivas (Arzarello, 

Olivero, Paola, & Robutti, 2002) caracterizadas por: (1) Processos ascendentes, das 

construções empíricas para as geométricas, de forma a poderem explorar livremente 

determinada situação, procurando regularidades, invariantes…; e (2) Processos 

descendentes, das construções geométricas para as empíricas, para validarem ou 

refutarem conjeturas, para verificarem propriedades… 

Arrastamentos 

Para a análise de dados sobre os arrastamentos, utilizo algumas estratégias de 

arrastamento (Forsythe, 2011) num modelo adaptado de Arzarello, Olivero, Paola e 

Robutti (2002): (a) Arrastamento Impossível - ocorre quando o aluno tenta arrastar um 

ponto que é fixo por definição (exemplo ponto médio) ou por construção (por estar 

hierarquicamente dependente de procedimentos anteriores); (b) Arrastamento Divagante-

Limitado - ocorre quando o aluno move um ponto semi-arrastável (só pode ser arrastado 

num determinado objeto) sem um plano explicitamente pré-definido, que não seja esperar 

receber feedback do computador para então depois estabelecer o plano; e (c) 

Arrastamento Limitado-Teste - ocorre quando o aluno arrasta um ponto semi-arrastável 

com o intuito de testar determinada conjetura ou de testar o efeito desse arrastamento. 

Construção de significados a partir do feedback visual 

Para além das categorias anteriores, analiso ainda as produções dos alunos segundo o 

prisma da construção de significados a partir do feedback visual. Assim, os dados são 

também analisados segundo: (1) se a escolha da ferramenta é adequada (Ferramenta 

Adequada) ou não (Ferramenta não Adequada) (entenda-se como ferramenta as opções 

disponíveis no menu do GeoGebra); (2) se a estratégia implementada é correta mesmo 

quando incompleta (Estratégia Correta) ou incorreta (Estratégia Incorreta); e (3) se a 

avaliação do feedback visual é feita de forma correta (Avaliação Correta) ou incorreta 

(Avaliação Incorreta). 
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Análise dos episódios 

Análise do episódio 1 – O Peixe 

O episódio retratado é parte inicial de uma tarefa que contempla a construção de um 

triângulo (parte da cabeça de um peixe), com rotações de segmentos de amplitude 40 e 

60 graus (Figura 2).  

          

Figura 2. Enunciado da construção do triângulo. 

De salientar que, como forma de fomentar a experimentação, apesar de os alunos estarem 

num período inicial de adaptação ao software, não é dada nenhuma indicação de como 

proceder a nível de ferramentas ou menus a utilizar. A categorização das estratégias de 

construção surge no texto dentro de parênteses.  

Dentro do grupo, Lucas começa por construir um segmento de reta AC. Seguidamente 

escolhe a ferramenta de medição de ângulos (Construção Empírica; Ferramenta não 

Adequada). André opõe-se e os alunos optam pela ferramenta de marcação de ângulo com 

uma dada amplitude (Construção Geométrico – Empírica; Ferramenta Adequada). 

André relê o enunciado e dá a sua opinião:   

André: Não, acho que não é assim. 

Lucas: Deve ser aqui – olha. (Apontando para o ponto A’ para perfazer o triângulo.) 

Com a ferramenta de construção de polígonos Lucas constrói um triângulo (Construção 

Empírica), arrastando-o, mas não respeita as restantes amplitudes dos ângulos (Estratégia 

Incorreta), como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3. Construção do triângulo com um ângulo de 60º de amplitude. 

Apercebendo-se da falha (Avaliação Correta), decidem apagar a figura e recomeçar. Os 

alunos questionam-se mutuamente de como fazer uma rotação sem, no entanto, chegarem 

a nenhuma conclusão. Lucas constrói um segmento de reta e utiliza a ferramenta de 

medição de ângulo (Construção Empírica; Ferramenta não Adequada). André opõe-se 
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novamente. Lucas volta atrás e volta a utilizar o ângulo com uma dada amplitude 

(Ferramenta Adequada). Seguidamente questiona André: 

Lucas: E agora? 

André: Segmento de reta. (Indicando a Lucas que deveria unir os pontos). 

Lucas utiliza novamente a ferramenta de ângulo com uma dada amplitude (Construção 

Geométrica; Estratégia Correta) mas, aparentemente não se apercebe do aparecimento 

do terceiro ponto do triângulo na interseção dos segmentos de reta (Avaliação Incorreta), 

como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4. Estratégia dos dois ângulos com uma dada amplitude 60º e 40º. 

Os alunos trocam, passando André a manipular o computador. André reinicia a 

construção, voltando a repetir a mesma estratégia (Estratégia Correta), Lucas repara 

então: 

Lucas: Vamos dar ao mesmo. 

André: Anti-horário. (Sugerindo que invertessem o sentido da marcação do ângulo) 

André marca o ângulo no sentido anti-horário (Construção Geométrico – Empírica; 

Estratégia Incorreta). Mas deparam-se com uma situação aparentemente irresolúvel, 

como mostra a Figura 5 e decidem abandonar a construção (Avaliação Correta). 

 

Figura 5. Estratégia com sentido anti-horário. 

Entretanto um aluno da turma indica-lhes a localização da ferramenta da rotação. André 

tenta utilizar a ferramenta da rotação (Ferramenta Adequada). No entanto os alunos não 

reparam na indicação fornecida pelo computador: para utilizarem a ferramenta precisam 

de selecionar por ordem o objeto, o centro e a amplitude da rotação (Avaliação Incorreta). 

André faz uma nova tentativa, desta vez beneficiando do feedback proporcionado pelo 

computador (Avaliação Correta) e executa duas rotações com as amplitudes de 40 e 60 
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graus: selecionando alternadamente primeiro o objeto (segmento de reta), depois o centro 

de rotação (uma das extremidades do segmento de reta) (Construção Geométrica; 

Estratégia Correta), como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6. Estratégia com rotações de 60º e 40º de amplitude. 

Apesar de André ter construído um triângulo, aparentemente os alunos não o reconhecem 

como tal (Avaliação Incorreta). Depois de observar a figura os alunos trocam impressões 

e decidem novamente apagar tudo. Lucas volta a interagir com o computador utilizando 

a ferramenta ângulo com uma dada amplitude (Ferramenta Adequada), para os dois 

ângulos dados e, por arrastamento, faz coincidir um triângulo construído com a 

ferramenta de construção de polígonos (Estratégia Incorreta). Depois utiliza a ferramenta 

de construção de retas paralelas para dar continuidade ao problema, construindo uma 

paralela à base do triângulo (Construção Geométrico – Empírica) (Figura 7). 

 

Figura 7. Estratégia dos dois ângulos com uma dada amplitude (60º e 40º) com 

arrastamento. 

Face à imagem Lucas não consegue obter os valores esperados para os ângulos por 

arrastamento. Os alunos decidem apagar novamente (Avaliação Correta). Por fim Lucas 

faz uma rotação de 60 graus seguida de uma de 40, ficando com um triângulo com 

segmentos de reta que se prolongam, à semelhança da Figura 6 (Estratégia Correta). No 

seguimento da imagem Lucas reage: 

Lucas: Ah agora este dá 60 e este 40. 

André: Está torto. 

Lucas: Não interessa. (Apaga os segmentos de reta). 

André: Mas se fizermos assim depois não dá para fazer. 
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Lucas: Dá sim, dá. (Colocando e unindo os vértices do triângulo com segmentos de 

reta). (Construção Geométrica; Avaliação Correta). 

Deste modo, os alunos concluíram a construção do triângulo e puderam continuar a tarefa.  

Neste episódio os processos ascendentes e descendentes (Arzarello et al., 2002) descritos 

anteriormente tornam-se transparentes através da análise do trajeto de estratégias de 

construção seguidas pelos alunos (Figura 8). 

 

Figura 8. Trajetória de construções. 

Análise do episódio 2 – Os Postes 

Este episódio decorreu com uma tarefa adaptada de Trigo (2004). Essa tarefa é composta 

por um conjunto de indicações para a construção de uma figura dada (Figura 9):  

 

Figura 9. Figura do enunciado da tarefa para a conexão com fio eléctrico dos postes. 

Os segmentos de reta verticais representam os postes de electricidade conectados com um 

fio elétrico que precisa de estar preso à terra algures entre os postes. O objetivo é 

determinar o local entre os postes de forma a gastar a menor quantidade de fio possível, 

como se encontra explícito no enunciado da tarefa (Figura 10). A categorização das 

estratégias de arrastamento surge no texto dentro de parênteses. 

 

Figura 10. Parte do enunciado da tarefa dos postes elétricos. 

Inicialmente, André assume a interação com o computador e, ao longo da tarefa, os alunos 

vão trocando. André começa por construir a figura na sequência seguinte (Figura 11). 
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Figura 11. Construção inicial dos postes com o ponto médio. 

Nesta construção André define o ponto médio do segmento de reta horizontal entre as 

bases dos dois postes. Os alunos trocam de papéis e Lucas finaliza a construção. 

Seguidamente Lucas tenta arrastar o ponto onde as duas partes de fio elétrico se cruzam, 

mas o ponto não se move, pois André tinha-o definido como ponto médio do segmento 

de reta horizontal (Ferramenta não Adequada), sendo assim um ponto fixo (Arrastamento 

Impossível). Pouco tempo depois Lucas decide apagar todas as construções e recomeçar 

(Avaliação Correta). Sugere então que seja o André a interagir com o computador. 

André repete os mesmos procedimentos para a construção dos postes e finalmente define 

o ponto P como sendo um ponto livre no segmento de reta horizontal (Ferramenta 

Adequada). Depois de construir os segmentos EP e FP (desde o topo dos postes até ao 

ponto P na terra), André mede os seus comprimentos. As alturas dos postes são 

novamente de duas e uma unidade respetivamente. Os alunos conjeturam sobre a 

influência da altura dos postes. Na sequência André experimenta arrastar o ponto P, e 

observa o resultado (Arrastamento Divagante-Limitado). Quando o aluno arrasta o ponto 

de interseção (Estratégia Correta) emerge o seguinte diálogo:  

André: Faz a soma: 3.12 + 3.26. 

Lucas: Ah Sim. Eu sei como é que vamos fazer. (O aluno utiliza a máquina de 

calcular). 

André: É 6.38. E agora se alterarmos isto para 3.2 (referindo-se a um dos pedaços 

de fio elétrico), dá 6.36 (soma dos comprimentos). 

Lucas: Sim.  Para que lado é que o arrastaste? 

André: Este lado. 

Lucas: Esse lado? Então estás errado, tens de o arrastar para o outro lado. 

(Avaliação Correta). 

André: Sim (ele arrasta de novo). Com 3.1 (referindo-se a um dos pedaços de fio 

elétrico) dá 6.39 (soma dos comprimentos). (Arrastamento Limitado-Teste; 

Estratégia Correta). 

Lucas: A resposta será 6.36 então. 

André: Sim, é desta forma. 

Lucas: Espera, não o mexas. Olha, esta não é a resposta correta. (Avaliação 

Correta)  

André: Ah, agora está aqui. (O aluno arrasta o ponto de novo). (Arrastamento 

Divagante-Limitado, Estratégia Correta). 
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Seguidamente André mede as amplitudes dos ângulos e nota que os ângulos entre os fios 

elétricos e a reta horizontal têm amplitudes muito próximas.  

André: Não, não é. Está aqui: vinte e oito, vinte e oito. (Referindo-se à amplitude 

dos ângulos). (Avaliação Correta). 

Levando a cabo o arrastamento e a observação das amplitudes dos ângulos (Figura 12) 

(Estratégia Correta), os alunos reconheceram que a solução correspondia ao ponto onde 

os dois ângulos teriam amplitudes iguais. (Arrastamento Limitado-Teste; Avaliação 

Correta). 

 

Figura 12. Construção final com os ângulos. 

A Figura 13 apresenta uma análise do trajeto de arrastamentos seguido pelos alunos neste 

episódio. 

 

Figura 13. Trajetória de arrastamentos. 

 

Considerações finais 

Conexões como feedback visual 

No contexto descrito neste artigo, com o objetivo de descrever e compreender as conexões 

entre alunos e computador, fui levado a caracterizar o papel exercido pelo feedback visual 

emitido pelo computador sobre as ações dos alunos, nomeadamente quando estes aplicam 

estratégias de construção e de arrastamento. As pistas vindas do feedback do computador 

são percecionadas pelos alunos de forma diferente. Por exemplo, no episódio 1 surgem 

várias situações em que o feedback visual leva ao aparecimento sucessivo de pistas 

(Figuras 4 e 6) que poderiam conduzir os alunos à consecução do objetivo da tarefa. No 

entanto, estes não percecionaram as pistas incluídas no feedback do computador como 

potenciais exemplos de triângulos com dois ângulos de amplitudes dadas. 

Os alunos não atribuíram esse significado à informação proporcionada pelo computador, 

isto é, ao feedback visual emitido. De facto, podem ser atribuídos, perante o mesmo 

feedback, vários significados à informação gerada, nem sempre da forma mais produtiva 

(Butler & Winne, 1995). Este facto pode ser visto como resultado de alguma opacidade 

do feedback do computador, face à capacidade de perceção dos alunos. Esta opacidade é 

mais significativa numa fase inicial, como a que se localiza no primeiro episódio retratado 

neste artigo, em que os alunos ainda estão a adaptar-se às características do AGD. De 
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salientar que apesar de os alunos estarem, nesse episódio, numa fase de experimentação 

das ferramentas, para as poderem utilizar nas suas construções têm de aplicar 

propriedades relacionadas com a noção de ângulo e raciocinar para encontrar um processo 

que lhes garanta a construção de um triângulo que integre ângulos internos com a 

amplitude solicitada. No segundo episódio retratado neste artigo, já numa fase em que os 

alunos se encontram perfeitamente adaptados às potencialidades do programa, as 

sucessivas ocorrências de feedback, envolvendo medição e exploração, influenciam a 

forma como os alunos percecionam o feedback visual emitido pelo computador. Face ao 

conhecimento adquirido, os alunos adquirem expetativas relativas ao surgimento de 

informação proveniente do feedback visual emitido pelo computador. Essas expetativas 

estão patentes na forma como procedem a ajustamentos da ação, traduzidos, por exemplo, 

no episódio 2, por um aperfeiçoamento das estratégias de arrastamento. A existência 

dessas expetativas vem criar a intencionalidade do aluno que precede as ações de 

construção e arrastamento. 

Intencionalidades 

De notar que, à semelhança das intencionalidades já referidas, quer do aluno quer do 

professor através da tarefa, há ainda a considerar a intencionalidade da ferramenta. 

Naturalmente que a ferramenta não tem qualquer expetativa, mas pode-se considerar a 

intencionalidade da ferramenta como sendo a intencionalidade ou a expetativa inerente a 

quem programou e desenvolveu a conceção das funcionalidades do software. Cada 

ferramenta é criada com determinado propósito. Em particular, no caso dos AGD, os seus 

designers conceberam expetativas de utilização. Para isso, integraram relações entre os 

conceitos geométricos e respetivas propriedades facilitando a operacionalização dos 

mesmos. 

Apesar das reações do computador transportarem uma dose de intencionalidade (Hegedus 

& Moreno-Armella, 2009; Carreira et al., 2016) ao estarem programadas face a 

determinada ação e, nesse sentido, estarem associadas a uma intenção do designer, a sua 

natureza não é humana e não é variável; para uma mesma ação obtém-se uma mesma 

resposta. No entanto, a forma como o feedback é fornecido ao utilizador (Carreira et al., 

2016) leva a que a informação contida na resposta do computador seja percepcionada de 

uma forma variável como factor humano, logo variável. Por exemplo, no episódio 2, a 

intencionalidade da ferramenta associada à possibilidade de um arrastamento permitiu ao 

aluno alterar a posição de um ponto e, com essa alteração, alterar os restantes objetos 

geométricos que dele dependiam, levando a descobrir o comprimento mínimo do fio 

elétrico pretendido. No mesmo episódio, mesmo quando faziam arrastamentos 

divagantes, os alunos estavam na expetativa de encontrar pistas no feedback visual do 

computador. Mais tarde, encontraram essas pistas que os levaram a ajustar as suas ações, 

primeiro em termos de redirecionar os arrastamentos e depois para encontrar a relação 

entre os ângulos. Embora os arrastamentos divagante-limitado possam ser considerados 

como uma atividade exploratória matematicamente pouco significativa essa aparência é 

alterada quando, numa fase posterior, os alunos fazem explorações mais focadas onde 

testam conjeturas e alteram o seu nível de abstração (Joubert, 2017). Os arrastamentos 

limitado-teste que se seguiram mostram na prática o aumento do nível de abstração 

(Figura 13) e testam a conjetura de que a solução corresponde ao caso em que os ângulos 

são geometricamente iguais.  
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Convergências 

Sendo o feedback visual um resultado da ação do aluno no computador, pode existir maior 

ou menor convergência entre a intencionalidade do aluno, ao executar determinada ação, 

e a intencionalidade da ferramenta perante essa mesma ação. Algumas passagens do 

episódio 1 mostram a existência de uma clivagem entre essas intencionalidades. Era 

solicitado que os alunos utilizassem rotações para a construção de um triângulo, mas estes 

recorreram a outras ferramentas. Por exemplo, a ferramenta de marcação de um ângulo 

com uma dada amplitude foi colocada no menu do programa, pelo programador, com 

uma certa expetativa ou intencionalidade de funcionamento. Por sua vez, o aluno planeia 

utilizá-la de outra forma, ou seja, com outra intenção. Assim o computador devolve uma 

informação que não corresponde, por inteiro, ao pensamento inicial do aluno. Esse 

distanciamento serve de alavanca a um desencadear sucessivo de mudança de estratégias 

e escolha de ferramentas como se pode constatar na análise nos dois episódios. Assim, o 

feedback visual emitido pelo computador surge como catalisador para essa mudança de 

estratégias (Laborde, 2014), pois essa mudança implica que se mude a maneira de pensar 

matematicamente, reconstruindo os conceitos matemáticos subjacentes às ferramentas. 

Para qualquer aluno/utilizador é essencial conseguir construir um significado próximo do 

significado matemático associado à ferramenta (Sherman, 2012). Assim, tendo em conta 

os dados analisados, o feedback visual emitido pelo computador, quando em dissonância, 

vem provocar nos alunos a necessidade de olharem para o problema por outras 

perspetivas, abordando outros procedimentos e relações matemáticas associadas a 

diferentes ferramentas (como no episódio 1) ou abordando outros significados 

matemáticos (envolvendo outras visões, perspetivas, propriedades ou conceitos 

matemáticos, como é o caso do episódio 2).  

Trajetórias de construção e arrastamento 

Os AGD possibilitam a realização de tarefas abertas em que há uma multiplicidade de 

caminhos possíveis para atingir os objetivos pretendidos. Esta flexibilidade facilita a 

atividade exploratória dos alunos, levando a que estes construam uma trajetória 

“personalizada” de estratégias de construção e arrastamento (vejam-se, por exemplo, as 

Figuras 8 e 13). Nessas figuras é possível constatar que o nível de abstração das trajetórias 

dos alunos vai variando. A alternância entre os processos ascendentes e descendentes, 

que emerge destes episódios, reflete a evolução de um nível percetual para um nível 

teórico (associada a um aumento do nível de abstração) (Arzarello et al., 2002). A 

evolução da utilização, por parte dos alunos, das estratégias empíricas e a sua evolução 

para estratégias com um carácter geométrico mais formal é extremamente importante 

(Hollebrands, Laborde, & Straber, 2008), sendo que o feedback visual emitido pelo 

computador fornece as escoras necessárias a esta evolução (Junqueira, 1995). Como se 

pode observar no episódio 1, o nível de abstração associado a cada estratégia depende da 

escolha inicial da ferramenta, mas também depende essencialmente das ações que são 

implementadas depois dessa escolha. Se, no episódio 1, a escolha de ferramentas como a 

“medição de ângulos” ou a “construção de polígonos” limita desde logo o nível das 

estratégias, o mesmo já não acontece com as ferramentas restantes utilizadas, em que os 

diferentes níveis de abstração surgem associados às estratégias de construção e 

arrastamento posteriores à escolha da ferramenta. Essas estratégias são caracterizadas 

pela aplicação de conceitos e relações geométricas de acordo com a intencionalidade do 

aluno. A evolução para níveis superiores de abstração está associada aos processos de 

convergência referidos anteriormente. Embora a evolução, associada ao nível de 

abstração, não decorra de forma linear (Figuras 8 e 13), é evidente, ao longo do estudo e 
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em particular do episódio 1 para o 2, um aumento do nível de abstração nas estratégias 

de construção e arrastamento. 

 

Conclusões 

Um olhar mais atento sobre as conexões entre alunos e computador, num contexto de 

aprendizagem colaborativa com o GeoGebra, deixa transparecer desde logo a importância 

do feedback visual emitido pelo computador. Em particular toma relevância a forma como 

os alunos interpretam o feedback visual emitido pelo computador, levando a uma 

mudança de estratégias quando esse feedback se encontrava em dissonância com o que 

era pretendido. Ou, pelo menos, com o que os alunos interpretavam como o que era 

pretendido. Numa fase inicial, os alunos preocupavam-se mais com o significado a 

atribuir a cada ferramenta do AGD. Nesta fase de adaptação observou-se uma tendência 

de os alunos utilizarem as ferramentas com intencionalidades divergentes das 

intencionalidades que o programador teria previsto para as ferramentas. No entanto, os 

alunos sentiram o poder de, perante a sua interpretação do feedback visual emergente, 

avaliar as suas produções e encetar novas estratégias, apesar de essa avaliação não ser por 

vezes a correta. No entanto, durante esse processo os alunos vão construindo os 

significados matemáticos subjacentes à utilização de cada ferramenta e às respetivas 

estratégias. Depois, como no episódio 2, numa fase em que os alunos já construíram os 

conceitos associados diretamente às ferramentas, estas passam a servir de ponte para 

raciocínios mais elaborados com intencionalidades mais direcionadas para os conceitos 

geométricos envolvidos. Portanto, ao longo da experiência de ensino, há um 

deslocamento faseado da construção de significados (Moreno-Armella & Hegedus, 2009) 

mais ligados ao instrumento para uma construção de conhecimento baseada 

essencialmente em raciocínios matemáticos. Cumulativamente com o decorrer do tempo, 

os alunos constroem um conhecimento que lhes permite, não só interpretar 

matematicamente (Sherman, 2012) e de forma correta o feedback visual emitido pelo 

computador, como também pensar sobre as ações de construção e arrastamento com a 

expetativa de recolher informação das pistas que o respetivo feedback visual emitido pelo 

computador oferece (Paiva, 2018). 
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Resumo: Assumindo a importância de trabalhar de forma integrada a bidimensionalidade 

e a tridimensionalidade, nesta comunicação, temos como objetivo compreender como é 

que alunos do 1.º ano do Ensino Básico relacionam polígonos e poliedros. Para isso, 

analisamos as estratégias utilizadas pelos alunos numa tarefa onde tinham de escolher os 

polígonos correspondentes às faces de seis poliedros (pirâmides e prismas) e, de seguida, 

desenhar esses polígonos junto à representação 2D dos sólidos. O estudo que aqui 

apresentamos insere-se numa investigação mais ampla no âmbito de um doutoramento. 

Trata-se de um estudo qualitativo de cunho interpretativo, numa modalidade de 

investigação baseada em design. Os resultados mostram que os alunos tendem a sobrepor 

os polígonos às faces para fazer essa correspondência, algumas vezes de forma iterada e 

outras recorrendo à contagem para determinar o número de polígonos iguais necessários. 

No registo, muitos alunos desenham polígonos de forma isolada, outros mostram o 

estabelecimento de relações entre polígonos, ao desenhar planificações do sólido, sem 

que este aspeto tenha sido trabalhado. Em alguns casos, o registo mostra que os alunos 

estabelecem uma relação entre as duas bases dos prismas ao desenhar as duas em quase 

sobreposição. Relativamente às dificuldades, verificámos que alguns alunos tendem a 

fazer uma apreensão global dos sólidos, sobrevalorizando os seus aspetos mais salientes. 

Também ocorrem erros de contagem das faces laterais pela falta de relação com a base 

do poliedro. 

Palavras-chave: raciocínio espacial, estruturação espacial, conexões 2D-3D. 

 

Introdução 

Até há alguns anos atrás, o ensino da Geometria, nos primeiros anos, baseava-se na 

aquisição de alguns conhecimentos de um conjunto limitado de figuras e sólidos 

geométricos e na aprendizagem de fórmulas (Gutierréz, 1998), deixando um hiato entre 

uma abordagem visual e uma abordagem precocemente formal. As figuras 

bidimensionais eram trabalhadas na escola de forma quase independente das figuras 

tridimensionais, gerando, por exemplo, dificuldades na interpretação de diferentes tipos 

de representações (Battista & Clements, 1996). Gutiérrez (1996) afirma que este tipo de 

dificuldades ocorre inclusive em ambientes de geometria dinâmica. No entanto, vários 

estudos têm vindo a referir a importância que a Geometria tem no desenvolvimento de 
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competências matemáticas, em geral, e no seu impacto em outras áreas científicas 

(Mamolo, Rutenberg-Rozen, & Whiteley, 2015; Bruce & Hawes, 2015). 

Hallowell, Okamoto, Romo e La Joy (2015), num estudo em que procuravam perceber 

tendências para a compreensão de figuras planas e sólidas e suas representações, 

sugeriram que as experiências de aprendizagem que levem os alunos a perceber a 

estrutura dos objetos e as suas propriedades, adequadas a cada faixa etária, podem 

contribuir para o contínuo desenvolvimento de competências matemáticas, neste caso, 

associadas à visualização e ao raciocínio espacial. 

Recentemente, têm surgido alguns trabalhos que vêm sugerir a importância de trabalhar 

de forma integrada a bidimensionalidade e a tridimensionalidade (Johnston-Wilder & 

Mason, 2005; Sinclair, Mamolo, & Whiteley, 2011). Uma abordagem baseada na 

integração 2D-3D vem reforçar a importância de estabelecer relações cada vez mais 

profundas que contribuam para o desenvolvimento do raciocínio espacial e 

consequentemente do raciocínio geométrico. O raciocínio espacial constitui, em traços 

gerais, a capacidade de gerar e utilizar imagens mentais e operar sobre elas (Battista, 

2007), enquanto o raciocínio geométrico é associado por Battista (2007) à utilização de 

sistemas conceptuais formais para investigar as figuras e o espaço. O raciocínio espacial 

está, por isso, subjacente ao raciocínio geométrico. Também o NCTM (2017) refere a 

importância das conexões entre representações matemáticas como forma de aprofundar a 

compreensão de conceitos e procedimentos. 

O estabelecimento de relações entre representações bidimensionais e tridimensionais 

implica que os alunos estruturem espacialmente as figuras, estabelecendo relações entre 

componentes e compostos e entre estes e o todo (figuras), e que essas relações contribuam 

para formas mais sofisticadas de raciocínio espacial. Para que os alunos se familiarizem 

com as figuras geométricas e estabeleçam relações entre as diferentes formas de 

representação, precisam de manipular essas figuras, analisando-as, explorando-as, 

estabelecendo relações que, à medida que são compreendidas, são também percecionadas 

como propriedades (Johnston-Wilder & Mason, 2005). Apesar de haver uma tendência 

para considerar que os alunos mais novos devem começar pelas figuras tridimensionais, 

trabalhando depois as figuras bidimensionais, estes autores referem que um dos caminhos 

possíveis é trabalhar a geometria espacial e a geometria plana de forma integrada. 

Tendo em atenção as dificuldades que os alunos manifestam no estabelecimento de 

conexões entre representações bidimensionais e tridimensionais relatadas por diferentes 

estudos (Gutierrez, 1996; Hallowell et al., 2015), consideramos que o trabalho de 

integração entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade surge como um aspeto 

importante a ter em conta no trabalho em geometria. 

Desta forma, nesta comunicação, procuramos aprofundar o conhecimento acerca da 

forma como os alunos estabelecem relações entre duas representações diferentes, tendo 

como objetivo compreender como é que alunos do 1.º ano do Ensino Básico relacionam 

polígonos e poliedros. Procuramos responder às seguintes questões: que conexões os 

alunos do 1.º ano estabelecem entre poliedros e as suas faces? Que dificuldades 

manifestam os alunos?  

Enquadramento teórico 

Estruturação espacial e raciocínio espacial 

Battista (2007) define raciocínio espacial como a “capacidade de 'ver', examinar e refletir 

sobre objetos espaciais, imagens, relações e transformações, envolvendo gerar e analisar 
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imagens, transformar e operar com imagens, e colocá-las ao serviço de outras 

representações mentais” (p. 843). Na definição de Battista, está presente a análise de 

diferentes tipos de representações como os objetos e as imagens, mas também relações e 

transformações que são fundamentais para trabalhar a bidimensionalidade e 

tridimensionalidade de forma integrada. Esta definição remete ainda para a manipulação 

de imagens e não tanto de objetos físicos, embora de forma articulada com esses objetos. 

Nesta mesma linha, Mulligan (2015) entende o raciocínio espacial como a capacidade 

para “reconhecer e manipular (mentalmente) as propriedades espaciais dos objetos e as 

relações espaciais entre objetos” (p. 513). Gutiérrez (1996) assume a visualização como 

uma forma de raciocínio por si, embora com uma definição próxima das anteriores já que 

envolve os seguintes elementos: imagens mentais, representações externas, processos de 

visualização e capacidades de visualização. 

Davis, Okamoto e Whiteley (2015) propõem um conjunto de processos presentes no 

raciocínio espacial organizados em duas importantes partes: compreender e transformar. 

A parte relativa a compreender comporta os seguintes processos: sentir (adotar uma 

perspetiva, visualizar, imaginar, tatear…), interpretar (construir diagramas, modelar, 

comparar, relacionar…) e (des) construir (compor e decompor, organizar e reorganizar, 

segmentar…). A parte relativa a transformar inclui processos como mover (deslizar, 

rodar, refletir, equilibrar), situar (mudar de dimensão, localizar, orientar, intersetar…) e 

alterar (dilatar e contrair, distorcer e dar forma, dobrar…). Bruce e Hawes (2015) 

acrescentam que estes processos constituem meios para levar os alunos a explorar e 

investigar o espaço como base para a compreensão de modelos mais abstratos de 

representação do espaço.  

Nos primeiros anos, os alunos estão a construir representações mentais a partir de 

representações físicas, o que implica que os processos mentais associados por estes 

autores ao raciocínio espacial possam ter ainda uma dimensão mais física que vai sendo 

progressivamente abstraída através de processos associados à estruturação espacial. A 

estruturação espacial constitui uma forma de abstração que permite representar 

mentalmente uma forma de organização para um objeto ou para um conjunto de objetos 

com base em relações entre componentes, compostos e o todo (Battista & Clements, 

1996). A estruturação espacial consiste, assim, em identificar componentes (unidades), 

estabelecer relações entre componentes formando compostos (unidades compostas) e 

estabelecer relações entre componentes, compostos e o todo. Quando os alunos 

reconhecem os componentes e os relacionam ou não entre si sem ainda os relacionarem 

com o todo, estamos perante uma estruturação local. Quando os alunos já são capazes de 

estabelecer relações entre os componentes, formando compostos, e relacionar esses 

componentes e compostos com o todo, trata-se então de uma estruturação global.  

A estruturação espacial está dependente das operações de coordenação e de integração. 

A coordenação permite combinar os diferentes componentes e compostos, relacionando-

os entre si e com o todo. A integração permite fazer corresponder um modelo mental 

previamente existente a uma figura e por isso implica também a coordenação.  

Ao trabalhar com a estrutura dos objetos, os alunos podem estabelecer relações 

importantes que contribuem para os seus processos de raciocínio. Nos primeiros anos, o 

trabalho de composição e decomposição de figuras tridimensionais permite reconhecer 

relações nessa estrutura que podem ser articuladas com outro tipo de representações, 

como as bidimensionais, através de processos de raciocínio espacial. Como refere 

Yakimanskaya (1991, p. 103, citado por Gutierrez, 1996),  
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“a criação de imagens é possível devido à acumulação de representações que 

servem como ponto de partida e como condição necessária para ocorrer o 

pensamento. Quanto mais rico e diversificado for o conjunto de 

representações espaciais, melhores serão os métodos de criação de 

representações e mais fácil será usar imagens”. 

No estudo realizado por Hallowell et al. (2015), em que alunos do 1.º ano tinham de 

relacionar imagens 2D de figuras 2D ou 3D com figuras 2D ou 3D, identificaram algumas 

dificuldades manifestadas pelos alunos. Por exemplo, os alunos mostraram: tendência 

para “olhar” e sobrevalorizar as partes pontiagudas, nomeadamente triangulares; 

dificuldade em imaginar figuras tridimensionais em representações bidimensionais, não 

recorrendo à visão em perspetiva para ultrapassar esta dificuldade; dificuldade em 

identificar figuras quando não estão na mesma escala. Estes investigadores perceberam 

que os alunos, quando não conhecem a estrutura e as propriedades dos objetos, tendem a 

utilizar aspetos visuais para responder a questões. Ainda neste estudo nenhum dos 36 

alunos foi capaz de relacionar um retângulo 2D com as faces de um prisma triangular. O 

mesmo aconteceu com a base de uma pirâmide quadrangular, em que as faces se 

revelaram aspetos mais apelativos para os alunos e por isso, dos 36 alunos, apenas 12 

conseguiram relacionar o quadrado da base com o sólido. Nestes casos, as faces 

triangulares das figuras pareceram ser preponderantes, levando os alunos a fixarem-se no 

aspeto global sem serem ainda capazes de fazer uma análise mais pormenorizada, ao nível 

dos componentes. Também na relação 2D-3D, os alunos mostraram ter dificuldade em 

imaginar que figuras se podem obter quando um sólido é representado no plano. Neste 

estudo, Hallowell et al. (2015) adiantam que muitos alunos não exploraram as figuras 

suficientemente de modo a apropriarem-se de todas as partes, para depois as poderem 

relacionar com o todo. Aliás, esta relação entre as partes e o todo parece ser um aspeto 

desafiante para os alunos precisamente por não compreenderem a estrutura da figura e 

assim não conseguirem relacionar as diferentes partes. 

Para além da relação entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade se apresentar 

como uma conexão crítica (Francis & Whiteley, 2015), a fluência entre representações 

2D e 3D é essencial para o raciocínio. Francis e Whiteley (2015) atribuem o 

desenvolvimento do raciocínio espacial às experiências com figuras tridimensionais, à 

exploração de representações bidimensionais, onde os desenhos das figuras 3D têm uma 

importância significativa, mas também à interação entre pares e com o professor. Para 

isso, e dado que o raciocínio espacial implica justificações, Whiteley, Sinclair e Davis 

(2015) referem a importância de valorizar, na sala de aula, diferentes formas de 

comunicação não-verbal, como gestos ou desenhos, por serem meios de expressão do 

raciocínio espacial.  

Metodologia  

Este estudo insere-se numa investigação mais ampla, no âmbito de um doutoramento, 

tendo uma natureza interpretativa de caráter qualitativo. Adotamos a modalidade de 

investigação baseada em design, (Gravemeijer & Cobb, 2006), já que procuramos 

aprofundar uma teoria local de aprendizagem focada nos processos de estruturação 

espacial dos alunos do 1.º ano do Ensino Básico, ao mesmo tempo que relacionamos essa 

aprendizagem com a ecologia que suporta essas aprendizagens. Esta modalidade de 

investigação desenvolve-se ao longo de micro-ciclos de preparação, implementação e 

análise que por sua vez formam ciclos de investigação. O estudo que estamos a 

desenvolver foi iniciado por um ciclo piloto que contribuiu para a preparação desta 

experiência de ensino. A presente experiência de ensino encontra-se estruturada em três 
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sequências de tarefas. Cada tarefa foi proposta numa aula que se encontrava organizada 

em três momentos: apresentação da tarefa, trabalho autónomo e discussão coletiva final. 

A experiência de ensino foi implementada numa turma do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico de uma escola da área metropolitana de Lisboa com 23 alunos com idades entre 

os 6 e os 7 anos. Foram selecionados quatro alunos, Gil, Raquel, Dalila e Maria (nomes 

fictícios) para uma análise mais aprofundada, recorrendo-se ao registo áudio e vídeo, 

durante o trabalho autónomo, com o critério de serem alunos que habitualmente 

verbalizam os seus raciocínios. Foram também videogravados todos os alunos que 

intervieram durante a discussão coletiva final. Foram ainda recolhidos e analisados os 

registos escritos dos alunos de toda a turma.  

Na análise de dados, focamo-nos nos momentos de trabalho autónomo e de discussão 

coletiva, bem como nos registos dos alunos por evidenciarem o estabelecimento de 

diferentes tipos de relações.  

Para o quadro de análise (Quadro 1), recorremos à proposta de Battista e Clements (1996), 

entendendo a identificação de componentes, estabelecimento de relações em compostos e 

estabelecimento de relações entre componentes, compostos e o todo como subníveis de 

progressão associados à estruturação local ou à estruturação global. Para um melhor 

entendimento dos processos associados a estes subníveis, incluímos aspetos emergentes da 

própria análise dos dados e de outros estudos (Hallowell et al., 2015), que denominamos 

como Indicadores/estratégias. 

Quadro 1 – Quadro de análise para os níveis de estruturação espacial. 

Níveis Subníveis Indicadores/estratégias 

Apreensão 

global 

E0- Reconhecer pelo 
aspeto global  

Atribuir maior importância aos aspetos mais 
salientes das figuras. 

Estruturação 

local 

E1- Reconhecer 
componentes 

Reconhecer componentes, mas sem 

estabelecimento de relações entre esses componentes. 

Construir utilizando componentes. 

E2- Estabelecer relações 

entre componentes 

Descrever semelhanças entre partes da mesma 

figura ou entre figuras. 

Manter um composto e manipular apenas alguns 

componentes, por tentativa e erro. 

Manter um composto e manipular apenas alguns 

componentes, por antecipação. 

E3- Estabelecer relações 

entre compostos  

Relacionar diversos compostos com recurso aos 

movimentos deslizar, rodar e inverter com materiais 

concretos. 

Coordenar diversos compostos. 

Estruturação 

global 

E4- Estabelecer relações 

entre componentes, compostos 

e o todo por coordenação 

Coordenar a posição e orientação de 

componentes e compostos para formar o todo. 

E5- Estabelecer relações 

entre componentes, compostos 

e o todo por integração 

Construir por antecipação. 
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No caso particular desta tarefa, os componentes dizem respeito aos polígonos presentes 

nas faces dos sólidos e o todo aos sólidos analisados na tarefa. 

Os dados apresentados neste artigo foram recolhidos durante a segunda sequência de 

tarefas. Na primeira sequência, tínhamos como propósito levar os alunos a estabelecer 

relações entre componentes, formando compostos, eventualmente relacionando-os com o 

todo. Realizámos uma primeira abordagem à articulação 2D-3D logo na segunda tarefa 

desta sequência, onde os alunos tinham de antecipar, selecionando, e depois verificar com 

material manipulável (Polydrons) as suas previsões. A segunda sequência tinha como 

objetivo levar os alunos a estabelecer relações entre o todo e os componentes ou 

compostos. Posteriormente, foram ainda propostas aos alunos outras tarefas procurado 

relacionar a bidimensionalidade com a tridimensionalidade.  

Desta sequência, selecionámos a tarefa 2, Decompor sólidos, onde foi dado a cada grupo 

um conjunto de cinco sólidos (prisma triangular, prisma hexagonal, prisma quadrangular, 

pirâmide quadrangular e pirâmide hexagonal) e a cada aluno foi dado um conjunto de 

polígonos correspondentes, em forma e em número, às faces dos sólidos. Com este 

material, os alunos tinham de relacionar os polígonos com os sólidos, através da seleção 

do tipo de polígonos e do número de faces, registando depois na sua folha de trabalho. 

Embora o enunciado tivesse sido construído pensando na colagem dos polígonos de 

papel, acabou por ser pedido aos alunos que desenhassem os polígonos. 

Resultados 

Apresentamos os resultados, recorrendo aos registos dos alunos como base de discussão 

que são depois complementados com outros dados provenientes de momentos de trabalho 

autónomo e de discussão coletiva. A forma como esta secção está estruturada procura 

apresentar os resultados tendo em conta a progressão nos níveis de estruturação espacial, 

de acordo com o nosso quadro de análise.  

Começamos por apresentar o registo do trabalho de Carina realizado com Kyara (Figura 

1). 

 

Figura 22- Registo do trabalho de Carina com Kyara, usado para discussão 

Neste registo, verificamos que as alunas desenham apenas alguns componentes dos 

sólidos que eventualmente poderiam refletir algum tipo de relação entre si. No entanto, 

se compararmos o registo com a imagem dos sólidos representadas na folha, parece haver 
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uma correspondência com os aspetos que são mais salientes (nível E0), como é o caso 

dos triângulos que estão muitas vezes presentes, neste conjunto de sólidos. Portanto, no 

registo de Carina, não é totalmente percetível se o que desenham é o que vêm na 

manipulação do sólido ou se são influenciadas pela representação bidimensional na folha.  

Quando Carina e a sua colega Kyara apresentam o seu trabalho aos colegas, escolhem o 

prisma triangular, começando por mostrar as figuras que identificam neste sólido. 

Professora: Só tem um retângulo, esse sólido? 

Carina: Não. (Olhando para a folha.) 

Professora: Conta lá quantos retângulos estão aí, Kyara.  

(Kyara conta o número de faces retangulares, segurando o sólido na mão.) 

Kyara: Um, dois, três. 

Professora: Então devias ter desenhado quantos? 

Kyara e Carina: Três. 

Professora: E quantos desenharam? 

Kyara: Mas nós não conseguimos fazer… 

 

Quando Kyara refere "Mas nós não conseguimos fazer…", parece estar a referir-se ao 

facto de não conseguirem desenhar uma representação do sólido que evidencie as faces 

que estão escondidas na representação presente na folha. No entanto, as alunas revelam 

reconhecer as diferentes faces e mostram ser capazes de contá-las sem erros. O facto de 

apenas termos o registo escrito de Kyara e Carina não nos permite analisar como é que 

utilizaram os materiais manipuláveis nem o tipo de relações que possam ter estabelecido 

durante o trabalho autónomo.  

De seguida, apresentamos o registo de Raquel (Figura 2). 

 

Figura 23- Registo do trabalho realizado por Raquel 
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Neste registo, Raquel mostra reconhecer a maior parte dos componentes dos sólidos. Para 

estabelecer a relação entre polígonos e poliedros, ao longo do trabalho autónomo, a aluna 

sobrepõe os polígonos às faces dos sólidos, verificando assim a sua congruência. Numa 

fase inicial, tem necessidade de sobrepor os polígonos a todas as faces, rapidamente 

percebe que são iguais e passa a usar a sobreposição numa das faces, contando depois o 

número de faces iguais.  

Ao longo da realização da tarefa, Raquel parece evidenciar alguma confusão na distinção 

das duas pirâmides. No momento inicial da aula, quando a professora procura levar os 

alunos a relacionar os sólidos com as suas representações na folha de trabalho, 

perguntando de que sólido se trata, Raquel exibe a pirâmide hexagonal em ambos os 

casos, como se se tratasse do mesmo sólido. Também, no registo de Raquel, essa confusão 

parece manter-se dado que a aluna regista, junto à pirâmide quadrangular, quatro 

triângulos e um hexágono. Na pirâmide hexagonal, a aluna regista apenas três triângulos 

e o hexágono. Como Raquel parece sobrevalorizar o aspeto visual da pirâmide, ainda não 

consegue atender a aspetos particulares e relacioná-los. Isto é, a aluna foca-se nas faces 

triangulares que terminam num vértice comum (aspetos mais salientes) e não relaciona, 

por exemplo, o número de faces laterais com o polígono da base (propriedades). Por esse 

motivo, nestes casos em particular, Raquel ainda não mostra conseguir distinguir as duas 

pirâmides (nível E0 em transição para E1) mesmo podendo manipulá-las. Nos outros 

sólidos, Raquel parece ser capaz de identificar e registar componentes. Ao analisar o 

prisma hexagonal, a aluna parece considerar apenas uma das bases, pois seleciona apenas 

um hexágono, como mostra a Figura 3, e, apesar de contar seis faces laterais, também só 

seleciona cinco. 

 

Figura 24 – Seleção de polígonos por Raquel. 

 

No entanto, quando regista (Figura 2), o desenho não corresponde à seleção de figuras 

(Figura 3), pois regista quatro retângulos e uma outra figura que não é percetível. 

Na Figura 4, apresentamos o registo de Gil que identifica os componentes (faces) dos 

sólidos, à exceção das bases do prisma hexagonal. No entanto, este registo não evidencia 

a relação dos componentes entre si (nível E1).  
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Figura 25- Registo de Gil 

 

Para relacionar os polígonos com os poliedros, Gil utiliza uma estratégia semelhante a 

Raquel: começa por sobrepor as figuras às faces dos sólidos. Como há dois triângulos 

isósceles diferentes, sobrepõe um ao outro para verificar se são iguais e se correspondem 

à mesma construção. Usa esta estratégia nos outros sólidos, mas, à medida que vai 

avançando, deixa de precisar de fazer corresponder todos os polígonos a cada uma das 

faces dos sólidos. Seleciona os polígonos e sobrepõe-nos sempre à mesma face, 

parecendo reconhecer a congruência das faces, embora tal não transpareça no registo. 

Confirma, contando o número de faces do sólido. Relativamente ao prisma hexagonal, 

durante o trabalho autónomo, Gil parece selecionar seis retângulos e dois hexágonos, mas 

não regista os hexágonos. 

Maria e Dalila, à semelhança de Raquel e Gil, utilizam a sobreposição para fazer 

corresponder os polígonos às faces dos poliedros em conjunto com a contagem. 

Identificam os componentes dos sólidos, embora só registem uma das bases, no caso do 

prisma hexagonal (Figura 5). Apesar de identificarem componentes, o registo não 

evidencia relação entre esses componentes (nível E1), já que registam os polígonos de 

forma isolada. 
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Figura 26 – Registo do trabalho de Maria com Dalila 

 

No caso das pirâmides, Dalila sobrepõe as faces laterais de ambas possivelmente para 

verificar se seriam iguais, mas, ao desenhar, regista retângulos para as faces laterais da 

pirâmide hexagonal. No último sólido, parece haver um erro de contagem, já que registam 

sete componentes em vez de seis. 

Frederico, por sua vez, apresenta um registo que evidencia um tipo de relações diferentes 

dos descritos até aqui (Figura 6).  

 

Figura 27 – Registo de Frederico 
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Este aluno regista os polígonos referentes ao prisma triangular sob a forma de 

planificação, parecendo mostrar que reconhece já relações entre os componentes. 

Também no caso do prisma hexagonal, as faces laterais desenhadas continuamente podem 

indicar que o aluno reconhece uma continuidade entre elas. No entanto, Frederico ainda 

não consegue estabelecer este tipo de relações para todos os sólidos (nível E1 em 

transição para E2). Verificamos também que, no caso do prisma triangular, Frederico 

regista uma base oposta à outra enquanto, no caso do prisma hexagonal, regista as bases 

lado a lado. Em alguns casos, como na pirâmide hexagonal, Frederico engana-se na 

contagem das faces laterais. No último sólido, desenha duas faces de forma contígua e 

não regista as bases. 

O registo feito por Luzia (Figura 7), embora não esteja concluído, parece apresentar um 

nível de aprofundamento maior, relativamente ao tipo de relações que encontramos no 

registo de Frederico. 

 

Figura 28 – Registo de Luzia 

Para quase todos os sólidos, Luzia evidencia ser capaz de estabelecer relações adequadas 

entre as faces dos sólidos, que são visíveis nas planificações que a aluna desenha de forma 

intuitiva. Luzia parece reconhecer relações entre componentes que por sua vez estão 

também relacionados com o todo (nível E4). Embora tivesse desenhado as duas bases, no 

caso do prisma triangular, Luzia não regista a segunda base do prisma hexagonal, à 

semelhança de outros colegas. Esta aluna apresenta ainda, para o último sólido, um registo 

de apenas três faces desenhadas de forma contígua. 

Por fim, analisamos o registo de Luísa (Figura 8) bastante semelhante ao de Luzia.  
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Figura 29 – Registo de Luísa 

Para além das relações já presentes no registo de Luzia, o registo de Luísa contempla 

ambas as bases de todos os prismas e regista-os, desenhando as duas bases, em lados 

opostos, no caso do prisma triangular, e um polígono mais pequeno dentro do maior, no 

caso do prisma hexagonal e do prisma quadrangular, dando a ideia de que deve ficar mais 

elevado. Este registo evidencia a identificação de que as bases se encontram em posições 

opostas. 

Luísa e o seu par, Duarte, explicam à turma como pensaram: 

Luísa: Nós juntámos as peças deitadas na mesa e… juntámos para ver se estavam 

certas e depois metemos junto ao (Aponta para o hexágono, mas não se lembra do 

nome.) 

Professora: Meteste deitadas na mesa, é isso? Hum… 

Luísa: E depois juntei para ver se eram as peças certas ou erradas e desenhei aqui. 

Esta é a detrás (Aponta para um dos hexágonos.), esta é a da frente (Aponta para o 

outro hexágono.) e estas são as de lado (Aponta para os retângulos.) (Vai 

mostrando no desenho e no sólido as partes a que se refere.). Foi preciso… (conta 

as faces laterais) seis lados de retângulos… (pausa) (Aponta para o hexágono.).  

Professora: Foi preciso seis lados de retângulos para construíres esse sólido, foi? 

(…) 

Luísa: Pusemos dois hexágonos e depois… e depois… 

Investigadora: Por que é que eram precisos dois hexágonos? 

Luísa: Para fazer a parte de cima e a parte de baixo. 

Investigadora: E havia mais algum sólido onde fosse preciso também um 

hexágono? 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

263 
 
 

Luísa: Sim. 

Investigadora: Qual?  

Luísa: Este. (Aponta para a pirâmide hexagonal.) 

Investigadora: E quantos é que eram, nesse? Quantos hexágonos? 

Luísa: Um. 

Investigadora: Porquê? 

Luísa: Porque depois em cima também não era preciso porque era este (Aponta 

novamente para a pirâmide hexagonal.) 

 

Luísa mostra compreender as relações entre as diferentes faces e bases do prisma 

hexagonal quer na sua representação bidimensional quer na sua representação 

tridimensional. Além disso, mostra ser capaz de estabelecer relações adequadas entre as 

duas representações, o que é percetível quando, ao longo da sua explicação, vai apontando 

quer para uma representação quer para outra (Nível E4 ou E5). Por outro lado, Luísa 

mostra ainda reconhecer diferenças entre o prisma e a pirâmide, embora seja ainda mais 

pelo seu aspeto visual sem conseguir construir uma justificação adequada. 

Discussão 

Na nossa análise, observamos que os alunos reconhecem polígonos em poliedros e 

utilizam sobretudo a sobreposição para relacionar ambos, estabelecendo assim conexões 

entre o espaço e o plano. No entanto, verificamos que são estabelecidos diferentes tipos 

de relações.  

Para alguns alunos, os aspetos visuais mais salientes, como as faces triangulares ou o 

facto de serem sólidos pontiagudos, são predominantes na análise, ainda muito 

superficial, que fazem do sólido. A sobrevalorização destes aspetos leva a que surjam 

erros na análise dos componentes dos sólidos, tal como descrito por Hallowell et al. 

(2015). A falta de reconhecimento de alguns dos componentes compromete a estruturação 

espacial que fazem desse sólido.  

Relativamente aos alunos que já são capazes de identificar componentes (faces dos 

sólidos), consideramos dois grupos distintos. No primeiro, os alunos apenas reconhecem 

componentes: os alunos reconhecem as faces dos sólidos pela sobreposição de polígonos 

às faces, mas não mostram relacionar as diferentes faces laterais e bases entre si. O 

reconhecimento de alguns componentes ou de componentes sem relações entre si sugere 

que as relações entre plano e espaço são ainda superficiais, já que a forma de organização 

dos objetos bidimensionais está dependente da sua função no objeto tridimensional. 

Nestes casos, estamos perante uma estruturação local (Battista & Clements, 1996). 

No segundo grupo, os alunos já conseguem estabelecer relações entre componentes do 

sólido ou mesmo relacionar esses componentes com o todo (sólidos), o que é visível, por 

exemplo, na forma como registam as relações entre os polígonos necessários para 

construir o poliedro. Nos casos analisados, verificamos que há alunos que registam a 

composição do sólido sob a forma de planificação sem que isso tenha sido um aspeto 

trabalhado ou pedido na tarefa. Ou seja, para além de conseguirem estabelecer relações 

entre os polígonos, no plano, estas emergem com base em relações que os alunos 

estabelecem entre o plano e o espaço. Nestes casos, estamos perante uma estruturação 

global (Battista & Clements, 1996). No entanto, é de acrescentar que, para o conjunto de 
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prismas, as relações estabelecidas nem sempre têm a mesma natureza. Isto é, sobretudo 

no caso de Luísa, as relações que mostra estabelecer para o prisma triangular são 

diferentes das relações estabelecidas para os outros prismas. Enquanto, no primeiro 

sólido, desenha as bases opostas, nos outros desenha em sobreposição. Esta forma de 

registo corresponde à solução encontrada pela aluna para resolver o problema de 

representar, no plano, uma figura tridimensional. Neste caso, a relação mais saliente que 

a aluna pretende representar é a de "bases opostas", acabando por ignorar a relação dessa 

segunda base com as faces laterais, ao surgir desenhada sem partilhar nenhum dos lados 

com as restantes faces. 

Em ambos os grupos, estamos perante processos ligados ao raciocínio espacial. No 

primeiro caso, como o que os alunos fazem é uma decomposição do sólido, está mais 

ligado à ação de compreender (Davis et al., 2015). No segundo caso, como, para além de 

estabelecer relações no plano, os alunos associam esse tipo de representação à sua 

representação no espaço, há uma mudança de dimensão associada à ação de transformar 

(Davis et al., 2015). Embora não tenhamos registo vídeo das transformações levadas a 

cabo, por exemplo, por Luísa, a forma como estruturou o seu registo e a sua descrição na 

discussão final permitem perceber a presença de processos de raciocínio espacial 

definidos por Battista (2007), nomeadamente a identificação de componentes, as suas 

relações e as transformações levadas a cabo para relacionar uma representação 

bidimensional com uma representação tridimensional. Para que estes processos de 

raciocínio possam ter ocorrido, a estruturação espacial que os alunos fazem dos sólidos é 

fundamental. Mas estes processos parecem influenciar-se quase em simultâneo. 

Verificamos também que os alunos reconhecem que o sólido apresenta uma repetição de 

faces congruentes e usam essa repetição para contar as faces em detrimento da 

sobreposição dos polígonos às faces dos poliedros. No entanto, nesta situação, ocorrem, 

por vezes, erros de contagem, por exemplo, nas faces laterais, possivelmente devido ao 

facto de os alunos não relacionarem ainda o número de lados do polígono da base com o 

número de faces laterais. 

Vários alunos manifestaram dificuldade em representar ou reconhecer a existência de 

duas bases do prisma, considerando, no seu registo, apenas umas das bases. 

Conclusões  

Para esta comunicação propúnhamo-nos responder às seguintes questões: que conexões 

os alunos do 1.º ano estabelecem entre poliedros e as suas faces? Que dificuldades 

manifestam os alunos?  

Os alunos relacionam de forma adequada os polígonos com as faces dos poliedros. 

Estabelecem conexões entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade com base no 

reconhecimento de polígonos nas faces dos poliedros, tratando-se de uma estruturação 

local. Dada a natureza superficial das relações entre polígonos e poliedros, os alunos 

tendem a valorizar os aspetos visuais mais salientes que usam como justificação para a 

distinção de sólidos. Noutros casos, essas conexões 2D-3D são mais profundas, porque 

emergem de relações entre polígonos que, por sua vez, são influenciadas pela relação com 

o poliedro. Nestes casos, estamos perante uma estruturação global. 

Em ambas as situações, parecem estar presentes processos associados ao raciocínio 

espacial quer seja pela ação de compreender ou pela ação de transformar, onde a 

estruturação espacial tem uma presença fundamental na compreensão das estruturas 

espaciais importantes para os processos de raciocínio espacial. 
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Apesar de não pretender ser generalizável, este estudo vem contribuir para a compreensão 

da forma como os alunos estruturam as figuras tridimensionais e se apropriam das suas 

representações bidimensionais e tridimensionais e ainda como relacionam estas duas 

formas de representação.  
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Resumo: Esta comunicação apresenta parte de uma investigação, em desenvolvimento, 

cujo objetivo é analisar o desenvolvimento do raciocínio proporcional nos alunos de uma 

turma do 6.º ano de escolaridade, no quadro de uma unidade de ensino de cunho 

exploratório. São apresentados e discutidos os processos matemáticos e as dificuldades 

evidenciados pelos alunos no que respeita ao uso da razão unitária, no quadro da resolução 

de problemas. Os dados foram obtidos através de recolha documental das produções dos 

alunos e de observação participante. Os resultados revelam que os alunos usaram a razão 

unitária (representação decimal) para distinguir a relação de proporcionalidade direta de 

outra relação que não o é. Quando a razão unitária (constante de proporcionalidade) é um 

número inteiro os alunos revelaram compreender o seu significado no contexto do 

problema, mas tal não aconteceu quando o número é racional não inteiro (representação 

decimal). Esta situação poderá relacionar-se com a dificuldade em usar diferentes 

representações do número racional, em particular, a representação verbal da razão 

unitária. Os alunos também revelaram, na resolução de um problema de valor omisso, 

saber usar a constante de proporcionalidade quando é um número inteiro. 

Palavras-chave: Razão unitária; Constante de Proporcionalidade; Raciocínio 

proporcional; Unidades de ensino. 

 

Introdução 

A capacidade de raciocínio proporcional é um aspeto essencial na aprendizagem da 

matemática e de outras disciplinas. Além disso, Dole, Hilton e Hilton (2015) consideram 

o raciocínio proporcional um aspeto integrante da numeracia. O desenvolvimento desta 

capacidade matemática é demorado no tempo e depende da experiência escolar dos 

alunos, pois depende da compreensão da natureza multiplicativa da relação de 

proporcionalidade direta (Silvestre & Ponte, 2011; Hino & Kato, 2019).  

A proporcionalidade direta é um dos conteúdos dos programas de matemática dos anos 

intermédios da escolaridade obrigatória, além de ser inerente a vários contextos presentes 

nos problemas trabalhados no anos inicias, mas a investigação tem revelado a existência 

de uma frágil capacidade de raciocinar de forma proporcional nos alunos dos ensinos 

básico (6.º a 9.º anos) e secundário. Uma das dificuldades mais documentadas (De Bock, 

Verschaffel, & Janssens, 1998; Modestou & Gagatsis, 2007) refere-se aos alunos não 
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reconhecerem como multiplicativa a relação entre grandezas, pelo que fazem 

incorretamente comparações absolutas (raciocínio aditivo), em vez de comparações 

relativas (raciocínio multiplicativo) (Harel, Behr, Lesh, & Post, 1994). Esta e outras 

dificuldades dos alunos, segundo Ojose (2015), são tidas como uma consequência do 

ensino-aprendizagem com foco no uso de estratégias específicas, como a regra de três, 

sem estabelecer relações entre os conceitos que os alunos já aprenderam e os que estão a 

aprender.  

Em Portugal, como em outros países, o manual escolar é o principal recurso na gestão do 

processo de ensino-aprendizagem da matemática e muitos apresentam percursos que 

passam pela resolução de problemas, semelhantes aos problemas que os alunos já 

trabalharam em anos anteriores, através da identidade fundamental das proporções e da 

regra de três. Estes percursos parecem subestimar a investigação em educação matemática 

que evoca a importância, quer do pensamento algébrico nos primeiros anos de 

escolaridade enquanto forma de pensar, quer do desenvolvimento do raciocínio 

proporcional. Pelo contrário, uma unidade de ensino é um recurso com a potencialidade 

de mobilizar os conhecimentos provenientes da investigação, de ser permeável a ajustes 

para ir ao encontro do perfil dos alunos e dos seus percursos de aprendizagem, podendo 

ser complementada com as tarefas apresentadas pelos manuais escolares.  

O estudo que se apresenta tem o objetivo de compreender o desenvolvimento do 

raciocínio proporcional nos alunos de uma turma do 6.º ano de escolaridade, no quadro 

de uma unidade de ensino de cunho exploratório. Esta unidade é constituída por 

problemas que procuram o estabelecimento de conexões entre a proporcionalidade direta 

e a realidade, outros conceitos matemáticos e entre estes e as suas representações. É 

importante conhecer a compreensão dos alunos sobre a razão unitária (constante de 

proporcionalidade), antes de iniciarem a resolução de problemas de comparação, que 

exigem um julgamento qualitativo. Deste modo, nesta comunicação discutimos as 

estratégias e representações, que envolvem a razão unitária, usadas pelos alunos na 

resolução de problemas, bem como as suas dificuldades.  

 

Raciocínio proporcional 

O raciocínio proporcional envolve três aspetos principais: (i) capacidade para distinguir 

situações que têm subjacentes relações de proporcionalidade direta de situações que não 

as têm; (ii) compreensão da natureza multiplicativa das relações proporcionais; e (iii) 

capacidade para resolver vários de tipos de problemas, revelando a flexibilidade mental 

para realizar diferentes abordagens sem ser afetado pelo contexto, dados e estrutura 

numérica, grandezas e as representações (texto, gráficos, tabelas, razões) (Silvestre & 

Ponte, 2011). Estes diferentes aspetos que envolvem o raciocínio proporcional foram 

enunciados pelos autores com base em literatura de referência, contribuindo para a 

configuração de indicadores capazes de orientar o ensino-aprendizagem, de modo a 

desenvolver o raciocínio proporcional dos alunos.  

Ser capaz de distinguir uma relação de proporcionalidade direta de outras relações que 

não o são é um aspeto fundamental do raciocínio proporcional, pelo que, durante a 

aprendizagem formal da proporcionalidade direta, os alunos devem trabalhar também 

com problemas que não envolvem essa relação. 

Nas estruturas multiplicativas, isto é, nas situações que envolvem uma multiplicação, uma 

divisão ou ambas as operações, Vergnaud (1983) identifica três classes, sendo uma delas 

o isomorfismo de medidas, que se refere a uma proporção direta simples. Neste caso, as 
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transformações que se operam dentro ou entre variáveis mantêm uma relação 

proporcional entre os valores numéricos, como mostra a Figura 1.  

 

Figura 1. Isomorfismo de medidas (Vergnaud, 1983). 

 

As dificuldades dos alunos relacionadas com o raciocínio proporcional resultam da frágil 

compreensão da multiplicação e da divisão (Hino & Kato, 2018). Um outro aspeto 

referido é o desfasamento entre o trabalho nos primeiros anos de escolaridade (estratégias 

building up/building down e razão unitária) e aquele que é proposto no início do ensino 

formal da proporcionalidade direta (Ojose, 2015), com um foco na aplicação da 

identidade fundamental das proporções e na regra de três simples. No mesmo sentido, 

Shield e Dole (2002) argumentam que a aprendizagem de regras não promove o 

desenvolvimento do raciocínio proporcional. Por isso, no contexto de resolução de 

problemas, alguns alunos erram porque só atendem à variação de uma variável, enquanto 

outros coordenam a variação mútua das variáveis mas fazem-no de forma absoluta 

(raciocínio aditivo) (Harel, Behr, Lesh, & Post, 1994).  

Contrariando a aprendizagem da razão de forma descontextualizada, apenas focada nas 

suas representações, Kaput e Maxwell-West (1994) indicam que os alunos devem 

desenvolver a capacidade de formar razões de forma contextualizada através da 

comparação relativa entre duas variáveis (por exemplo, quantas vezes uma é maior do 

que a outra). Desta forma, podem ampliar o seu conhecimento sobre a razão unitária que 

já usaram, sem esta designação, na resolução de problemas sobre divisão. A razão unitária 

surge como um aspeto relevante no desenvolvimento do raciocínio proporcional, pois 

tende a focar a atenção dos alunos relação multiplicativa entre variáveis. Além disso, é 

essa compreensão que permite a identificação da constante de proporcionalidade em 

tabelas, gráficos, equações e descrições verbais, no contexto da resolução de problemas. 

A compreensão de razões, em particular, da razão unitária é relevante na resolução de 

problemas que envolvem grandezas intensivas, o que é frequente no estudo de várias áreas 

do saber como, por exemplo, a física e a química. Thompson, Carlson, Byerley e Hatfield 

(2014) descrevem as grandezas intensivas como relativas, nas quais uma grandeza é 

medida através de outra grandeza de natureza diferente (por exemplo, a velocidade é uma 

grandeza intensiva). Pelo seu lado, Dole, Clarke, Wright e Hilton (2012) afirmam que 

compreender as noções de razão e proporção é mais do que ser capaz de efetuar cálculos 

e aplicar regras e fórmulas, pelo que o desempenho computacional dos alunos não é um 

indicador relevante da compreensão dos conceitos subjacentes aos cálculos.  

As unidades de ensino são conjuntos articulados de tarefas, com determinados 

pressupostos de ensino-aprendizagem geralmente baseados na investigação, que após 

ciclos de experimentação podem ser usados como um recurso didático. Geralmente, estas 

unidades de ensino são elaboradas por professores experientes ou por grupos 

colaborativos de professores de um escola ou região. De acordo com Stanley, McGowan 

e Hull (2003) e Silvestre e Ponte (2012), uma unidade de ensino que visa o 

desenvolvimento do raciocínio proporcional deve levar os alunos a compreender a 
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natureza multiplicativa da relação de proporcionalidade direta, através da exploração da 

relação de covariação das grandezas e da sua relação invariante. Deste modo, como 

referem Perry, e Dockett (2002), os alunos podem compreender “uma grande ideia” 

contrariando a visão desconexa da matemática, em que novas estratégias substituem 

aquelas que já dominam e se trabalham conceitos, factos e procedimentos sem qualquer 

relação entre si.  

Em vários países o ensino formal do conceito de proporcionalidade direta acontece no 6.º 

ano de escolaridade, mas os alunos lidam com esta relação desde o 1.º ano e em ações do 

seu quotidiano. Neste contexto, é fundamental aprofundar o conhecimento dos alunos 

estabelecendo a relação de “quantos para um” (razão unitária), que usam na resolução de 

problemas, em anos de escolaridade anteriores, com a constante de proporcionalidade. 

Além disso, a unidade de ensino sobre a proporcionalidade deve continuar a desenvolver 

o sentido de número racional, dada a influência no desenvolvimento do raciocínio 

proporcional. O uso de unidades de ensino com “grandes ideias” não é uma novidade, 

embora não exista na literatura informação detalhada sobre a sua construção e 

desenvolvimento. 

 

Metodologia 

Esta investigação, em desenvolvimento, segue um paradigma metodológico de design 

research (Gravemeijer & Cobb, 2013), pois pretende conhecer a influência de uma 

unidade de ensino no desenvolvimento da capacidade de raciocínio proporcional dos 

alunos. A unidade de ensino Proporcionalidade Direta é proposta após a unidade de 

ensino Sequências e Regularidades e ambas têm em comum dois objetivos: o 

desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas com compreensão e o 

desenvolvimento raciocínio funcional nos alunos, que inclui o raciocínio proporcional, 

antes do ensino formal de funções no 7.º ano de escolaridade. Assim, os dados fazem 

parte de um estudo mais alargado que integra duas unidades de ensino que se orientam 

pelas indicações nacionais e internacionais para o ensino-aprendizagem da Álgebra nos 

primeiros anos de escolaridade.  

Nesta comunicação apresentamos a análise das respostas dos alunos, de uma turma, a três 

questões incluídas numa tarefa da unidade de ensino Proporcionalidade Direta, no 

primeiro ciclo de experimentação. Esta é constituída por oito tarefas, estando previstas 

doze aulas para a sua realização. “A festa na escola” é a sexta tarefa da unidade de ensino, 

com três questões, e é esperado que os alunos identifiquem a relação de 

proporcionalidade, descrevam o significado da constante de proporcionalidade direta no 

contexto do problema e usem esse conhecimento para resolver um problema de valor 

omisso. Esta tarefa recupera o contexto de sequências pictóricas de crescimento, que os 

alunos estudaram anteriormente, para que, de forma gradual, reconheçam que o conceito 

de proporcionalidade que estão a aprender é inerente a outros conceitos/fenómenos que 

conhecem. 

As principais técnicas de recolha de dados foram a recolha documental dos registos dos 

alunos e  a observação participante da professora. Os participantes são os alunos de uma 

turma do 6.º ano de escolaridade, de uma escola da região metropolitana de Lisboa, e a 

sua professora. Durante o desenvolvimento das unidades de ensino os alunos trabalham 

em grupos de dois ou de três alunos. Os nomes dos alunos são fictícios de forma a 

preservar a sua identidade e a da escola.  



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

271 
 
 

A análise das respostas dos alunos tem por base o referencial teórico sobre os aspetos que 

caracterizam o raciocínio proporcional, em particular, o domínio da descrição da razão 

unitária.  

 

Resultados 

Primeira aula. A tarefa seis da unidade de ensino foi realizada na primeira aula do terceiro 

período. De uma forma geral, os alunos aderiram bem à tarefa, revelando empenho 

durante a sua resolução e responsabilidade no que respeita à conclusão da tarefa no tempo 

previsto e na redação de respostas com clareza. 

Depois da formação do grupos foi entregue pela professora uma ficha com a seguinte 

tarefa:  

 

Figura 2. Contexto da tarefa 6 “Uma festa na escola”. 

 

Os pares e trios de alunos reconheceram de imediato o contexto da tarefa e verificaram 

nos seus cadernos diários as expressões geradoras estudadas, como visível no diálogo que 

se segue:  

José: São (...) olha aqui! (...) Professora, voltámos para as sequências? 

Gustavo: As figuras nesta ficha estão assim [na horizontal] e nesta estão ao alto [na 

vertical], mas são as mesma. (...) As perguntas não são iguais, nesta [ficha] fala 

de proporcionalidade. 

Rodrigo: Aqui era primeiro a Margarida, cadeiras 4n. E as cadeiras da Joana é 2n 

mais 2. Para saber o número de cadeiras com muitas mesas. 

Marcelo: E ainda fizemos as da mobília, porque o Gustavo pediu à stôra para fazer 

(risos) [5n e 3n+2].  

Gustavo: Já sei! Agora é para saber a relação das mesas e cadeiras. Sublinha aí José. 

É ver se é proporcional. 
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Depois de verificarem que a ficha de trabalho não era a mesma, os alunos relembraram 

as expressões geradoras das sequências de cadeiras e do mobiliário, mas rapidamente 

perceberam que o foco da questão 1.1 é a identificação da relação de proporcionalidade 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Questão 1.3 da ficha de trabalho. 

 

Todos os grupos identificaram a proposta da Margarida como aquela em que a relação 

entre o número de cadeira e de mesas é constante, mas nem todos indicam qual é a 

proposta, como era solicitado. Apesar da indicação inicial da razão na forma de fração, 

todos os grupos precisaram escrever a representação decimal para tomar decisões.  

O grupo 1 escreveu na terceira coluna das suas tabelas a razão “mesa:cadeira”, mas redige 

as razões numéricas “cadeira:mesa” (Figura 4). 

 

Figura 4. Resolução do grupo 1. 

 

Esta incongruência pode ter resultado da falta de verificação da redação das respostas, 

pois é provável que o grupo tenha redigido “mesa:cadeira” devido à ordem com que as 

peças de mobiliário aparecem no problema, mas quando escreveram as razões, tendem a 

indicar como antecedente o maior valor numérico (número de cadeiras). De facto, é mais 

fácil calcular o quociente quando o dividendo (antecedente) é maior que o divisor 

(consequente) e, em particular, quando os o dividendo é múltiplo do divisor.  

O grupo 2 mostrou a sua opção pela razão “cadeira:mesa” e revelou saber usar as 

diferentes representações de razão (Figura 5).  
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Figura 5. Resolução do grupo 2. 

 

A Figura 6 mostra que o grupo 3 indicou corretamente a proposta da Margarida como 

aquela que apresenta uma relação de proporcionalidade direta entre mesas e cadeira, 

mesmo tendo apresentado números racionais positivos menores do que um.  

 

Figura 6. Resolução do grupo 3. 

 

Todos os grupos organizaram a informação do problema em tabelas e usaram essa 

representação para suportar a resolução. Em ambos os casos os alunos calcularam a razão 

unitária e usaram a sua a representação decimal para tomar decisões sobre a existência de 

proporcionalidade direta, quando verificam a existência de um valor constante. Nenhum 

grupo usou a equivalência entre razões para justificar a sua opção, mesmo tendo registado 

essa representação nas suas tabelas. 

A questão 1.2 pedia aos alunos para indicarem a constante de proporcionalidade e 

explicarem o seu significado (Figuras 7 e 8).  

 

Figura 7. Resolução do grupo 1. 

 

 

Figura 8. Resolução do grupo 2. 
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Alguns alunos, como os do grupo 1, descreveram o processo de cálculo usado para 

determinar a representação decimal da constante de proporcionalidade. Os alunos dos 

outros grupos, que indicaram a constante de proporcionalidade 4, mostrando compreender 

o seu significado no contexto do problema, mas parece não reconhecerem a diferença 

entre as razões unitárias “cadeira:mesa” e “mesa:cadeira” .Os dois grupos de alunos que 

indicaram 0,25 como constante de proporcionalidade não apresentaram qualquer 

descrição do seu significado no contexto do problema.  

A última questão da tarefa apesenta um problema de valor omisso, como se pode ver na 

Figura 9. 

 

Figura 9. Questão 1.3 da ficha de trabalho. 

 

Para resolver o problema de valor omisso apresentado na questão 1.3 a maioria dos alunos 

usou a constante de proporcionalidade (Figura 10) e um dos grupos, para além de recorrer 

a esta constante, explicitou-a (Figura 11). 

 

Figura 10. Resolução do grupo 4. 

 

Figura 11. Resolução do grupo 5. 

 

Dos grupos que identificaram a constante 4, a maioria usou esse valor para calcular o 

valor omisso. Apenas o grupo 2 optou pela estratégia escalar (Figura 12). 

 

Figura 12. Resolução do grupo 2. 
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Quando questionados pela professora, os alunos do grupo 2 não apresentaram uma 

justificação clara sobre a sua opção. É provável que os alunos se sintam mais confiantes 

com a operação de multiplicação (multiplicar por 14) do que com a divisão (dividir 54 

pela constante de proporcionalidade), mesmo estando autorizados a usar a calculadora.  

Dos grupos que identificaram a constante 0,25, um não resolveu a questão e o outro 

esclareceu, quando questionado pela professora, ter experimentado as relações numéricas 

na tabela (resposta semelhante à do grupo 2), da proposta para Margarida, para responder 

aos problemas, abandonando o número 0,25. 

Segunda aula. Esta aula foi dedicada à discussão da tarefa. Não houve qualquer dúvida 

por parte dos alunos na identificação da relação de proporcionalidade, mas existiram 

dúvidas sobre a leitura da razão unitária. 

Foi analisada a leitura da constante de proporcionalidade no contexto do problema, como 

se observa no diálogo que se segue. 

Professora: [Na resposta do grupo 1] Aqui, como calcularam? 

Ana: 4 a dividir por 1; 8 a dividir por 2; 12 a dividir por 3. 

Gustavo: As cadeiras a dividir pelas mesas. 

Professora: Vamos usar esta ordem para escrever o significado do 4. 

Ana: Ah! 4 cadeiras em cada mesa. 

 

A professora apoiou a estruturação da leitura da razão unitária, sugerindo a ordem com 

que os alunos dividiram o antecedente pelo consequente: 

Gustavo: Oh stôra, na outra ficha das cadeiras [a expressão geradora das cadeiras] 

era 4n, aqui é 4 cadeiras por mesa. (A maioria dos alunos foi verificar a 

situação) (...) Já sei! Oh stôra, posso dizer? (...) É 0,25 da mesa para uma 

cadeira. 0,25 é um quarto da mesa para 1 cadeira. 

Professora: Vem lá explicar, porque os teus colegas não estão a perceber o que estás 

a dizer. Escreve e fala devagar. 

Gustavo: A Laura e a Sónia dividiram o número de mesas por cadeiras e deu 0,25, 

por esta ordem tem de ser mesas por cadeiras. É 0,25 mesa por uma cadeira. 

(...) E faz sentido, é um quarto como elas escreveram aqui [apontando para 1/4= 

0,25]. 

José: 0,25 é igual a um quarto. Stôra, eu posso explicar? [No quadro o alunos 

escreveram diferentes representações dos números racionais: 0,25 =
25

100
=

1

4
 ; 
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0,25 = 25%]. Cada pessoa fica com 0,25; um quarto ou 25% da mesa. (...) 0,25 

é menos do que uma mesa [José desenha no quadro uma mesa e quatro cadeiras, 

com a sinalética usada na ficha de trabalho (Figura 13)]. 

 

Figura 13. Representação pictórica do José. 

Laura: 25% da mesa por cadeira, é mais fácil. 

(...) 

Professora: Esperem lá um bocadinho, como se pode calcular o número de mesas 

com a constante 0,25? Já vimos com a constante 4 e todos acertaram. Vamos 

comparar com o trabalho do grupo da Rita (Figura 14). 

 

Figura 14. Resolução do grupo 5 (projetada na quadro). 

 

Marcelo: Se 54 a dividir por 4 dá 14. O resultado é 14 mesas. (...) É a multiplicar por 

0,25, stôra.  

Gustavo: (...) o inverso da divisão é a multiplicação, o inverso de 4 é um quarto (...) 

o inverso de 4 é 0,25?! 

Professora: Verifiquem lá isso, que o Gustavo não está convencido.   

 

Tendo em consideração as dificuldades dos alunos na comunicação verbal em relação à 

razão unitária, a professora questionou-os sobre a ordem do dividendo (antecedente) e 

divisor (consequente) no cálculo do quociente e sugeriu a leitura da razão unitária com 

essa ordem. No entanto, a maioria dos alunos continuou com dúvidas sobre a razão 

unitária 0,25, tendo sido necessário mobilizar as diferentes representações de número 

racional, incluindo a pictórica, para dar significado ao número no contexto do problema.  

Durante a discussão da tarefa também foram mobilizados os conhecimentos dos alunos 

sobre a relação entre a multiplicação e a divisão e entre um número e o seu inverso. 
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Gustavo, um aluno com bom desempenho em Matemática, constatou que o número 4 é a 

constante de proporcionalidade da relação entre as cadeiras e mesas e é o coeficiente da 

expressão geradora na sequência de cadeiras da proposta da Margarida. De facto, o 

número de mesas dessa proposta corresponde ao número dos termos da sequência, mas 

esta situação não foi explorada durante a aula, pois a discussão teve foco na leitura das 

razões unitárias. 

 

Considerações finais 

Os resultados mostram que os grupos distinguem a relação de proporcionalidade direta 

(proposta da Margarida) de outra que não o é (proposta da Joana). Para isso, determinam 

a razão unitária (representação decimal) e tendem a usar tabelas para organizar a 

informação e os processos de cálculo. Há também uma tendência para associar o 

antecedente da razão ao número de cadeiras e o consequente ao número de mesas, como 

mostra a Figura 4, provavelmente porque o número de cadeiras é maior do que o respetivo 

número de mesas. A identificação da relação de proporcionalidade direta é associada 

corretamente ao valor constante da razão unitária (constante de proporcionalidade). É de 

notar que os alunos revelam saber usar diferentes representações da razão. 

No que respeita à explicação do significado da constante de proporcionalidade, a maioria 

dos grupos parece compreender a relação constante de quatro cadeiras para uma mesa, 

mas revela dificuldade na comunicação verbal da leitura da razão unitária. Os registos 

escritos desses grupos não permitem perceber se os alunos distinguem a razão unitária 

“cadeira:mesa” e sua inversa “mesa:cadeira”. As dificuldades registadas pelos grupos na 

descrição do significado de razão acompanham as referidas por Dole et al. (2012). Estes 

autores também mencionam que a compreensão desta noção é mais do que ser capaz de 

efetuar o seu cálculo. Durante a discussão da tarefa a professora procurou ajudar os alunos 

a fazer uma leitura mais estruturada da razão, para desenvolver a capacidade de fazer 

comparações relativas entre duas variáveis, pois é um conhecimento relevante na 

resolução de problemas de comparação. 

Durante a discussão da tarefa, o significado da constante de proporcionalidade 0,25 

também foi clarificado mas, por se tratar de um número racional positivo menor do que 

um, exigiu o uso de várias representações incluindo a pictórica para lhe dar significado 

no contexto do problema. 

A maioria dos grupos, que identifica a constante de proporcionalidade 4, mobiliza este 

valor numérico para resolver o problema de valor omisso, sendo evidente o uso da 

estratégia funcional. 

Concluindo, a unidade de ensino parece ter levado os alunos a desenvolver vários aspetos 

que caraterizam o raciocínio proporcional, nomeadamente a capacidade para identificar a 

relação de proporcionalidade direta e usar estratégias multiplicativas na resolução de 

problemas. Como foi visto, os alunos, ainda que reconheçam o significado da constante 

de proporcionalidade quando estão perante um número inteiro, revelam dificuldades na 

comunicação matemática em registo verbal da razão unitária. Assim, importa alertar os 

professores para esta situação de modo a que possam prever e desenvolver ações 

conducentes à exploração das dificuldades dos alunos, em sala de aula. Sobretudo, deve 

ser dada a oportunidade aos alunos para verbalizar oralmente e por escrito o significado 

da razão unitária (constante de proporcionalidade), qualquer que seja o número racional 
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envolvido, pois este conhecimento é fundamental na resolução de problemas com 

compreensão. 

 

Referências  

De Bock, D., Verschaffel, L., & Janssens, D. (1998). The predominance of the linear 

model in secondary school students' solutions of word problems involving length 

and area of similar plane figures. Educational Studies in Mathematics, 35, 65–83. 

Dole, S., Clarke, D., Wright, T., & Hilton, G. (2012) Students’ Proportional Reasoning 

in Mathematics and Science. In T. Y. Tso (Ed.), Proceedings of the 36th Conference 

of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol.2, 

pp. 195–202). Taipei, Taiwan: PME.  

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2013). Design research from the learning design 

perspective. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), Educational design research part A: 

an introduction (pp. 72–113). Enschede: SLO. 

Harel, G., Behr, M., Post, T., & Lesh, R. (1994). The impact of number type on the 

solution of multiplication and division problems: Further considerations. In G. 

Harel & J. Confrey (Eds.), The development of multiplicative reasoning in the 

learning of mathematics (pp. 365–388). Albany, NY: SUNY Press. 

Hino, K., & Kato, H. (2019). Teaching whole-number multiplication to promote 

children’s proportional reasoning: A practice-based perspective from Japan. ZDM 

Mathematics Education. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0993-6  

Kaput, J., & West, M. (1994). Missing-value proportional reasoning problems: Factors 

affecting informal reasoning patterns. In G. Harel & J. Confrey (Eds.), SUNY series, 

reform in mathematics education. The development of multiplicative reasoning in 

the learning of mathematics (pp. 235–287). Albany, NY, US: State University of 

New York Press. 

Modestou, M., & Gagatsis, A. (2007). Students’ improper proportional reasoning: A 

result of the epistemological obstacle of “linearity”. Educational Psychology, 27(1), 

75–92.  

Ojose, B. (2015). Proportional reasoning and related concepts: Analysis of gaps and 

understandings of middle grade students. Universal Journal of Educational 

Research, 3(2), 104–112. 

Perry, B., & Dockett, S. (2002). Young children’s access to powerful mathematical ideas. 

In L. D. English (Ed.), Handbook of International Research in Mathematics 

Education (pp. 81–111). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Silvestre, A. I., & Ponte, J. P. (2011). Missing value and comparison problems: What 

pupils know before the teaching of proportion. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 

35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics 

Education (Vol. 4, pp. 185–192). Ankara, Turkey: PME PME35 Conference. 

Ankara, Turkey.  

Stanley, D., McGowan, D., & Hull, S. (2003). Pitfalls of over-reliance on cross 

multiplication as a method to find missing values. Texas Mathematics Teacher, 11, 

9–11.  

https://doi.org/10.1007/s11858-018-0993-6


EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

279 
 
 

Thompson, P. W, Carlson, M. P., Byerley, C., & Hatfield, N. (2014). Schemes for 

thinking with magnitudes: A hypothesis about foundational reasoning abilities in 

algebra. In L. P. Steffe, K. C. Moore, & L. L. Hatfield (Eds.), Epistemic algebra 

students: Emerging models of students' algebraic knowing (Vol. 4, pp. 1–24). 

WISDOMe Monographs. Laramie, WY: University of Wyoming.  

Vergnaud, G. (1983). Multiplicative structures. In R. Lesh & M. Landau (Orgs.), 

Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. 127–174). New York, NY: 

Academic Press.  

  



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

280 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

281 
 
 

APORTACIONES PARA UNA COMPRENSIÓN CONECTADA DEL ÁREA 

 

Sofia Caviedes 

Universidad Autónoma de Barcelona 

sofia.caviedes@e-campus.uab.cat  

 

Genaro De Gamboa 

Universidad Autónoma de Barcelona 

genaro.degamboa@uab.cat  

 

Edelmira Badillo  

Universidad Autónoma de Barcelona 

edelmira.badillo@uab.cat 

 

Resumen: Este estudio pretende identificar las conexiones matemáticas que establecen 

alumnos de 13-14 años en una Tarea de medida de área. Para ello se analizan las 

justificaciones escritas y los procedimientos utilizados en una Tarea que forma parte de 

un cuestionario no estructurado de siete tareas. Los resultados indican una tendencia 

generalizada de los alumnos a asociar el área con un número que se calcula, mostrando 

una escasa comprensión de los elementos matemáticos involucrados en la medida del 

área, el significado de las fórmulas, y de cómo éstas se basan en dichos elementos 

matemáticos. 

Palabras clave: conexiones matemáticas, manifestaciones del área, área como objeto 

matemático.  

 

INTRODUCCIÓN 

En el campo de la Didáctica de las Matemáticas algunas de las inquietudes que han sido 

punto de partida de diversas investigaciones apuntan a cómo los alumnos aprenden 

matemáticas de una forma comprensiva y de qué forma los profesores deberían enseñar 

matemáticas para propiciar tal comprensión en sus alumnos. En este sentido, numerosas 

investigaciones se han interesado en abordar la noción de conexiones matemáticas, su 

implicación en la construcción de conocimiento matemático y como parte clave en el 

proceso de hacer matemáticas (Boaler, 2002; Businskas, 2008; De Gamboa & Figueiras, 

2014; Mhlolo, 2012; Monroe & Micovch, 1994; Noss, Healy, & Hoyles, 1997). Así, un 

desafío tanto para investigadores como para profesores ha sido la elaboración de una 

herramienta que permita una conceptualización de las conexiones matemáticas en la 

práctica (Mhlolo, 2012) y al mismo tiempo, comprender qué es exactamente una conexión 

matemática (Businskas, 2008).  

Tratando de abordar estos desafíos, el presente estudio tiene como objetivo identificar las 

conexiones matemáticas que establecen alumnos de 13-14 años al resolver una Tarea de 

medida de área. Para esto, tomamos en consideración los registros de naturaleza 
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geométrica y numérica presentes en cada una de las resoluciones. Existe consenso en la 

literatura sobre el hecho que reconocer y utilizar representaciones alternativas o diferentes 

de un mismo concepto matemático es una forma útil para conceptualizar la noción de 

conexiones matemáticas; reconocer el establecimiento de éstas; y, fomentar una mayor 

comprensión en los alumnos (Barmby, Harries, Higgins, & Suggate, 2009; Businskas, 

2008; Mhlolo, 2012; Mhlolo, Venkat, & Shäfer, 2012; Weinberg, 2001). Consideramos 

que la utilización de registros diferentes se da en función de cuatro diferentes 

manifestaciones del área propuestas por Corberán (1996). 

 

MARCO TEÓRICO 

Conexiones Matemáticas 

Mhlolo, Venkat y Shäfer (2012) definen las conexiones matemáticas en términos 

generales, considerando como aspectos fundamentales la relación entre ideas o procesos 

que se pueden utilizar para enlazar temas en matemáticas; el proceso de hacer o reconocer 

enlaces entre las ideas matemáticas; la asociación que se puede hacer entre dos o más 

ideas matemáticas; y, como advierte Businskas (2008), una relación o interdependencia, 

causal o lógica, entre dos entidades matemáticas. A su vez, Mhlolo et al. (2012) señalan 

que la habilidad de representar un concepto matemático en formas diferentes, muestra 

una comprensión profunda del concepto matemático. Por lo tanto, la capacidad de incluir 

representaciones equivalentes para un concepto, sumada a la capacidad de razonar entre 

esta y otras representaciones que ya se tienen, resultará en una mayor reestructuración de 

la comprensión (Barmby, Harries, Higgins, & Suggate, 2009). 

La variedad de representaciones asociadas a un concepto matemático y las conexiones 

que se pueden establecer entre ellas sería un aspecto fundamental en el desarrollo de la 

comprensión matemática, pues “tener acceso a una variedad de representaciones y poder 

razonar entre ellas contribuye al desarrollo de la comprensión” (Barmby et al., 2009, p. 

222). Así, la capacidad de los profesores para promover el establecimiento de conexiones 

matemáticas en los procesos de enseñanza aprendizaje contribuiría a la construcción de 

un conocimiento sólido y duradero en los alumnos, a la vez que permitiría gestionar 

posibles errores y dificultades (De Gamboa, Badillo, & Ribeiro, 2015). 

Debido a que la acción de establecer conexiones matemáticas es un proceso que ocurre 

en la mente de quienes aprenden, esta actividad se consolida como una construcción 

mental (Businskas, 2008). Dicho proceso podría explicar, en parte, cómo los alumnos 

organizan los distintos conceptos matemáticos y establecen relaciones entre ellos de un 

modo coherente. Si bien es cierto, las relaciones entre los diferentes conceptos 

matemáticos existen por sí solas, es tarea de los profesores asegurarse que los alumnos 

logren establecer las conexiones apropiadas entre éstos. Aunque los alumnos pueden 

establecer conexiones de forma espontánea, no es posible asumir que pueden 

establecerlas sin una intervención pedagógica apropiada (Weinberg, 2001).  

 

Medida del área  

Diversos estudios (Corberán, 1996; D’Amore & Fandiño, 2007; Huang & Witz, 2013; 

Outhred & Mitchelmore, 2000) han mostrado que muchos alumnos de educación primaria 

y secundaria presentan dificultades y errores al momento de resolver problemas asociados 

a la medida del área. Estas dificultades pueden estar relacionadas con una pobre 

comprensión tanto del significado de las fórmulas, como del concepto. 
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Clements y Sarama (2015) señalan que la medida del área implica el aprendizaje y 

coordinación de varias ideas, algunas involucradas en la medida de la longitud, como la 

transitividad y la relación entre el número y la medida. Además, señalan que para 

comprender el área como atributo (que implica asignar un significado cuantitativo a la 

cantidad de un espacio o superficie 2D) es fundamental la adquisición de los siguientes 

conceptos:  

- Partición equitativa: acto mental de cortar el espacio bidimensional en partes de 

igual área y usualmente congruentes.  

- Unidades e iteración de unidades: cubrir superficies sin espacios ni 

solapamientos entre las piezas, seleccionar unidades de igual forma y área. La 

comprensión de estos conceptos ayuda a medir el área de forma comprensiva. Los 

alumnos necesitan estructurar el espacio bidimensional en un arreglo de unidades 

organizado para determinar el área utilizando el pensamiento multiplicativo.  

- Acumulación y aditividad: Las figuras pueden ser compuestas y recompuestas en 

regiones de igual área. Ambos funcionan de manera similar, tanto para el área 

como para la longitud. 

- Estructuración del espacio: es necesario estructurar un arreglo para comprender 

el área como verdaderamente bidimensional, es decir, se necesita comprender 

como cubrir una superficie con cuadrados alineados en filas y columnas. 

- Conservación: al cortar una región dada y reorganizar sus partes se puede formar 

otra figura, sin embargo, el área se mantiene igual.  

Si bien es cierto, la correcta utilización de fórmulas no requiere la comprensión del área 

como atributo, su naturaleza geométrica o las cualidades de las unidades utilizadas para 

medir áreas, estos aspectos son cruciales para lograr una comprensión adecuada del 

funcionamiento de las fórmulas en los procesos de medición de áreas (Corberán, 1996; 

Huang & Witz, 2013; Kamii & Kysh, 2006). Así también lo han reportado otros estudios 

que se han centrado en las concepciones erróneas y errores que presentan los alumnos en 

los procesos de medición de áreas (D’Amore & Fandiño, 2007; Tan Sisman & Aksu, 

2016; Zacharos, 2006), concluyendo que es preciso hacer énfasis en la base conceptual 

que subyace a las fórmulas para desarrollar una comprensión acabada de éstas.  

Corberán (1996), basándose en estudios previos (Douady & Perrin-Glorian, 1989; 

Freudenthal, 1983), se refiere a que la enseñanza del área debería contemplar un 

tratamiento cualitativo, con privilegio de procedimientos geométricos e intuitivos, y un 

tratamiento de tipo cuantitativo, ligado al uso de procedimientos numéricos. Así, 

establece cuatro diferentes manifestaciones del área que deberían estar implicadas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del área: (1) el área como cantidad de plano ocupado 

por la superficie; (2) el área como magnitud autónoma; (3) el área como número de 

unidades de recubren la superficie; y, (4) el área como producto de dos dimensiones 

lineales. Estas manifestaciones del área se detallan más adelante en la Tabla 1.  

 

Concepción del área como objeto matemático a partir de Manifestaciones del área  

Los sistemas de representación son fundamentales para el aprendizaje de los conceptos 

matemáticos y determinan, en gran medida, lo que los alumnos aprenden (Duval, 2006). 

En matemáticas, al estudiar las distintas representaciones semióticas se hace referencia a 
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objetos matemáticos y no a conceptos, pues se trabaja sobre objetos (problemas, 

notaciones, procedimientos, proposiciones, argumentaciones, sistemas o estructuras 

matemáticas, teorías) que tienen propiedades (Duval, 2004; Font, Godino & D’Amore, 

2007). Por lo tanto, en un sentido operatorio, la noción de objeto adquiere mayor 

relevancia que la de concepto. En este sentido consideramos el área como objeto 

matemático y no como concepto.  

En este estudio se asume que una forma útil de advertir la concepción de área como objeto 

matemático que tienen los alumnos es realizar un análisis detallado de cada manifestación 

del área, considerando las estrategias que se utilizan en cada una de ellas, las 

justificaciones, propiedades y representaciones involucradas, ya que cada manifestación 

del área contempla distintos elementos matemáticos que van aumentando en número y 

complejidad.  

Las manifestaciones del área 1 y 2, que tienen relación con procedimientos de naturaleza 

esencialmente geométrica, son claves para desarrollar la comprensión del área como 

atributo. Estas manifestaciones permiten a los alumnos, por ejemplo, disociar el área de 

la forma de la superficie y del número que la mide, ayudándolos a identificar que dos 

superficies diferentes en forma pueden tener igual área (comprensión del área como 

atributo abstracto independiente de la forma).  

Las manifestaciones del área 3 y 4 son esenciales para la consolidación de la comprensión 

del área como atributo permitiendo el desarrollo de la comprensión de la unidad de 

medida y sus propiedades. A su vez, permite relacionar las fórmulas con las características 

de una forma geométrica determinada y otorgar sentido a la representación numérica del 

área y al significado físico de las fórmulas. En la manifestación 4, siempre que se hayan 

trabajado las anteriores, los alumnos pueden razonar desde la estructura multiplicativa del 

área, prescindiendo de la estructuración de arreglos bidimensionales.  

Con base en las manifestaciones del área propuestas por Corberán (1996) y los conceptos 

básicos descritos por Clements y Sarama (2015) identificamos las acciones y elementos 

matemáticos que caracterizan la comprensión del área como objeto matemático y que se 

detallan en la Tabla 1.   

Tabla 1. Manifestaciones del área y elementos matemáticos involucrados. 

Manifestaciones 

del área 

Características de la 

comprensión del área como objeto 

matemático 

Elementos 

matemáticos 

involucrados 

M1. Área como 

cantidad de plano 

ocupado por una 

superficie 

Comparan áreas de dos o más 

figuras por superposición y/o recorte y 

pegado de formas. 

-Propiedades: 

conservación. 

-

Representaciones: 

gráfica (geométrica) 

-Conceptos: 

Cantidad 2D dentro 

de límites específicos, 

cantidad de espacio 

ocupado. 

Acumulación y 

aditividad. 

Reconocen relaciones de 

equivalencia y/o inclusión entre dos o 

más superficies.  

Razonan sobre la composición 

aditiva del área al cortar una superficie 

y reorganizar sus partes. 
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M2. Área como 

magnitud 

autónoma 

Reconocen que superficies 

diferentes en forma pueden tener igual 

área basándose comparaciones 

directas y/o indirectas. 

-Propiedades: 

conservación. 

-

Representaciones: 

gráfica (geométrica). 

-Conceptos: área 

como: cantidad de 

plano, magnitud que 

mide a una superficie 

y como número que 

mide a una superficie. 

Partición equitativa. 

Descomponen, de forma gráfica o 

mental dos o más superficies de forma 

equitativa (en cuadrados y/o 

triángulos) para comparar sus áreas 

(p.e. una superficie es la mitad, el 

doble, etc. de la otra). 

Descomponen unidades de 

medida en subunidades, pero 

presentan dificultades al momento de 

atribuirles un valor numérico 

(considerando las subunidades como 

1). 

M3. Área como 

número de unidades 

que recubren una 

superficie 

Descomponen superficies en 

unidades congruentes y las unidades 

en subunidades para facilitar la medida 

del área de una superficie. 

-Propiedades:  

transitividad. 

-

Representaciones: 

gráfica, simbólica 

-Conceptos: 

acumulación y 

aditividad, partición 

equitativa, 

estructuración del 

espacio, unidades e 

iteración de unidades.  

Iteran unidades de medida no 

estándar para comparar y medir 

superficies. 

Reconocen la relación inversa 

entre el tamaño de la unidad y el 

número de unidades que recubren la 

superficie. 

Comparan áreas de más de dos 

superficies utilizando como referencia 

el área de una de las superficies 

medidas. 

Estructuran arreglos 

bidimensionales en filas y columnas 

considerando medidas de longitud. 

Miden áreas como proceso 

aditivo, contando unidades y/o 

subunidades que recubren el espacio 

bidimensional. 

M4. Área como 

producto de dos 

magnitudes lineales 

Utilizan fórmula y calculan áreas 

dadas las medidas de longitud. 

-Propiedades:  

transitividad 

Comprenden que doble de área no 

implica el doble de longitudes y 

viceversa. 
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Reconocen relación entre las 

fórmulas del área de triángulos, 

cuadrados y rectángulos, utilizando 

argumentos deductivos que involucran 

elementos de los que depende el área 

como la longitud de lados y la base y 

altura de las figuras. 

-

Representaciones: 

simbólica, gráfica. 

-Conceptos: 

Acumulación y 

aditividad, unidades e 

iteración de unidades, 

medidas de longitud.  

 

MÉTODO 

El trabajo se sitúa en un paradigma interpretativo, pues la intención del estudio es la 

comprensión de la problemática estudiada desde su contexto teórico y empírico, con la 

finalidad de otorgar una descripción y análisis detallado respecto a las conexiones 

matemáticas que son capaces de establecer los alumnos participantes. En este estudio 

participaron 83 alumnos de 13-14 años, repartidos en tres grupos de segundo curso de 

secundaria, de un colegio concertado de la Provincia de Barcelona (España).  

Se diseñó un cuestionario no estructurado con siete tareas de medida y comparación de 

áreas de superficies planas que los alumnos resolvieron de forma individual y por escrito. 

A los alumnos se les pidió argumentar por escrito cada una de las estrategias utilizadas. 

Para resolver el cuestionario los alumnos podían utilizar material manipulativo (Tareas 1, 

2, 6 y 7) e instrumentos de medición (reglas, escuadras). El cuestionario se estructuró de 

la siguiente manera: dos Tareas únicamente de comparación de áreas de superficies planas 

(Tareas 1 y 2); y, cinco Tareas de medida de áreas de superficies planas (Tareas 3, 4, 5, 6 

y 7), cada una de ellas factible de ser resueltas con los conocimientos que ya tenían 

previamente los alumnos. El proceso de recogida de datos se realizó en el aula habitual 

de los alumnos y estuvieron presentes un investigador y un profesor a cargo por cada 

grupo de alumnos. Los datos recogidos fueron las producciones escritas de los alumnos 

al responder al cuestionario. Cada alumno respondió al cuestionario de forma individual 

y dispuso de 90 minutos para responder el cuestionario completo.  

Para identificar las conexiones entre las cuatro manifestaciones del área, en esta 

comunicación nos centramos en el análisis de las resoluciones de los alumnos a la Tarea 

7 (Tabla 2). Después de un análisis inicial de las respuestas a las Tareas del cuestionario, 

el criterio de selección del análisis de esta tarea obedece a que en las respuestas de los 

alumnos hemos encontrado un mayor número de conexiones entre las cuatro 

manifestaciones del área.  

Tabla 2. Enunciado de la Tarea 7 del cuestionario. 

Enunciado  Representación gráfica de la Tarea 

¿Cuál es el área del cuadrado de 12 cm? 

¿por qué? 

 

¿De cuántas maneras posibles puedes 

calcular el área del cuadrado negro? 

Explícalo.  
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Análisis  

Se estructuró el análisis en dos fases. En una primera fase, se realizó un análisis individual 

de las respuestas de los alumnos para cada una de las tareas. Este análisis permitió 

identificar las conexiones que establecen entre las manifestaciones del área y buscar 

evidencias de registros de naturaleza geométrica y numérica. En una segunda fase se 

realiza un análisis global de las respuestas de los alumnos definiendo tres momentos. En 

un primer momento, se identifican las manifestaciones del área más utilizadas. En un 

segundo momento, se identifican patrones comunes en las resoluciones. Por último, se 

infieren, a partir de los dos análisis anteriores, las posibles causas de las resoluciones 

erróneas. Para ambas fases se usan las características de la comprensión del área como 

objeto matemático mencionadas en la Tabla 1. En esta comunicación nos centramos en la 

Fase 1 de análisis y, consideramos 77 resoluciones, pues 6 alumnos dejan en blanco y no 

resuelven la Tarea.  

Fase 1: Análisis individual de las estrategias utilizadas  

Para este primer análisis se toman como datos las producciones escritas de cada alumno. 

Se consideraron los procedimientos utilizados y su relación con cada una de las 

manifestaciones del área, a fin de poder evidenciar posibles conexiones entre éstas. Se 

distinguen tres niveles en las conexiones entre manifestaciones del área: (1) conexiones 

primitivas entre manifestaciones del área; (2) conexiones emergentes entre 

manifestaciones del área; y (3) conexiones elaboradas entre manifestaciones del área. En 

el primer nivel sólo hay presencia de la manifestación 4, pues los alumnos recurren 

únicamente a cálculos que se basan en el uso de fórmulas. En el segundo nivel, de dos 

manifestaciones del área, manifestación 4 y manifestación 1, 2 o 3. Los alumnos utilizan 

cálculos basados en fórmulas, pero además utilizan procedimientos geométricos que 

facilitan la medida del área y demuestran comprensión de algunos de los elementos 

matemáticos de los que depende el área. En el tercer nivel hay presencia de tres o cuatro 

manifestaciones del área. Los alumnos utilizan fórmulas para calcular áreas, demostrando 

comprensión de los elementos matemáticos de los que depende el área. 

A continuación, se presentan las evidencias de las resoluciones de los alumnos para cada 

uno de los niveles descritos anteriormente:  

1- Conexiones primitivas entre manifestaciones del área: los alumnos asocian el área 

a cálculos y fórmulas. Este nivel sugiere una escaza comprensión del área como atributo, 

a la vez que de los conceptos de partición equitativa y de la unidad de medida y sus 

propiedades. Concretamente, los alumnos no ven las unidades en las que se ha 

descompuesto la figura como unidades divisibles; es decir, no son capaces de partir las 

unidades dadas, ni recurrir a estas unidades (o partes de unidades) para facilitar el proceso 

de medida del área al establecer relaciones entre el costado de cuadrado y la diagonal 

(Figura 1).  
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Figura 1. Ejemplo de resolución para Nivel 1.  

 

Figura 2. Ejemplo de resolución para Nivel 1.  

 

Por otro lado, es posible que consideren iguales la magnitud área con la magnitud de otros 

atributos (como la longitud), al no considerar, por ejemplo, los cm2 como magnitud que 

mide al área (Figura 2). A pesar de que las resoluciones implican únicamente cálculos, es 

posible advertir diferencias en cuanto al nivel de adquisición de la manifestación 4, pues 

hay alumnos que utilizan cálculos que implican un mayor nivel de abstracción. 

2- Conexiones emergentes entre manifestaciones del área: los alumnos asocian el 

área, mayoritariamente, a cálculos y fórmulas. Si bien la comprensión del área como 

atributo sigue siendo menor, existe una comprensión más desarrollada de los conceptos 

de partición equitativa, acumulación y aditividad, unidades de medida y sus propiedades. 

En este sentido, se diferencia del nivel anterior porque los alumnos pueden utilizar las 

descomposiciones ya dadas para facilitar la medida del área (Figura 3). Pueden ver las 

unidades en las que se ha descompuesto la figura como unidades divisibles. Además, 

pueden descomponer, en algunos casos, superficies en unidades idénticas, prescindiendo 

de descomposiciones que pueden darse ya hechas (Figura 4). En este nivel hay presencia 

de dos manifestaciones del área, siendo una de ellas la manifestación 4 y las otras 1, 2 o 

3.  

 

Alumno 10 

a- ¿Cuál es el área del cuadrado de 12 cm? ¿por qué? 

 

A cuadrado = C2 =122 = 144 cm2  

 

b- ¿De cuántas maneras posibles puedes calcular el área del cuadrado negro? Explícalo. 

“Con el Teorema de Pitágoras para adivinar la hipotenusa y luego dividirla en tres partes 

iguales, por último, calcular el área del cuadrado, lado x lado y ya estaría”   

h=  𝑐2 + 𝑐2   =  122 + 122   =  144 + 144  =  288 = 16,97 

16,97÷3 = 5,6 cm 

A cuadrado = 5,62 = 31, 36 cm2  

 

“Es 144 cm2 ya que el área del cuadrado es lado 

x lado”  

“Otra manera sería calcular los cm con la regla”.  

Alumno 31 

a- ¿Cuál es el área del cuadrado de 12 cm? ¿por qué? 

 

12 x 12 = 144 cm 

 

b- ¿De cuántas maneras posibles puedes calcular el área del cuadrado negro? Explícalo. 

“Midiendo los lados del cuadrado y multiplicando” 

 

“Porque al ser un cuadrado se multiplica así 

para calcular el área”  

5,7 x 5,7 = 32,47 cm2   
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Figura 3. Ejemplo de resolución para Nivel 2. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de resolución para Nivel 2. 

 

3- Conexiones más elaboradas entre manifestaciones del área: los alumnos pueden 

razonar desde la estructura multiplicativa y pueden relacionar representaciones 

geométricas con su respectiva expresión algebraica. Hay una comprensión elevada (en 

relación a los niveles anteriores) del área como atributo. Concretamente, los alumnos 

entienden el significado de los conceptos de partición equitativa, acumulación y 

aditividad, unidades de medida y sus propiedades. Pueden utilizar las descomposiciones 

ya dadas para facilitar la medida del área y, al mismo tiempo, ver las unidades resultantes 

de las descomposiciones como unidades divisibles. Pueden, sin dificultad, descomponer 

superficies en unidades idénticas sin necesidad de contar con descomposiciones 

previamente hechas. Además, pueden estructurar arreglos en unidades, a partir de las 

medidas de longitud (Figura 5). En este nivel hay presencia de tres manifestaciones del 

área, pudiendo ser manifestación 1, 3 y 4 o 2, 3 y 4 o bien, de las cuatro manifestaciones 

del área.  

Alumno 28 

a- ¿Cuál es el área del cuadrado de 12 cm? ¿por qué? 

 

A= C2  

A= 122  
A= 144 cm2  

 

b- ¿De cuántas maneras posibles puedes calcular el área del cuadrado negro? Explícalo. 

 

 

 

 

 

 

 

“Sí porque podemos usar la fórmula para calcular el área del 

cuadrado, que es elevar el costado al cuadrado, por lo tanto, el 

resultado es 122 = 144 cm2”  

“Medir el costado y elevar al cuadrado” 

A= C2 → A = 5,62 → A = 31, 36 cm2  

 

“Calcular las áreas de los triángulos y luego 

restar para saber la del cuadrado” 

A1= 
𝑏×𝑎

2
 = 

8×4

2
 = 16 cm2 

A2= 
𝑏×𝑎

2
 = 

8×4

2
 = 16 cm2 

A3= 
𝑏×𝑎

2
 = 

4×4

2
 = 8 cm2 

A4= 
𝑏×𝑎

2
 = 

12×12

2
 = 72 cm2 

 

 

72-32-8 = 32 cm2  

Alumno 52 

a- ¿Cuál es el área del cuadrado de 12 cm? ¿por qué? 

 

A= C2  

A= 122  
A2 = 144 cm2  

 

b- ¿De cuántas maneras posibles puedes calcular el área del cuadrado negro? Explícalo. 

 

 

 

 

 

“El área del cuadrado de 12 cm de lado tiene un área de 144 

cm2, ya que todos sus lados son iguales y para calcular la 

superficie se han de multiplicar dos de sus lados” 

“Puedes medir con una regla una de sus 

lados y poner en práctica su fórmula”  

A= C2  

A= 5,52  

A= 30, 25 cm2  

 

 

“Puedes dividir el cuadrado en dos y calcular el 

área de los dos triángulos y luego sumarlo”                  

A = 
𝑏×ℎ

2
 → A = 

8×4

2
 → A = 16 cm2  

A = 16 x 2 = 32 cm2 

 “Puedes calcular el área como un rombo”                  

A = 
𝑑×𝐷

2
 → A = 

8×8

2
 → A = 32 cm2  
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Figura 5. Ejemplo de resolución para Nivel 3. 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Los hallazgos encontrados y presentados en la Tabla 3 evidencian dificultades en la 

comprensión del área en la mayoría de los alumnos. De los 77 alumnos participantes, 36 

responden de forma correcta y en todos los casos utilizando la manifestación 4 del área; 

25 alumnos utilizan únicamente la manifestación 4 del área; 9 alumnos utilizan dos 

manifestaciones del área, o bien las manifestaciones 1 y 4 o las manifestaciones 2 y 4; 2 

alumnos utilizan tres manifestaciones del área, las manifestaciones 2, 3 y 4 o las 

manifestaciones 1, 2 y 4. Así, 11 de los 77 alumnos establecen conexiones entre 

manifestaciones del área vinculando procedimientos de naturaleza geométrica y 

numérica, evidenciando una mayor adquisición de los conceptos necesarios para 

comprender el área como atributo, descritos por Clements y Sarama (2015).  

La Tabla 5 muestra el detalle de los procedimientos utilizados en las resoluciones. Las 

respuestas erróneas sobrevenidas por errores de cálculo, pero que mostraban una 

comprensión de los elementos matemáticos involucrados en la medida del área fueron 

contabilizadas como correctas. Nos centramos en las resoluciones correctas porque nos 

indican qué tipo de conexiones establecen los alumnos y cómo las hacen; es decir, qué 

procedimientos, representaciones, conceptos y propiedades están implícitas en las 

resoluciones. Los números en “negrita” indican los alumnos que conectan tres 

manifestaciones del área; los “subrayados”, los alumnos que conectan dos 

manifestaciones del área; y, los que aparecen en “cursiva” indican los alumnos que 

utilizan únicamente la manifestación 4. Los procedimientos (P) son diferentes para cada 

manifestación del área y se detallan en la Tabla 4. 
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Tabla 3. Conexiones entre manifestaciones del área. 

  Correctos Parcialmente 

correctos 

Incompletos Incorrectos 

Conexiones 

entre tres o 

cuatro 

manifestaciones 

M1 1  

 

2 

-  

 

- 

-  

 

- 

-  

 

- 
M2 1  - - - 

M3 2 - - - 

M4 2 - - - 

Conexiones 

entre dos 

manifestaciones  

M1 1    

 

9 

  

 

8 

-  

1 

-  

 

- 
M2 8 7 1 - 

M3 - 1 - - 

M4 9 8 1 - 

Uso de una 

única 

manifestación  

M1 -  

 

25 

-  

 

7 

-  

 

10 

-  

15 M2 - - - 1 

M3 - - - - 

M4 25 7 10 14 

TOTAL  36 15 11 15 

77 

 

 

Tabla 4. Procedimientos vinculados a cada manifestación del área. 

Manifestaciones 

del área (M) 

Procedimientos (P) 

M1 (P.1) Comparación indirecta por recorte y pegado de triángulos 

sobre el cuadrado negro. 

(P. 1.1) Comparación directa por superposición de triángulos sobre 

el cuadrado negro. 

M2 (P. 2) Estimación visual basada en las formas en que componen la 

superficie (triángulos pequeños y medianos). 

(P. 2.1) Descomposición conveniente de superficies. 

M3 (P. 3) Conteo de unidades que recubren la superficie. 

(P. 3.1) Fracción de la superficie en unidades congruentes 

(cuadrados y/o triángulos). 

M4 (P. 4) Uso de cálculos para medir áreas (fórmulas, teorema de 

Pitágoras). 

 

En la Tabla 5, se puede observar que los 36 alumnos que resuelven correctamente la tarea, 

tienden a asociar el área con un valor numérico que debe ser calculado. Esto se evidencia 

en el hecho de que todos los alumnos usan la manifestación 4 del área, que implica 

cálculos y la aplicación de fórmulas. Por ejemplo, para calcular el área del cuadrado 

negro, los alumnos que utilizan únicamente la manifestación 4, obtienen las medidas de 

longitud del cuadrado con la regla para, posteriormente, aplicar la fórmula y obtener un 

valor numérico (Figura 2). En otros casos, utilizan el teorema de Pitágoras para obtener 

la medida de uno de los lados del cuadrado y poder aplicar la fórmula (Figura 1). 
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Tabla 5. Elementos matemáticos presentes en las conexiones entre manifestaciones del 

área.   

 

 

Cabe señalar que las estrategias que se esperaban como protagonistas eran aquellas 

ligadas a la manifestación 4 del área, específicamente medición de longitudes con uso de 

regla y aplicación de fórmula. En menor medida se esperaba el uso de teorema de 

Pitágoras para obtener la longitud del cuadrado negro. Del mismo modo las estrategias 

Elementos matemáticos 

presentes en las resoluciones 

Manifestaciones del área  (M) / Procedimientos (P) 

T
o
ta

l 

M1 M2 M3 M4 
P.1 P. 

1.1 

P.2 P 

2.1 

P. 

3 

P. 

3.1 

P. 4 

Ju
st

if
ic

a
ci

o
n
es

 

R
ep

re
se

n
ta

ci
o
n
e
s 

Escrita:  

utilizan adjetivos 

como “igual”, “la 

mitad”, “cuarta 

parte”, “el doble” 

13   29 29 29  2 

Simbólica: 

utilizan 

operaciones con 

números naturales 

      3, 5, 
10 13, 
16,17, 
18,21, 24, 
26, 28,29, 

30, 31,32, 
35, 37,39, 
40, 42,44, 
45, 47,50, 
51, 52,53, 
54, 56, 57 
62, 69,73, 
76, 82, 83 

 
 
 
 
 

 
36 

Gráfica: 

utilizan 

descomposiciones 

de superficies  

   3, 
24, 29, 
37, 62 

 29  5 

P
ro

p
ie

d
a

d
es

 

 

Conservación 

62   3, 
29 

   3 

 

Transitividad 

62   3, 
29 

   3 

C
o
n
ce

p
to

s 

Partición 

equitativa 

62   3, 
24, 26, 
29, 37, 
52, 62 

29 29  7 

Unidades de 

medida 

62  44, 
51, 28 

3, 
24, 26, 
29, 37, 

52, 62 

29 29,  10 

Acumulación 

y aditividad 

62, 

13 

 44, 
51 

3, 
24, 26, 
29 37, 
52, 62 

29 29  10 

Estructuración 

del espacio  

     29  1 

Total  2 - 3 7 1 1 36 - 
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ligadas a manifestación 1, 2 y 3, recorte y pegado, descomposiciones convenientes de 

superficie y fracción de superficie en unidades congruentes, respectivamente, se 

esperaban que fueran utilizadas por un número menor de alumnos.  

A partir del análisis realizado es posible inferir que los alumnos conocen reglas y fórmulas 

y tienen la habilidad para usarlas sin necesidad de razonar qué hacen y por qué lo hacen.  

En este sentido, se evidencia que no han adquirido propiedades asociadas a la medida del 

área, de medida de áreas, pues no comprenden el significado de las fórmulas ni cómo 

éstas se originan. De esta manera, la fórmula se convierte en un obstáculo para 

comprender el área desde sus otras manifestaciones, debido a que su uso conlleva a un 

empobrecimiento de estrategias y al abandono o no desarrollo de otras técnicas de medida 

de áreas que tienen relación con procedimientos de naturaleza geométrica.  

Por otro lado, los alumnos que logran conectar dos o más manifestaciones del área utilizan 

representaciones equivalentes por medio de procedimientos de naturaleza geométrica y 

numérica. Así, evidencian una mayor comprensión de los conceptos, propiedades y 

representaciones vinculados a la medida del área. Esta tipología de alumnos razona desde 

la estructura multiplicativa, proponiendo arreglos en unidades y midiendo áreas sin 

necesidad de calcularlas, por medio de comparaciones entre superficies. Por ejemplo, la 

Figura 5 muestra evidencias de un alumno que logra fraccionar la superficie en unidades 

congruentes (triángulos) obteniendo el área del cuadrado negro por medio de un proceso 

aditivo. A su vez, puede generar relaciones de inclusión entre el área del cuadrado negro 

y el área total del cuadrado grande (cuadrado de 12 cm de lado), obteniendo el área sin 

llegar a calcularla. Además, puede razonar sobre el área del cuadrado grande en términos 

de estructuración espacial, evidenciado una comprensión sobre el significado de la 

fórmula del área del cuadrado.  

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio indican una escasa comprensión de los conceptos asociados 

a la medida del área en la mayoría de los alumnos que participaron del estudio. Las 

conexiones entre manifestaciones del área son mínimas, indicando que la mayoría de los 

alumnos poseen pocas estrategias para medir áreas. En general, asocian la medida del 

área con un número que se calcula por medio de fórmulas y no cuentan con técnicas de 

medida que les permitan establecer conexiones entre procedimientos, representaciones, 

estrategias y/o conceptos. De esta manera, este estudio refuerza los resultados de 

investigaciones anteriores centradas en las dificultades y errores de alumnos al medir 

áreas de superficies planas (Corberán, 1996; D’Amore & Fandiño, 2007; Tan Sisman & 

Aksu, 2016; Zacharos, 2006).  

Las manifestaciones del área, en conjunto con los elementos matemáticos implicados en 

los procesos de medida del área, nos han permitido identificar las conexiones matemáticas 

que establecen los alumnos vinculando las propiedades, representaciones y conceptos 

necesarios para comprender el área como atributo. En este sentido, coincidimos con la 

idea de que la capacidad de incluir representaciones equivalentes para un concepto, en 

este caso el área, sumada a la capacidad de razonar entre esta y otras representaciones, 

por ejemplo, de naturaleza geométrica, numérica y algebraica, puede promover una 

comprensión profunda y resultar en una mayor reestructuración de la comprensión del 

concepto (Barmby et al., 2009; Businskas, 2008; Mhlolo et al., 2012).  
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Aunque el objetivo de este estudio no es caracterizar la comprensión del área en los 

alumnos, sí proponemos una comprensión del área como objeto matemático a partir de 

las conexiones entre las cuatro manifestaciones del área y los elementos matemáticos que 

se ven involucrados al conectar estas manifestaciones. Consideramos que esta propuesta 

podría ser útil para conceptualizar la comprensión de los procesos de medida del área en 

términos de conexiones matemáticas, pues permite el uso de representaciones 

equivalentes en torno al área como objeto matemático. Los resultados obtenidos también 

pueden ser útiles para el diseño de módulos de formación para futuros maestros de 

primaria y secundaria. 
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OPERAÇÕES DE MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO – UM ESTUDO DE CASOS 

MÚLTIPLOS EM TURMAS DE 4.º ANO 

 

Cília Cardoso Rodrigues da Silva 

 IE- Universidade de Lisboa 

SEDF – Escola Classe 115 Norte 

ciliacr@gmail.com 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é identificar as manifestações de flexibilidade de cálculo 

mental a partir da análise das estratégias de cálculo mental usadas pelos alunos quando 

resolvem tarefas de multiplicação e divisão. Para alcançar o objetivo oriento-me pela 

questão: 1) Que manifestações de flexibilidade de cálculo mental emergem nas estratégias 

de cálculo mental aquando alunos resolvem tarefas que envolvem operações de 

multiplicação e divisão? É um estudo de paradigma interpretativo baseado na abordagem 

qualitativa na modalidade de estudo de casos múltiplos. Apresento os protocolos de uma 

tarefa que foi aplicada nos três casos de um estudo mais alargado: Caso Piloto, Caso 

Turma 1 e Caso Turma 2. As estratégias mais frequentes foram adição sucessiva, adição 

dois a dois e multiplicação sucessiva. A análise e interpretação dos dados revelaram que 

nos três casos houve manifestação de flexibilidade de cálculo mental, ficou evidente o 

uso de decomposições decimais, factos numéricos conhecidos, relação de dobro e uso de 

operação inversa, que demonstrou certo conhecimento numérico. Assim como 

vislumbrou prováveis categorias para a flexibilidade de cálculo como uso inconsciente da 

propriedade distributiva, operação inversa, relação de dobro e multiplicação sucessiva. 

Palavras-chave: multiplicação, divisão, estratégias, flexibilidade de cálculo mental.  

 

Introdução 

Na literatura encontramos as características flexibilidade, adaptabilidade, precisão, 

eficiência, proficiência e fluência para atribuir ao cálculo mental. Utilizo a expressão 

flexibilidade de cálculo mental por entender que ela abrange todas as características 

atribuídas ao cálculo mental.  

A flexibilidade de cálculo mental passou a ser tema de investigações da última década a 

partir das argumentações do NCTM (2007) de que o ensino deve centrar-se nas estratégias 

de cálculo com números inteiros de modo que os alunos desenvolvam flexibilidade e 

destreza de cálculo. Os argumentos apresentam duas abordagens distintas para a 

aprendizagem matemática: (i) de instrução direta em que as estratégias são ensinadas e 

os alunos são encorajados a testá-las e a discutir suas adequações; e (ii) de 

desenvolvimento de uma compreensão conceitual sobre números e operações, suas 

relações, conhecimento sobre eles e os meios estratégicos. Ressalto que o foco do estudo 

que desenvolvo está na segunda abordagem. 

Nesta comunicação apresento parte de um estudo alargado que se realiza em dois países: 

(i) em Portugal, Lisboa, onde construí o enquadramento teórico do estudo com discussões 

e reflexões acerca de sentido de número, de flexibilidade de cálculo mental dentre outros, 

na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação, na área de Didática da matemática; 

mailto:ciliacr@gmail.com
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e (ii) no Brasil onde realizei a recolha de dados em duas escolas públicas do Distrito 

Federal (DF). É um estudo baseado no paradigma interpretativo, numa abordagem 

qualitativa cuja modalidade de investigação é o estudo de casos múltiplos: Caso Piloto, 

Caso Turma 1 e Caso Turma 2. O tema de investigação é a flexibilidade de cálculo mental 

nas operações de multiplicação e divisão. No artigo apresento e discuto uma tarefa que 

foi aplicada nos três Casos a fim de identificar as manifestações de flexibilidade de 

cálculo mental a partir da análise das estratégias de cálculo mental usadas pelos alunos 

quando resolvem tarefas de multiplicação e divisão. Oriento-me pela seguinte questão: 

Que manifestações de flexibilidade de cálculo mental emergem nas estratégias de cálculo 

mental aquando alunos resolvem tarefas que envolvem operações de multiplicação e 

divisão?  

Apresento protocolos das resoluções de uma tarefa que foi aplicada aos alunos dos três 

casos durante a recolha de dados. A tarefa apresenta o mesmo contexto, no entanto, os 

números são diferentes. A justificativa desta diferença se dá pelo facto de a tarefa ter sido 

adaptada de acordo com a experiência que os estudantes tinham com números e 

operações. A partir da análise das estratégias de cálculo mental identifico as 

manifestações de flexibilidade de cálculo mental. As categorias para identificar a 

flexibilidade de cálculo mental estão em processo de construção. Neste artigo aponto as 

manifestações de flexibilidade de cálculo mental.    

 

Estratégias de cálculo mental e flexibilidade de cálculo mental  

A ideia de cálculo mental como algo memorizado ou como a rapidez de realizar cálculos 

na cabeça já foi rompido por vários autores como Thompson (1999), Buys (2008), 

Anghileri (2003) e Brocardo (2011), dentre outros. O cálculo mental trabalha com 

números, recorre às relações numéricas e às propriedades das operações o que se traduz 

num cálculo pensado e não mecânico, ou seja, as “estratégias devem ser interpretadas 

como sendo calcular com a cabeça” (Anghileri, 2003).  

Buys (2008) considera que a aritmética mental tem subjacente uma abordagem dos 

números e das relações numéricas de modo adequado e flexível e que o cálculo mental 

contém as seguintes características: (i) operar com os números e não com dígitos; (ii) usar 

propriedades das operações, relações numéricas e combinações entre elas; (iii) ser 

suportado por um bom conhecimento sobre números e os factos numéricos elementares 

(até vinte e, depois, até cem); e (iv) ser possível recorrer a registos intermédios em papel, 

apesar de se realizar, sobretudo mentalmente.  

Calcular mentalmente é uma capacidade a ser desenvolvida, quanto mais conhecimento 

dos números e suas relações e das operações e as relações existentes entre elas, como 

também das relações entre ambos mais flexível se pode tornar o cálculo.    

No que diz respeito à estratégia, Beishuizen (1997) define-a como a escolha das opções 

relacionadas com a estrutura do problema. O autor faz uma distinção entre estratégia e 

procedimento, para ele procedimento é a execução de passos de cálculo relacionados com 

os números do problema. Apesar desta distinção o autor reconhece a dificuldade em 

distingui-los.  

Threlfall (2009) usa o termo estratégia de cálculo mental para se referir, de um modo 

geral, às maneiras diferentes de resolver mentalmente um problema aritmético. Ele 

distingue “estratégias de abordagem” de “estratégias de transformação de números” ao 

referir-se ao cálculo mental. E ainda denomina como “estratégia de cálculo” a interligação 
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entre estas duas estratégias. Segundo este autor estratégia de abordagem é a forma geral 

de cognição matemática usada para o problema como contar, ou recordar, ou aplicar um 

método aprendido, ou visualizar um procedimento, ou explorar relações numéricas 

conhecidas. E define as “estratégias de transformação de números” como a maneira 

detalhada através da qual os números se foram transformando para chegar à solução. 

Em estudo mais recente Mendes (2012) toma como ponto de partida os termos estratégias 

e procedimentos na aceção de Beishuizen (1997) e considera que o termo estratégias e o 

termo procedimentos são sinónimos. A autora justifica que “optou por se centrar nos 

procedimentos usados pelos alunos na resolução das tarefas propostas, incluindo as 

opções por si tomadas associadas à estrutura do problema e o modo como organizam e 

realizam os cálculos que efetuam, considerando os números envolvidos” (p. 116). Ao 

analisar produções escritas dos alunos de uma turma de 3.º ano, Mendes identificou 

grandes categorias de procedimentos usados por estes ao resolverem tarefas de 

multiplicação, apresentadas no Quadro 1. 

A considerar a definição de procedimento na perspetiva de Beishuizen (1997) como sendo 

o passo a passo de cálculo relacionados aos números do problema e a de estratégia de 

cálculo mental de Threlfall (2009) que se refere aos diversos e distintos jeitos de resolver 

mentalmente um problema aritmético, neste estudo assumo que estratégias na aceção de 

Threlfall (2009) e procedimentos na aceção de Beishuizen (1997) são termos que se 

complementam. Considero que os dois termos se referem ao modo como os alunos 

resolvem tarefas. Tanto um como o outro estão relacionados ao passo a passo e à rede de 

relações que permitem o acesso flexível a um conjunto de informações e ao seu uso, 

embora sem perder de vista a diferença na definição de estratégias destes dois autores, 

pois para Beishuizen (1997) estratégia está relacionada à escolha e Threlfall (2009) não 

vincula estratégia a uma escolha mas sim às diferentes maneiras de se resolver os 

problemas.  

Opto pelo termo estratégia de cálculo mental na aceção de Threlfall (2009) por apontar 

que a estratégia de cálculo mental emerge perante determinado contexto e não como uma 

escolha de opções relacionadas com a estrutura do problema conforme na aceção de 

Beishuizen (1997).  

Para a análise dos dados recorro às grandes categorias de procedimentos identificados por 

Mendes (2012, p. 242), a saber: procedimentos de contagem, procedimentos aditivos, 

procedimentos subtrativos e procedimentos multiplicativos, apresentados no Quadro 1.  
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Quadro 1. Categorias de procedimentos e suas características (Mendes, 2012, p. 242) 

Categorias  Características  

Procedimentos 

de contagem 

Contar por saltos corresponde a uma contagem sistemática partindo de um 
determinado número e “saltando” invariavelmente um mesmo valor, o que 

corresponde a adicionar sucessivamente esse valor, nomeando ou registando 

apenas o resultado da adição. 

Procedimentos 

aditivos 

Adicionar sucessivamente se traduz pela repetição de uma adição de 

parcelas iguais, ou seja, adiciona-se sucessivamente um mesmo número e os 
cálculos são apresentados horizontalmente. Adicionar 2 a 2 corresponde à 

realização de uma adição de parcelas iguais, mas, em vez de estas serem 

adicionadas sucessivamente, são agrupadas duas a duas, de modo a 

progredir mais rapidamente na procura do resultado. 

Procedimentos 

subtrativos 

Subtrair sucessivamente é um procedimento que corresponde à realização 

de subtrações sucessivas, se parte do aditivo e se subtrai repetidamente um 

mesmo número, o subtrativo. Neste tipo de procedimento o aditivo se altera 
ao longo dos cálculos e o subtrativo é sempre o mesmo em todas as 

operações. 

Procedimentos 

multiplicativos 

Usar produtos conhecidos é a utilização de produtos ou factos conhecidos 

para efetuar os cálculos necessários à resolução de um determinado 
problema. Entende-se por produtos conhecidos os que correspondem às 

tabuadas já trabalhadas por estes alunos. Usar relações de dobro consiste, 

tal como o nome indica, na utilização, de modo explícito, do dobro de um 
número na realização de um cálculo multiplicativo. Usar múltiplos de 5 e 

de 10 é o uso explícito de múltiplos de cinco e/ou de dez no cálculo de 

produtos (Mendes, 2012). Usar decomposição não decimal de um dos 

factores consiste no uso de uma decomposição não decimal de um dos 
factores do produto, transformando-o em produtos parciais, e tem subjacente 

a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A 

decomposição não decimal de um dos factores corresponde, muitas vezes, à 
substituição de um número por uma adição de duas parcelas iguais ou de 

parcela que, de alguma forma, facilitam o cálculo que é necessário realizar. 

Usar a decomposição decimal de um dos factores corresponde ao uso de 
produtos parciais, baseados na decomposição decimal, para calcular um 

produto. Os produtos parciais surgem ao efetuar a decomposição decimal 

(separando, centenas, dezenas e unidades, no caso dos números naturais). 

Tem subjacente a propriedade distributiva da multiplicação em relação à 
adição. Ajustar e compensar é a substituição de um produto por outro, que 

envolve um factor que é próximo de um dos números do produto que é 

preciso calcular, mas mais fácil de efetuar. Depois é feita a compensação 
necessária através de uma subtração. Subjacente a este procedimento está a 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. 

Multiplicar sucessivamente a partir de um produto de referência é um 

procedimento que consiste em realizar, como ponto de partida, um produto 
de referência e, tal como o seu nome indica, a multiplicar sucessivamente a 

partir dele, mantendo um dos factores e aumentando em uma unidade o outro 

factor. Subjacente a este procedimento está o uso de múltiplos de dez ou de 
produtos conhecidos. Multiplicar em coluna corresponde à realização de 

cálculos na forma vertical e atendendo à decomposição decimal dos 

números envolvidos. Os cálculos parciais são efetuados da esquerda para a 
direita e trabalha-se com números e não com dígitos, ao contrário do que 

acontece no cálculo algorítmico. 
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Em síntese, ao me referir às expressões cálculo mental e estratégias de cálculo mental 

estou a dizer “calcular com a cabeça” com compreensão recorrendo ao conhecimento 

sobre os números, as relações numéricas e as propriedades das operações elementares, 

sem perder de vista que as estratégias emergem perante determinado contexto e se 

relacionam com as características específicas das tarefas. Brocardo (2011) refere que os 

contextos são fundamentais para que os alunos possam dar sentido aos números e 

relacionem diferentes representações dos números, como também servem para ancorar 

um conjunto de factos numéricos conhecidos que constituem importantes bases de 

suporte para o desenvolvimento do cálculo mental.  

Levando-se em consideração os aspetos abordados, não posso perder de vista que um dos 

atributos do cálculo mental é a flexibilidade. Thompson (2003) aponta que para 

desenvolver a flexibilidade no cálculo mental é necessário um conjunto de atributos 

subjacente a ele: (i) ter bom conhecimento dos factos numéricos (de acordo com a idade 

respetiva); (ii) compreender o que é possível efetuar com os números e o que não é (inclui 

as propriedades dos números e das operações e as relações entre as operações); (iii) ter 

desenvolvido capacidades de contagem e de memorização de factos básicos (de acordo 

com a idade respetiva); e (iv) ter atitudes positivas durante o cálculo, tais como pensar 

que tem de haver um caminho e não desistir rapidamente perante dificuldades. 

Assim, o papel do professor é auxiliar os alunos na compreensão das diferentes estratégias 

que podem ser usadas num mesmo problema, que eles possam perceber as várias 

abordagens para a sua resolução (Threlfall, 2002). Não faz sentido ensinar a ser flexível 

ou ensinar estratégias flexíveis, mas sim um ensino direcionado para o conhecimento dos 

números e a compreensão sobre o que foi efetuado, após ter-se realizado um cálculo. Um 

aspeto significativo diz respeito às respostas dos alunos no que se refere aos problemas 

de cálculo mental. Threlfall (2002), na intenção de clarificar e distinguir significados, diz 

que as respostas podem ser obtidas de diferentes formas: (i) através do recordar ou 

“apenas saber” um facto numérico; (ii) através de um simples procedimento de contagem, 

no qual é recitada uma sequência numérica; (iii) através de uma representação mental de 

um método de papel e lápis na vertical e efetuando os procedimentos mentalmente; ou 

(iv) construindo uma sequência de transformações dos números do problema para chegar 

à solução.  

A partir das definições de flexibilidade de cálculo mental encontradas na literatura 

Threlfall (2002, 2009) compreende o uso de múltiplas estratégias e representa o 

pensamento dinâmico e adaptativo descrito como interação entre perceção e 

conhecimento. Ele identificou dois modelos explicativos para a flexibilidade de cálculo 

mental: um que retrata a ideia de escolha estratégica consciente ou inconsciente e outro 

que reflete a ideia de ter um olhar direto para determinada solução de uma tarefa que se 

baseia em conhecimentos numéricos e compreensão concetual. A isso atribuiu as 

seguintes proposições: a flexibilidade de cálculo é uma reação pessoal e individual que 

se manifesta de forma subjetiva; estratégias de cálculo emergem perante determinado 

contexto particular e influência de experiências anteriores; compreensão dos números e 

operações; trabalha-se com a memória e usa-se registos escritos e ser flexível é uma 

capacidade que pode ser desenvolvida por todos os estudantes.  

Por fim, para esta comunicação no que se refere à flexibilidade de cálculo mental me 

apoiei em Thompson (2003) e Threlfall (2002, 2009). Todavia, outros estudos podem ser 

encontrados na literatura e no estudo mais alargado que desenvolvo: Serrazina e 

Rodrigues (2017), Santos e Rodrigues (2017), Merz e Rathgeb-Schnierer (2013), 
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Rathgeb-Schnierer e Green (2019) e Cebola e Brocardo (2019), dentre outros que valem 

discussão.  

 

Metodologia  

É um estudo de casos múltiplos (Yin, 2015; Stake, 2016) baseados no paradigma 

interpretativo com uma abordagem qualitativa. Os casos múltiplos são três turmas de 4.º 

ano de duas escolas públicas do DF, sendo o Caso Piloto na Escola Sul e os Casos 1 e 2 

na Escola Norte. Os casos são 5 turmas de 4.º ano, sendo uma turma que foi o Caso Piloto 

com 20 estudantes que apresentaram maior experiência com números e operações e 4 

turmas que foram transformadas em dois casos: Caso Turma 1 com 36 estudantes sendo 

18 da turma E e 18 da turma F e Caso Turma 2 com 40 estudantes sendo 18 da turma G 

e 22 da turma H, estes demonstraram menor experiência com números e operações. Os 

casos múltiplos foram evidenciados por observação participante, análise de documentos 

– registos nas folhas de tarefas (Yin, 2015) e descrição de contextos (Stake, 2016). O 

Caso Piloto contribuiu no aperfeiçoamento e planeamento da recolha de dados para os 

outros dois casos. A investigação seguiu um design de experiência de ensino com 

aplicação de tarefas, que aconteceu em dias diferentes. As fases de aplicação foram: 1) 

apresentação da tarefa ao professor docente para análise e modificações caso fosse 

necessário; 2) leitura da tarefa pelo docente para a classe ou pelo aluno individualmente; 

3) resolução da tarefa; e 4) socialização das resoluções. Nesta comunicação analisamos 

os registos escritos de uma tarefa aplicada. Para interpretação e análise de dados deste 

artigo usou-se, especialmente, os registos escritos nas folhas de respostas das tarefas. 

Neste artigo, utilizei como referência as categorias de procedimentos de cálculo 

inventariadas por Mendes (2012) apresentados no Quadro 1 para analisar as estratégias 

de cálculo mental. 

 

A tarefa e suas características 

Caso Piloto Caso 1 - Caso 2 

1) Os alunos do 4.º ano fizeram 240 

brigadeiros em 1 dia. Cada receita 

rendeu 30 brigadeiros. Quantas 

receitas de brigadeiros eles fizeram 

neste dia?   

2) No segundo dia eles venderam 480 

brigadeiros. Cada receita rendeu 30 

brigadeiros. Quantas receitas eles 

fizeram? 

1) Na segunda-feira Joana fez 50 
brigadeiros para vender na rodoviária. 

Cada receita rende 25 brigadeiros. 

Quantas receitas Joana fez? 

2) Na terça-feira Joana fez 100 brigadeiros 

para vender na rodoviária, quantas 

receitas ela fez se cada receita rendeu 25 

brigadeiros? 

 

A tarefa foi composta de dois itens e havia a relação de dobro de um item para outro. As 

operações envolveram os significados de multiplicação grupos iguais, adição de parcelas 

iguais, não sendo apenas uma soma repetida de parcelas iguais, pois inclui invariantes e 

relações entre variáveis, ou seja, a correspondência de um para muitos, e agrupamento 

onde se divide uma quantidade em grupos com um certo número de elementos e pretende-

se saber quantos grupos se pode fazer, também nomeada de divisão como medida ou 

operação inversa da multiplicação (Greer 1992; Ponte & Serrazina, 2000).  

O contexto desta tarefa apresentou a situação da divisão como medida, ou seja, quer se 

saber, a partir de um total dado (240 e 480; 50 e 100 brigadeiros), quantos grupos se pode 

formar (quantas receitas) a partir de um dado número de elementos que representam o 
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tamanho do grupo (30; 25 brigadeiros), com a situação correspondência uma para muitos 

subjacente, ou seja, 1 receita faz 30/25 brigadeiros (1 para 30/25), 240/480; 50/100 

brigadeiros fazem quantas receitas?  

Antes da sua aplicação, cada tarefa foi discutida com os docentes do Caso Piloto e das 

Turmas Casos 1 e 2. O Caso Piloto contribuiu para aperfeiçoar e planear os outros casos. 

Uma das contribuições do Caso Piloto foi na adaptação das tarefas de acordo com a 

experiência que as Turmas Casos 1 e 2 tinham com números e operações. Os números 

utilizados na tarefa dos Casos 1 e 2 são menores pelo facto de os estudantes terem menor 

experiências com números e operações do que os do Caso Piloto.  

 

As estratégias de cálculo mental 

Caso Piloto. No Caso Piloto identificamos: adição sucessivas; adicionar dois a dois e  

multiplicações sucessivas.  

 

 

Figura 30. Estratégias de cálculo Caso Piloto 

Análise da Figura 1: a adição sucessiva foi uma estratégia de cálculo usada pela turma do Caso 

Piloto. Neste exemplo o 30 aparece adicionado quatro vezes 30 + 30 + 30 + 30 = 120 depois 120 
+ 30 + 30 + 30 + 30 = 240 e do lado a resposta: Eles fizeram 8 receitas. Percebe-se que a adição 

repetida leva a saber quantas vezes o 30 cabem dentro do 240, no caso 8 vezes. Por isso 

experimenta primeiro a soma do 30 quatro vezes e depois mais quatro vezes. A soma do 30 de 

quatro em quatro leva-nos a inferir a presença de da propriedade distributiva (30 + 30 + 30 + 30) 
+  (30 + 30 + 30 + 30), ou seja, (4 x 30) + (4 x 30) = 240. Esta presença pode ser um indício do 

uso inconsciente desta propriedade.  No item 2 realiza adição repetida do 30 por 16 vezes. Não 

chega a estabelecer a relação de dobro do item 1 com o item 2, ou seja, se 240 fazem 8, então, 
480 fazem o dobro, 16; 480 é o dobro de 240. Não chega a repetir a estratégia de somar o 30 de 

quatro em quatro como no item 1. 

 

 

Figura 31. Estratégias de cálculo Caso Piloto 

Análise da Figura 2: outra estratégia utilizada foi a adição 2 a 2. Na folha de resposta aparece o 

30 agrupado de dois em dois e do lado o resultado 60. Depois agrupa-se o 60 dois a dois e do lado 

coloca-se o resultado da soma 120. Escreve-se “8 receitas” que é o resultado do problema. A 
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expressão matemática para esta estratégia pode ser representada assim: (2 x 30) + (2 x 30) + (2 x 

30) + (2 x 30) = (2 x 60) + (2 x 60). Nesta estratégia há indício do uso inconsciente da propriedade 
distributiva. A mesma estratégia é utilizada no item 2 da tarefa. Não se precebe a relação de dobro 

feita com o item 1 e o item 2 da tarefa. 

 

 

Figura 3. Estratégias de cálculo Caso Piloto 

Análise da Figura 3: neste exemplo aparecem o uso de multiplicações sucessivas no item 1 da 

tarefa. Inicia-se a multiplicação do 30 por 2 (2 x 30) e assim sucessivamente até a multiplicação 

de 30 por 8. Nesta estratégia percebe-se o conhecimento dos factos básicos do 3. Há indício do 
uso consciente dos factos básicos para se chegar ao resultado, pois multiplica-se sucessivamente 

até chegar ao total de brigadeiros (240). Percebe-se na estratégia do item 2 a relação de dobro 

estabelecida com o item 1, pois aparece o registo 16 x 30 = 480. Esta multiplicação em coluna 

(algoritmo tradicional) demonstra conhecimento das ordens e posições dos números. A 
multiplicação é feita para validar o resultado já conhecido ao estabelecer a relação de dobro de 

um item com o outro como, por exemplo, se 240 fazem 8; 480 fazem 16.  

 

 

Figura 4. Estratégias de cálculo Caso Piloto 

Análise da Figura 4: há uso de multiplicação sucessiva de quatro em quatro (4 x 30 = 120) e (8 x 
30 = 240). Nesta estratégia há indício do uso consciente da relação de dobro. No registo 1 = 30 

B; 2 = 60 B; 3 = 80 B; 4 = 120 B aparece um erro (3 = 80 B, deveria ser 3 = 90 B). Nota-se que 

esse erro não interfere no resultado do problema. Este registo mostra que compreende a 

“correspondência de 1 para muitos” que pode ser um indício da compreensão do conceito de 

proporção. No item 2 fica clara a relação de dobro estabelecida com o item 1 da tarefa. 

 

Caso Turma 1. No Caso Turma 1 foram identificados: adição sucessiva, operação inversa 

e multiplicação em coluna. 

 

 

Figura 5. Estratégias de cálculo Caso Turma 1 
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Análise da Figura 5: a estratégia usada nesta situação foi adição sucessiva. No registo aparece a 

adição em coluna 25 + 25 = 50 e a escrita “Ela fez 2 receitas”. No item 2 regista-se 25 + 25 + 25 
+ 25 = 100 e a escrita “Ela fez 4 receitas”. Neste exemplo não faz a relação de dobro existente 

entre o item 1 e o item 2 da tarefa, se 50 fazem 2 receitas, 100 fazem o dobro, 4 receitas. Nota-se 

apenas o uso da adição sucessiva não se percebe uma relação com a estrutura multiplicativa.  

 

 

Figura 6. Estratégias de cálculo Caso Turma 1 

Análise da Figura 6: a estratégia de cálculo utilizada foi a multiplicação em coluna. No registo 

aparece a multiplicação 2 x 25 = 50 no item 1 e 4 x 25 =100 no item 2. Nota-se que a operação é 
feita da direita para esquerda como acontece no cálculo algorítmico. Para encontrar o resultado 

usa a operação inversa.  

 

Caso Turma 2. Neste Caso identificamos: adição sucessiva, adição 2 a 2 e uso de 

decomposição decimal de um dos factores usando como referência o 10 e o 5.  

 

 

Figura 7. Estratégias de cálculo Caso Turma 2 

Análise da Figura 7: No exemplo usa-se a adição sucessiva. Em cima da adição 25 + 25 = 50 

aparece a soma 1 + 1 = 2. No item 2 usa-se a adição 2 a dois (25 + 25) + (25 + 25) e coloca-se em 

cima de cada dois 25 somados o número 2 referindo-se às quantidades de receitas que pode ser 

representada pela expressão matemática (2 x 25) + (2 x 25). Há indício do uso inconsciente da 

propriedade distributiva (2 x 25) + (2 x 25) = 100. 

 

 

Figura 8. Estratégias de cálculo Caso Turma 2 
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Análise da Figura 8: No exemplo aparece subjacente a adição sucessiva quando se regista 1 R = 

25 B; 2 R = 50 B; 3 R = 75 B e 4 R = 100 B. Há compreensão de que cada vez que se aumenta 1 
grupo aumenta-se a mesma quantidade de brigadeiros. É uma forma de demonstrar a 

correspondência de 1 para muitos. 

 

 

Figura 9. Estratégias de cálculo Caso Turma 2 

Análise da Figura 9: Percebe-se nos registos as transformações dos números 50 e 100 usando-se 

o 10 e o 5 como referência para se chegar ao resultado. Decompõe-se o 50 de 10 em 10; junta-se 
dois 10 para obter 20 e o 10 que sobra é divido em 2 ficando 5 para cada 20 juntado chegando-se 

ao 25 que é o total de brigadeiros de cada receita. A mesma estratégia é utilizada no item 2. Nesta 

situação a expressão matemática subjacente é (2 x 10) + 5 + (2 x 10) + 5 = 50. Neste caso há 

indício do uso inconsciente da propriedade distributiva, ao transformar os números usa a adição 

dois a dois.   

 

Manifestações de flexibilidade de cálculo mental 

Nos três Casos há presença de procedimentos aditivos, percebe-se a estratégia de cálculo 

mental ao compreender o que é possível fazer com os números, pois para chegar ao 

resultado constrói uma sequência de transformações dos números da tarefa, ou seja, o 

todo (240/480; 50/100) é transformado em partes (representado pela adição dois a dois e  

sucessiva do 30/25) e o total de 30/25 adicionados representado pela quantidade de grupos 

leva à solução do problema. Um dos atributos subjacentes que dá indício à flexibilidade 

de cálculo mental é compreender as relações entre as operações (Thompson, 2003) e, 

neste tipo de procedimento de cálculo a relação entre as operações é percetível a partir 

desta sequência de transformações do número (Threlfall, 2009) para chegar ao resultado, 

ou seja, divide o todo em partes e adiciona dois a dois e sucessivamente cada parte que 

representa o tamanho do grupo para se descobrir a quantidade de grupos.   

No Caso Piloto e na Caso Turma 2 nos exemplos onde aparecem as adições dois a dois 

nota-se a estratégia de transformação dos números que leva ao resultado. Nesta situação 

há indício do uso inconsciente da propriedade distributiva. As manifestações de 

flexibilidade de cálculo mental está em compreender o que é possível efetuar com os 

números e o que não é, que aqui inclui as propriedades dos números e das operações.   

Correspondência um para muitos é um tipo de situação que é a base para dois novos 

conceitos matemáticos: o de proporção, que é expressada por um par de números que 

permanece invariável em uma situação mesmo quando o tamanho do conjunto varia, e de 

factor escalar, que se refere ao número de replicações aplicadas a ambos conjuntos 

mantendo a proporção constante (Nunes & Bryant, 1997). Segundo Nunes e Bryant 

(1997) estes dois conceitos envolvem o desenvolvimento de dois novos sentidos de 

número o que significa que a criança deve aprender e entender um conjunto inteiramente 

novos de sentidos de número e um novo conjunto de invariáveis relacionadas à 

multiplicação e à divisão que ultrapassam a adição repetida e a subtração sucessiva. Nos 
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três casos há evidência da compreensão da correspondência de um para muitos. No Caso 

Piloto e Caso Turma 2 chega-se a registar essa correspondência usando os registos 1 = 30 

B; 2 = 60 B … 4 = 120 B (Caso Piloto) e 1 receita = 25 B; 2 receitas = 50 B … 4 receitas 

= 100 B.      

O facto de compreender a parte no todo me leva a pensar na existência da relação entre a 

multiplicação e divisão, ou seja, a inversa. Esta relação aparece no Caso Piloto ao usar as 

multiplicações sucessivas e os produtos conhecidos. Nestas situações as multiplicações 

sucessivas podem ser indício da manifestação da flexibilidade de cálculo mental, ou seja, 

é percebível uma compreensão das relações que se estabelecem entre as operações 

aritméticas dentro de uma única operação, seja de multiplicação e/ou de divisão, como 

também a compreensão do que é possível efetuar com os números e o que não é. 

No Caso Turma 3 usou-se a decomposição decimal de um dos factores no caso o 50 e o 

100 foram decompostos de 10 em 10 (10 e 10 igual a 20 mais metade de 10 igual a 25). 

Neste procedimento nota-se as transformações dos números envolvidos no problema 

(Threlfall, 2009), ou seja, a estratégia de cálculo mental emerge a partir de factos básicos 

conhecidos, da decomposição do número usando um factor decimal e do uso do cinco e 

do dez como referência, demonstrando a manifestação de flexibilidade de cálculo mental.  

 

Conclusões  

Apresentei algumas estratégias de cálculo mental usadas pelos alunos do Caso Piloto, 

Caso Turma 1 e Caso Turma 2 na intenção de perceber a manifestação da flexibilidade 

de cálculo mental. Tomei como base as categorias de procedimentos identificados por 

Mendes (2012). Os procedimentos de adições sucessivas, dois a dois; uso da operação 

inversa e as multiplicações sucessivas foram os mais frequentes na resolução da tarefa do 

Caso Piloto, do Caso Turma 1 e do Caso Turma 2.  

Nas estratégias de cálculo mental em que emergiu decomposição decimal de um dos 

factores; factos conhecidos; adições dois a dois com indício do uso inconsciente da 

propriedade distributiva, adições sucessivas, operação inversa e multiplicações sucessivas 

foi percebível a manifestação de flexibilidade de cálculo mental. E isto foi visível nas 

estratégias de cálculo, pois nos registos escritos da folha de resposta da tarefa dos três 

Casos as estratégias de cálculo mental foram pensadas e inventadas pelos alunos, não 

percebemos estratégias imitadas ou ensinadas, a não ser a multiplicação em coluna que 

demonstrou uso de cálculo algorítmico, que, em geral, é um procedimento ensinado.  

A princípio, os três Casos apresentaram compreensão dos conceitos que envolveram a 

multiplicação e divisão que apareceram no contexto das tarefas. Os alunos recorreram a 

uma diversidade de estratégias de cálculo para chegar a um resultado, utilizando 

representações simbólicas. A análise revelou que as estratégias de cálculo mental 

emergiram perante determinado contexto particular (Threlfall, 2009), seja em 

multiplicação (grupos iguais) e/ou divisão (como medida). Nas estratégias de cálculo foi 

percebido o uso de estratégia de abordagem e estratégia de transformação de números 

(Threlfall, 2009) o que demonstrou a capacidade dos estudantes em contar, recordar ou 

aplicar um método aprendido, explorar relações numéricas conhecidas e transformar os 

números para se chegar à solução. 

Os resultados revelam que nos três Casos há manifestação de flexibilidade de cálculo 

mental pois, mesmo que de forma tímida, foi percebível um certo reconhecimento 
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numérico a medida que os números que apareceram no contexto da tarefa foram sendo 

transformados.  

Por fim, ao realizar a análise das estratégias de cálculo desta tarefa emergiu uma provável 

categoria para a flexibilidade de cálculo mental que foi o uso inconsciente da propriedade 

distributiva nas estratégias de adição dois a dois. Outras prováveis categorias poderiam 

ser o uso da operação inversa, as relações de dobro e as multiplicações sucessivas.  

Concluo que a análise das estratégias de cálculo mental realizada em uma tarefa 

contribuiu para identificar as manifestações de flexibilidade de cálculo mental e 

vislumbrou possíveis categorias para o estudo mais alargado que estou a desenvolver.    
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Resumo 

Neste artigo discutimos a resolução de problemas de matemática com tecnologia com 

foco no estabelecimento de conexões entre conhecimentos matemáticos e tecnológicos. 

Argumentamos que a resolução de problemas com tecnologias é uma atividade síncrona 

de matematização e expressão do pensamento matemático, durante a qual se desenvolvem 

modelos conceptuais, e que o estabelecimento de conexões entre conhecimento 

matemático e tecnológico fomenta a interpretação e a comunicação eficaz da solução 

tecno-matemática de um problema. Analisamos, de forma interpretativa, a atividade 

observada de uma jovem a resolver um problema de covariação, procurando identificar 

aspetos chave da utilização simultânea de conhecimentos matemáticos e tecnológicos no 

desenvolvimento de um modelo conceptual. Concluímos que os recursos disponíveis 

moldam o pensamento matemático durante a resolução de problemas e que o 

estabelecimento de conexões entre os dois tipos de conhecimento possibilitam uma 

matematização progressiva da situação, permitindo produzir uma solução que encerra um 

discurso tecno-matemático, explicado a partir da noção de fluência tecno-matemática. 

 

Palavras-chave: Conexões matemáticas; Fluência tecno-matemática; Resolução de 

problemas de matemática; Resolver-e-exprimir; Tecnologias digitais. 

 

Introdução 

Os jovens do século XXI precisam de desenvolver capacidades para usar ferramentas 

tecnológicas cada vez mais inovadoras na aprendizagem da matemática e, sobretudo, na 

resolução de problemas (Forgasz, Vale & Ursini, 2010). Simultaneamente, interessa 

compreender “por que motivo os alunos têm dificuldades em aplicar conceitos e 

capacidades matemáticas (que, presumivelmente, aprenderam na escola) fora da sala de 

aula – ou em outras áreas disciplinares” (English, Lesh, & Fennewald, 2008, p. 5), ou 

seja, em estabelecer conexões entre a matemática que aprendem na escola e outras 

aprendizagens curriculares ou com o mundo envolvente. 
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Estas preocupações abrem caminho a uma discussão em torno da forma pela qual se 

estabelecem conexões entre conceitos, temas, procedimentos matemáticos e entre estes e 

as tecnologias digitais que se podem usar para os explorar. É neste sentido que 

procuramos conhecer os usos que os jovens fazem dos recursos matemáticos e 

tecnológicos – e correspondentes conexões – enquanto resolvem problemas de 

matemática. 

A partir da análise da atividade de uma participante numa competição de resolução de 

problemas, procuramos compreender de que forma as potencialidades da tecnologia que 

decidiu usar são conjugadas com conhecimentos matemáticos para produzir e exprimir 

um modelo conceptual da solução.  

 

Enquadramento teórico 

Resolver e exprimir problemas de matemática com tecnologias 

A resolução de problemas não rotineiros é aqui encarada como a observação de uma dada 

situação de um ponto de vista matemático, que leva a uma “forma mais produtiva de 

pensar” (Lesh & Zawojewski, 2007, p. 782), e que envolve ações como interpretar, 

descrever ou explicar, através do recurso a ideias ou métodos matemáticos.  

Gravemeijer (2005) argumentou que os modelos de situações específicas surgem como 

forma de dar significado a um problema, integram estratégias informais baseadas na 

experiência e permitem passar do mundo real para o mundo das ideias matemáticas 

(matematização horizontal). Estes modelos podem alterar-se à medida que o foco passa a 

estar nos objetos matemáticos, nas relações e nos procedimentos típicos da 

matematização vertical. Um “modelo de uma atividade matemática informal desenvolve-

se num modelo para um raciocínio matemático mais formal” (p. 95) e envolve um 

afastamento do contexto, com ênfase na simbolização, na procura de estratégias e relações 

mais formais que sustentem o raciocínio. O modelo conceptual assume, de forma gradual 

e progressiva, as características de um objeto matemático, alterando-se até ganhar “uma 

vida própria” (p. 98).  

Os modelos conceptuais só funcionam em pleno quando são explicados através de uma 

multiplicidade de representações (e.g., diagramas, esquemas, tabelas, texto, símbolos, 

figuras dinâmicas ou manipuláveis). Contudo, estas “explicações e construções não são 

meros processos que os alunos usam no decurso de produzir a solução (…) elas SÃO os 

componentes mais importantes da resposta” (Lesh & Doerr, 2003, p. 3). A explicação é, 

assim, uma ação central nesta atividade de resolução de problemas que envolve a 

construção de um modelo conceptual. Contudo, ‘explicar’ é muito mais do que apresentar, 

descrever ou contar, é antes um processo infindável de representação das conexões 

existentes em torno da ideia que se procura expor (Bishop & Goffree, 1986). A expressão 

do pensamento matemático tem pois de ser vista como parte integrante do processo de 

resolução de problemas: a obtenção de uma resposta implica criar uma explicação para a 

solução, fazendo emergir as conexões adequadas, pelo que a atividade de resolução de 

um problema envolve a resposta obtida e também a explicação do processo seguido. 

Considerando a resolução de problemas como uma atividade síncrona de matematização 

e expressão do pensamento matemático (Carreira et al., 2016) e que o desenvolvimento 

de estruturas conceptuais é mediado por tecnologias digitais, procuramos compreender 

como as conexões entre a tecnologia e o pensamento matemático se tornam recursos 

eficazes para resolver-e-exprimir problemas de Matemática. 
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Conexões para resolver-e-exprimir problemas com tecnologias  

A questão da expressividade é tão central à atividade matemática que há muito se advoga 

a necessidade de compreender de que forma o conhecimento matemático se molda pelo 

uso de ferramentas disponíveis para expressar relações matemáticas. O estabelecimento 

de conexões apropriadas entre a experiência matemática informal e intuitiva e a 

matemática formal e abstrata é uma via para minimizar as dificuldades sentidas pelos 

alunos na matemática. Com efeito, a ausência destas conexões leva ao abandono de 

abordagens de resolução de problemas intuitivas e com significado, impelindo o recurso 

a procedimentos mecânicos e que não se compreendem (Hiebert, 1984; Noss, Healy, & 

Hoyles, 1997). 

Alguns documentos curriculares (e.g. ME, 2007) deram visibilidade ao papel do professor 

no estabelecimento de conexões em sala de aula. Porém, são as conexões geradas pelos 

próprios alunos as que melhor conduzem à aprendizagem pois é o trabalho com tarefas 

desafiantes (e.g., resolução de problemas não rotineiros) que permite construir uma rede 

complexa de conexões (Downton & Sullivan, 2017). As conexões extra-matemáticas 

relacionam a matemática com a realidade exterior e são importantes para aplicar 

conhecimentos e procedimentos na resolução de problemas (Noss, Healy, & Hoyles, 

1997). Nesta atividade, é possível percecionar modelos conceptuais comuns a vários 

problemas ou identificar tipos de problemas que se resolvem com uma abordagem 

semelhante. Porém, as estratégias podem surgir, desaparecer ou coexistir à medida que a 

aprendizagem ocorre, o que pode ser indicador das conexões que os alunos fazem (ou 

não) entre o conhecimento existente e o novo (Ell, Irwin, & McNaughton, 2004).  

O uso de tecnologias digitais na resolução-e-expressão de problemas permite observar, 

explorar, formular conjeturas sobre eventuais conexões e verificá-las (Santos-Trigo, 

2004; Yao, & Manouchehri, 2019). Hoyles e Noss (2009) argumentaram que as 

ferramentas digitais moldam a matemática que os alunos podem alcançar, pois facultam 

meios de expressão novos e não convencionais com forte conexão com o contexto em 

que as ideias são exploradas. Já Noss, Healy e Hoyles (1997) sugeriam a necessidade de 

se saber de que forma as tecnologias possibilitam a construção de conexões entre o ver, 

o fazer e o exprimir. Além disso, a experiência com uma dada tecnologia impele 

estruturas conceptuais que podem ser incorporadas nos processos de pensamento 

matemático e, eventualmente, transportadas para outras situações problemáticas (Barrera-

Mora & Reyes-Rodriguez, 2013). Importa então discutir o tipo de competência que 

permite conjugar conhecimentos matemáticos e tecnológicos de forma eficaz para 

resolver-e-exprimir problemas não rotineiros. 

Fluência tecno-matemática: conexões entre dois mundos 

Alguns investigadores têm procurado descrever a inter-relação entre as capacidades 

matemáticas de um indivíduo e as suas competências tecnológicas. Hoyles, Noss, Kent e 

Bakker (2010) identificaram uma interdependência entre a utilização de tecnologias e 

recursos matemáticos de indivíduos, que alterava o tipo de capacidades matemáticas 

necessárias ao seu trabalho. Esta relação de dependência originou o termo Literacias 

Tecno-matemáticas, i.e., conhecimento matemático funcional mediado por tecnologias e 

ancorado em contextos de trabalho.  

Porém, o termo ‘fluência’ parece ser mais adequado para descrever “a capacidade para 

reformular conhecimento, para expressar-se criativamente e apropriadamente, e produzir 

e gerar informação” por meio de tecnologias digitais (Barron, Martin, & Roberts, 2007, 

p. 83). Nesta linha, as ferramentas digitais podem ser encaradas como uma extensão do 
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indivíduo que é tecnologicamente fluente, que é capaz de pensar e exprimir-se por meio 

de um dialeto tecnológico ou digital. 

Adotámos assim o termo fluência tecno-matemática (Jacinto & Carreira, 2017; Jacinto, 

2017) com o propósito de capturar a interação mencionada por Hoyles et al. (2010), mas 

também o ser-se capaz de produzir pensamento matemático por meio de ferramentas 

digitais, reformular ou gerar novos conhecimentos e expressar esse pensamento através 

da tecnologia. Consequentemente, a fluência tecno-matemática enfatiza o ser-se fluente 

numa ‘linguagem’ que envolve tanto conhecimento matemático quanto conhecimento 

tecnológico, o uso eficaz de ferramentas digitais, bem como a interpretação e expressão 

da solução de um problema de forma eficiente.  

 

Opções metodológicas e contexto do estudo 

Esta investigação visa compreender os usos que os jovens fazem dos recursos 

matemáticos e tecnológicos ao seu dispor, e suas conexões, enquanto resolvem-e-

exprimem problemas de matemática no âmbito da competição online de matemática 

SUB14. Esta competição, dinamizada a partir da Universidade do Algarve, destinava-se 

a jovens a frequentar o 7.º ou o 8.º ano de escolaridade no Algarve e no Alentejo. 

Neste artigo, apresentamos e discutimos a atividade de Beatriz (pseudónimo) durante a 

resolução-e-expressão de um problema, com recurso ao papel-e-lápis e ao PowerPoint. 

Os dados foram obtidos através de uma entrevista em profundidade com observação 

direta, em casa da jovem, em que lhe foi solicitado que acedesse a três Problemas 

Experimentais publicados na página do SUB14, selecionasse um e tentasse replicar, tanto 

quanto possível, o que costumava fazer quando participava na fase de apuramento do 

campeonato. Estes Problemas Experimentais eram problemas não rotineiros com uma 

natureza semelhante aos que eram propostos no campeonato. 

Assumindo uma perspetiva interpretativa sobre a atividade de resolução-e-expressão de 

problemas de matemática, recorremos a técnicas qualitativas de recolha, organização e 

análise de dados (Quivy & Campenhoudt, 2008) que nos permitiram desenvolver três 

casos empíricos (Jacinto, 2017). A análise de dados é interpretativa, indutiva e descritiva, 

suportada pelo programa NVivo. Neste artigo apresentamos um caso que ilustra as facetas 

da atividade de Beatriz com tecnologias na resolução do problema ‘Uma troca de bolas’ 

(Figura 1) 
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Figura 32. Enunciado do problema experimental ‘Uma troca de bolas’. 

 

 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

Beatriz, de 13 anos, revelava ser fluente na utilização de uma diversidade de tecnologias 

digitais. Para resolver os problemas da fase de apuramento do SUB14 recorria ao papel e 

lápis e, posteriormente, transportava essa resolução para um ambiente digital, por norma, 

o PowerPoint. 

B: Primeiro fiz um rascunho na folha de como é que ia resolver. Comecei ali a 

rabiscar até que me surgiu uma ideia da forma como deixei as coisas […] depois 

fui ao computador, abri o PowerPoint e fiz lá, passei para o computador. 

Para além da sua preocupação com a clareza e a completude das resoluções, o seu trabalho 

distinguia-se pela organização e pelo aspeto gráfico, o que a levava a valorizar o 

PowerPoint para se expressar, combinando esquemas, imagens, cores e texto.  

 

Beatriz a resolver-e-exprimir o problema ‘Uma troca de bolas’ 

Selecionando o problema a resolver  

Após inspecionar os Problemas Experimentais disponíveis para usar na entrevista, optou 

pelo problema ‘Uma troca de bolas’, por ser “mais ou menos parecido com o primeiro de 

todos” – o primeiro problema dessa edição do campeonato. Começava assim a pensar 

numa eventual abordagem à solução por meio do estabelecimento de conexões com 

problemas já familiares.  

A abordagem inicial: fazer ‘desenhos’ 

Quando questionada sobre o que estava a pensar fazer, Beatriz disse, entre risos, 
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“Desenhos!” e, enquanto pegava numa folha branca e numa caneta, reforçou “Desenhos, 

sim! Vou fazer uma casa… bué gira!”. Prosseguiu, relendo o enunciado em voz alta, e 

começou a desenhar um primeiro ‘esquema’ com papel e lápis, rabiscando duas casas, 

uma no topo esquerdo e outra no topo direito da folha, como que a materializar a situação.  

Experimentando recursos numéricos  

Rapidamente abandonou aquele primeiro esquema e construiu outro, na vertical (Figura 

33, à direita). A fim de compreender a situação, começou a experimentar pares de 

números plausíveis para as velocidades dos amigos, de forma que mantivessem a relação 

estipulada. 

B: Como eles não me dizem qual é que era a velocidade... de um deles, pelo 

menos, eu vou dar uma velocidade a um deles para ver mais ou menos [...] 

Vou dar... uma coisa qualquer... o Bernardo ia... como é que será a velocidade 

média a que nós andamos? [pausa] Ah, vou pôr uma qualquer e pronto... 4. E 

ele [Afonso] vai em 2. 

Decidiu experimentar aqueles valores de velocidade para ver o que ia obter, mostrando 

estar a apropriar-se bem da primeira condição. Adiante, mais pensativa, referiu que 

“quando voltaram para casa foi ao contrário” embora ainda não estivesse a compreender 

o que “ao contrário” significava. Construiu então um novo esquema (Figura 33, à 

esquerda) e continuou a pensar em voz alta: 

B: Aqui diz que no regresso a casa... a velocidade, trocaram não é? O Afonso 

é que ia mais rápido, e quando o Afonso chegou o Bernardo ainda tinha 120 

metros pela frente, até à sua casa. Hum, e enquanto ele anda 120, este aqui 

andou 240. Por isso tenho que fazer qualquer coisa assim. Só que eu acho que 

[…] ainda me falta qualquer coisa pelo meio. Mas vou tentar na mesma juntar 

estes dois. 

 

Figura 33. Excerto da folha A4, com dois esquemas produzidos por Beatriz. 
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Beatriz passou a pensar com distâncias hipotéticas. No esquema, considerou que o Afonso 

percorreu 120𝑚 até encontrar o Bernardo após este ter caminhado 240𝑚 ao longo da rua, 

o que significaria que a rua teria um total de 360𝑚 de comprimento, ou seja, 

experimentou um par de valores escolhidos, segundo uma dada relação. Apercebeu-se de 

que os valores não funcionavam mas não conseguia explicar porquê e continuou a 

experimentar outros pares de números.  

Procurando conexões com um problema semelhante 

Uma das preocupações de Beatriz era trazer valores aparentemente reais, talvez para lhes 

dar sentido e averiguar a sua plausibilidade enquanto solução. Indecisa quanto à utilização 

da velocidade 4𝑘𝑚/ℎ referiu que o tempo não era muito importante, e remeteu para um 

problema parecido que resolveu no campeonato. 

B: Era importante o tempo se fosse como no outro. Se me estivessem a 

perguntar quantos minutos é que eles demoraram […]. O outro era assim, não 

era? […] Era quantos minutos é que demorava, e aqui é a distância na rua, é 

diferente.  

I: Ok, mas o tempo... temos que considerar que existe aí, não é? 

B: Ah pois. Porque eles andam... um anda ao dobro do outro no mesmo tempo, 

certo? Pois, se eu souber o tempo era fixe! Por acaso é importante o tempo! 

Eh pá, não sei onde é que tá o outro problema. Salvei-o... 

Apercebeu-se que os problemas eram bastante diferentes, não conseguindo transpor uma 

estratégia para o atual. Todavia, recordou-se que tinha recorrido ao mínimo múltiplo 

comum entre as velocidades, que eram dadas, e tentou adaptar essa ideia à nova situação.  

B: Estou agora a pensar noutra coisa. Tipo eu, naquele problema […] fiz o 

mínimo múltiplo comum das velocidades deles […] Da outra vez era 5 e 4, 

não era? Então eu fiz o mínimo múltiplo comum do 5 e do 4 e é 20. Então, 

supostamente, só que já tinha a distância, era 20. […] Não sei… 20𝑘𝑚 é um 

bocado, é muito para uma rua, por isso acho que vou fazer com metros. 

O mínimo múltiplo comum surgiu como outro importante recurso matemático que Beatriz 

pretendia utilizar com algum ímpeto. Experimentou os pares 20 e 40 e ao fim de algum 

tempo observou que a rua poderia ter 480𝑚, mas dessa forma não ficava a faltar os 120𝑚 

que o Bernardo ainda tinha de percorrer quando o Afonso chegasse a casa.  

Prestes a desistir, Beatriz tentou mais um par de valores, 80 e 160, que conduziriam à 

solução do problema caso tivesse conseguido simular o regresso dos dois amigos às suas 

casas. Analisou ainda a possibilidade de a rua ter 480𝑚, concluindo que o Afonso 

caminharia 2 × 80𝑚 = 160𝑚 enquanto o Bernardo iria percorrer 2 × 160𝑚 = 320𝑚 

até se encontrarem. Porém, não conseguiu estabelecer uma relação entre o resultado 

obtido e o esperado, pelo que continuou a sua senda de tentativas. Explicou ainda: “estou 

a fazer o mesmo de sempre que é quando há o mínimo múltiplo comum faço o dobro e 

depois junto e é o comprimento”. Estava a gerar-se uma estrutura conceptual da situação, 

embora numa fase bastante embrionária devido à falta de coordenação dos dois percursos. 

Cerca de 1h30 após o início do trabalho, o desespero apoderou-se de Beatriz que desistiu 

e tentou resolver outro Problema Experimental. Rapidamente concluiu que não sabia que 

matérias poderiam ser necessárias e que esses problemas até eram mais difíceis. A 

entrevistadora, e primeira autora, ofereceu-lhe então uma pista: 
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I: Pronto… vou fazer aqui um esquema para analisares e veres se percebes o 

que eu sugiro aqui. Pode ser? Ou queres tentar outra vez sozinha?  

B: Não, pode ser o esquema. 

Entendendo uma ‘sugestão’ e estendendo conexões 

O esquema facultado foi desenhado numa folha de papel quadriculado em que a distância 

entre as casas de Afonso e Bernardo era de 9 quadrículas (Figura 34). Beatriz começou 

por se mostrar surpreendida com a sua simplicidade: “foi mais ou menos o que eu estava 

a fazer, não é? Só que… não tem é os números, não é?” 

 

 

Prestando atenção, conseguiu identificar as casas do Afonso (A) e do Bernardo (B), 

perceber que as setas de cima diziam respeito aos deslocamentos dos amigos na ida, e até 

indicou o espaço correspondente aos 120𝑚 que faltava percorrer ao Bernardo até sua 

casa. Todavia não identificou essa distância como ½ do percurso total, pelo que ainda não 

era capaz de dar uma resposta ao problema.  

B: O Bernardo andou o dobro do Afonso, não é? Na ida. E depois no regresso, 

foi ao contrário, mas o Afonso continuou a andar o mesmo. […] foi ao 

contrário mas a distância e a velocidade do Afonso manteve-se, foi igual, […] 

Mas agora como é que eu chego aos números… não sei… 

I: Não? Então se aquele bocadinho é os 120, quanto é que é a distância toda? 

B: [focando-se no esquema] Não sei...  

Ao observar o esquema, Beatriz foi dando sentido à segunda condição do enunciado 

reconhecendo que, no regresso, o Afonso continuou a andar à mesma velocidade do que 

na ida. Passado algum tempo, questionou “de quanto é que anda a setinha na ida? De 3 

em 3, não é?” e, após confirmação, focou-se no regresso dos amigos às suas casas, 

notando: “Ah, agora é de um e meio. Ah, o outro agora . . . aqui vem o 3, então agora este 

aqui no regresso vai ser metade deste e dá um e meio, sim, como este anda 3…” 

 

Figura 35. Registos de Beatriz (a azul) sobre o esquema fornecido (a lápis). 

Como o esquema fazia corresponder 3 quadradinhos a cada seta (unidade de 

deslocamento) Beatriz não conseguia precisar o que é um ‘deslocamento e meio’, pois 

A B 

Figura 34. Exemplo do esquema elaborado em papel quadriculado. 
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permanecia muito agarrada às ‘medidas’ que o esquema lhe sugeriam (Figura 35). 

Enquanto se estava a apropriar deste outro recurso, procurou incorporar as experiências 

com os pares de números associadas aos seus esquemas.  

Perante novo impasse, a entrevistadora sugeriu construir uma ampliação do esquema. 

Essa construção levou Beatriz a assumir uma atividade mais exploratória pois já tinha 

acesso a um recurso que conseguia compreender razoavelmente mas precisava de o 

reconstruir por si mesma. Ao tentar explicar o resultado obtido, os 270𝑚, encontrou uma 

gralha no esquema ampliado (Figura 5): o regresso de Afonso correspondia a duas setas 

para a esquerda, enquanto o de Bernardo não estava representado na íntegra, ou seja, 

apenas indicou o deslocamento de meia unidade. Ao completar o esquema observou que 

o comprimento que faltava percorrer, os 120𝑚, “é o mesmo que 3 vezes”, quer dizer, 

correspondia a três unidades num total de seis, percebendo então que as unidades não 

eram relevantes. 

I: Então e o total, quanto é? [clarificando] A distância de A ao B… 

B: Sim, sim! É 240! 

 

Figura 36. Esquema ampliado construído por Beatriz, com indicação da seta que 

desenhou depois. 

Após construir o novo esquema, com a unidade a corresponder a três quadrículas e em 

que considerou as velocidades 2 e 4, Beatriz regressou ao anterior em que a relação era 

de 1 para 2. Foi então capaz de apontar o local onde o Bernardo se encontrava quando o 

Afonso chegou a casa, isto é, o ponto que dista 120𝑚 da sua casa. Como o esquema era 

pequeno e foi riscado, era difícil observar que esse local correspondia a metade do 

comprimento total da rua. No entanto, com a conclusão que retirou do esquema ampliado, 

Beatriz pôde afirmar com convicção: “aqui é um e meio, sim!” (apontando para o 

esquema da Figura 35). Regressou a esse recurso como que a confirmar que o modelo 

conceptual desenvolvido no esquema ampliado também era válido ali. Apercebeu-se 

assim da possibilidade de generalização dos valores considerados pois estão definidos 

com base nas relações e não nas velocidades específicas ou nos deslocamentos, ao 

contrário das suas abordagens iniciais.  

I: Já sabes que há uma parte que tem 120, não é? Como é que calculas o resto? 

B: Ah, o resto é mais 120. 

I: Porquê? 

B: Porque é metade. Sim, 240...  

I: Pois... Então temos a solução? 

B: Ahhh, pois, parece que sim . . . [aliviada] Fogo! . . . Tanta coisa e era bué 

fácil. 

Exprimindo a solução no PowerPoint  

A solução digital foi construída no PowerPoint, recorrendo também à Internet e ao editor 
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de texto Word. Beatriz começou por explicar que o que ia fazer “não [era] muito diferente 

do esquema”, ou seja, iria replicar o que tinha feito com papel e lápis. 

Depois de registar um sumário das informações mais relevantes, num slide inicial, 

pesquisou uma imagem de uma casa, inseriu-a noutro slide, reduziu-lhe o tamanho, 

duplicou-a e transportou a cópia para o canto inferior direito (Figura 37). Para diferenciar 

as duas casas, alterou a cor das imagens recorrendo à opção ‘variações de cor’. Continuou, 

reproduzindo os deslocamentos dos dois amigos: como o Bernardo anda ao dobro da 

velocidade do Afonso, Beatriz construiu duas setas de igual comprimento e sentido de B 

para A e outra de igual comprimento mas com sentido de A para B. Dado que os dois 

amigos se encontraram no local onde a segunda seta azul e a seta verde se tocam, é a 

partir desse ponto que os colocou a iniciar as viagens de regresso às suas casas. O Afonso 

chegou a casa com um único deslocamento, mas durante esse tempo, o Bernardo 

deslocou-se apenas metade dessa distância pelo que lhe faltava percorrer 120𝑚, a linha 

verde tracejada. 

 

Figura 37. Excerto do ecrã com fase intermédia de construção do esquema e introdução. 

 

Em seguida abriu o Word para poder inserir símbolos matemáticos (Equação): utilizou a 

incógnita 𝑥 em cada um dos deslocamentos iguais e incluiu a legenda 
1

2
𝑥 na seta 

correspondente a metade desse deslocamento. 

I: Estás a fazer umas coisas diferentes do que tinhas feito há bocadinho no 

papel, não estás? 

B: Sim, eu depois à medida que vou fazendo, para explicar melhor, às vezes 

[uso] outras coisas. E eu estava a pensar que se calhar é melhor explicar com 

um 𝑥, por exemplo, dizer que se o Afonso andou 𝑥 e se a velocidade dele, que 

tá ali em cima, então assim o Bernardo andou 2𝑥. E se, por exemplo, quando 

voltaram, a velocidade do Afonso foi o dobro da do Bernardo, então o Afonso 

andou 𝑥, se o Afonso andou 𝑥 haaa, o Bernardo já andou meio 𝑥. [Se] ao 

andar 𝑥 o outro chegou logo a casa, então quer dizer que... hum... depois do 

Bernardo andar 1/2 de 𝑥 só faltavam 120𝑚 que são estes aqui [aponta a 

última parte do esquema]. E é isso que queremos provar. 
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Beatriz apropriou-se do esquema anterior como um modelo para explicar como obteve a 

solução. O esquema, que passou a ser digital e envolve entes tecnológicos com 

significados matemáticos (e.g., comprimentos, cores), tornou-se parte do seu ‘léxico’ 

tecno-matemático. 

Após alterar as cores das linhas, fazendo corresponder o azul ao deslocamento do 

Bernardo e o verde ao do Afonso, Beatriz construiu uma nova caixa de texto para explicar 

a sua observação de que no regresso a casa, “a distância do Bernardo” foi 
1

2
𝑥 (Figura 

387). Construiu depois uma linha tracejada sensivelmente perpendicular ao deslocamento 

do Bernardo quando inicia o regresso a casa para evidenciar que corresponde a metade 

do seu segundo deslocamento na ida, e substituiu a legenda atribuída inicialmente a esse 

percurso, 𝑥, por 
1

2
𝑥 em cada ‘metade’ (Figura 7).  

 

Figura 38. Slide com resolução do problema experimental. 

 

A atividade de construção do esquema digital espoletou um aprofundamento do modelo 

conceptual delineado com papel e lápis, completado com elementos algébricos. Na 

verdade, Beatriz desenvolveu uma outra solução que não era uma mera reprodução da 

abordagem ensaiada com papel e lápis, pois envolvia um concertar de recursos 

tecnológicos e matemáticos de forma a transmitirem ideias visualmente poderosas: os 

segmentos orientados com determinado comprimento, direção e sentido simbolizam os 

deslocamentos dos dois amigos na ida e no regresso, associando-lhes ainda valores 

desconhecidos mas que exibem as relações existentes entre si (𝑥 e  
1

2
𝑥). Estes entes tecno-

matemáticos são novos objetos de conhecimento que espelham a forma como Beatriz 

passou a percecionar o modelo conceptual da situação. 

Continuou combinando texto com inserção de símbolos matemáticos formatados no 

Word. Com base neste esquema observou que 120𝑚 = 1,5𝑥 e que o comprimento total 

da rua era 3𝑥. Após indicar a soma entre as duas metades da rua, 𝐶𝑟𝑢𝑎 = 120 + 120, 

registou que o comprimento total era 240𝑚. Neste processo de composição da solução 

digital, recorrendo a recursos matemáticos, recursos do PowerPoint e do Word, Beatriz 
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explicou o seu raciocínio, sendo que o esquema se transformou num argumento visual a 

que a justificação escrita vai aludindo. 

Embora cansada, Beatriz acedeu ao apelo de recapitulação com base na solução digital: 

B: Hum, depois visto que o Afonso tinha andado 𝑥, então o Bernardo tinha 

andado 2𝑥, ou seja, duas setas. Depois passei ao regresso a casa. Aqui houve 

uma troca, a velocidade do Afonso passou a ser o dobro da do Bernardo. Hum, 

mas o Bernardo manteve a sua velocidade constante, ou seja, não mudou, e 

percorreu a mesma distância exatamente, portanto continua a ser 𝑥. Assim 

temos de fazer mudanças na do Bernardo, ou seja, ele passou a andar metade 

da sua velocidade e portanto andou metade da distância do Afonso, hum, que 

era meio 𝑥.  

E mais adiante, ainda com a forte referência ao esquema, conclui: 

B: Depois ao analisar o esquema […] conseguimos perceber que os 

120 metros são equivalentes a 𝑥 mais meio 𝑥. Então basta fazer as contas, 

para saber o comprimento basta juntar a [outra] metade, porque a rua tem 3𝑥 

de comprimento. 

De forma sintética, a atividade de resolução-e-expressão do problema ficou marcada pelo 

uso de esquemas para testar pares de números, pela apropriação das relações presentes no 

esquema facultado, pela construção de um esquema com medidas que fazem emergir a 

solução, e pela construção de um esquema digital em que as dimensões são suplantadas 

pelas legendas de natureza algébrica. A solução digital demonstra a sua capacidade de 

incorporar elementos descritivos, de organizar o aspeto gráfico pelo recurso a imagens, 

setas, linhas, cores, combinado com notas escritas, ou seja, usa representações visuais que 

permitem concretizar a natureza dinâmica da situação e construir uma ‘montagem’ 

expressiva da sua solução. 

 

Conclusões e considerações finais 

Com este estudo procurávamos compreender os usos que Beatriz faz dos recursos à sua 

disposição para resolver-e-exprimir problemas, com foco na forma como estabelece 

conexões entre conhecimento matemático e da tecnologia. Os dois momentos da atividade 

de Beatriz distinguem-se pela tecnologia usada: num primeiro momento, o papel e lápis; 

num segundo, o PowerPoint. Observámos que o pensamento matemático inicial pode ser 

ampliado e aprofundado quando é manifestado através do uso oportuno de tecnologias 

digitais, ainda que de índole generalista como um editor de apresentações.  

Os esquemas, tanto em papel e lápis como no PowerPoint, mostram-se fundamentais para 

resolver-e-exprimir e materializar as conexões estabelecidas pela jovem. Com efeito, 

Beatriz elaborou e/ou utilizou quatro tipos de esquemas: 

1) Os primeiros, da sua autoria, visavam dar sentido às condições do enunciado, mas 

não conseguiu implementar as viagens de regresso nem interpretar os resultados 

obtidos das sucessivas tentativas. A preocupação com a abordagem matemática 

(experiências com múltiplos de 120 e o mínimo múltiplo comum) revelou a primeira 

tentativa de relacionar os recursos disponíveis.  

2) O segundo, facultado pela investigadora, foi acomodado nos seus esquemas iniciais 

e nas experiências com números, permitindo compreender a relação entre velocidades 

e deslocamentos. Apesar de já ter coordenado os dois percursos, ainda não tinha obtido 
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a solução pois as dimensões do esquema não permitiam garantir o local exato de 

Bernardo na rua quando está a 120𝑚 de casa.  

3) O esquema ampliado, que envolveu mobilizar conhecimentos sobre os esquemas e 

experiências anteriores, passou a ter dimensões que facultaram a compreensão de que 

a distância que falta percorrer ao Bernardo é metade do comprimento total da rua. A 

análise deste esquema permitiu encontrar a solução para aquele caso particular e ainda 

perceber a possibilidade da sua generalização.  

4) O esquema digital, no PowerPoint, visava exibir a generalidade da solução com 

recurso à linguagem simbólica: formalizou as suas constatações através do uso de uma 

variável e da sua associação a uma seta com um comprimento aproximado e, a partir 

daí, trabalhou algebricamente as relações existentes entre os dois percursos.  

As conexões entre as experiências com números e os esquemas construídos com papel e 

lápis permitiram aprofundar a compreensão das relações entre as três condições do 

problema, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo conceptual da solução, 

embora numa atividade de matematização horizontal. A necessidade de construir um 

esquema digital impeliu uma interligação entre conhecimento matemático (relações 

algébricas, resolução de equações) e conhecimento tecnológico (PowerPoint, Word, 

Internet) que conferiram robustez e formalismo ao modelo conceptual, transformando-o 

num autêntico modelo matemático, já numa matematização vertical. Ficou patente uma 

progressão da matematização que Beatriz efetuou na sua abordagem e que é 

intrinsecamente apoiada pelos recursos tecno-matemáticos desenvolvidos no decurso 

dessa atividade: os esquemas em papel e lápis e os esquemas digitais. É ainda de notar 

que esta matematização vertical é evidenciada pelo facto de Beatriz não recorrer às 

potencialidades do PowerPoint que, facilmente, lhe permitiriam definir setas com 

comprimentos iguais ou proporcionais. O recurso ao formalismo da linguagem algébrica 

mostra que o que conta no esquema é o rigor e correção da linguagem matemática.  

Este caso mostra que os recursos usados ao longo do processo de resolver-e-exprimir o 

problema determinam o grau de profundidade do modelo conceptual desenvolvido. À 

medida que os recursos tecno-matemáticos vão sendo apropriados, permitindo a Beatriz 

pensar-com-esquemas, e estes se tornam mais independentes de dimensões concretas, o 

modelo evolui para um grau de abstração maior. À semelhança do defendido na literatura, 

esta progressão ao nível do pensamento tecno-matemático está ancorada na relação de 

simbiose entre as capacidades matemáticas da jovem e a sua habilidade em perceber as 

possibilidades de ação com os recursos que utiliza, isto é, naquilo que designamos por 

fluência tecno-matemática.  

A fluência tecno-matemática de Beatriz surge da atividade de resolver-e-exprimir o 

problema e da correspondente necessidade de produzir uma solução tecno-matemática, o 

que a leva a perceber formas úteis de combinar conhecimentos sobre a tecnologia (inserir 

imagens, setas, linhas; formatar legendas, cores) com conhecimentos matemáticos 

(múltiplos, mmc, incógnitas, relações algébricas, resolução de equações). Essa utilização 

simultânea e conectada de conhecimentos matemáticos e tecnológicos visa aprofundar a 

sua compreensão dos problemas para formular uma conjetura sobre a solução e ainda para 

ensaiar uma justificação ou uma prova matemática. Embora o modelo conceptual 

desenvolvido brote da observação de casos particulares, é a transformação da solução 

mediante tecnologias digitais expressivas que desencadeia um afastamento do concreto 

assente na busca de uma explicação matemática da solução. 
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Em suma, a introdução de tecnologias digitais na atividade de resolução-e-expressão de 

problemas de Beatriz permite uma reapreciação da situação de um ponto de vista tecno-

matemático (o ver), conjugando conceitos e procedimentos matemáticos e conhecimento 

da tecnologia (o fazer) para produzir uma solução que encerra um discurso tecno-

matemático (o exprimir).  
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As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 

2016), no âmbito da Geometria, destacam a orientação espacial e a visualização espacial 

como um dos tópicos a trabalhar no domínio da Matemática, a respeito do pensamento 

espacial. 

O pensamento espacial pode ser entendido como o modo como percebemos a forma e o 

espaço, desempenhando um papel fundamental na estruturação do pensamento, visto ser 

a forma pela qual nos orientamos e manipulamos o espaço que nos rodeia. É uma das 

componentes fundamentais da aprendizagem da matemática na Educação Pré-escolar. 

Crianças com grande sentido espacial apresentam melhor desempenho em matemática 

(Clements & Sarama, 2007), o que se justifica pelo facto de muitos conceitos matemáticos 

envolverem uma dimensão visual (Clements & Battista, 1992; Clements & Sarama, 

2007). Aliás, é reconhecido que as ideias matemáticas das crianças saem beneficiadas 

quando os educadores conseguem ligar conceitos e processos que envolvem o número a 

estruturas espaciais (Baroody, Clements, & Sarama, 2019; Clements & Sarama, 2007). 

Oportunidades de aprendizagem de elevada qualidade podem emergir de experiências 

formais e informais conduzidas no pré-escolar (Frye et al., 2013). É já reconhecido que 

as crianças pequenas possuem um conhecimento informal do espaço que as rodeia e que 

alicerça a aprendizagem formal da geometria. Cabe ao educador fomentar a discussão de 

ideias, dando oportunidades para as crianças criarem e explorarem as suas próprias ideias. 

As experiências do quotidiano das crianças, enquanto brincam e exploram, são 

extremamente poderosas, facilitadoras da promoção de experiências enriquecedoras na 

matemática (Frye et al., 2013; English, 2016). Particularmente no caso do pensamento 

espacial, estas experiências podem ser veículo de exploração da posição relativa no 

espaço. 

Este estudo pretende compreender o pensamento espacial de crianças da Educação Pré-

escolar com o propósito de desenvolver a posição relativa. Pretende responder a duas 

questões: 1) Quais os conhecimentos prévios das crianças quanto à posição relativa no 

espaço?; e 2) Como reconhece a criança a posição relativa no meio envolvente? 
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Realizou-se um estudo de natureza interpretativa de caráter qualitativo, na modalidade de 

estudo de caso do grupo turma (Bogdan & Biklen, 2011; Yin, 2010), procurando 

descrever o comportamento das crianças no seu ambiente natural, na resolução de 

determinados problemas. Participaram no estudo um grupo de 25 crianças com idades 

compreendidas entre os 3 e os 5 anos, de um jardim-de-infância da rede pública de Braga, 

Portugal. 

Conduziu-se uma intervenção de 8 sessões no âmbito da posição relativa no espaço, tendo 

abordado as seguintes componentes: dentro/fora; em cima/baixo; à frente/atrás; ao lado; 

esquerda/direita. Em cada sessão foi apresentada uma tarefa ao grupo de crianças para 

explorar diferentes componentes da posição relativa no espaço. A Tabela 1 resume as 

tarefas propostas às crianças. 

 

Tabela 6: Exemplos de tarefas apresentadas às crianças - posição relativa no espaço. 

Tarefa Descrição 

“Ao lado de…” 

Discussão em grande grupo, explorando as noções espaciais, 

utilizando vários referentes (as crianças, objetos da sala, etc.). 

Exploração do conto e música alusivos ao tema natalício em 

exploração pelo grupo: Rodolfo a Rena de Nariz Vermelho. 

Criação de uma dança alusiva ao tema, explorando as noções 

espaciais. 

“Ao lado de…” 
Discussão em grande grupo, explorando as noções espaciais, 

utilizando vários referentes (as crianças, objetos da sala, etc.). 

“Ao lado de…” 

Exploração do Jogo: “Onde Está?”. O jogo consiste em 

questões relativas às noções espaciais, nas quais as crianças 

identificam as mesmas e justificam as suas escolhas. Ex: 

“Consegues encontrar um objeto que esteja ao teu lado?”. 

“Esquerda e 

Direita” 

Discussão em grande grupo, explorando as noções espaciais, 

utilizando vários referentes (as crianças, objetos da sala, etc.). 

Exploração do Jogo: “Onde Está?”. O jogo consiste em 

questões relativas às noções espaciais, nas quais as crianças 

identificam as mesmas e justificam as suas escolhas. Ex: 

“Consegues identificar quem está sentado à tua direita?”. 

“Ao lado de 

/Esquerda e 

Direita” 

Discussão em grande grupo, explorando as noções espaciais, 

utilizando vários referentes (as crianças, objetos da sala, etc.). 

Criação de uma música e dança alusiva às explorações do 

grupo ao longo da semana, abordando as noções espaciais. 

 

Recorreu-se a tarefas de resolução de problemas e a jogos. As tarefas permitiram explorar 

a posição relativa no espaço aliada à linguagem e às expressões (motora, musical, 

plástica). Ao longo das sessões, as tarefas assumiram caráter de resolução individual, mas 

também em grande grupo. A sua implementação foi ajustada ao grupo ao longo das 

sessões.  
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Todas as sessões foram implementadas na sala das crianças e dinamizadas pela educadora 

e investigadora, uma das autoras deste póster, durante um semestre. A recolha de dados 

foi realizada com recurso a registos de gravação áudio e vídeo, registos das produções 

das crianças e notas de campo da investigadora. 

Neste póster analisam-se as reações das crianças apenas às noções de “frente/atrás”, “ao 

lado” e “esquerda/direita”. Os resultados mostram que as noções espaciais exploradas 

eram desconhecidas das crianças, excetuando ‘ao lado’. As noções ‘frente/atrás’ e ‘ao 

lado’ mostraram-se intuitivas para as crianças, não havendo dificuldade em associar o 

termo à posição no espaço. Já os termos ‘esquerda/direita’ demoraram mais tempo a 

consolidar. A Figura 1 mostra o grupo na resolução da tarefa de discussão proposta 

relativa à iniciação da exploração “Ao lado de”. 

 

Figura 39. Discussão sobre "Ao lado de…". 

 

A Figura 2 mostra as crianças na exploração das noções “Esquerda e Direita” e resolução 

do jogo “Onde Está?”, neste caso: “Onde está o nosso braço direito?”. 

 

Figura 2. Discussão e Jogo sobre "Esquerda e Direita". 

 

A Figura 3 mostra as crianças na interpretação da dança “Marcha Soldado” relativa à 

revisão de todos os conceitos e noções espaciais abordadas ao longo das sessões. 
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Figura 3. Dança de exploração de noções espaciais "Marcha Soldado". 

Os resultados sugerem ainda melhorias na capacidade de descrição da localização de 

objetos e de pessoas; melhoria da perceção de posição no espaço; e ainda melhoria da 

comunicação matemática das crianças. Contudo, muitas crianças manifestaram 

dificuldade com os conceitos “esquerda/direita”. 

Concluiu-se que a dinamização de práticas focadas na posição relativa no espaço, em 

conexão com a expressão musical ou com a expressão motora, parece poder ajudar as 

crianças na construção das noções de “frente/atrás”, “ao lado” e “esquerda/direita. Neste 

póster apresentar-se-ão resultados do estudo realizado e discutir-se-ão as implicações 

educacionais do mesmo. 
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Neste trabalho apresentamos uma discussão de resultados parciais obtidos em uma 

investigação sobre propriedades de quadriláteros com o uso do celular inteligente 

(smartphone) realizada por oito estudantes de 15 a 16 anos de idade. Mais 

especificamente, discutimos as definições de trapézio elaboradas pelos participantes após 

a construção desse quadrilátero no aplicativo GeoGebra para celular.  

Discussões sobre o papel de tecnologias têm sido realizadas cada vez mais 

frequentemente por educadores brasileiros e internacionais nos últimos anos. Apesar 

disso, o ensino nas salas de aula brasileiras não tem participado tão ativamente das 

transformações propostas e há um “descompasso entre a integração das tecnologias no 

ambiente escolar e a prática das aulas de Matemática para estudantes” (Javaroni, 

Zampieri, & Oliveira, 2014, p. 970). Pesquisadores apontam que uma das possíveis 

causas para isso é a precarização das salas de informática. Para Borba, Scucuglia e 

Gadanidis (2014), uma alternativa para superar essas dificuldades seria fazer utilização 

do celular em sala de aula, mas sustentam que as maneiras e os limites desse uso devem 

ser discutidos. Borba (2012) diz que os smartphones são tecnologias que já fazem parte 

de vários coletivos de seres humanos-com-mídias e é acessível para diferentes grupos 

sociais.  
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Com esta investigação pretende-se analisar a inserção de aplicativos de Matemática nos 

processos de ensino e de aprendizagem desta disciplina, explorando mais especificamente 

o estudo dos quadriláteros notáveis, o levantamento de conjecturas e a construção de 

definições em Geometria. Para isso, foi desenvolvida e aplicada uma sequência de 

atividades para oito estudantes de 15 a 16 anos de idade. Os participantes foram 

selecionados por terem bom desempenho na disciplina de Matemática e trabalharam em 

duplas durante as atividades, que foram divididas em três encontros, cuja duração foi de 

uma hora e meia cada e aconteceram fora do horário das aulas regulares na instituição de 

ensino em que os participantes estudam. As atividades foram respondidas em fichas 

fornecidas pelos pesquisadores e foi instalado nos celulares dos participantes o aplicativo 

AZ Screen Recorder, que captura as telas dos celulares e grava o áudio das conversas. 

Esses são os materiais utilizados na avaliação dos estudantes.  

Uma das principais atividades relacionadas ao ensino de Matemática na atualidade está 

em fazer com que estudantes da escola básica entendam a necessidade de se provar as 

afirmações matemáticas. Segundo Guerato (2016), estudantes costumam questionar 

professores sobre o porquê se demonstrar resultados geométricos, posto que estes lhes 

parecem óbvios ou facilmente verificáveis empiricamente. De Villiers (2001) coloca e 

responde a questão: que funções tem a demonstração na própria Matemática que podem 

ser utilizadas na sala de aula para tornar a demonstração mais significativa para os alunos? 

Ele destaca que uma demonstração não pode ser encarada apenas como uma forma de 

convencer incrédulos de que um teorema é verdadeiro e defende que, mais relevante do 

que provar uma conjectura, são as tentativas de fazê-lo, pois estas podem fomentar a 

elaboração de novas conjecturas e favorecer o desenvolvimento da Matemática. 

Considera ainda que existem diferentes níveis de rigor envolvidos nos processos de prova 

e define algumas funções para uma demonstração, como: verificação, explicação, 

comunicação, descoberta, sistematização, comunicação e desafio intelectual.  

As ideias colocadas por De Villiers são consideradas na elaboração das atividades 

aplicadas aos estudantes. Na atividade aqui apresentada, foi proposto aos participantes 

que fizessem a construção de um trapézio no aplicativo GeoGebra para celular usando 

seus conhecimentos para, em seguida, definir esse quadrilátero. Uma das quatro duplas 

não soube diferenciar, no GeoGebra, ‘desenho’ de ‘construção’ e precisou ser orientada 

a realizar a construção, as demais obtiveram êxito. A análise dos protocolos revelou que 

as definições apresentadas pelos participantes carecem de precisão em relação aos 

elementos que formam um trapézio e estão carregadas de propriedades alheias a essa 

definição. Entendemos que isso pode ter ocorrido pelo fato de que o aplicativo GeoGebra 

possibilita a observação de várias propriedades da figura, de modo que os participantes 

baseiam-se nessas propriedades para definir o quadrilátero, sem perceber que elas são 

decorrentes da definição. Isso pode caracterizar uma influência do uso do aplicativo na 

elaboração da definição dada pelos participantes. De maneira geral, a atividade 

apresentou potencial para colocar em discussão o que é uma definição em Matemática e 

explorou atividades de verificação, explicação e comunicação propostas por De Villiers 

(2001). Além disso, também se mostrou adequada para promover um refinamento das 

ideias que os estudantes trazem sobre definições de quadriláteros.  
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Segundo o referencial dos estudos internacionais do PISA, os verbos formular, utilizar e 

interpretar traduzem os processos essenciais que os alunos executam na resolução de 

problemas contextualizados (OECD, 2013). Formular problemas é um processo 

associado ao reconhecimento de oportunidades para aplicar e usar a matemática perante 

uma situação real. Requer a capacidade de transformar a situação de modo a que esta seja 

possível de tratar, estruturar, investigar e representar matematicamente. Impõe ainda a 

necessidade de fazer suposições simplificadoras da situação.  

Alguns tipos de problemas, designadamente tarefas de modelação matemática, parecem 

ajustar-se a estes requisitos. Para alguns autores (e.g. Albarracín & Grogorió, 2015; 

Arlebäck, 2009), há um tipo especial de tarefas de modelação matemática que é 

constituído pelos problemas de Fermi. São problemas que apresentam uma questão do 

mundo real cujo propósito consiste em fazer uma estimativa plausível que pode ser 

alcançada mediante o estabelecimento de pressupostos e de uma simples cadeia de 

raciocínios. Um exemplo surge nos princípios orientadores do PISA 2003 e é apresentado 

como o problema do Concerto de Rock (OECD, 2003). O problema coloca a situação de 

um concerto de rock realizado num campo retangular com dimensões dadas, com a 

lotação esgotada. Pede-se uma estimativa do número de pessoas que assistiram ao 

concerto de pé. 

 

Ärlebäck (2009) enuncia um conjunto de características presentes nos problemas de 

Fermi, que os tornam interessantes e merecedores de atenção:  

i) são acessíveis e podem ser abordados por todos os alunos;  

ii) podem ser resolvidos em diferentes níveis de escolaridade, com diferentes 

níveis de complexidade;  

iii) não exigem conhecimentos matemáticos especializados;  

iv) são baseados em situações do mundo real;  

v) apresentam geralmente insuficiência de dados;  
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vi) exigem a recolha de informação e o estabelecimento de relações entre 

condições e elementos da realidade;  

vii) favorecem a discussão em torno de diferentes estratégias e soluções;  

viii) os alunos desenvolvem uma diversidade de competências ao trabalharem 

sobre o problema. 

Relativamente à última das caraterísticas apontadas por Ärlebäck, interessa-nos salientar 

uma das competências fundamentais que lhes está associada: a formulação de problemas. 

Considerada como um das capacidades de elevado nível cognitivo, a formulação de 

problemas tem sido alvo de investigação, tanto pela sua forte relação com a resolução de 

problemas como pela sua relevância no âmbito da criatividade matemática. A formulação 

de problemas pode abranger tanto a geração de problemas novos como a reformulação de 

problemas anteriores (Silver, 1994, 2013; Cifarelli & Cai, 2005). Assim, a formulação de 

problemas pode ocorrer antes e durante a resolução de um problema, podendo incluir a 

criação de extensões ou variações de um problema ou, ainda, a sua transformação num 

novo problema ou sub-problema que se torna o foco da atividade. Está, pois, relacionada 

com a elaboração de um plano em que se decompõe um problema em sub-problemas, 

criando uma cadeia de sub-objetivos para chegar à resolução do problema maior (Silver, 

1994).     

Objetivo e metodologia 

Os problemas de Fermi foram apresentados e discutidos no contexto de um projeto de 

formação e acompanhamento de professores de Matemática do ensino básico, a decorrer 

na Região Autónoma dos Açores. Os professores foram desafiados a propor aos seus 

alunos problemas desse tipo. As resoluções foram recolhidas e analisadas no grupo de 

formação. Para este artigo selecionámos as resoluções dos alunos de uma turma de 7.º 

ano ao seguinte problema: 

Quantos litros de água são gastos, por ano, em tua casa com as descargas do autoclismo? 

Apresenta o teu raciocínio de forma clara, indica todos os cálculos que efetuares e as 

justificações necessárias. 

O objetivo do estudo foi o de perceber como o processo de formular problemas está 

relacionado com o estabelecimento de pressupostos na resolução de um problema de 

Fermi. O estudo é qualitativo e baseou-se na análise das resoluções escritas dos alunos e 

das suas discussões, registadas em notas da professora. Na análise, foram identificadas e 

relacionadas as instâncias de formulação de problemas e de estabelecimento de 

pressupostos nas resoluções dos alunos. 

Resultados e conclusão 

Apresentaremos, neste póster, alguns dos resultados obtidos. Destacaremos que o 

problema de saber o volume de água usada no autoclismo durante um ano foi 

sucessivamente decomposto nos seguintes sub-problemas, à medida que os alunos iam 

pensando sobre a situação: 

P1 - Qual é a capacidade do autoclismo, em minha casa? 

P2 - Quantas vezes é o autoclismo descarregado, por semana? 

P3 - Quantas semanas, por ano, é utilizado o autoclismo?  

Estes sub-problemas, para além de terem incitado a interpretação da situação real e de 

gerarem oportunidades de aplicar e usar a matemática, surgiram em estreita conexão com 

o estabelecimento de pressupostos, como se ilustra na Figura 1. 
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Figura 1. Esquema ilustrativo da interligação entre formulação de sub-problemas e 

fixação de pressupostos. 

Os resultados sugerem que os problemas de Fermi, para além das caraterísticas que lhes 

são geralmente atribuídas, cumprem um papel importante no desenvolvimento da 

capacidade de formulação de problemas. Tal formulação ocorre em interligação com as 

sucessivas interrogações que a situação real suscita, tornando primordial o 

estabelecimento de pressupostos. No que se refere ao estabelecimento de conexões, os 

resultados sugerem ainda que os problemas de Fermi constituem tarefas ricas porque 

permitem envolver várias áreas disciplinares e diversas competências propostas no Perfil 

dos Alunos (Martins et al., 2017), assim como implicam criar múltiplas conexões entre a 

matemática e a realidade, associadas ao processo de modelação matemática.  
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Quando falamos em conexões matemáticas, do ponto de vista das aprendizagens dos 

alunos, falamos em ligações da matemática com situações da vida quotidiana e com outras 

áreas do saber (música, natureza, literatura, tecnologia, etc.), mas também falamos em 

ligações entre conceitos e processos matemáticos. É a riqueza e extensão das conexões 

estabelecidas que está na base de uma aprendizagem matemática com compreensão 

(NRC, 2001).  

O estabelecimento de conexões é o que permite aos alunos construir, de forma integrada, 

novos conhecimentos ancorados em conhecimentos existentes (Vale & Pimentel, 2010). 

“É impossível entender um conceito novo sem o relacionar com conceitos anteriores, sem 

elementos de mediação, sem analogias, pontes, metáforas, contextos, experiências” 

(Carreira, 2010a, p. 1). Na verdade,  

os estudantes obtêm um conhecimento mais profundo e duradouro, assim 

como desenvolvem a curiosidade e a criatividade, quando se realçam as 

conexões entre as ideias matemáticas que estão a ser trabalhadas e os 

conhecimentos matemáticos já adquiridos, e também os da vida de todos os 

dias. (Vale & Pimentel, 2010, p. 33)  

Quer as recomendações internacionais, quer nacionais, para os currículos de matemática 

têm, de um modo geral e recorrentemente, enfatizado o valor das conexões matemáticas 

como essenciais para promover uma aprendizagem matemática rica e significativa para 

os alunos (e.g., MES, 2006a, 2006b; NCTM, 2000, 2007; NRC, 2001; ME, 2007), 

combatendo, ao mesmo tempo, perspetivas sobre o que é ensinar e aprender matemática 

“que degeneram em resultados indesejáveis – compartimentação, fragmentação, 

isolamento, mecanização, incompreensão” (Carreira, 2010b, p. 13). Ora, compete ao 

professor proporcionar aos alunos um ambiente de aprendizagem, em que as conexões 

matemáticas estejam subjacentes à atividade matemática por eles desenvolvida, 

ajudando-os, assim, a construir conhecimento matemático com significado. Isto leva-nos 

a deter a nossa atenção nos domínios das práticas e da formação de professores, inicial 

ou contínua, que, desde há muito, constituem os campos de investigação para muitos 

educadores matemáticos nacionais e estrangeiros. 
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Pensar em conexões nestes domínios pode levar-nos a vários destinos. Podemos falar de 

práticas letivas que promovem o estabelecimento, pelos alunos, de conexões matemáticas 

de diversos tipos – entre tópicos matemáticos, entre a matemática e outras áreas do saber, 

ou entre a matemática e a realidade, mas também conexões entre representações 

matemáticas, ou entre abordagens diferentes à resolução de problemas, por exemplo. 

Podemos falar de práticas de formação que incidem nas conexões entre a investigação 

educacional e a prática letiva, ou que fomentam as conexões entre dimensões do 

conhecimento profissional do professor, etc.  

Este grupo de discussão agrega uma coleção de comunicações, orais e em poster, que 

relatam estudos focados nas múltiplas formas de estabelecer conexões, tendo como pano 

de fundo as práticas e os contextos de formação inicial ou contínua de professores que 

ensinam matemática. O grupo organiza-se em três momentos de discussão. Num primeiro 

momento, combinam-se três investigações centradas nos professores. Isabel Velez, 

Lurdes Serrazina e João Pedro da Ponte analisam as ações de duas professoras do 3.º 

ano de escolaridade para compreender como elas promovem, nos alunos, o 

estabelecimento de conexões entre diferentes representações matemáticas, centrando-se 

nos momentos de discussão coletiva de aulas de natureza exploratória, uma vez que estes 

são momentos propícios ao estabelecimento de conexões matemáticas de vária ordem. 

Após o trabalho autónomo dos alunos de duas turmas num problema que lhes foi proposto 

pelas respetivas professoras, os autores destacam como a diversidade de representações 

usadas pelos alunos parece influenciar as ações das professoras durante a discussão 

coletiva: a uma maior diversidade de representações está associada uma maior facilidade 

em evidenciar as conexões existentes entre essas representações; a uma menor 

diversidade de representações estão associadas ações de informar e conduzir. As próprias 

dinâmicas de discussão coletiva das duas professoras também parecem influenciar as suas 

ações que, por sua vez, influenciam as conexões que os alunos poderão estabelecer: ao 

foco na discussão simultânea de três respostas distintas está associado o estabelecimento 

de conexões entre representações, apoiado em perguntas de inquirição; ao foco na 

discussão de uma resolução incompleta, está associada a condução do aluno à resposta 

correta, apoiada em perguntas de confirmação. No entanto, embora de formas diferentes, 

ambas as professoras promoveram o estabelecimento de conexões entre representações, 

buscando uma progressiva valorização das representações icónicas para as representações 

simbólicas.  

Ana Paula Jahn, Nélia Amado e Susana Carreira trazem-nos um estudo em que 

procuram conhecer como os professores de Matemática, ao nível do ensino básico, 

aderem à exploração de tarefas desafiadoras envolvendo o uso de ambientes de geometria 

dinâmica e objetivando o estabelecimento de conexões entre a geometria e a realidade. O 

estudo é realizado no contexto de duas ações de formação de curta duração, uma realizada 

em Portugal e outra no Brasil. Reconhecendo as tarefas propostas na formação como indo 

ao encontro do que os documentos curriculares de referência advogam, os professores, 

contudo, enfrentam dificuldades na sua implementação em sala de aula. A falta de 

recursos tecnológicos nas escolas e a falta de familiaridade dos alunos com o software 

são os motivos mais frequentemente apontados pelos professores para as dificuldades em 

levar para a sala de aula tarefas semelhantes às trabalhadas na formação. O estudo 

permitiu ainda realçar as vantagens em conectar recursos físicos e digitais na resolução 

de problemas, em particular de tarefas de modelação em que as ligações da geometria à 

realidade ficam evidentes. 

Por fim, Rosa Tomás Ferreira e Bernardino Castro partilham os resultados 

preliminares de uma investigação realizada em Timor-Leste, com professores de 
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matemática do 3.º ciclo do ensino básico, acerca do papel que os manuais escolares podem 

desempenhar na promoção do estabelecimento de conexões entre a matemática escolar e 

a matemática do dia-a-dia. Timor-Leste vive atualmente um grande dinamismo ao nível 

do desenvolvimento curricular, desafiando os professores a promoverem uma 

aprendizagem matemática relevante e significativa para os seus alunos. Assim, de modo 

a complementar o manual único do aluno, o Ministério da Educação timorense lançou o 

manual prátika (METL, 2015), com propostas de tarefas exploratórias ou problemáticas, 

contextualizadas em situações familiares e culturalmente relevantes para os alunos, que 

devem servir de apoio a uma abordagem exploratória do processo de ensino-

aprendizagem (Oliveira, Menezes, & Canavarro, 2013; Ponte, 2005). Os autores 

procuraram perceber como é que os professores de três escolas com organizações 

diferentes do município de Dili perspetivam o manual prátika, como o articulam com o 

manual do aluno, que dificuldades encontram nesse processo e como as procuram 

ultrapassar. Os resultados sugerem várias áreas de intervenção necessária ao nível da 

formação contínua, sobretudo no que toca à ampliação do conhecimento matemático dos 

professores, uma vez que este fator condiciona significativamente a qualidade das 

experiências matemáticas proporcionadas aos alunos; em particular, condiciona o 

potencial das tarefas do manual prátika para apoiarem uma aprendizagem da Matemática 

com uma ligação forte ao quotidiano dos alunos. Outra área de intervenção na formação 

contínua diz respeito à necessidade de os professores compreenderem o que está 

envolvido numa abordagem exploratória de ensino, em particular focando as conexões da 

matemática escolar com a matemática do quotidiano, para que aquela se torne mais 

relevante, útil e motivadora para os alunos. 

Os trabalhos apresentados no segundo momento deste grupo de discussão configuram-se 

em contextos de práticas de formação inicial de professores que ensinam Matemática e 

das perspetivas dos professores sobre currículo. O trabalho de Etienne Lautenschlager 

e Alessandro Ribeiro toca um aspeto polémico na formação inicial de professores e que 

se prende com a distância entre a matemática trabalhada no âmbito da formação inicial e 

a matemática que se irá ensinar, ou seja, a matemática escolar. É muito vincada a perceção 

dos jovens professores de que nada do que aprenderam nos cursos de matemática (no 

ensino superior) os ajuda a aprender a ensinar (Lampert & Ball, 1998), e existem também 

fortes evidências de que a formação inicial de professores não tem conseguido que estes 

trabalhem, em sala de aula, com vista a promover, nos alunos, uma aprendizagem da 

matemática com compreensão (Ponte & Chapman, 2008). Centrando-se nos conceitos de 

anel e polinómio, os autores procuraram perceber que conexões são estabelecidas pelos 

futuros professores relativamente àqueles dois conceitos, com base na realização de 

tarefas de aprendizagem profissional, que serviram, entre outros propósitos, para 

aproximar a matemática escolar da matemática académica. Baseados no modelo do 

conhecimento especializado do professor de matemática, de Carrillo, Climent, Contreras 

e Muñoz-Catalan (2013), foram analisados os dados provindos de várias fontes. As 

experiências de formação proporcionadas aos futuros professores permitiram-lhes 

ampliar o seu conhecimento especializado, através da exploração de conexões entre os 

conceitos de anel e polinómio, estabelecendo também pontes entre a matemática escolar 

e a matemática académica. Os autores tecem ainda considerações sobre a necessidade de 

se repensar o ensino de conteúdos específicos de matemática nos cursos de formação 

inicial de professores de Matemática, tanto na seleção desses conteúdos como na forma 

de os explorar matematicamente, tendo em vista a profissão que escolheram. 
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Crhistiane Souza, Arlindo Souza Júnior e Fernando Barbosa investigam como os 

futuros professores de Matemática para a educação básica no Brasil estabelecem 

conexões matemáticas num ambiente mediado pela robótica educacional. Neste trabalho, 

a robótica educacional “envolve ou caracteriza-se como um ambiente de simulação real 

de aspectos da vida que proporciona aos envolvidos situações-problemas de diferentes 

magnitudes que devem ser superadas, com acertos, erros, até que se alcancem os objetivos 

desejados” (Barbosa, 2011, p. 30). O estudo envolveu dezasseis futuros professores num 

contexto de prática de ensino supervisionada em que a robótica educacional assumiu um 

papel relevante, tendo sido dada atenção aos kits LEGO® Mindstorms Education. Os 

participantes tiveram a oportunidade de contactar com esta tecnologia, de a usar para 

explorar conteúdos matemáticos, e de desenvolver situações de ensino da Matemática em 

que ela fosse um recurso central. Os futuros professores enfrentaram vários desafios neste 

processo, tanto no que diz respeito à aprendizagem da tecnologia, como no que se refere 

à exploração de conceitos e conexões matemáticas através das situações que lhes foram 

propostas. No entanto, com a ajuda dos kits LEGO, conseguiram estabelecer algumas 

conexões matemáticas e as situações de ensino desenhadas pelos participantes 

evidenciaram potencialidades em termos da exploração de conceitos matemáticos e suas 

conexões que é possível fazer com os alunos em contexto de sala de aula. A concretização 

dessas situações de ensino junto de alunos da educação básica afigura-se como um novo 

desafio, no qual o papel da robótica educacional é ainda um “segredo” a desvendar. 

Assumindo que os contextos de formação inicial de professores têm um papel relevante 

na construção do conhecimento profissional do professor, e que este conhecimento é 

central para a conceção e concretização de práticas de ensino que promovam o 

estabelecimento de conexões entre a matemática e outras áreas do saber, Cecília Costa, 

Joana Ribeiro e Susana Fontes investigaram os aspetos da construção do conhecimento 

profissional de uma professora estagiária durante a preparação de aulas de História e 

Geografia de Portugal (HGP) para o 5.º ano de escolaridade. A planificação das aulas 

envolveu a professora estagiária na conceção de materiais e pequenas tarefas matemáticas 

com o propósito de ajudarem os alunos a melhor compreenderem os assuntos de HGP. 

No entanto, ela manifestou dificuldades em reconhecer a presença e pertinência da 

Matemática neste contexto, tendo sido necessária a intervenção das supervisoras para que 

ela se apercebesse de como a Matemática poderia ser explorada, numa perspetiva de 

interdisciplinaridade, com a HGP de modo a melhorar as experiências de aprendizagem 

proporcionadas aos alunos em ambas as áreas do saber. 

Finalmente, no seu trabalho, Marcelo Dias procurou compreender os atos de currículo 

de uma professora de matemática do ensino básico. O autor focou a sua análise nas 

potencialidades da utilização das tecnologias digitais, no quadro das reformas curriculares 

mais recentes ocorridas em Portugal. A professora participante reconhece a importância 

e utilidade das tecnologias digitais no ensino da Matemática, que vão muito além dos 

efeitos motivadores nas crianças e jovens e das potencialidades que as tecnologias digitais 

têm para apoiar o desenvolvimento de atitudes positivas dos alunos face à Matemática. 

No entanto, realça o retrocesso que as mais recentes orientações curriculares portuguesas 

promovem a este respeito, e particular o Programa e metas curriculares de matemática 

para o ensino básico (Bívar, Grosso, Oliveira, & Timóteo, 2013), ao adiarem a 

possibilidade de recurso às tecnologias digitais apenas para os anos de escolaridade mais 

avançados. A professora destaca a importância das explorações matemáticas, por 

exemplo, que os alunos podem e devem realizar desde cedo apoiadas em recursos 

tecnológicos, para uma aprendizagem matemática mais significativa e melhor conectada 

a situações reais e familiares aos alunos. De facto, a professora alerta para que, enquanto 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

351 
 
 

os programas e metas curriculares de matemática, sejam para o ensino básico, sejam para 

o ensino secundário (Bívar et al., 2013, 2015), se focam na memorização e 

desenvolvimento de conhecimentos procedimentais, os mais recentes documentos 

curriculares portugueses, o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 

(Martins et al., 2017) e as Aprendizagens essenciais (DGE, 2018) dão ênfase ao 

desenvolvimento de competências variadas, interligadas e ambiciosas, entre as quais a 

resolução de problemas, o raciocínio matemático e a argumentação matemática. A este 

conjunto de orientações curriculares pouco ou nada compatível entre si, junta-se a 

Autonomia e flexibilidade curricular, como uma oportunidade para o trabalho com 

tecnologias digitais em contextos matemáticos e não matemáticos, estimulando, assim, o 

estabelecimento de conexões matemáticas pelos alunos. 

O último momento de apresentação e discussão de trabalhos deste grupo é inteiramente 

dedicado aos contextos da formação contínua do professor que ensina Matemática. 

Cristina Loureiro e José Pedro Regatão analisam as composições plásticas, em objetos 

Pop-Up diversos, elaboradas por educadoras do pré-escolar, no âmbito de uma iniciativa 

de formação contínua ancorada na valorização das experiências de aprendizagem 

interdisciplinares associando as Artes Visuais e a Matemática. Em particular, foram 

concebidas situações didáticas conducentes ao desenvolvimento de noções matemáticas 

ao nível das representações e da orientação espacial, numa abordagem interdisciplinar, 

situações essas que foram trabalhadas com crianças dos quatro aos seis anos. A 

estruturação espacial e a visualização foram elementos geométricos sempre presentes, 

tanto na planificação, como na execução dos trabalhos, elementos esses que conferiram 

riqueza às situações didáticas elaboradas, tanto do ponto de vista da Matemática, como 

do ponto de vista das Artes Visuais. No trabalho concreto com as crianças, o 

desenvolvimento da visualização surgiu associado ao desenvolvimento da capacidade de 

comunicar ideias oralmente, ideias essas tanto transversais como específicas da 

Matemática (em especial, da geometria) e das Artes Visuais. Os autores concluem ainda 

que a criação e construção de objetos Pop-Up se constituem como recursos didáticos 

importantes para o pré-escolar, promovendo a interdisciplinaridade. 

Num contexto de formação contínua de professores dos primeiros anos, Lilian Barboza 

e Alessandro Ribeiro procuraram compreender quais as potencialidades das tarefas de 

aprendizagem profissional para promover o estabelecimento de conexões entre os 

conhecimentos matemáticos e didáticos dos professores, enfatizando o significado do 

sinal de igual num quadro de desenvolvimento do pensamento algébrico. Sumariamente, 

as tarefas de aprendizagem profissional são recursos de formação de professores (inicial 

ou contínua), ancorados na exploração matemática e didática de tarefas matemáticas 

desafiantes, isto é, tarefas de natureza exploratória ou investigativa (no contexto desta 

investigação). Incluindo amostras de prática, nomeadamente sob a forma de transcrições 

de diálogos entre alunos enquanto resolvem tarefas matemáticas, produções escritas dos 

alunos e relatos de professores ou descrições sobre aspetos da prática letiva, as tarefas de 

aprendizagem profissional pretendem constituir-se também em fóruns de discussão e 

reflexão coletivas que permitam ampliar e mobilizar os conhecimentos matemáticos e 

didáticos dos professores. Os dados desta investigação evidenciam o papel das tarefas de 

aprendizagem profissional na ampliação do conhecimento matemático das professoras 

envolvidas, uma vez que estas mostraram atribuir ao sinal de igual um significado que 

vai além de operador, perspetivando-o como uma equivalência. Os dados sugerem 

também um papel importante das tarefas de aprendizagem profissional na ampliação dos 

conhecimentos didáticos das professoras participantes, evidenciada na compreensão das 
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potencialidades do trabalho dos alunos, em pequenos grupos, sobre tarefas matemáticas 

desafiantes, e na identificação, articulação e valorização de diferentes estratégias de 

resolução das tarefas. 

Todos os trabalhos incluídos neste grupo de discussão geram questões interessantes para 

reflexão e que esperamos possam ser discutidas durante o EIEM 2019. Aspetos como: i) 

que oportunidades, para potencializar o papel das conexões matemáticas numa 

aprendizagem com compreensão, se apresentam hoje em dia aos professores e como é 

que eles as agarram? ii) que papel podem ter os recursos (em sentido lato) como veículos 

para o estabelecimento de conexões matemáticas? iii) que características devem ter as 

iniciativas de formação, inicial ou contínua, para que as práticas de ensino dos professores 

possam promover o estabelecimento de conexões matemáticas, de variada ordem, pelos 

alunos? Etc. Estas e outras questões trarão, certamente, um dinamismo assinalável a este 

grupo de discussão, potenciado pela diversidade de temáticas das comunicações e de 

experiências e know-how dos autores envolvidos. 

 

Referências 

Barbosa, F. C. (2011). Educação e robótica educacional na escola pública: As artes do 

fazer. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. 

Bivar, A., Grosso, C., Oliveira, F., & Timóteo, M. C. (2013). Programa e metas 

curriculares de matemática do ensino básico. Lisboa: Ministério da Educação e 

Ciência 

Bivar, A., Grosso, C., Oliveira, F., Timóteo, M. C., & Loura, L. (2015). Programa e metas 

curriculares. Matemática A. Ensino secundário. Lisboa: Ministério da Educação e 

Ciência 

Carreira, S. (2010a). Conexões matemáticas – Ligar o que se foi desligando. Educação e 

Matemática, 110, 13-18. 

Carreira, S. (2010b). Conexões no ensino da matemática – Não basta vê-las, é preciso 

fazê-las! Educação e Matemática, 110, 1. 

Carrillo, J., Climent, N., Contreras, L. C., & Muñoz-Catalán, M. C. (2013). Determining 

specialised knowledge for mathematics teaching. In B. Ubuz, C. Haser & M. A. 

Mariotti (Eds.), Proceedings of the VIII Congress of the European Society for 

Research in Mathematics Education (CERME 8) (pp. 2985-2994). Middle East 

Technical University, Antalya, Turkey 

Direção-Geral de Educação (DGE, 2018). Aprendizagens essenciais. Acedido em 

7/11/2019, em https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais  

Lampert, M., & Ball, D. L. (1998). Teaching, multimedia, and mathematics. New York: 

Teachers College Press. 

Martins, G. O., Gomes, C., Brocardo, J., Pedroso, J. V., Carrillo, J., Silva, L., Encarnação, 

M. M., Horta, M. J., Calçada, M. T., Nery, R. V., & Rodrigues, S. (2017). Perfil 

dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Lisboa: Direção-Geral de 

Educação. 

Ministry of Education of Singapore (MES) (2006a). Mathematics syllabus: Primary. 

Singapore: Ministry of Education. 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais


EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

353 
 
 

Ministry of Education of Singapore (MES). (2006b). Mathematics syllabus: Secondary. 

Singapore: Ministry of Education. 

Ministério da Educação (ME) (2007). Programa de matemática do ensino básico. Lisboa. 

DGIDC. 

Ministério da Educação de Timor-Leste (METL). (2015). Manuál prátika matemátika: 

Ensinu básiku siklu tolu [Manual prático de Matemática: 3º ciclo do Ensino 

Básico]. Dili, Timore-Leste: METL. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards 

for school mathematics. Reston, VA: NCTM. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2007). Principles to actions: 

Ensuring mathematical success for all. Reston, VA: NCTM. 

National Research Council (NRC) (2001). Adding it up: Helping children learn 

mathematics. J. Kilpatrick, J. Swafford, & B. Findell (Eds.). Mathematics Learning 

Study Committee, Center for Education, Division of Behavioral and Social 

Sciences and Education. Washington, DC: National Academy Press. 

Oliveira, H., Menezes, L., & Canavarro, A. P. (2013). Conceptualizando o ensino 

exploratório da Matemática: Contributos da prática de uma professora do 3.º ciclo 

para a elaboração de um quadro de referência. Quadrante, 12(2), 29-53.  

Ponte, J. P. (2005). Gestão curricular em matemática. In Grupo de Trabalho em 

Investigação (GTI, Ed.), O professor e o desenvolvimento curricular (pp. 11-34). 

Lisboa: Associação de Professores de Matemática. 

Ponte, J. P., & Chapman, O. (2008). Preservice mathematics teachers’ knowledge and 

development. In L. D. English (Ed.). Handbook of international research in 

mathematics education (2nd ed.) (pp. 225-263). New York: Routledge. 

Vale, I., & Pimentel, T. (2010). Padrões e conexões matemáticas no ensino básico. 

Educação e Matemática, 110, 33-38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

354 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

355 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES – GD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

356 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

357 
 
 

PROMOVENDO O ESTABELECIMENTO DE CONEXÕES DURANTE A 

DISCUSSÃO COLETIVA COM ALUNOS DO 3.º ANO  

 

Isabel Velez 

Unidade de Investigação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

velez@campus.ul.pt 

 

Lurdes Serrazina 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa  

lurdess@eselx.ipl.pt 

 

João Pedro da Ponte 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

jpponte@ie.ul.pt  

 

Resumo: Neste artigo, analisamos as ações de duas professoras do 3.º ano, Sandra e 

Sónia, com o objetivo de compreender como promovem nos seus alunos o 

estabelecimento de conexões entre diferentes representações matemáticas. Focamos a 

análise dos dados no momento de discussão coletiva, pois este é um momento 

privilegiado para evidenciar as conexões efetuadas entre as diversas representações. Os 

dados foram recolhidos através da observação participante apoiada pela gravação vídeo 

da aula e das produções escritas dos alunos e a sua análise foi realizada através de análise 

de conteúdo. De forma geral, as professoras dão primazia ao estabelecimento de conexões 

entre representações de forma a converter as representações icónicas em representações 

simbólicas. 

 

Palavras-chave: Representações; Conexões; 1.ºciclo; ações do professor. 

 

Introdução 

As representações matemáticas desempenham um papel importante na Matemática. 

Procurando concretizar a definição de representação, o NCTM (2007) refere que 

“representação” respeita ao processo de representar e ao mesmo tempo, ao produto 

resultante desse processo. Para compreender as representações matemáticas e conseguir 

relacioná-las, é importante estabelecer, progressivamente, conexões entre elas. Nesse 

processo, de acordo com o NCTM (2007), os alunos devem contactar gradualmente com 

diversas representações convencionais, utilizando representações matemáticas cada vez 

mais complexas com o decorrer da escolaridade. Na prática, no 1.º ciclo, os alunos 

utilizam representações que incluem os próprios dedos, materiais manipuláveis, 

diagramas bem como novos símbolos matemáticos. Para Stylianou (2010), as 

representações utilizadas pelos professores nos momentos de discussão podem promover 

a reflexão e também o surgimento de novas representações nos alunos. A autora indica 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

358 

 
 

que a apresentação de representações próprias pelos alunos enriquece a discussão, tendo 

o professor um papel fundamental no tipo de orientação e questionamento dos alunos. O 

objetivo desta comunicação é compreender como duas professoras promovem nos seus 

alunos o estabelecimento de conexões entre diferentes representações matemáticas. 

 

Representações 

Goldin (2008) define uma representação como “uma configuração que representa algo, 

de alguma forma”. Cada representação matemática está integrada num sistema 

representacional próprio, com regras, significados e normas aceites por um certo grupo 

social. Apenas através deste enquadramento é possível existir comunicação matemática, 

com a utilização de representações aceites por esse grupo. Para Goldin (2008), a 

compreensão da complexidade dos sistemas representacionais torna-se progressivamente 

mais difícil, na medida em que, com uma representação, podemos sempre estabelecer 

conexões com outras representações e com nuances de significado. Assim, o 

desenvolvimento dos sistemas representacionais de cada pessoa ocorre lentamente, sendo 

essencial comparar e estabelecer conexões entre uma nova representação e representações 

que já conhecemos. Só desta forma é possível compreender o significado da nova 

representação, para depois conseguir utilizá-la de forma adequada. Assim, é muito 

importante o estabelecimento de conexões entre as diversas representações. De acordo 

com Goldin (2008) e Goldin e Shteingold (2001) apesar de conhecermos uma 

representação, num determinado contexto, podemos sentir dificuldade em compreender 

o significado que lhe está associado noutro contexto. Goldin e Shteingold (2001) referem 

ainda que alunos que aparentemente aplicam com sucesso regras e definições 

matemáticas, podem estar apenas a reproduzi-las de memória sem compreenderem ou 

interpretarem o que representam. Face à existência de uma grande variedade de 

representações, Duval (2006) refere a existência de tratamentos ou de conversões. Assim, 

define tratamentos como alterações no mesmo tipo de representação e conversões como 

modificações de um tipo de representação para outro tipo diferente. 

Com o intuito de promover o estabelecimento de conexões entre diferentes 

representações, Thomas, Mulligan e Goldin (2002) recomendam que as tarefas a propor 

aos alunos: (i) lhes proporcionem a familiarização e o recurso a diferentes representações 

matemáticas; (ii) os consciencializem no que diz respeito à transformação de 

representações matemáticas, encorajando a sua discussão; e (iii) os tornem conscientes 

da natureza e do valor das representações matemáticas, em conjunto com as ideias de 

critério e de escolha da representação adequada. Por sua vez, Bishop e Goffree (1986) 

sugerem que os alunos criem e usem representações próprias e que os professores utilizem 

uma “linguagem mais comum”, enquanto recorrem a representações que os alunos já 

dominam, o que permite o estabelecimento de conexões entre representações, respeitando 

o ritmo dos alunos. Nesta comunicação, a partir dos autores referidos, consideramos cinco 

tipos de representações: (i) ativas (manipulação de objetos ou movimentos); (ii) pictóricas 

(desenhos próximos da realidade); (iii) icónicas (desenhos abstratos e esquemas); (iv) 

verbais (palavras); e (v) simbólicas (notação matemática). 

 

Prática letiva dos professores 

As práticas dos professores são caracterizadas por Saxe (1999) como atividades do seu 

quotidiano profissional, realizadas frequentemente. Schoenfeld (2000) dá especial 

atenção ao modo como os professores tomam decisões, as prioridades que definem, os 
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planos de ação que formulam e atende também ao modo como estes planos são ou não 

concretizados em sequências de ação. Ponte e Serrazina (2004) analisam as práticas dos 

professores e dividem-nas em três subcategorias: prática letiva (com influência direta na 

aprendizagem dos alunos), prática profissional na instituição e prática de formação. Por 

sua vez, relativamente à prática letiva, especificamente durante a realização de uma tarefa, 

Ponte, Nunes e Quaresma (2012) identificam quatro momentos: (i) apresentação, de curta 

duração, tem como objetivo promover a compreensão da tarefa pelos alunos, (ii) trabalho 

autónomo dos alunos em que o professor acompanha os alunos pela sala respondendo às 

perguntas dos alunos (iii) a discussão coletiva com toda a turma, em que os alunos 

apresentam os seus resultados, seguido do (iv) momento de síntese e sistematização. 

Assim, torna-se importante a análise das ações dos professores durante a sua prática. Pelo 

seu lado, Ponte, Mata-Pereira e Quaresma (2013) identificam quatro ações do professor 

durante a discussão coletiva da resolução de uma tarefa: (i) convidar; (ii) desafiar; (iii) 

apoiar ou guiar; e (iv) informar ou sugerir. Tendo por base os autores supracitados, 

elaborámos um quadro de análise onde relacionamos as ações dos professores com a 

atividade dos alunos, no que diz respeito ao trabalho com representações matemáticas na 

sala de aula (Tabela 1). Para a elaboração desta tabela, assumindo a influência mútua 

entre as ações do professor e a atividade dos alunos, enumerámos diferentes categorias, a 

partir das quais é possível analisar o comportamento de professores e alunos em sala de 

aula. Assim, na atividade dos alunos identificámos, quatro categorias: (i) 

produzir/escolher, em que os alunos determinam a representação que utilizarão na 

realização da tarefa; (ii) usar, em que os alunos utilizam e interpretam a representação 

que escolheram; (iii) transformar, em que os alunos estabelecem conexões entre a 

representação escolhida e outras representações adequadas para a realização da tarefa, o 

que possibilita a compreensão de outras representações, bem como de eventuais 

tratamentos e conversões; e (iv) refletir, em que os alunos sistematizam a informação 

mais relevante relativa à representação utilizada e à sua adequação na realização da tarefa. 

No que diz respeito às ações dos professores, de forma geral, nesta tabela podemos 

agrupar as diferentes categorias em três tipos: (i) desafiar ou pedir para interpretar, através 

das quais os professores possibilitam que os alunos ultrapassem as expetativas do 

professor; (ii) conduzir ou dar sugestões, em que os professores têm como objetivos 

orientar os alunos para uma atividade específica; e (iii) informar ou invalidar, em que 

através de indicações precisas, os professores condicionam a atividade dos alunos.  

 

Tabela 1. Ações dos professores relacionadas com a atividade dos alunos relativa a 

representações. 

Atividade dos alunos  

(relacionada com  

representações) 

Ações do professor 

Produzir/Escolher 

Privilegiar a escolha livre de representações 

Desafiar para a escolha de representações diferentes 

das conhecidas 

Dar sugestões sobre representações adequadas 

Sugerir explicitamente ou dar exemplos 
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Usar 

Desafiar para a utilização de uma representação 

Pedir para explicar ou interpretar uma 

representação  

Dar sugestões para salientar a utilização ou 

interpretação de uma representação  

Informar os alunos sobre a interpretação e 

utilização de uma representação 

(In)validar a representação escolhida pelos alunos 

Transformar 

Desafiar para o estabelecimento de tratamentos, 

conversões e conexões 

Conduzir ao estabelecimento de conexões 

Conduzir à identificação de tratamentos e 

conversões possíveis 

Informar sobre tratamentos e conversões 

Refletir 

Desafiar para a sistematização e avaliação das 

representações utilizadas 

Conduzir à sistematização de informação relevante 

e à avaliação do trabalho realizado 

Informar sobre aspetos relevantes e sobre a 

adequação das representações utilizadas 

 

Tipos de ações e de questionamento dos professores 

As características de cada professor são determinantes na forma como comunicam com 

os seus alunos, no modo como os questionam e na definição dos objetivos que definem 

para as ações que tomam. Assim, é importante compreender como se caracterizam as 

ações e o questionamento dos professores. Ponte e Serrazina (2000) referem que cabe ao 

professor gerir a participação dos alunos, pedindo-lhes que justifiquem e clarifiquem as 

suas ideias, sempre que o considerar necessário. Mason (2000) refere que as questões 

colocadas pelos professores são instrumentos pedagógicos que envolvem os alunos e 

avaliam a sua compreensão de ideias e técnicas. Assim, refere três objetivos no 

questionamento dos professores: (i) focalizar, em que o professor questiona os alunos 

focando-os num determinado aspeto; (ii) testar, em que o professor afere a compreensão 

dos alunos, o modo como articulam ideias e como estabelecem conexões e (iii) inquirir, 

em que o professor procura compreender o pensamento dos seus alunos e quais os aspetos 

que valorizam e desvalorizam. Para Mason (2000), este último objetivo é bastante difícil 

de atingir, principalmente quando se sabe previamente a resposta. Da mesma forma, Ponte 

e Serrazina (2000) enumeram três tipos de perguntas: (i) focalização, em que o professor 

orienta os alunos na realização da tarefa, (ii) confirmação, em que o professor procurar 

certificar-se de que os alunos sabem a resposta correta e (iii) inquirição, em que o 

professor procura compreender o processo de resolução da tarefa. Blosser (1975) refere 

que quando os professores conhecem o tipo de perguntas que podem fazer, conseguem 

desenvolver um questionamento mais diversificado. Assim, identifica quatro categorias 

de perguntas: (i) gerenciais, com o intuito de orientar os alunos; (ii) retóricas, usadas para 
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enfatizar uma ideia ou afirmação; (iii) fechadas, com um número limitado de respostas, 

sendo utilizadas para dar ao professor um feedback concreto sobre o conhecimento do 

aluno (iv) abertas, com um número abrangente de respostas possíveis, podendo ser usadas 

como promotoras na discussão coletiva e na formulação de hipóteses. Desta forma, a 

partir dos autores referidos, elaborámos uma tabela de análise relativa ao questionamento 

dos professores (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Tipos de questionamento do professor. 

Tipos de  

questionamento 
Tipos de perguntas Exemplos 

Focalização Perguntas retóricas Já vimos que temos o par AB, certo? 

 

Perguntas 

processuais 

Podem abrir na página…?  

 

 Perguntas 

orientadoras 
Então e se somasses?  

  

Confirmação Perguntas fechadas Com quantos ficamos se juntarmos 10? 

 Perguntas abertas Podemos resolver a tarefa de outra forma? 

Inquirição Perguntas abertas 
Concordas com a resposta do colega? 

Porquê? 

 

Nesta tabela, consideramos três tipos de questionamento dos professores, aos quais 

correspondem diferentes tipos de perguntas. Em primeiro lugar, o questionamento por 

focalização é utilizado com o intuito de ajudar o aluno a focar-se num determinado aspeto. 

Neste tipo de questionamento existem três tipos de perguntas: (i) retóricas, utilizadas para 

enfatizar uma ideia sem que se espere resposta por parte dos alunos; (ii) processuais, 

utilizadas com o intuito de dar instruções sobre um processo; e (iii) orientadoras, 

utilizadas para orientar os alunos de acordo com os objetivos e intenções do professor. 

Em segundo lugar, o questionamento por confirmação é utilizado pelo professor de forma 

a obter uma resposta do aluno e neste tipo de questionamento podem existir dois tipos de 

perguntas: (i) fechadas, em que só existe uma resposta possível; e (ii) abertas em que 

existem várias respostas possíveis. Por último, no questionamento por inquirição, os 

professores procuram conhecer os processos utilizados ou quando pretendem que os 

alunos encontrem processos alternativos. A este tipo de questionamento correspondem 

apenas as perguntas abertas, na medida em que existem muitas respostas possíveis e o 

professor desconhece a resposta que o aluno dará.  

 

Metodologia de investigação 

Este estudo usa uma abordagem qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994), 

tendo por base parte da investigação da primeira autora desta comunicação, realizada no 

âmbito da tese de doutoramento em que o objetivo era caracterizar a práticas dos 

professores durante a exploração de tarefas na sala de aula. Os participantes, que 

trabalhavam regularmente em conjunto, foram quatro professores do 3.º ano do 1.º ciclo 
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do ensino básico de uma escola no distrito de Lisboa. Os professores indicaram que era 

habitual a realização de tarefas no âmbito da resolução de problemas, mas consideraram 

que seria benéfico fazê-lo com maior regularidade, tendo em conta as necessidades e 

dificuldades que identificaram nos seus alunos (relacionadas com a noção de número e 

com as estratégias na resolução de problemas). Nesta comunicação analisamos apenas a 

interação de Sónia e de Sandra com as suas turmas (nomes fictícios), durante o momento 

de discussão coletiva da tarefa: “Numa peça de teatro, o João, o Pedro e o Ulisses queriam 

ser o rei. A Ana, a Inês e a Estrela disputaram o papel de rainha. Quantos pares de rei e 

rainha poderão ser formados?” Os dados foram recolhidos através da observação 

participante da primeira autora, apoiada pela gravação áudio e vídeo e posteriormente 

transcrita. Foram ainda recolhidas as produções dos alunos. Para a análise, recorreu-se à 

análise de conteúdo (Bardin, 1977), havendo um maior enfoque nas ações das professoras 

(Tabela 1) e no tipo de questionamento a que recorreram (Tabela 2).  

 

Discussão coletiva da tarefa – Turma de Sónia 

Durante a exploração da tarefa, Sónia procurou promover nos seus alunos a escolha livre 

de representações. No início da discussão coletiva, Sónia pede a Luís que apresente a sua 

resposta (Figura 1).  

 

Figura 1. Representação icónica utilizada por Sónia (esquema com representações 

icónicas e verbais). 

 

Sónia: . . . Luís. . . Quantos pares descobriste? 

Luís: Seis! 

Sónia: Seis… Quem é que descobriu mais pares? (alunos levantam o dedo no ar)… 

Luís … Quais são os teus pares? 

Luís: João e Ana… (indica os pares e Sónia regista-os no quadro) . . .  

Alunos: . . .  Professora eu sei mais!! … 

Sónia: . . . Vamos olhar para o primeiro rei… Temos o João (assinala-o no quadro 

com uma seta) com a Ana (assinala-a com uma seta)… E… Voltaste a fazer o par 

do João com a Inês… (assinala-a com uma seta) . . . Então e o João não pode fazer 

par com mais ninguém!? 

Luís e restantes alunos: Pode! 
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Luís: … Com a Estrela… 

Alunos: A Estrela!!  

Sónia: Porque é que tu não consideraste o João com a Estrela? Porque é que não 

fizeste esse par? 

Luís: Professora não me lembrei… 

Sónia: Não te lembraste? Mas agora… Parece-te bem que o João faça par com a 

Estrela? 

Luís: Sim… 

Sónia: Então vou acrescentar? (aluno assente com a cabeça). Então temos aqui sete! 

 

Sónia dá sugestões a Luís de forma a salientar a interpretação da representação utilizada 

pelo aluno, questionando-o através de perguntas de confirmação fechadas (“Quantos 

pares descobriste?”, “Então e o João não pode fazer par com mais ninguém?!?”). 

Paralelamente, recorre a representações verbais e a representações icónicas próprias 

(setas, cruzes e bolinhas) para representar os pares identificados pelo aluno. Quando Luís 

reconhece que a sua resposta está incompleta, identificando um par em falta, Sónia pede-

lhe para interpretar a representação que utilizou e questiona-o através de uma pergunta de 

inquirição (“Porque é que tu não consideraste o João com a Estrela?”), mas Luís não 

consegue explicar. Sónia prossegue: 

Sónia: . . . Então vamos continuar a olhar para os teus exemplos… . . . Vamos ao 

Pedro… E ele fez par com a Estrela (assinala-os com uma cruz)… E a seguir fez 

par com a Ana (assinala-os com uma cruz)… E o Pedro não pode fazer par com a 

Inês? 

Luís: Pode! 

Sónia: Também te voltaste a esquecer? Foi? (aluno assente com a cabeça) Então 

vou acrescentar o Pedro e a Inês! Então agora temos o Ulisses com a Inês e o Ulisses 

com a Estrela… . . . O Ulisses pode fazer par com mais alguma menina? Ele já fez 

com a Inês e com a Estrela… 

Luís (pensativo): Ah! Pode fazer com a Ana! 

Sónia: Pode fazer par com a Ana… Muito bem! Então, vamos aqui acrescentar o 

Ulisses mais a Ana! E há mais alguma possibilidade Luís? . . .  

Luís: Não! 

Sónia: . . . Quantos pares é que nós conseguimos? (conta os pares que registou no 

quadro, em voz alta com os alunos) Nove! Então… Poderão ser formados… 

Quantos pares? 

Alunos: Nove pares! 

 

Sónia, procura promover a sistematização e compreensão da solução encontrada e alterna 

as suas ações entre dar sugestões para salientar a interpretação ou utilização da 

representação, informar sobre a informação mais relevante e informar sobre a utilização 

da representação. Para isso, recorre a perguntas de focalização retóricas (“Também te 
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voltaste a esquecer? Foi?”) e de confirmação fechada (“O Ulisses pode fazer par com 

mais alguma menina??”) e parece conseguir que a turma compreenda a resposta correta. 

Aparentemente insatisfeita com as representações icónicas encontradas pelos alunos 

(idênticas às representações de Luís), procura estabelecer conexões com representações 

simbólicas a que a turma não recorreu. Tendo em conta que os primeiros alunos a concluir 

a resolução da tarefa, exploraram uma segunda alínea da tarefa (“Durante os ensaios, a 

Inês desistiu de ser rainha. Quantos pares rei/rainha ainda poderão ser formados?”), Sónia 

propõe a discussão coletiva desta alínea. Laura é uma dessas alunas: (Figura 2): 

 

 

Figura 2. Representação icónica (esquema com representações simbólicas) e 

representação simbólica utilizadas por Sónia. 

 

Sónia (para Laura): . . . Quantos pares agora é que eu vou poder formar? 

Laura: Seis… 

Sónia: Porque é que são seis? 

Laura: Porque o João pode ser com a Ana e com a Estrela… 

Sónia: Tens duas hipóteses para o João, não é? 

Laura: Sim… 

Sónia: Então o João pode fazer par com a Ana e com a Estrela… Sim? 

Laura: O Pedro pode fazer com a Ana e com a Estrela… . . . E o Ulisses pode fazer 

com a Ana e com a Estrela… Que dá seis! 

Sónia: O que a Laura me está a dizer… É que… o João pode fazer par com a Ana 

ou com a Estrela (Une com um traço João e Ana e João e Estrela)… Têm duas 

possibilidades para o João (escreve o algarismo 2 ao lado da representação icónica 

– Figura 2) … O Pedro pode fazer par com a Ana ou com a Estrela (completa o 

esquema unindo com traços Pedro e Ana e Pedro e Estrela)… Também duas 

possibilidades para o Pedro (escreve o algarismo 2 por baixo do primeiro) e tenho 

o Ulisses com a Ana e o Ulisses com a Estrela (termina o esquema). Tenho mais 

duas possibilidades (Escreve o algarismo 2 por baixo dos anteriores)! Então ao todo 

são… Seis (transforma a lista de algarismos “2” na representação simbólica da 

adição)! 

 

Sónia pede a Laura para interpretar a representação que utilizou questionando-a através 

de perguntas de confirmação fechada (“Quantos pares agora é que eu vou poder formar?”) 

e de confirmação aberta (“Porque é que são seis?). Apesar da facilidade com que a aluna 

responde às suas questões, Sónia informa a turma sobre a utilização da representação, 

questionando-a através de perguntas focalização retórica (“Tens duas hipóteses para o 

João, não é?”). A professora transforma ainda a representação verbal da aluna numa 
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representação icónica, promovendo depois o estabelecimento de conexões e a conversão 

desta representação na representação simbólica da adição. Sónia prossegue (Figura 3): 

 

  

Figura 3. Representações utilizadas por Sónia. 

 

Sónia: . . . Lembram-se no primeiro exercício quantos meninos é que nós tínhamos? 

(ao mesmo tempo que os alunos)… Três…!! E quantas meninas tínhamos…? (ao 

mesmo tempo que os alunos) Três!!! Então se temos três meninos e três meninas 

(escreve o algarismo 3 por baixo do nome das meninas e outro algarismo 3 por 

baixo do nome dos meninos). Eu tenho… (escreve o sinal × entre os dois algarismos 

3)… 

Alunos: Nove! 

Sónia: Nove hipóteses! Temos três meninos a combinar com três meninas! É ou 

não é? . . . Então três vezes três… Eu tenho… Nove pares! Vamos ver o que 

aconteceu aqui na situação de quando a Inês desistiu de ser rainha… Com quantos 

meninos é que eu fiquei? (ao mesmo tempo que os alunos) Três!! Cada menino… 

Conseguia formar quantos pares? (ao mesmo tempo que os alunos) Dois!!!  

Aluno: Fica três vezes dois! 

 

Sónia informa os alunos sobre a conversão da representação icónica na representação 

simbólica da multiplicação, através de perguntas de focalização retóricas (“E quantas 

meninas tínhamos…? Três!!!”). Paralelamente, conduz a turma ao estabelecimento de 

conexões entre as representações registadas no quadro.  

 

Discussão coletiva da tarefa – Sandra 

À semelhança de Sónia, durante a realização da tarefa, Sandra procura promover a escolha 

livre de representações. Face à variedade de representações da turma, inicia a discussão 

coletiva da tarefa pedindo a três alunos que apresentem as suas soluções corretas. O 

primeiro a fazê-lo é Jonas, um aluno tímido, com dificuldades em comunicar com a turma, 

que reproduz a sua solução no quadro (Figura 4):  
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Figura 4. Representação icónica de Jonas (esquema com representações verbais). 

 

Sandra: Então vamos lá… João e a Estrela, o João e a Inês… Vamos lá… . . . Então 

e quantos pares são?  

Jonas: São nove… 

Sandra: . . .  Jonas… Queres tentar explicar esse esquema que fizeste? Explica-me 

lá porque é que tu fizeste assim? . . . (silêncio) 

Jonas: Fiz aqui o João… (silêncio) 

Sandra: E porque é que tu escolheste o João? O João e a Inês? O João e a Estrela…? 

Porquê? Porque é que tu fizeste um esquema assim? 

Jonas: Para fazer quais os pares que dava para fazer… Então eu fiz [os pares]… 

Sandra: Fizeste os pares… E não sabes porquê? Apeteceu-te fazer assim? Foi?  

Jonas: Então… Estava a tentar fazer um rapaz… (silêncio) 

Sandra: Estavas a tentar fazer um rapaz e depois a rapariga… É isso? 

Jonas: É… 

Sandra: Está bem… Toda a gente fez assim? 

Alunos: Nãoooooo… 

 

Sandra pede a Jonas para interpretar a representação utilizada e questiona-o, recorrendo 

a uma pergunta de confirmação fechada (“Então e quantos pares são?”) e a perguntas de 

inquirição (“Queres tentar explicar esse esquema que fizeste?”, “E porque é que tu 

escolheste o João?”). Perante as dificuldades de comunicação do aluno, decide informar 

a turma sobre a interpretação e utilização da representação de Jonas. Para isso, questiona-

o através de perguntas de focalização retórica (“Estavas a tentar fazer um rapaz e depois 

a rapariga… É isso?”). Em seguida, Mauro apresenta também a sua representação, tendo 

sido o único aluno a utilizar uma representação icónica deste tipo (Figura 5). 
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Figura 5. Evolução da representação icónica de Mauro (esquema com representações 

verbais). 

 

Mauro: Eu escrevi os nomes . . . Posso fazer [no quadro]? 

Sandra: Isso é o quê (referindo-se ao traço que o aluno acabou de desenhar)? 

Mauro: O que está ligado? É um par! 

Sandra: É um par… Qual é o par? 

Mauro: Ulisses e Ana! 

Sandra: Ulisses e Ana! Ele tem ali um par… Ulisses e Ana! Mais? (aluno continua 

a fazer pares e Sandra lê)… Pedro e a Ana… João e a Ana… E a seguir? . . . Acho 

que já me perdi! (aluno indica que falta fazer pares com a Estrela). Ah! Falta a 

Estrela, sim! Então… Fizeste o João e a Estrela… . . . Se vocês repararem… 

Quantos pares é que pode fazer o João? 

Alunos: Nove!! 

Sandra: Quantos pares é que fez aqui o Mauro (aponta para o esquema de Mauro 

e circula o início das três linhas)? 

Alunos: Trêss! 

Sandra: Três pares… O Pedro pode fazer… 

Alunos: Três! 

Sandra: E o Ulisses pode fazer… 

Alunos: Três! 

 

À medida que Mauro reproduz no quadro a representação que utilizou, Sandra pede-lhe 

para a interpretar, recorrendo a perguntas de inquirição (“Como é que tu fizeste?”). No 

final, conduz a turma ao estabelecimento de conexões entre as representações de Jonas e 

de Mauro. Informa ainda os alunos relativamente ao tratamento das representações, com 

o intuito de lhes mostrar que ambas as representações são adequadas à resolução da tarefa. 

Durante as ações de conduzir e informar, Sandra questiona os alunos através de perguntas 
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de confirmação fechadas (“Quantos pares é que pode fazer o João?”) e, paralelamente, 

recorre a uma representação icónica (uma forma circular) de forma a evidenciar o número 

de pares que cada rapaz consegue fazer. Depois dos dois alunos, Sandra pede a Mariana 

que apresente à turma a representação simbólica que utilizou (Figura 6): 

 

 

Figura 6. Representação simbólica de Mariana. 

 

Sandra: Mariana… Queres vir explicar o que é que tu fizeste? (aluna vai ao quadro) 

Como é que resolveste o teu exercício…. . .  

Mariana: A Inês e o João, a Ana e o João, a Estrela e o João. Depois fiz outra vez 

a Estrela com o Ulisses, a Inês com o Ulisses e a Ana com o Ulisses (enquanto 

enumera os pares, a aluna conta-os pelos dedos). 

Sandra: Ela viu que… Podia fazer os… A Ana com o João, A Inês com o João e a 

Estrela com o João… Então o João pode fazer quantos pares? 

Alunos: Três… 

Sandra: Com três não foi? Então vá…Coloca lá… (aluna escreve “3” no quadro) 

Depois ela fez a Ana e o Pedro, a Inês com o Pedro e a Estrela com o Pedro. Então 

quantos pares é que pode fazer o Pedro… 

Alunos: Três!! 

Sandra: E ela… Colocou lá o 3… Depois fez a Inês com o Ulisses, a Estrela com 

o Ulisses e a Ana com o Ulisses… Quantos pares é que pode fazer o Ulisses? 

Alunos: Três!!  

Sandra: E a seguir o que é que tu fizeste? 

Mariana: Fiz a soma… 

Sandra: E a seguir fez a soma! Muito bem! 

Mariana: E [também] dava nove! 

 

Sandra pede a Mariana para interpretar a representação simbólica que utilizou, e 

questiona-a através de perguntas de inquirição (“Queres vir explicar o que é que tu 

fizeste?”). Tal como Jonas, a aluna é tímida e tem dificuldade comunicar para a turma. 

Apesar de individualmente não demonstrar dificuldades em explicar a sua representação 

à professora, o mesmo não acontece face aos colegas, ficando em silêncio, enquanto conta 

pelos dedos (representação ativa). Perante a situação, Sandra altera as suas ações e decide 

informar a turma sobre a interpretação e utilização da representação simbólica de 

Mariana, enquanto a questiona através de perguntas de confirmação fechada (“Quantos 

pares é que pode fazer o Ulisses?”) e de perguntas de focalização retóricas (“Com três 
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não foi? “). No final, quando pede novamente a Mariana para interpretar a representação 

utilizada, através do recurso a uma pergunta de inquirição (“E a seguir o que é que tu 

fizeste?”), a aluna parece sentir-se mais confiante para explicar a representação utilizada 

(“Fiz a soma”) explicitando em seguida a conexão entre a representação que utilizou e as 

representações apresentadas pelos colegas que a antecederam (“E [também] dava nove!”). 

Depois da apresentação dos três alunos, Sandra provoca a turma (Figura 7): 

 

Figura 7. Representações apresentadas e registadas no quadro pelos alunos e pela 

professora (icónicas e simbólicas). 

 

Sandra: Olha então vou-vos ensinar um truque…!! Então vamos lá tomar 

atenção… Quantos rapazes é que eu tenho? 

Alunos: Três!! 

Sandra: E quantas meninas? 

Alunos: Três!! 

Sandra: Cada menino pode fazer três pares… 

Fernando: Professora! São três pares de três! 

Mauro: É três vezes três! 

Sandra: Então, também podes fazer 3×3 (escreve no quadro) que dá… 

Alunos: Nove!! 

 

Ao utilizar a expressão “Vou-vos ensinar um truque” a professora capta imediatamente a 

atenção dos seus alunos. Em seguida, inicialmente parece apenas informá-los 

relativamente às condições do problema, questionando-os através de perguntas de 

focalização retórica. No entanto, implicitamente, Sandra desafia a turma para o 

estabelecimento de conexões e simultaneamente, para a conversão das representações 

apresentadas na representação simbólica da multiplicação. Assim, a partir das 

representações dos alunos e através das ações e do tipo de questionamento a que recorre, 

Sandra procura mostrar que há “três pares de três” e que, tal como as representações 

icónicas apresentadas pelos alunos, a representação simbólica 3×3 é adequada para a 
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resolução da tarefa. No entanto, apesar da participação assertiva de Mauro, não é possível 

saber quantos alunos da turma compreenderam a conversão das representações icónicas 

na representação simbólica da multiplicação. 

 

Discussão e conclusão 

Durante a realização da tarefa, tal como sugerem Bishop e Goffree (1986) os alunos foram 

encorajados a utilizar representações próprias. A maior ou menor variedade de 

representações parece influenciar as ações das professoras durante a discussão coletiva 

dos resultados. Ao discutir os diferentes tipos de representações que surgiram na sua 

turma, Sandra mostra facilidade em evidenciar as conexões existentes entre elas 

(questionando os alunos nesse sentido, ao comparar as diferentes representações que 

apresentam). Pelo seu lado, perante a escassez na variedade de representações, Sónia 

recorre frequentemente a ações de informar e conduzir. Com estas ações, a professora 

parece ter o intuito de promover o estabelecimento de conexões entre a representação que 

a maioria dos alunos utiliza e as representações icónicas (setas, cruzes e bolinhas) e 

simbólicas (dígitos e sinais de adição e multiplicação) que introduz (e que os alunos não 

utilizaram durante a realização da tarefa).  

Para além disso, a forma como cada professora dinamiza a discussão coletiva, influencia 

também as suas ações. Assim, o facto de Sónia iniciar a discussão coletiva a partir da 

resposta incompleta de um aluno, parece influenciar as suas ações e o tipo de 

questionamento que utiliza, na medida em que primeiramente, o seu objetivo passa por 

conduzi-lo até à resposta correta. Pelo seu lado, ao discutir coletivamente respostas 

corretas, Sandra consegue focar-se maioritariamente no estabelecimento de conexões 

entre representações e tal como refere Goldin (2008) procurar estabelecer conexões com 

outras representações a partir da primeira representação. O registo de todas as 

representações no quadro parece facilitar o estabelecimento de conexões entre elas, por 

parte dos alunos. Assim, a partir desses registos, na turma de Sandra, os alunos são 

conduzidos ou desafiados a comparar as diferentes representações com o intuito de as 

compreender e de estabelecer conexões entre elas. À semelhança das ações das 

professoras, o tipo de questões a que recorrem parece também variar. Assim, Sónia 

recorre com maior frequência a perguntas de confirmação e Sandra a perguntas de 

inquirição.  

O modo como os diferentes alunos são convidados a apresentar as suas representações 

(progressivamente mais abstratas) parece ter como intuito a condução da turma no 

estabelecimento de conexões entre as representações icónicas e as representações 

simbólicas. Tal como referem Goldin (2008) e Goldin e Shteingold (2001) apesar de os 

alunos das duas professoras conhecerem previamente a representação simbólica da 

multiplicação, nesta tarefa sentiram dificuldade em compreender como se adequaria à sua 

resolução, o que fez com que não a utilizassem. Embora seguindo estratégias muito 

diferentes, ambas a professoras procuraram promover o estabelecimento de conexões 

entre representações, tendo em vista chegar à representação simbólica que traduzia a 

solução da tarefa proposta. 
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Resumo: Compreender a matemática para saber ensiná-la, de modo a conectar 

conhecimentos da matemática escolar com a matemática universitária, é um desafio a ser 

encarado por todos aqueles que se dedicam à formação de professores de matemática e à 

sua pesquisa. Com isso, a presente comunicação visa contribuir com esse debate ao se 

propor a responder à seguinte questão de pesquisa: Quais conexões são estabelecidas, 

por professores em formação inicial, entre o conceito de anel e o conceito de polinômio, 

ao vivenciarem uma abordagem de ensino que promova a aproximação entre a 

Matemática Escolar e a Matemática Acadêmica? Para tal, foi realizado um estudo com 

professores em formação em uma universidade pública braseira acerca do conhecimento 

especializado para o ensino de polinômios na escola básica. Metodologicamente a 

pesquisa insere-se em uma abordagem qualitativa, de cunho interpretativo, cujos dados 

foram recolhidos por meio de documentos (tarefas de aprendizagem profissional, TAP, 

realizadas pelos participantes), gravações em áudio e vídeo, e anotações dos 

pesquisadores. Dentre os resultados foi possível perceber que houve mudanças no modo 

como os futuros professores passaram a “enxergar” os conceitos de polinômio e de anel, 

favorecendo a exploração de possíveis conexões entre esses conceitos do ponto de vista 

da matemática escolar e da matemática acadêmica. Concluiu-se ainda, que a forma como 

as atividades foram desenvolvidas remete a uma possibilidade de se repensar o ensino de 

conteúdos específicos matemáticos nos cursos de formação inicial de professores de 

matemática. 

 

Palavras-chave: Educação algébrica. Formação de professores. Mathematics Teacher’s 

Specialized Knowledge. Tarefas de aprendizagem profissional. Conexões entre 

matemática escolar e acadêmica. 

 

Introdução 

Compreender a matemática para saber ensiná-la é um desafio a ser encarado por 

todos os envolvidos com a pesquisa em formação de professores de matemática (e.g., 

Ponte, 1994; Ball, Thames, & Phelps, 2008; Carrillo, Climent, Contreras, & Muñoz-

Catalán, 2013). No que se refere à formação inicial, Lampert e Ball (1999) evidenciam 

que os professores apontam, ao finalizarem a formação inicial (no Brasil, a Licenciatura), 
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que nada do que aprenderam os ajudou a aprender a ensinar e, ainda, que toda a 

aprendizagem para o ensino acaba por ocorrer no decorrer do trabalho futuro em sala de 

aula (experiência). Observa-se que, de maneira geral, os cursos de Licenciatura em 

Matemática não preparam os estudantes para o ensino conceitual e, em consequência 

disso, os futuros professores acabam ingressando em seu trabalho com pouco 

conhecimento de conteúdo e com poucas habilidades pedagógicas (Babar, 2012; Ponte & 

Chapman, 2008).  

Por seu lado, Ponte (2014) sinaliza que a maior parte da formação (inicial e 

continuada) dos professores assume um caráter “escolar”, procurando transmitir um 

conhecimento organizado e sistematizado exteriormente à profissão, isto é, “os 

professores [e os futuros professores] aprendem por processos basicamente análogos aos 

processos usados pelos estudantes” (p. 356). Essas indicações nos remetem à reflexão 

sobre os cursos de Licenciatura em Matemática que, muitas vezes, “enxergam” os objetos 

de ensino como sendo cópias fiéis dos objetos da ciência. Nesse sentido, “a articulação 

do processo de formação na licenciatura com a prática escolar é então concebida como 

uma tarefa a ser executada a partir do exterior da formação matemática” (Moreira & 

David, 2005, p. 59). Mondini (2009), no que diz respeito especificamente à Álgebra, nos 

aponta que os futuros professores de Matemática atribuem importância aos conteúdos a 

serem ensinados, quando percebem conexão direta do conhecimento abordado na 

licenciatura e a Álgebra trabalhada na Educação Básica.  

A partir disso, tomando-se uma proposta de intervenção realizada em uma turma de 

licenciatura em matemática numa universidade brasileira, pretende-se nesta comunicação 

responder à seguinte questão de pesquisa: Quais conexões são estabelecidas, por 

professores em formação inicial, entre o conceito de anel e o conceito de polinômio, ao 

vivenciarem uma abordagem de ensino que promova a aproximação entre a Matemática 

Escolar e a Matemática Acadêmica? 

Tomando-se a problemática constituída a partir desse breve panorama de pesquisas, 

parece-nos legítimo e relevante buscar desenvolver novas investigações que envolvam os 

professores - em formação inicial - no âmbito de processos formativos que possibilitem 

aproximar a matemática escolar da matemática acadêmica, e em nosso caso particular, a 

álgebra elementar da álgebra superior (McCrory, Floden, Ferrini-Mundy, Reckase & 

Senk, 2012). Com isso, o objetivo nesta comunicação28 é apresentar e discutir elementos 

do conhecimento especializado para o ensino de polinômios mobilizado por futuros 

professores de Matemática, ao vivenciarem um processo formativo que buscou promover 

conexões entre os conteúdos matemáticos da Escola Básica e os da Matemática 

Acadêmica, (incluindo as conexões entre conhecimento processual e conceitual), em 

especial, o conceito de Anel e o de Polinômio. 

 

 

 

 
28 Esta comunicação discute parte dos resultados de investigação desenvolvida no grupo de pesquisa 

FORMATE (Formação Matemática para o Ensino/Universidade Federal do ABC), durante o pós-

doutoramento do primeiro autor., sob a supervisão do segundo. O referido grupo de pesquisa tem como 

premissa refletir, abordar e apontar lacunas e possibilidades para a formação de professores que ensinam 
matemática, com enfoque nos conhecimentos matemáticos para o Ensino da Álgebra na Educação Básica. 
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Conhecimento especializado de professores de matemática e o ensino de álgebra na 

licenciatura 

Dentre todas as disciplinas escolares, a matemática é uma das que desafiam as 

habilidades de pensamento e compreensão. O estudo da matemática exige conhecimento 

conceitual, procedural e uma conexão entre o conhecimento existente e o conhecimento 

anterior (Babar, 2012).  

Considerando-se que há um conjunto de saberes que são essenciais para o exercício 

da profissão docente, entende-se que os professores precisam conhecer matemática de um 

modo diferente de outros profissionais que também utilizam o conhecimento matemático. 

A formação do professor, orientada pela prática, exige maior aprofundamento em ideias 

e conceitos específicos, visando fornecer a fundamentação conceitual adequada aos 

conteúdos matemáticos da escola básica (Ball, Thames & Phelps, 2008; Carrillo, Climent, 

Contreras, & Muñoz-Catalán, 2013; Even, 1993; McCrory et al., 2012; Shulman, 1986). 

Dentre os diferentes modelos resultantes de investigações sobre o conhecimento de 

professores de matemática, destacamos o Mathematics Teacher’s Specialized Knowledge 

– MTSK29 (Carrillo et al., 2013). Trata-se de um modelo teórico sobre o conhecimento 

profissional que é específico de professores de Matemática, cuja constituição considera 

avanços de modelos anteriores (Ball et al., 2008; Shulman, 1986). Além de ser uma 

ferramenta teórica, cujo objetivo é possibilitar a investigação acerca do conhecimento do 

professor de Matemática, é também uma ferramenta metodológica que permite analisar 

as práticas dos professores a partir de suas categorias de análise (Flores-Medrano, 

Escudero-Ávila, Montes, Aguilar & Carrillo, 2014). 

O MTSK possui dois domínios – Conhecimento matemático (MK) e Conhecimento 

Didático do Conteúdo (PCK) – e cada um deles é dividido em três subdomínios. 

Diferentemente de outros modelos sobre o conhecimento do professor (e.g. MKT, de Ball 

et al., 2008), o MTSK contempla em seus subdomínios as crenças dos professores sobre 

a matemática e sobre seu ensino e aprendizagem. O Conhecimento Matemático é dividido 

em conhecimento de tópicos (KoT), conhecimento da estrutura Matemática (KSM) e o 

conhecimento da prática matemática (KPM). O Conhecimento Didático do Conteúdo 

também é dividido em três subdomínios, a saber: conhecimento do ensino de Matemática 

(KMT), conhecimento das características de aprendizagem de Matemática (KFLM) e o 

conhecimento das normas da aprendizagem de Matemática (KMLS). 

 
29 Optamos por manter os “nomes” dos (sub)domínios em inglês por ser assim que tem aparecido na 

literatura internacional. 
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Figura 1. Modelo MTSK (Moriel, Wielewski, & Montes, 2013). 

 

Dentre as diferentes fragilidades no conhecimento matemático dos futuros 

professores, pesquisadores como Ponte e Chapman (2015) indicam que eles, os futuros 

professores, não conseguem: estabelecer conexões entre diferentes representações de um 

conceito; fazer conjecturas fundamentadas; usar definições e propriedades para justificar 

afirmações, entre outras. Tais limitações parecem estar ratificadas em pesquisas que 

apontam a ênfase dada ao conhecimento procedural, especificamente conhecimento de 

regras e algoritmos, o qual é enfatizado na maioria das licenciaturas em matemática, 

contrapondo-se assim à falta de atenção dada por professores universitários que, na maior 

parte das vezes, dedicam muito menos tempo e atenção ao conhecimento conceitual 

(Fiorentini, 2005; Gomes, 2016; Lautenschlager & Ribeiro, 2017). 

No Brasil, por exemplo, observa-se que o ensino do conceito de polinômio nas 

escolas básicas está centrado principalmente no conhecimento procedural, e que a relação 

entre o conceito de polinômio e outros conceitos matemáticos, como funções e equações, 

parece ser limitada (Lautenschlager & Ribeiro, 2017). Ressaltamos que tanto o 

conhecimento procedural quanto o conceitual são considerados necessários para a 

compreensão matemática. Já com relação ao conhecimento especializado para ensinar 

polinômios, considera-se que todo estudante, ao concluir a Educação Básica, deve saber, 

essencialmente, definir polinômios e dar exemplos; reconhecer o grau de um polinômio 

e saber efetuar as operações com polinômios (Lautenschlager & Ribeiro, 2017).  

Segundo apontam as pesquisas acima discutidas, é necessário que os professores de 

matemática saibam (i) definir polinômios e dar exemplos e contraexemplos; (ii) 

compreender e saber justificar as propriedades dos polinômios; (iii) explicar a 

necessidade para a utilização dos polinômios; (iv) identificar definições incorretas, assim 

como respostas incorretas dos exercícios; (v) reconhecer as semelhanças estruturais entre 

inteiros,  polinômios e anéis de polinômios (Lautenschlager & Ribeiro, 2017). 
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O foco escolhido para essa comunicação refere-se aos subdomínios do 

conhecimento matemático (MK) do professor. Segundo o modelo MTSK, são 

considerados como parte integrante do conhecimento matemático do professor, 

conhecimentos sobre os conceitos que lhe permitam entender o que se faz, como se faz, 

por que se faz de determinada forma, quais as diferentes representações e as 

características de determinado resultado. Além disso, também é importante que o 

professor conheça múltiplas definições equivalentes para um mesmo conceito, 

características que compõem o Knowledge of Topics (KoT) (Carrilo et al., 2013). 

Um outro subdomínio a ser considerado quando se discute o MK dos professores é 

aquele associado às estruturas da matemática. Inclui-se aí um conhecimento matemático 

amplo e profundo sobre cada um dos temas, assumindo uma perspectiva da sua 

integração, distribuição/exibição ao longo dos anos de escolaridade, bem como suas 

relações com estruturas mais amplas, ou mesmo com outras estruturas consideradas 

auxiliares ao pensamento matemático. Tal conhecimento sustenta uma prática pedagógica 

na qual o professor pode trabalhar a matemática elementar de um ponto de vista avançado 

e vice-versa, elementos estes pertencentes ao Knowledge of the Structure of Mathematics 

(KSM). 

Por fim, ainda no que se refere aos subdomínios do conhecimento matemático do 

professor, tem-se o Knowledge of Practices in Mathematics (KPM), o qual contempla um 

conhecimento associado às formas de fazer matemática, dentre elas estão as diferentes 

maneiras de demonstrar os critérios a estabelecer para que uma generalização seja válida, 

o significado de definição ou o conhecimento da sintaxe matemática, incluindo também 

os conhecimentos de diferentes estratégias de resolução de problemas ou de modelagem. 

Outro ponto importante em nosso estudo relaciona-se às evidências apontadas em 

pesquisas, as quais nos remetem a compreender que o conhecimento das estruturas 

algébricas pode transformar as concepções elementares que os professores possuem 

acerca do conceito de número e suas operações relacionadas a conceitos da álgebra 

(Wasserman, 2016) e, com isso, dar maior sustentação às decisões que o professor toma 

e a forma como o faz no processo de ensino, de álgebra, por exemplo, pois influenciam 

todo o seu decurso (Ribeiro, Rute & Carrillo, 2011). 

Assim, o estudo da Álgebra no currículo da Licenciatura em Matemática pode ser 

justificado pelo fato de que grande parte desse conteúdo parece estar relacionada e ser 

potencialmente relevante ao ensino da Matemática escolar, embora, muitos professores 

não são necessariamente capazes de identificar tal relação (Lautenschlager & Ribeiro, 

2017). Sem esse conhecimento o licenciando sairá do curso sem o alicerce básico para 

ensinar os princípios fundamentais da matemática (Souza, 2008). Ainda que a álgebra 

escolar não discuta explicitamente as estruturas da álgebra abstrata, os conteúdos 

escolares baseiam-se implicitamente nas estruturas de grupos, corpos e anéis 

(principalmente corpos e anéis) (KSM), ideias que, geralmente, começam a se 

desenvolver já com as primeiras noções de aritmética (Wasserman, 2016).   

Especificamente sobre o estudo de anéis encontramos em Souza (2008, p. 3) a 

justificativa que “[...] é fundamental um aluno de licenciatura em matemática, não só 

saber, mas dominar as propriedades dos anéis, saber dar exemplos, contraexemplos, 

discuti-los e resolver exercícios com as propriedades pertinentes”. Vale destacar ainda, 

que existem poucos trabalhos cujo objetivo seja estabelecer inter-relações entre a Álgebra 

ensinada nos cursos de Licenciatura e a que realmente vai ser ensinada no Ensino 

Fundamental e Médio (Coelho, Machado & Maranhão, 2003). 
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Descrição das aulas e das tarefas desenvolvidas em nossa investigação 

 

Contexto do estudo e a abordagem de desenvolvimento do trabalho 

Nossa investigação foi realizada em uma turma de um curso de licenciatura de uma 

universidade pública brasileira, na disciplina de Fundamentos de Álgebra30, entre os 

meses de junho a agosto de 2018. Do total de 48 horas que compunham a disciplina, 10 

horas foram destinadas para o desenvolvimento de nossa investigação, o que possibilitou 

o trabalho e as discussões de tarefas de aprendizagem profissional (TAP) envolvendo 

polinômios e seu ensino, com atenção especial dada à estrutura algébrica de anel e suas 

conexões com a álgebra escolar. Os participantes de nossa pesquisa foram 16 futuros 

professores de matemática que cursavam a disciplina, e foram dois os formadores que 

elaboraram e desenvolveram as TAP ao longo das cinco aulas. Um dos formadores era o 

professor da disciplina (segundo autor desta comunicação) e a outra formadora, a 

pesquisadora primeira autora desta comunicação. 

Neste trabalho assumimos a noção de Tarefa de Aprendizagem Profissional (TAP) 

(Ball & Cohen, 1999), como sendo atividades elaboradas por formadores de professores 

para serem desenvolvidas em processos formativos. As TAP são “tarefas que envolvem 

professores no trabalho de ensino podendo ser desenvolvidas para encontrar um objetivo 

específico para a aprendizagem dos professores, que consideram o conhecimento prévio 

e a experiência que os professores trazem para sua atividade” (Ball & Cohen, 1999, p. 

27).  

Com isso, no intuito de possivelmente envolver os futuros professores no 

pensamento sobre Matemática, apresentando novos conteúdos e promovendo conexões 

com o conhecimento já existente, desenvolvemos três TAP como parte das aulas. Nestas, 

foram incluídas análises e discussões envolvendo álgebra e seu ensino, com atenção 

especial dada à estrutura algébrica e suas conexões com a álgebra escolar (McCrory et 

al., 2012). As três TAP desenvolvidas tinham uma estrutura comum que incluía (i) tarefas 

matemáticas presentes em livros didáticos e que poderiam ser usadas com os alunos, 

objetivando discutir e desenvolver o conhecimento dos conteúdos matemáticos a serem 

ensinados (incluindo definições, propriedades de conceitos, justificativas para 

procedimentos algorítmicos, exemplos e contraexemplos, situações de aplicação). Incluía 

ainda (ii) tarefas didáticas, com objetivo de desenvolver o conhecimento didático do 

conteúdo.  

O trabalho com os futuros professores foi dividido em três etapas. A primeira 

destinava-se ao estudo dos números inteiros, onde se discutiu sobre a existência de 

propriedades e características que são acrescentadas ou deixam de ser válidas com a 

extensão do conjunto dos números naturais para o conjunto dos números inteiros (KoT). 

Essa TAP tinha por objetivo discutir a abordagem do conceito de número inteiro no 

ensino básico, a partir da perspectiva de sua fundamentação matemática mais avançada. 

A segunda etapa foi destinada ao estudo dos polinômios e, para isso, foram apresentadas 

três definições distintas sobre esse conceito, escritas por professores de matemática que 

 
30 A ementa da disciplina é constituída pelos seguintes conteúdos: Conjuntos e Operações Binárias. 

Definição de Grupos e exemplos. Subgrupos. Homomorfismos. Classes Laterais. Grupos Quocientes. 

Definição de Anéis e exemplos. Subanéis. Homomorfismo de Anéis. Ideais e Anéis Quocientes. Anéis 

Euclidianos. Anéis de Polinômios. Aritmética dos Anéis de Polinômios. 
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atuavam na rede pública de ensino, de forma que os futuros professores pudessem analisá-

las (KoT). Perguntava-se ainda, se eles, após compararem o conjunto dos números 

inteiros com os polinômios, seriam capazes de identificar (ou não) propriedades e/ou 

características semelhantes entre esses dois conceitos (KSM). Essa TAP tinha por 

objetivo propiciar aos futuros professores, além da discussão matemática sobre os 

conceitos, possibilitar o estabelecimento de conexões entre os conteúdos e seu ensino. 

Vale ressaltar que essas duas primeiras tarefas foram realizadas antes deles estudarem, na 

disciplina, a estrutura de Anel. A etapa três ocorreu, justamente, após eles terem estudado 

o conceito de Anel. Nela, solicitava-se que fosse realizada, primeiramente, a divisão de 

489 por 21. Em seguida, realizar a divisão de P(x) = 4x2+8x+9 por D(x) = 2x+1. Então, 

por fim, perguntava-se se eles reconheciam alguma semelhança (ou não) entre as divisões 

propostas (KoT e KSM). Essa TAP visava oportunizar aos futuros professores perceber 

as conexões estruturais entre os números inteiros e os polinômios, identificando, então, 

que se tratava da (mesma) estrutura algébrica, a estrutura de Anel. 

A dinamização de cada etapa ocorreu seguindo uma estrutura que potencializasse 

as discussões matemáticas e didáticas em sala de aula mediadas pelas TAP e pelas ações 

da PF. Para tal, cada etapa era desenvolvida seguindo o roteiro: (i) organização dos grupos 

e entrega das TAP; (ii) em seus grupos, os estudantes realizavam um trabalho cooperativo 

e colaborativo na busca de resolver a tarefa proposta; (iii) durante a resolução das tarefas, 

os formadores circulavam pelos grupos com o papel de incentivar as discussões – mas 

sem corrigir ou validar as respostas/comentários dos estudantes, enquanto tomavam nota 

dos aspectos do conhecimento do professor que se configuram como mais significativos 

para serem discutidos na plenária ao final da aula; (iv) na plenária, todos os participantes 

eram convidados a discutir as diferentes resoluções encontradas pelos colegas, a 

defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas. Ressalta-se que, naquele 

momento, as resoluções certas, erradas, ou feitas por diferentes processos, eram 

apresentadas pelos representantes dos grupos, de modo que todos pudessem analisar e 

discutir. Ao final, após a realização da plenária, analisavam-se os resultados, buscava-se 

consenso e fazia-se uma formalização. Esse modelo de condução das discussões foi 

inspirado no trabalho de Stein e suas colaboradoras (Stein, Engle, Smith & Hughes, 

2008). 

 

Metodologia 

Nosso estudo insere-se em uma abordagem qualitativa (Bogdan & Biklen, 1994; 

Esteban, 2010), sob um enfoque teórico interpretativo (Crotty, 1998). Os dados foram 

recolhidos por meio de áudio e vídeo, e pelas produções escritas dos participantes. 

Também foram realizadas anotações/observações, pelos formadores, que contribuíram 

para a organização e condução dos encontros. As análises, inicialmente, foram efetuadas 

de forma independente, buscando identificar, nas discussões e nos documentos 

produzidos, evidências dos diferentes domínios do MTSK mobilizados pelos futuros 

professores. A partir dessas evidências, buscávamos relacionar as produções (seja as 

observadas em áudio/vídeo ou aquelas advindas dos protocolos) dos futuros professores 

aos elementos que caracterizam cada subdomínio do MTSK aos três conceitos centrais 

desta investigação: números inteiros, polinômios e anel. Nessas relações, foi-se 

configurando a possibilidade de estabelecer conexões entre esses conceitos e, ao mesmo 

tempo, identificar evidências de como o MTSK direciona/destaca o conhecimento que os 
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futuros professores devem possuir sobre a atividade de reconhecer certas estruturas da 

Matemática. 

 

Análise e discussão dos resultados 

Para a construção desta comunicação foram utilizadas diferentes fontes de dados, 

como, as gravações de áudio e vídeo e os registros realizados pelos estudantes para a 

resolução da tarefa. Considerando a limitação do espaço deste artigo, e que o episódio é 

bastante longo (em tempo e transcrição), optamos em apresentar apenas um excerto da 

transcrição do episódio principal, de modo que se possa obter uma mais clara ideia do 

que ocorreu e de como ocorreu. Esse excerto constituirá base para a discussão do MTSK 

envolvido nesta situação. Na transcrição dos dados, os participantes são identificados por 

Ln para o licenciando representante de cada subgrupo, e a professora formadora por PF. 

No episódio (extraídos dos dados da etapa 3), os licenciandos em Matemática 

representantes de cada subgrupo (Ln) discutem suas estratégias durante a realização da 

plenária sobre a TAP 3. Nisso, a PF questiona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situação 6 - TAP 3 

PF: A situação 6 apresenta essa figura 1 e depois solicita para que vocês realizem 

a divisão de polinômios. Quais foram as dificuldades encontradas? É fácil? É 

difícil? Não entenderam?   

L1: Em fazer a operação foi fácil. Para fazer eu não tive dificuldades. Se fosse para 

ensinar eu precisaria de um anteparo maior, porque divisão de números e divisão 

de polinômios não é a mesma coisa. 

L2: Tivemos muitas dificuldades em realizar a divisão de polinômios. A gente 

cometeu um erro básico e deu muito trabalho para descobrir onde estava o erro. A 

gente foi procurar o algoritmo no livro do Ensino Médio e descobriu que a gente 

não sabe fazer a divisão [risos]. Então a gente teve que estudar. A própria divisão 

de números inteiros é algo difícil. 

A resposta da estudante L1 revela que a mesma não possui dificuldades para realizar 

a divisão de polinômios. Isso nos sugere que ela pode ter conhecimento sobre como 

proceder para realizar a divisão de polinômios (KoT), porém este não é suficiente para 

 

Figura 2 - Situação 6  
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esclarecer se ela sabe justificar os procedimentos algorítmicos, parecendo que ela possui 

apenas o conhecimento de regras e algoritmos. Ao contrário da estudante L1, o grupo do 

estudante L2 apresentou dificuldades em realizar a operação em questão e, por isso, teve 

de estudar o assunto. Na afirmação da estudante L1 também fica evidente o 

desconhecimento de alguma conexão entre conjunto dos números inteiros e polinômios. 

Assim sendo, a PF prossegue com o questionamento. 

PF: Vocês perceberam ou não? Qual é a intencionalidade da figura 1 nesta 

situação? Ou não serve para nada? Foi somente para ter alguma coisa coloridinha 

[sic]. Tem alguma coisa relacionada ou não? Coloquei aí para mostrar que não tem 

nada a ver ou porque tem alguma coisa a ver ou é uma mera ilustração? 

L3: Acho que é uma pegadinha [sic]. 

L4: O algoritmo ele é o mesmo se você for ver. A regrinha que você segue para 

um... divide, subtrai o resultado daquele multiplicado é o mesmo algoritmo. Isso 

daí não tem diferença.  A diferença é de um para o outro, um você vai direto e o 

outro você tem as letrinhas para atrapalhar. Se já é complicado dividir sem letra, 

com letra então... 

A fala do estudante L3 revela que o mesmo ainda não consegue perceber a 

semelhança que parece existir entre a divisão de números inteiros e polinômios (KoT). 

Por seu lado, a estudante L4 percebe a existência de uma semelhança ao realizar uma 

comparação entre os procedimentos empregados na busca da solução dos dois casos. Na 

sequência, a PF faz a seguinte indagação: 

PF: Quando vocês efetuaram a divisão de P(x) por D(x) qual foi o resto obtido? 

L4: 6. 

PF: Observem na divisão de 489 por 21. Também tem resto 6. Apenas uma 

coincidência feita propositalmente ou há realmente alguma semelhança? 

Os estudantes permaneceram em silêncio e não conseguiram estabelecer alguma 

conexão interconceitual (envolvendo números inteiros, polinômios, anel) que lhes 

permitisse responder ao “por que” os restos das divisões eram iguais (KSM). As respostas 

dos licenciandos evidenciam que as dificuldades apontadas por Ponte e Chapman (2015) 

ainda persistem e, por isso, damos prosseguimento questionando aos estudantes se a 

divisão de 489 por 21 poderia ser feita na forma polinomial. A resolução do grupo 2 é 

apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3. Protocolo do Grupo 2 
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Somente o grupo 2 conseguiu obter resultado (Figura 3). A resolução dessa questão 

evidencia o conhecimento do Teorema da Divisão Euclidiana31. Então, perguntamos se o 

grupo saberia justificar por que multiplicaram o quociente pelo divisor e somaram com o 

resto. Eles responderam o seguinte: 

L2: A gente foi ensinando assim pelo processo mecanizado e automaticamente a 

primeira coisa que a gente faz é usar aquilo que a gente sabe e a gente vai para o 

mecânico e depois a gente se pergunta: mas tem outro jeito de responder?  

Na fala desse estudante evidenciamos o desconhecimento do Teorema, ratificando 

dificuldades em justificar procedimentos algorítmicos (Ponte & Chapman, 2015). 

Observa-se que o futuro professor parece ter uma ideia intuitiva de como se realiza essa 

divisão na forma polinomial, o que demonstra a necessidade de se propiciar momentos 

para se discutir o conteúdo matemático a ser ensinado, incluindo uma fundamentação 

conceitual profunda e seus diferentes aspectos (KoT) (Carrillo et al., 2013).   

Dando continuidade, a PF apresentou aos futuros professores as estratégias 

apresentadas na Figura 4: 

 

Figura 4. Divisão de Polinômios (Smole & Diniz, 2005, p. 175). 

 
31 Sejam a e b números naturais com b≠0. Existem dois únicos números naturais q e r tais que a = b∙q + r, 
onde 0 ≤ r < b. 
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PF: E agora? Vocês perceberam isso anteriormente? 

L1, 2, 3, 4: Não percebemos.  

L3: A gente não percebeu essa sacada [sic] de escrever o número inteiro como um 

polinômio, na base 10. 

L1: É uma maneira bem diferente da gente resolver as situações, porque de uma 

maneira geral a gente faz o que é obvio e a gente não tem um momento para detalhar 

o que está na nossa mente, porque a gente já faz isso desde a escola. Percebemos 

que temos que justificar mais e fazer menos continha [sic] mecânica.  

PF: De uma maneira geral o que há de novo nessa situação analisada?  

L2: A impressão que eu tenho que a gente aprende um monte coisa aqui na 

Universidade, mas quando a gente vai resolver um problema é como a gente pegasse 

e separasse o que eu aprendi na universidade aqui e a forma que eu sempre resolvi 

na escola aqui (mostrando o outro lado). E o que uso aqui eu não correlaciono. Se 

eu olho o anel isso faz parte do que aprendi na faculdade, mas eu sei resolver isso 

aqui (se referindo aos polinômios) e vou resolver assim. Essa correlação tão 

necessária, para a gente olhar para aquilo tão natural, a gente não tem esse hábito 

de ver que o que a gente está fazendo é ressignificar o que a gente viu antes. A gente 

meio que exclui, mas é importante conectar os dois senão a gente vai ficar meio que 

um aluno eterno. 

 

A análise do referido trecho, em particular pelo que é revelado na fala de L2, revela 

que os licenciandos parecem desconhecer conexões entre conceitos matemáticos 

(números inteiros, polinômios e anel) que lhes permitirão não só conhecer respectivas 

propriedades, como também o papel que elas têm para explicar alguns “porquês 

matemáticos”. Isso sugere que há problemas com o conhecimento de conexões 

intraconceituais (KoT) ou interconceituais (KSM). Por fim, a análise do referido trecho 

evidencia ainda, a necessidade de propiciar o estudo da matemática privilegiando o 

conhecimento conceitual, procedural e uma conexão entre o conhecimento existente e o 

conhecimento anterior, numa abordagem que promova o desenvolvimento de conexões 

entre os conteúdos matemáticos da Escola Básica e os da Matemática Acadêmica 

(McCrory et al., 2012). 

 

Conclusões  

Nesta comunicação, ao buscar responder Quais conexões são estabelecidas, por 

professores em formação inicial, entre o conceito de anel e o conceito de polinômio, ao 

vivenciarem uma abordagem de ensino que promova a aproximação entre a Matemática 

Escolar e a Matemática Acadêmica?, identificamos que a proposição de TAP envolvendo 

o conhecimento matemático e o conhecimento didático, possibilitou um ambiente de 

discussão, reflexão e interação entre os futuros professores, bem como, permitiu se 

trabalhar a comunicação, o raciocínio e o registro, na perspectiva do conhecimento 

matemático para o ensino. Isso parece-nos particularmente evidente, uma vez que, ao 

realizar as tarefas propostas os estudantes tiveram de comunicar suas ideias para o grupo 
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de modo que são inteligíveis e têm de aprender a ouvir ideias de colegas, mesmo quando 

não correspondem com sua perspectiva.  

Entendemos também, que a forma como a professora formadora (PF) conduziu o 

ambiente de aprendizagem foi determinante para estimular os futuros professores a 

explicar e a justificar os seus raciocínios. Isso nos remete a pensar sobre o papel do 

professor formador na promoção da comunicação matemática, na gestão da apresentação 

e da discussão das resoluções dos estudantes.  

Com isso, apontamos para a necessidade de se repensar a formação inicial de forma 

que proporcione ao futuro professor o fortalecimento de conhecimentos específicos da 

Matemática, como conhecimentos de sua estrutura e do fazer matemática, além de 

conhecimentos relativos ao seu ensino, como o conhecimento de teorias de aprendizagem, 

conhecimento do currículo, utilização de diversos recursos e materiais, dentre outros de 

maneira que também o prepare para seu trabalho futuro no ensino. 
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Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa, em nível de doutorado, que investiga a 

formação inicial do professor de Matemática para a Educação Básica integrada à Robótica 

Educacional (RE) no ensino de Matemática. Tem como objetivo investigar como os 

futuros professores de Matemática estabelecem conexões num ambiente mediado pela 

Robótica Educacional. A metodologia da pesquisa se fundamenta numa abordagem 

qualitativa e tem como contexto uma disciplina de Estágio Supervisionado com dezesseis 

alunos matriculados e participantes, de um curso de licenciatura em Matemática, de uma 

universidade federal brasileira. Os dados foram recolhidos por meio de uma entrevista 

semiestruturada, análise de suas transcrições, notas de campo e relatórios entregues para 

a disciplina. Os resultados indicam que, durante o processo de ensino e aprendizagem da 

robótica, por meio dos kits LEGO® Mindstorms Education, os professores em formação 

inicial se depararam com diferentes desafios, desde a aprendizagem da tecnologia à 

exploração matemática através das situações propostas. No entanto, elas conseguem 

estabelecer algumas conexões matemáticas neste contexto mediado pela RE. 

Palavras-chave: Formação de professores; Conexões matemáticas; Robótica 

Educacional; Estágio supervisionado. 

 

Introdução 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão 

progressivamente presentes nas salas de aula e nas recentes pesquisas, onde as 

potencialidades e desafios no processo de ensino e aprendizagem estão cada vez mais 

sendo investigados. Tais estudos assinalam que as TDIC podem potencializar a 

aprendizagem matemática devido a sua dinamicidade e evidenciar as conexões 

matemáticas e, assim, preparar os jovens para os desafios e a interconectividade presentes 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

388 

 
 

em nosso mundo. Para isto, segundo Pimenta, Lima e Costa (2017), é preciso pensar sobre 

“práticas educativas que permitam aos educadores analisarem, de forma situada, 

estratégias que possibilitem articular tecnologia e formação tendo como horizonte o 

compromisso com a emancipação dos sujeitos” (p. 231). Para Ponte, Oliveira e Varandas 

(2001) é preciso que os futuros professores conheçam as possibilidades das TDIC durante 

o processo de formação. Mas afinal, o professor de matemática está habilitado a fazer uso 

dessas ferramentas tecnológicas em sala de aula?  

Partimos da premissa que a Robótica Educacional pode contribuir no processo de 

formação inicial de professores de Matemática pois permite conectar as diferentes formas 

do uso desta tecnologia, com os aspectos pedagógicos e os aspectos específicos da 

Matemática. E ainda acreditamos que é importante que eles vivenciem práticas dessa 

natureza ainda no processo de formação inicial, com o intuito de que venham incorporá-

las em sua futura prática docente. Considerando uma relação simbiótica entre esses 

elementos e não um submisso ou adaptativo ao outro. Além disso, a RE pode oferecer 

situações reais para a aula de Matemática que possibilitem aos alunos verem a Matemática 

de forma integrada, conectada e não fragmentada como geralmente a percebem.  

Neste artigo descrevemos e analisamos uma pesquisa que busca responder à 

seguinte pergunta: Como futuros professores de Matemática estabelecem conexões 

matemáticas num ambiente mediado pela Robótica Educacional?  Dada a natureza 

das relações estabelecidas, esta investigação de cunho qualitativo, envolveu dezesseis 

estagiários matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado no ano de 2018, de um 

curso de licenciatura em Matemática, de uma universidade pública brasileira. 

 

Fundamentação Teórica 

As TDIC estão cada dia mais presentes no cotidiano da sala de aula, como um 

importante instrumento para o processo de ensino aprendizagem de Matemática. Além de 

conhecer a tecnologia, aprender a utilizá-la no dia a dia, o professor precisa saber como 

usá-la no contexto da sala de aula de modo a promover o processo de ensino 

aprendizagem (Ponte et al., 2001). 

A Robótica Educacional ou Robótica Pedagógica, com frequência conhecida como 

a Robótica aplicada à Educação, é uma tecnologia que tem despontado nos últimos anos. 

Ela “envolve ou caracteriza-se como um ambiente de simulação real de aspectos da vida 

que proporciona aos envolvidos situações-problemas de diferentes magnitudes que 

devem ser superadas, com acertos, erros, até que se alcancem os objetivos desejados” 

(Barbosa, 2011, p. 30). 

A investigação tem mostrado que é possível desenvolver um ambiente favorável à 

aprendizagem, capaz de motivar o aluno a construir seu conhecimento a partir de 

situações interessantes, investigativas e lúdicas, utilizando a RE como elemento principal. 

Particularmente, as pesquisas desenvolvidas por Accioli (2005), Campos, Souza Jr. e 

Barbosa (2011), e Santos (2006) apontam que o uso da RE favorece o ambiente de 

aprendizagem Matemática, pois tem grande potencial para desenvolver a investigação e 

a autonomia do aluno. 

Em sua investigação, Barbosa (2016) apresenta que a RE na educação básica pode 

contribuir para o desenvolvimento de diferentes competências e habilidades no aprendiz, 

como motivar o aluno e despertar nele a criatividade e o interesse pela descoberta, 

favorecer ao aluno aprender técnicas de programação, potencializar a aprendizagem de 

diferentes conceitos tecnológicos e científicos e trabalhar a interdisciplinaridade. Sendo 
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assim, a RE é uma importante ferramenta pois o “professor estimula os alunos a 

desenvolverem suas próprias criações, teorias, conjecturas, por meio de desafios que 

incentivem os alunos a serem criativos e autônomos, aliados ao desenvolvimento de 

outras habilidades” (Fortes, 2007, p. 90).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da área de Matemática e suas 

Tecnologias propõe que o ensino de Matemática seja articulado de tal forma que permita 

ao aluno construir “... uma visão mais integrada da Matemática, ainda na perspectiva de 

sua aplicação à realidade” (Brasil, 2017, p. 517). A BNCC se apoia  

no pressuposto de que a aprendizagem em Matemática está relacionada à apreensão 

de significados dos objetos matemáticos resultantes das conexões que os alunos 

estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre 

os diferentes temas matemáticos. (Allevato & Onuchic, 2019, p. 5) 

Mas o que são estas conexões matemáticas? Na literatura elas se apresentam de diferentes 

formas e trazem consigo a concepção de  

... ligar, relacionar, ancorar, articular, associar... O conceito de conexões projetou-

se significativamente a partir da publicação dos Standards 2000, oficialmente 

Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000), que indicou 

Conexões entre os cinco Padrões de Procedimento essenciais a serem 

desenvolvidos no trabalho com alunos desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio. (Allevato & Onuchic, 2019, p. 5) 

Amparados nas afirmações de Rosa e Caldeira (2018), também entendemos 

... que as conexões matemáticas são aquelas que, por exemplo, conectam elementos 

das diversas áreas da matemática acadêmica como álgebra, geometria, aritmética, 

teoria dos números etc.; ou que possibilitam coerência, afinidade ou semelhança 

entre as ideias matemáticas produzidas no/com o mundo; ou ainda, venham a 

estabelecer qualquer vínculo, união ou ligação entre informações, conjecturas, 

inferências, hipóteses, reflexões que estejam adjacentes ao movimento estabelecido 

para a produção do conhecimento matemático, ocorrido consigo, com os outros e 

com o mundo. (Rosa & Caldeira, 2018, p. 1071) 

Nas situações em que a Matemática se relaciona com a realidade, em particular, nas 

aplicações, na resolução de problemas, as conexões matemáticas também se encontram 

presentes. Quando as conexões matemáticas são utilizadas na resolução de problemas 

promovem o desenvolvimento das competências e habilidades matemáticas dos alunos. 

Com efeito, “... quando se estabelecem conexões entre a Matemática e a realidade exterior 

possibilita-se o desenvolvimento de ideias e conceitos matemáticos” (Mestre, 2011, p. 

30). 

 

Do contexto da investigação aos aspectos metodológicos 

 

O contexto da investigação 

A pesquisa foi desenvolvida com um grupo de futuros professores de matemática 

matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado I, durante o ano letivo de 2018, do 

quinto período da formação para professor da Educação Básica, nomeadamente, do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. A pesquisa teve o desafio permanente de planejar, 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

390 

 
 

observar, analisar e refletir sobre as diferentes atividades realizadas na disciplina, desde 

o primeiro contato dos estagiários com as tecnologias da Robótica, por meio dos Kits 

LEGO® Mindstorms Education, as aulas investigativas de matemática, durante o período 

de planejamento do projeto de estágio, nomeado por ROBOMAT: construindo cenários 

de Matemática com Robótica Educacional até à execução do referido projeto. A turma 

foi composta por dezesseis estagiários que prontamente aceitaram o convite feito pelos 

pesquisadores para participarem da investigação e assinaram o termo de consentimento.  

As aulas analisadas para este artigo ocorreram no primeiro semestre letivo com a 

participação dos estagiários, do professor orientador de estágio e da pesquisadora, no 

laboratório de informática da universidade. Durante as aulas práticas de robótica os 

estagiários foram os aprendizes, onde foram aplicadas tarefas de investigação matemática 

com a robótica, utilizando os kits supracitados. Nosso objetivo era que os estagiários não 

só visualizassem a robótica, mas que a experimentassem antes da regência32 para testar 

todas as suas hipóteses com relação às expectativas e realidades dos robôs e, 

posteriormente, tivessem conhecimento, segurança e domínio da tecnologia para 

proporem tarefas matemáticas para as suas aulas para a etapa da regência. Como também, 

que pudessem vislumbrar a robótica como uma ferramenta promissora no sentido de 

possibilitar estabelecer conexões matemáticas interessantes para o processo de ensino 

aprendizagem matemática na educação básica. 

Quanto ao conhecimento inicial sobre a RE, seis tiveram apenas um contato prévio 

e rápido com a mesma durante uma disciplina do curso, outros seis participaram de 

projetos na instituição que envolviam a RE e os outros quatro não conheciam esta 

tecnologia. Pelo menos cinco relataram ter tido um certo receio inicial de cursar a 

disciplina com ênfase na robótica, pelo medo da tecnologia em si ou por medo do 

desconhecido, etc.  

As aulas analisadas neste artigo ocorreram nos dias 06, 09, 13 e 20/04/18, com 

duração de quatro horas cada, totalizando 16 horas/aulas nesta parte inicial da disciplina, 

conforme pode ser visto no Quadro 1. Os alunos foram distribuídos em grupos de três a 

quatro estagiários para realização das tarefas e elaboração dos relatórios. No período 

analisado foram propostos três relatórios distintos.  

Quadro 1. Panorama das primeiras aulas da disciplina. 

Aula/Data Objetivos Duração 

(horas) 

1a aula 

23/03/18 

Apresentar os objetivos geral e específicos da 

disciplina, ementa e avaliação. 

Apresentar o projeto de pesquisa: pergunta de 

pesquisa, objetivos, ações, resultados esperados. 

Aplicação do termo de consentimento. 

4 h 

 

 
32 A regência, período em que o estagiário assume a sala de aula, ocorreu apenas no segundo semestre. 
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Trabalhar filme, tecnologia e matemática a 

partir do filme: Blade Runner.  

Discutir sobre planejamento de aulas de 

matemática para o Ensino Médio envolvendo filme, 

a tecnologia e a matemática. 

2a aula 

02/04/18 

Elaborar, apresentar e Discutir os planos de 

aulas. 

1,5 h 

3a aula 

06/04/18 

Primeira sequência de aulas com o kit: 

Apresentar e explorar os kits Lego. 

Construir o primeiro robô. Explorar as 

possibilidades e limitações desse robô. 

4 h 

4a aula 

09/04/18 

Trabalhar o software de programação do kit.  

Incluir sensores no robô, explorar as 

possibilidades e limitações do robô. Programar em 

loop. 

1,5 h 

5a aula 

13/04/18 

Programar os robôs com os sensores. Utilizar 

a Pista de sumô. Generalizar os cálculos. 

4 h 

6a aula 

16/04/18 

Ler e refletir sobre o livro Investigação 

Matemática (Ponte, Brocardo, & Oliveira, 2006). 

1,5 h 

7a aula 

20/04/18 

Resolver a tarefa: fazer o robô identificar 

obstáculos. Chegar num obstáculo e parar. 

Trabalhar o sensor de luz e ultrassônico. 

4 h 

 

A primeira aula de robótica ocorreu no dia 4 de abril de 2018 e todos os 

matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado I estavam presentes. Como havia 

alunos que não conheciam (ou conheciam muito pouco) a robótica, com o objetivo de 

propiciar ou aprofundar o conhecimento a respeito da RE, optámos por fazer uma aula 

introdutória, tratando os estagiários como aprendizes da robótica nesse primeiro 

momento. Iniciámos com uma apresentação em Power Point com título: Robótica 

Educacional – Conhecendo o kit de robótica. 
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Contámos um pouco da história da Lego e do lançamento dos robôs “em 1986, a 

Lego lançou robôs programados usando a linguagem Logo e, em 1989, Seymour Papert 

se uniu à Lego. Em 1998, a empresa lançou a série Lego Mindstorms, com o modelo 

Robotics Invention System” (Curcio, 2008, p. 23). Falámos da programação e do software 
NXT 2.0 Programming utilizado. Além disso, enfatizámos que se o professor não tiver 

disponível o kit LEGO, ele tem à disposição várias outras ferramentas dentro da Robótica 

Livre. Explicámos o que é, demos exemplos.  

A escolha dos kits da LEGO se justifica no fato de já termos esses kits disponíveis 

em dois laboratórios da instituição. Desse momento em diante da aula, passámos a 

explorar o kit. Entregámos um bloco de notas a cada aluno e solicitámos que todo o 

processo fosse registrado. Deixámos os estagiários livres para se organizarem em grupos, 

de acordo com as afinidades da turma, mas ao final observámos que cada grupo tinha pelo 

menos um aluno mais experiente com os kits e que já havia participado de algum projeto 

da universidade, envolvendo o trabalho com robótica educacional. Pudemos perceber 

nesta aula que a RE promove um ambiente de comunicação, colaboração e socialização 

entre os participantes. 

Os estagiários abriram os kits, manusearam, compararam as peças disponíveis e 

registraram suas impressões nos blocos de nota. Solicitámos que os participantes 

observassem atentamente como as peças estão organizadas e como são compostas. 

Anninha relata seu receio inicial: 

Pesquisadora: Como é que foi o seu primeiro contato? 

Anninha: Eu assustei com esse tanto de peças. Falei: isso daqui não é pra mim não. 

Montar as coisas assim, não é pra mim.  

Pesquisadora: Ah, você não gosta da parte de montagem? 

Anninha: Não. 

Pesquisadora: Gosta de programação e a matemática? 

Anninha: Da matemática, mais da matemática.  A programação a gente faz, acha 

bom porque o bichinho mexe, mas eu prefiro mais a matemática para poder fazer a 

programação. (Gravação de áudio de Anninha, novembro de 2018) 

 

Foi um momento de muita euforia e empolgação (Notas de Campo, Aula dia 

06/04/18). Nessa aula havia bastante barulho, curiosidade e atividade, diferente do 

contexto de passividade, tão presentes em aulas de Matemática. Essas aulas foram 

consideradas muito divertidas, pois “fazer os robôs, montar eles, aquela parte ali, o 

montar, é divertido. Eu gosto de brincar com Lego, fazer umas coisinhas. Acaba que vira 

uma brincadeira, então é bem legal” (Gravação de áudio de José, novembro de 2018).  

Durante esta fase de aprendizagem e planejamento do projeto de estágio, foram 

realizadas ainda outras três sequências didáticas utilizando os kits Lego, a saber: a Grua 

Móvel, Seguidor de linha e o Relógio Analógico (cf. Silva, 2014). Estas aulas 

aconteceram até o final de junho. Após esta etapa de aprendizagem, os estagiários 

planejaram e ministraram outras cinco sequências didáticas envolvendo cinco robôs 

diferentes destes citados. Estas aulas foram realizadas para alunos do Ensino Médio de 

uma escola da região. 
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Aspectos metodológicos 

A metodologia da pesquisa se inscreve numa abordagem qualitativa embasada nos 

pressupostos teóricos de González Rey (2005, p. 105) que a considera “um processo 

aberto submetido a infinitos e imprevisíveis desdobramentos, cujo centro organizador é 

o modelo que o pesquisador desenvolve e em relação ao qual as diferentes informações 

empíricas adquirem significados”. E ainda,  

... assume os princípios da epistemologia apriorístico, e se situa, na intenção de 

descobrir aspectos novos na sua relação, com os sujeitos investigados, os quais deve 

construir de forma conceitual por meio de um processo permanente de formulação 

de hipóteses que vão definindo os diferentes eixos de construção de informação ao 

longo da investigação. (González Rey, 2003, p. 269) 

Esse tipo de abordagem de investigação necessita de um contato aprofundado com 

os sujeitos em seu ambiente natural, local onde ocorre o fenômeno a ser estudado 

(Bogdan, & Biklen, 1994). Assim, o campo de pesquisa é “[...] um espaço permanente de 

comunicação que terá um valor essencial para os processos de produção de sentido dos 

sujeitos pesquisados nos diferentes momentos de sua participação nesse processo” 

(Gonzalez Rey, 2005, p. 15). 

Os instrumentos e procedimentos fundamentais de recolha dos dados foram os 

relatórios parciais elaborados pelos estagiários para a disciplina, notas de campo, 

questionários e entrevistas semiestruturadas e individuais, ocorridas nos meses de 

novembro e dezembro de 2018, portanto, ao final da disciplina. Os relatórios eram 

solicitados após cada sequência de aulas, relacionados ao robô trabalhado naquela 

sequência. As notas de campo foram registradas pela primeira autora, durante as aulas da 

disciplina, obtidas a partir da observação participante compreendidas como “relatos 

escritos daquilo que o investigador vê, ouve, experiencia e pensa no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 150).  

E os dados foram analisados qualitativamente através do conteúdo (Bardin, 2011). 

A triangulação dos dados possibilita uma compreensão ampla da pesquisa proposta uma 

vez que permite avaliar o alcance da validade do estudo. Buscamos explicitar as 

aprendizagens, evidenciadas e valorizadas pelos professores em formação no processo de 

aprendizagem da robótica durante a utilização dos kits. A partir da análise realizada 

destacamos alguns aspectos particulares ao domínio das conexões matemáticas 

estabelecidas nas situações problemas propostos, que envolviam tanto a construção, a 

programação e a contextualização do robô. 

 

Resultados/Discussão e Análises 

 

Onde está a Matemática 

Para a construção do primeiro robô, escolhemos um protótipo simples, com passo 

a passo disponível na revista Lego que acompanha o kit. Sugerimos que os estagiários 

fizessem a construção com calma, observando as peças necessárias para a estrutura do 

chassi do robô e na construção (Figura 1). 
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Figura 1. Primeiro robô trabalhado e a programação utilizada por um grupo de 

estagiários. 

 

Na sequência, deixámos que os alunos explorassem a parte matemática, 

conversámos sobre os conteúdos matemáticos que poderiam ser abordados com aquele 

robô numa sala de aula de matemática para educação básica. Os estagiários estabelecerem 

conexões entre o robô e a geometria das peças Lego: das vigas, blocos, engrenagens, 

rodas etc., fazendo relações com os conceitos de sistema métrico de medidas, por 

exemplo. Além de conteúdos como proporção, funções etc. Nos excertos pudemos 

observar que os alunos discutiram em grupo não só os conteúdos que podem ser 

explorados, mas também a capacidade de desenvolvimento de habilidades necessárias 

para o aluno aprender matemática, como o trabalho coletivo, o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e a concentração, como já referendado por Ortolan (2003).  

Na construção podemos ter como expectativa de aprendizado a questão de 

proporção, medição, desenvolvimento do raciocínio lógico e concentração, trabalho 

em equipe. Na programação temos como expectativas de aprendizado, o 

desenvolvimento de um sistema lógico, utilização da matemática para conseguir 

dados para ser utilizado na programação, e por fim, o desenvolvimento da 

programação. (Trecho do primeiro Relatório, 2018) 

Uma das questões do primeiro relatório se referia a parte matemática. Perguntámos 

quais os conteúdos matemáticos os participantes identificavam que poderiam ser 

explorados a partir do robô e as tarefas matemáticas que poderiam ser propostas à alunos 

da educação básica. Vários grupos foram bastante genéricos, afirmando apenas os 

conteúdos que poderiam ser explorados, mas não citaram um exemplo específico. Como 

no caso: 

A matemática está presente em praticamente tudo, mas de forma clara podemos ver 

simetria na montagem, proporções e funções nas engrenagens trabalhando entre si, 

geometria em todas suas formas. Na programação, podemos observar conceitos de 

proporção entre grandezas como tempo e distância, ângulo, raio e circunferência, o 

aluno pode observar como a força escolhida se relaciona com a distância percorrida 

e com o tempo gasto para encontrar a programação necessária para executar 

determinado percurso. (Trecho do primeiro Relatório, 2018) 

Entendemos que isso é algo natural uma vez que estes alunos são estudantes de 

Matemática que ainda trazem consigo as concepções da educação básica, onde  

os alunos veem a Matemática como uma colecção de procedimentos desconexos e 

padronizados; tentam absorver um conjunto de métodos que lhes permitam resolver 

as questões dos testes; esforçam-se por memorizar esquemas de resolução de tarefas 
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de determinados tipos, procuram reproduzir procedimentos e esbarram com o 

malogro de nem sempre perceberem quando devem ou não aplicar esses 

procedimentos. (Carreira, 2010, p. 13) 

Respostas como essa foram recorrentes nos relatórios. Eles parecem perceber as conexões 

entre a matemática e a robótica, no entanto não as identificaram explicitamente nos 

relatórios.  

Por outro lado, alguns grupos foram bastante específicos, apresentando situações 

explícitas de onde a matemática pode ser abordada e as conexões possíveis nas soluções 

dos problemas propostos por eles:  

... quantas voltas deveriam ser dadas numa engrenagem de 40 dentes, sendo esta 

conectada a uma outra engrenagem de 24 dentes, que gira uma roda de 26 mm de 

raio, para que o robô ande 500 mm? Como resolução, temos que, para andar 500 

mm, a roda precisa girar: 𝑥 = 500/(2∗𝜋∗𝑅) = 500/ (2∗3,14∗26) ≈ 3. 

Logo, a engrenagem de 24 dentes precisa girar aproximadamente 3 vezes para 

completar o movimento desejado, o que infere que a outra engrenagem precisa 

girar: 𝑦 = (24/40) ∗ 3 = 1,8  

Ou ainda pedir ao aluno que calcule qual a velocidade média que o seu robô 

percorre a uma distância x, em diferentes forças. (Trecho do primeiro Relatório, 

2018) 

Nesta tarefa proposta pelo grupo, eles sugerem o estudo das engrenagens na 

robótica, contudo, não conseguiram expandir suas concepções a respeito, pois este estudo 

pode desencadear uma série de conexões matemáticas, desde a conexão entre os conceitos 

de função (função afim, função composta, função crescente e decrescente, função 

inversa), proporcionalidade, grandezas e medidas entre outros. Posteriormente foi 

realizada uma aula com a turma apresentando a pesquisa realizada por Silva (2014), onde 

este pesquisador explorou a matemática existente no processo de acoplagem e 

funcionamento das engrenagens de um relógio analógico com a finalidade de ensinar 

função linear para alunos de Ensino Médio. 

Mesmo assim, na exploração das possibilidades e limitações do robô, os estagiários 

pensaram em situações de investigação matemática para desenvolver o raciocínio 

matemático. Ponte, Brocardo e Oliveira (2006) salientam que 

Em contextos de ensino e aprendizagem, investigar não significa necessariamente 

lidar com problemas muito sofisticados na fronteira do conhecimento. Significa, 

tão-só, que formulamos questões que nos interessam, para as quais não temos 

resposta pronta, e procuramos essa resposta de modo tanto quanto possível 

fundamentado e rigoroso. Deste modo, investigar não representa obrigatoriamente 

trabalhar em problemas muito difíceis. Significa, pelo contrário, trabalhar com 

questões que nos interpela e que se apresentam no início de modo confuso, mas que 

procuramos clarificar e estudar de modo organizado. (p. 9) 

Trabalhando a investigação matemática é possível que o aluno estabeleça 

conjecturas, inferências, elabore hipóteses e reflita sobre os conceitos envolvidos nas 

situações da robótica, contudo, é preciso que estas situações passem a fazer parte da 

prática de ensino do professor. 
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Tarefa 1: Fazendo o robô movimentar em L 

As tarefas seguintes foram: “Faça seu robô ir até a porta”, “Faça ele andar reto 

e depois virar para direita” “O que é andar reto?” “Como o robô pode girar?” 

(Fernando, Notas de Campo, Aula dia 06/04/18). Algumas respostas possíveis foram 

lançadas pelos alunos, como “Travar uma roda e colocar a outra em movimento”, “Usar 

a diferença de forças: um motor mais rápido que o outro”, “Usar motores em sentidos 

opostos” e “Basta usar sensores” (Notas de Campo, Aula dia 13/04/18).  

Assim, para a tarefa proposta “Faça o robô percorrer duas laterais do piso 

retangular da sala do laboratório, chamado Percurso em L”, um dos grupos de futuros 

professores a resolveram estabelecendo quatro passos importantes (Figura 2):  

1º passo: descobrir quantos cm é uma rotação completa da roda do robô. Resultado 

encontrado foi de 18 cm e o método usado só por medição com a fita métrica.  

2º passo: Medir um lateral da cerâmica (a cerâmica tem o formado de um quadrado) 

com a fita métrica que deu 113cm. Dividimos 113cm por 18cm para se chegar 

aproximadamente ao número de rotações que o robô teria que andar para concluir 

o trajeto de 113 cm, o número de rotações encontrados foi de 6,27. O número de 

rotações utilizado na programação foi 6. Testamos a programação e deu certo.  

3º passo: Fazer o robô girar 90° para a esquerda para que ele pudesse andar a 

segunda lateral da cerâmica. Para que o robô virasse é necessário travar uma roda e 

fazer a programação na outra. Número de rotações usada para que o robô virasse 

90º foi de 0,95. Programamos com os dados obtidos e o Tadeu33 conseguiu virar 

90º para a esquerda certinho.  

4º passo: O Tadeu ainda tinha que percorrer mais uma lateral e o método usado foi 

o mesmo apresentado no 2º passo. (Trecho do segundo Relatório, 2018) 

Nesta tarefa, o grupo escolheu parar um motor que movimenta uma roda e 

movimentar apenas o outro motor, o que faz com que a outra roda continue em 

movimento. Esta ação faz com que o robô faça um giro, no caso, de 90°. Durante esta 

tarefa os participantes vivenciam a experiência da aprendizagem com entusiasmo 

mediante a descoberta, das novas ideias que vão emergindo das diferentes representações 

que eles lançam mão, nas diferentes situações proporcionadas pela robótica. 

 

Figura 2. O robô percorrendo um caminho retangular. 

 
33 Cada grupo nomeou o seu robô (Tadeu, Naftaleno, Joaquim etc.). 
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Tarefa 2: Fazendo o robô girar 45° 

Para a tarefa “Faça o robô fazer um giro de 45°”, esse grupo optou por realizar um 

tipo de movimento diferente do anterior, que também permite o robô girar, mantendo as 

duas rodas em movimento34. Para isto, fizeram a seguinte conexão matemática, 

estabelecendo relação entre os conceitos aritméticos e geométricos (Figura 3). 

 

 

Figura 3. O percurso do robô no giro de 45°. 

 

Os alunos utilizam a matemática para interpretar e melhorar a compreensão do 

fenômeno estudado. Constroem tabelas, registram medidas, fazem desenhos, cálculos da 

velocidade e da força necessária para que o robô execute a ação desejada. Percebem não 

apenas as conexões matemáticas, mas que o fenômeno é regido por leis físicas que 

interferem no movimento. A mudança de força dos motores contribui ou atrapalha o robô 

executar o movimento solicitado. Essencialmente, “desenvolver conexões matemáticas é, 

fundamentalmente, não querer ficar por ali e perceber que as coisas se ligam, não são uma 

colecção de ideias separadas, ≪não são como ervilhas soltas dentro de um saco≫ para 

usar as palavras de Vygotsky” (Carreira, 2010, p. 18). 

 

Tarefa 3: Identificando e desviando de obstáculos 

O desafio de acoplar os sensores de luz e ultrassônico nos robôs e programá-los faz 

com que o robô identifique obstáculos a frente e tome decisões, como por exemplo, 

identificar o obstáculo e parar ou identificar o obstáculo e virar para a direita (ou 

esquerda) ou identificar o obstáculo e escolher o melhor percurso a seguir (percurso com 

maior distância até o próximo obstáculo). Este desafio possibilitou aos estagiários 

desenvolver conhecimentos específicos da programação dos robôs. As conexões 

matemáticas ficam menos explícitas nesta tarefa, no entanto, a própria programação exige 

conhecimentos que envolvem lógica matemática, tais como, menor que, maior que, se, e, 

e ou. Segundo eles, 

... foram colocados alguns objetos espalhados para que o robô pudesse identificar e 

desviar. A princípio a dificuldade era a programação. Programar os sensores 

consiste em um desafio um pouco mais complexo que a programação de motores. 

A dificuldade era encontrar a distância a ser utilizada para que o sensor ultrassônico 

 
34 Para maiores detalhes sobre o giro dos robôs sugerimos acessar ao trabalho de modelação matemática 

realizada por alunos da educação básica durante a pesquisa de Barbosa (2016). 
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pudesse reconhecer o objeto, para que não atrapalhasse na movimentação do robô. 

(Trecho do terceiro relatório, 2018) 

Essa tarefa demandou bastante tempo dos participantes pois a consideraram difícil, 

pois requeria maior domínio dos conceitos de programação. Os participantes tiveram 

várias dificuldades durante todo o processo de aprendizagem da robótica, que são 

observados em vários momentos dos dados recolhidos. No entanto, 

Levamos dessa aula um aprendizado muito importante que é o trabalho em grupo, 

o respeito, e também o conhecimento na programação de robô e a matemática por 

trás de tudo isso, mostrando-nos assim um uso dos nossos conhecimentos, já 

adquiridos, de forma lúdica e uma nova forma de passá-los para nossos futuros 

alunos. (Trecho do segundo relatório, 2018) 

 

Considerações Finais 

Entendemos que este movimento de investigação foi profícuo para os estagiários 

pois permitiu que eles vivenciassem experiências que para muitos era inédita. No início 

alguns estagiários não sabiam programar um robô da Lego NXT e desconheciam as 

funcionalidades do software de programação. Na medida em que os graduandos 

desenvolviam e se envolviam na construção e programação dos protótipos robóticos, os 

processos de (re)construção de conceitos matemáticos eram desvendados. Os 

participantes demonstraram adquirir/desenvolver conhecimentos matemáticos a partir das 

conexões matemáticas que estabeleceram durante a realização das tarefas, através de 

diferentes atividades e simulações. Trouxeram à tona ideias, definições, conceitos e outras 

relações necessárias para resolver os problemas propostos e melhorar e interpretar a 

compreensão sobre os fenômenos, o que coaduna com a expectativa de que  

o objetivo fundamental das conexões não se basta em proporcionar conhecimento 

sobre os objetos matemáticos e suas relações. Ampliando a compreensão das ideias 

e dos conceitos matemáticos, consequentemente as conexões permitem aos alunos 

dar sentido à Matemática e entendê-la como um corpo coerente, articulado e 

poderoso. (Allevato, & Onuchic, 2019, p. 6) 

Na abordagem pedagógica, ou seja, nos processos de ensino da matemática 

incorporados pela robótica, parece prematuro dizer se ocorreram transformações ao final 

destas primeiras aulas e até mesmo ao final do ano letivo. Os participantes vislumbraram 

formas e meios de utilizar a RE em situações específicas de sala de aula por meio de 

exemplos de tarefas possíveis de serem realizadas e que, inclusive, podem ir além do que 

foi proposto por eles. Contudo, ao longo destas atividades não podemos dizer se a RE 

seria facilmente incorporada em suas práticas futuras por diferentes fatores, como 

recursos financeiros e estruturais, investimento pessoal entre outros. Além disso, exige 

romper o medo da tecnologia e os desafios que ela traz. 

Em vez de apenas aprender a usar a tecnologia, procurámos fazer com que os 

futuros professores de matemática tivessem a oportunidade de desenvolver os 

conhecimentos relacionados a RE integrada à Matemática. Além disso, eles foram 

desafiados a pensar em como usar os robôs para o ensino investigativo de matemática na 

educação básica. A abordagem tecnológica ainda está condicionada à perspectiva do 

saber fazer uso de suas potencialidades; à elaboração do material para ser utilizado na 

construção do conhecimento matemático; à elaboração de tarefas produtivas que 
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promovam conexões matemáticas interessantes, pois não há tarefas prontas e disponíveis 

para o professor seguir. Há muito ainda a ser feito neste sentido.  
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Resumo: A presente comunicação visa compreender os atos de currículo de uma 

professora de Matemática do Ensino Básico em uma escola pública no Distrito de Lisboa 

no que tange as potencialidades da utilização de tecnologias digitais a partir de reformas 

recentes ocorridas no país. O estudo possui um viés metodológico qualitativo. Para a 

análise dos discursos, foram adotadas categorias que emergiram da revisão de literatura 

sobre as conexões da utilização de tecnologias digitais com a atitude face à Matemática, 

utilização da calculadora, recentes reformas curriculares em Matemática, contextos não-

matemáticos e pensamento computacional. Por meio das análises, foi evidenciada a 

importância da utilização de tecnologias digitais em conexão com a realidade dos alunos 

para fomentar atitudes positivas e responsáveis no processo de usabilidade para 

construção de novos conhecimentos. Foram confirmadas a dinamicidade na abordagem 

de vários conteúdos que o uso de calculadoras pode propiciar desde os anos iniciais do 

Ensino Básico e a discussão contínua sobre as ênfases dadas à literacia digital nas 

reformas curriculares atuais. Confirmou-se, também, a abordagem da 

interdisciplinaridade, no âmbito da disciplina Tecnologia da Informação, por meio da 

Flexibilidade curricular nos contextos de práticas matemáticas e não-matemáticas. 

Emergiu, ainda, a dissonância entre os atos de currículo da professora, a Educação 

Matemática e as propostas curriculares vigentes no país, bem como a necessidade de 

ampliação de estudos e pesquisas no âmbito do desenvolvimento do pensamento 

computacional no Ensino Básico, para que sejam fomentadas práticas que desenvolvam 

a autonomia e o processo de criação dos alunos.  

Palavras-chaves: Tecnologias digitais, Educação Matemática, Atos de Currículo, 

Reformas curriculares, Portugal. 

 

Introdução 

Em Portugal, o Art. 6.º do Diário da República, sobre a finalidade do currículo e sua 

promoção, estabelece princípios, valores e áreas de competência que devem obedecer ao 

desenvolvimento do currículo devido à globalização e desenvolvimento tecnológico. A 

intenção é preparar alunos que serão jovens e adultos em 2030, enfatizando que, “com 

vista a atingir aquela finalidade, e sem prejuízo da autonomia e flexibilidade exercida pela 

escola, à conceção do currículo subjazem os seguintes princípios. Promoção de 

aprendizagens no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação” 

(ME, 2018, p. 2931). 
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Sobre o ensino básico em Portugal, seus objetivos são destacados no Art. 7º da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (LBSE). Dentre outros, propõe-se assegurar uma formação 

geral comum que garanta a descoberta e o desenvolvimento dos interesses e aptidões, 

capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e 

sensibilidade estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores 

da solidariedade social. Propõe-se, também, criar condições de promoção do sucesso 

escolar e educativo de todos os alunos. 

É previsto, pelas orientações vigentes no país, que as competências definidas para o 

Ensino sejam garantidas, sendo prescritas como um dos princípios de aprendizagem no 

contexto da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esta pressupõe 

a alfabetização em TIC para o adequado uso das ferramentas, reforçado pelo Art. 12.º, 

Autonomia e flexibilidade curricular, parágrafo 4: “Nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes 

curriculares–base integram a componente de Cidadania e Desenvolvimento e, em regra, 

a componente de TIC” (ME, 2018, p. 2933). 

Na apresentação do Programa e Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico 

(PMCMEB) (Bivar, Grosso, Oliveira, & Timóteo, 2013) são trazidas perspetivas no que 

tange à utilização de tecnologias: 

É também pedida aos alunos a realização de diversas tarefas que envolvem a 

utilização de instrumentos de desenho e de medida (régua, esquadro, compasso e 

transferidor, programas de geometria dinâmica), sendo desejável que adquiram 

destreza na execução de construções rigorosas e reconheçam alguns dos resultados 

matemáticos por detrás dos diferentes procedimentos. (p. 13) 

No documento Orientações de gestão curricular para o Programa e Metas Curriculares 

de Matemática - Ensino Básico (DGE, 2016) também são trazidos exemplos de trabalho 

com as tecnologias digitais (TD): 

O Scratch, que, para além de uma iniciação a uma linguagem de programação, 

consequentemente envolve o pensamento lógico matemático, a estimação, 

coordenadas em referencial e variáveis, entre outros aspetos; os applets numéricos 

(por exemplo, retas numéricas) e algébricos (geradores de sequências, múltiplas 

representações, modelação algébrica, …); o Excel, como uma das possíveis 

aplicações digitais, pois permite fazer a transição entre a abordagem numérica e a 

algébrica, nomeadamente com a reprodução em tabela disponibilizando múltiplas 

representações. (p. 4) 

Já na última reforma ocorrida com o documento Aprendizagens Essenciais (AE) (ME, 

2018), também é recomendado que a inserção de tecnologias digitais no contexto dos 

alunos ao longo da escolaridade básica desenvolva: 

[…] a capacidade de apreciar aspetos estéticos da Matemática e de reconhecer e 

valorizar o papel da Matemática no desenvolvimento das outras ciências, da 

tecnologia e de outros domínios da atividade humana; desenvolvam a capacidade 

de reconhecer e valorizar a Matemática como elemento do património cultural da 

humanidade. (p. 3) 

Corroborando Macedo (2013), faz-se necessário salientar que, para a análise dos 

contextos de práticas educativas com a utilização de tecnologias digitais no ensino de 

Matemática, o conceito de “atos de currículo” é um viés considerado promissor. Estes 

atos pressupõem que, para tentar avaliar as políticas educacionais implementadas e 

“compreender honestamente as práticas curriculares para qualquer fim prático, é 
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fundamental partirmos das suas indexalidades, descritibilidades, inteligibilidades e 

analisibilidades constituídas pelos membros que, no dia a dia do pensar/fazer educacional, 

constituem suas ‘ordens’ curriculares” (p. 431). 

Nesse sentido, objetiva-se compreender os atos de currículo de uma professora de 

Matemática em Portugal no que tange as potencialidades da utilização de tecnologias 

digitais, a partir de reformas recentes ocorridas no país. Para tal, no presente texto, serão 

analisados os seus discursos sobre o referido viés metodológico, apontado pelas 

recomendações curriculares como contributivo para a promoção de aprendizagens 

matemáticas. 

 As prescrições do país, ao considerarem a incorporação das tecnologias digitais nos 

componentes curriculares, suscitam implicações para o desenvolvimento dos programas 

de Matemática sobre o uso pelos alunos. Traz-se recomendações acerca do 

desenvolvimento de competências digitais para as novas gerações.  

A carência de estudos que integralizam reformas curriculares, desenvolvimento 

profissional docente e tecnologias digitais para o Ensino, bem como essas observações, 

levam a justificar e a atribuir relevância ao estudo sobre a adoção desse recurso, apontadas 

por pesquisas como ferramenta indispensável para o ensino em diferentes áreas às novas 

gerações. 

Como idealizador e líder do Grupo de Pesquisa “Currículo e Tecnologias em Educação 

Matemática” (CTDEM)35, o autor destaca que as ações que vêm sendo realizadas no 

âmbito do grupo o configuram como um espaço de discussão e reflexão junto aos alunos 

dos cursos de Licenciatura em Matemática e do Programa Interdisciplinar de Pós 

Graduação em Ensino (PPGEn) do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior (INFES) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Considera-se a 

problemática do distanciamento entre as disciplinas escolares e as teorias mais atuais do 

currículo, porquanto as discussões neste campo passam a ser mais teóricas, sobretudo, 

por ser um campo de estudo ainda em fase de consolidação no Brasil. Por outro lado, as 

discussões, envolvendo a organização e o desenvolvimento curricular da Matemática 

escolar são marcadas, fortemente, pela preocupação em articular os diferentes elementos 

que constituem a dimensão normativa do currículo, quais sejam o objetivo, o conteúdo 

matemático, a metodologia, a avaliação, dentre outros. 

No âmbito de pesquisas concluídas no CTDEM, dispõe-se dos projetos de Souza (2017) 

e as dissertações de Mestrado desenvolvidas por Moraes (2016) e Tostes (2017). 

Encontra-se, em andamento, as dissertações de Souza (2018) e Pereira (2018) no contexto 

do Programa de Pós Graduação em Ensino. 

Por meio dos estudos de Moraes (2016) e Tostes (2017), apontou-se a dinamicidade nos 

processos de utilização da tecnologia em contextos específicos de alunos e professores. 

Souza (2017) apontou tendências de inovações tecnológicas para a abordagem de 

conceitos de geometria. Já pelos estudos de Souza (2018) e Pereira (2018) são fomentadas 

discussões e caminhos cartográficos para uma tentativa de compreensão das cenas de 

implementação da reforma curricular no Brasil em um viés mais crítico dos campos de 

disputas do currículo de Matemática. Souza (2018), especificamente, aborda as 

intencionalidades da linha de força tecnologias digitais e sua utilização consciente 

mediante as posições demandadas para professores durante o processo de implementação. 

 
35 Website: www.grupoctdem.wixsite.com/uffinfes  
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Por este conjunto de pesquisas, são trazidas questões sobre a utilização de TD, 

destacando-se a necessidade de reflexão crítica, escolhas adequadas para a exploração e 

dinamização, além dos conteúdos, tomada de decisões, competências entre dois domínios, 

bem como desafios diversos trazidos pela implementação dos programas curriculares. 

Especificamente, são aplicadas sobre o currículo de Portugal, que vem enfrentando 

tensões nos processos de alterações recentes dos documentos curriculares vigentes. 

 

Revisão de Literatura 

As investigações sobre as Tecnologias Digitais realizadas por pesquisadores, como Dick 

e Hollebrands (2011), enfatizam que uso estratégico fortalece os processos de ensino e 

aprendizagem. Gadanidis e Geiger (2010), Roschelle et al. (2010) e Suh e Moyer (2007) 

dão a mesma ênfase, agregando que o uso estratégico das tecnologias digitais pode apoiar 

a aprendizagem de procedimentos, bem como o desenvolvimento de competências 

avançadas. 

Sobre atitudes de alunos do Ensino Básico em relação à Matemática e o papel dos 

professores, Soares (2010) aponta que 

A Matemática escolar, muitas vezes, se distancia da Matemática da vida, ou seja, 

o que aprendemos na escola não é utilizado nas nossas relações, enquanto 

membros de uma sociedade, na qual a cada dia se faz necessário o domínio de 

tecnologias ligadas à matemática. Por outro lado, profissionais que atuam nessas 

áreas precisam do domínio desses conteúdos para poder exercer as suas funções. 

(p. 5) 

Para tanto, o professor necessita ser detentor de conhecimentos teóricos que forneçam 

respaldo para a ação e que o auxiliem a planejar suas aulas com o uso de tecnologias. A 

perspetiva é de uma aprendizagem matemática significativa que permita, ao aluno, a 

construção dos conceitos matemáticos por meio de uma dialética recíproca, despertando, 

nos estudantes, atitudes positivas em relação à Matemática. 

No que se refere à utilização de calculadoras dentro de sala de aula, evidencia-se por Faria 

(2007), Machado (2012) e Frant (2011) a interação tecnologia-aluno, que permite a 

autonomia do aluno durante a realização das tarefas. Nunes (2011) ressalta a utilização 

das “calculadoras gráficas como um recurso tecnológico para a Educação Matemática e 

que devemos utilizá-las diante de um planejamento reflexivo, durante a elaboração de 

atividades que contemplem a exploração e potencialidades deste recurso na 

aprendizagem” (p. 19).  

Já pelo parecer do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2015), reforça-

se as ferramentas de tecnologia para uso do professor e dos alunos através de tomada de 

decisão que mantenha a Matemática, e não a tecnologia, como o foco de ensino. Para 

definirem o uso da tecnologia, professores e elaboradores de currículo devem focar nas 

capacidades das ferramentas disponíveis e atender às possibilidades apresentadas pela 

tecnologia emergente, mantendo o foco em objetivos de aprendizagem matemática. Os 

usos não devem ser limitados aos exigidos por avaliações externas e os estudantes devem 

desenvolver procedimentos que incluem o uso da tecnologia. 

Para Moran, Massetto e Behrens (2012, p. 13), “a educação fundamental é feita pela vida, 

pela reelaboração mental e emocional das experiências pessoais, pela forma de viver, 

pelas atitudes básicas da vida e de nós mesmos”. Assim, o uso das TIC na escola auxilia 

na promoção social da cultura, das normas e tradições do grupo. Ao mesmo tempo, é 
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desenvolvido um processo pessoal que envolve estilo, aptidão e motivação. A exploração 

das imagens, sons e movimentos simultâneos são, aos alunos e professores, oportunidades 

de interação e produção de saberes. 

Portanto, faz-se necessário a utilização de tecnologias em contextos não-matemáticos que 

permitam integração entre saberes. A visão dos sujeitos sobre esses aparatos, os 

contextos, os fenômenos e a forma de apresentação aos discentes são elementos 

norteadores da política de implementação das tecnologias nos currículos escolares. 

Atualmente, encontra-se em curso o projeto “Futuro da Educação e Capacidades 2030”, 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com 

discursos de focar em “tecnologias que ainda não foram inventadas, e resolver problemas 

sociais que ainda não tenham sido antecipados” (OCDE, 2018a, p. 1), destacando a 

necessidade de desenvolvimento da literacia digital e do pensamento computacional, 

visando conceder um suposto suporte aos países na abordagem de desafios comuns de 

implementação de currículos e na identificação de fatores críticos de sucesso.  

Sobre literacia matemática, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 

(2016) a define como a  

[…] capacidade de um indivíduo para identificar e compreender o papel que a 

matemática desempenha no mundo, para realizar julgamentos bem 

fundamentados e usar e interagir com a matemática de forma a atender as 

necessidades da vida como um construtivo, preocupado e cidadão reflexivo. (p. 4) 

Martin (2006) define literacia digital como a consciência, a atitude e a capacidade de 

utilizar soluções e facilidades digitais para: identificar, acessar, gerenciar, integrar, 

avaliar, analisar e sintetizar recursos digitais, construir novos conhecimentos, criar 

expressões de mídia e se comunicar com os outros. Jenkins et al. (2009) destacam a 

importância de tecnologias digitais para a construção do conhecimento, onde o aluno 

desenvolve competências de forma consciente e, para além da usabilidade, saiba utilizá-

las em seu contexto de vida de forma crítica, entrelaçando as perspetivas apresentadas 

sobre literacia matemática e literacia digital. 

Wing (2006) propôs competências sobre Pensamento Computacional como: conceituar 

ao invés de programar; habilidade fundamental e não utilitária; complementa e combina 

a Matemática e Engenharia; gera ideias e não artefatos; e para todos, em qualquer lugar. 

Na mesma direção, Barcelos, Munõz, Villarroel e Silveira (2015) reforçam que o 

Pensamento Computacional no Ensino Básico é importante por ser uma etapa que várias 

prioridades, ideologias e filosofias lutam por atenção (Computer Science Teachers 

Association [CSTA] & International Society for Technology in Education [ISTE], 2011).  

Dentre as pesquisas levantadas, a que apresenta maior proximidade com o propósito desse 

texto é de Roschelle et al. (2010), onde o ponto chave foi integrar mais firmemente 

currículo, tecnologias digitais e desenvolvimento profissional do professor. 

 

Metodologia 

Com respeito à delimitação do método da pesquisa, foi realizada uma entrevista com uma 

professora de Matemática do Ensino Básico de uma escola pública do distrito de Lisboa 

Portugal. Ela foi escolhida no âmbito de contatos realizados para uma investigação em 

nível de Pós Doutoramento, cujo objetivo foi estudar a Educação Matemática nos 
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currículos oficiais praticados no Brasil e em Portugal, principalmente no que respeita às 

tecnologias digitais. 

Foram realizadas entrevistas em várias escolas do distrito de Lisboa, mas a escolha em 

analisar os atos de currículo dessa professora se deu pelo fato da mesma evidenciar uma 

preocupação maior com o uso de tecnologias em sua prática. Em seus relatos, revelou 

estar em exercício profissional nas reformas curriculares ocorridas em Portugal nos 

últimos anos. 

Visando uma análise dos discursos da professora entrevistada, foram constituídas revisão 

da literatura e consulta sobre as perspetivas de utilização de tecnologias digitais presentes 

em documentos oficiais recentes em Portugal. Conforme Sharma (2013), esta análise se 

configura como 

[…] uma forma de coletar informações qualitativas de uma fonte primária ou 

original de materiais escritos, impressos e gravados para responder às perguntas 

de pesquisa em estudos de caso interpretativos. Os documentos fornecem 

evidências de atividades autênticas ou reais realizadas em organizações sociais e 

de pensamento humano. (p. 3) 

Foi utilizada uma entrevista individual do tipo semiestruturada por considerar que, por 

meio dela, seria possível, como ressaltam Bauer e Gaskell (2002), permitir ao entrevistado 

discorrer à vontade sobre pontos fundamentais do processo relacionado aos atos de 

currículo com a utilização de tecnologias digitais. 

A entrevista foi realizada no ano de 2018 e a mesma foi registrada em áudio. A utilização 

de tecnologias digitais nas aulas de Matemática em seu contexto escolar foi o tema 

principal. 

O método que alicerça as análises dos dados é a análise do discurso. Segundo Saraiva 

(2006, p. 157), “[...] a análise dos textos não é realizada na forma de uma hermenêutica, 

não tem por objetivo extrair do interior dos enunciados os sentidos verdadeiros, mas 

mudar o modo de olhar, jogar luz naquilo que estava na sombra”. 

Para a análise dos discursos evidenciados na entrevista, foram adotadas as seguintes 

categorias, que emergiram das perspetivas expressas na revisão de literatura a respeito 

das conexões acerca da utilização de tecnologias digitais: (1) Atitude face à Matemática, 

(2) Utilização da calculadora; (3) Literacia digital; (4) Contextos não-matemáticos; e (5) 

Pensamento computacional. 

 

Apresentação e análise dos dados 

No que tange a categoria Atitude face à Matemática, a professora portuguesa (PP) 

enfatizou sua visão sobre a perspetiva da relação entre as tecnologias digitais e uma 

relação positiva dos alunos em relação à Matemática, sinalizando que: “Vivemos em uma 

geração tecnológica, e acredito que a tecnologia realmente veio pra ficar e deve ser usada 

de forma construtiva” (PP). 

O discurso da entrevistada reforça que o uso estratégico das tecnologias digitais (Dick & 

Hollebrands, 2011) fortalece os processos de ensino, sendo essenciais para a construção 

de novos conhecimentos em uma geração inserida em uma sociedade cada vez mais 

tecnológica (Soares, 2010; Suh & Moyer, 2007; Martin, 2006). 

No que tange à categoria Utilização da calculadora, a professora posicionou-se contra a 

recomendação curricular expressa no Programa e Metas Curriculares de Matemática do 
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Ensino Básico (PMCMEB) (Bivar et al., 2013), que preconiza que a calculadora só deve 

ser utilizada nos anos escolares mais avançados, destacando que: 

Configura-se um retrocesso, pois valoriza somente o cálculo escrito, quando se 

deveria realizar conjeturas, indo mais longe por meio de processos de descoberta 

e validação. Ela deve ser usada desde os primeiros anos de forma exploratória, 

como […] [em] adições sucessivas traduzidas como multiplicação. (PP) 

A entrevistada destaca o retrocesso da reforma introduzida pelo PMCMEB (Bivar et al., 

2013) ao enfatizar que a calculadora só deveria ser adotada em situações de ensino nos 

anos mais avançados. Ela refuta o retrocesso que tal perspectiva representa e diz que a 

mesma deve ser adotada com caráter exploratório desde os primeiros anos de 

escolaridade. Também exemplifica o trabalho em sala de aula com variação de parâmetros 

no ensino de Funções e a comunicação oral em caráter exploratório a partir da utilização 

de calculadoras gráficas (Faria, 2007; Machado, 2012; Frant, 2011; Nunes, 2011). 

Foi perguntado também se recordava-se de alguma aula do ano corrente ou anterior em 

que tivesse usado a calculadora gráfica, onde a professora explicou como ela foi utilizada 

com os seus alunos: 

No 7º ano [foi utilizada] para explorar o declive de uma reta para estudo de 

funções, verificando o papel dos coeficientes, variando parâmetros de forma 

exploratória. Os alunos eram convidados a verbalizar o que ocorria por meio das 

explorações realizadas na calculadora gráfica. (PP) 

No que respeita à categoria Literacia digital, a entrevistada, a partir do recente 

documento, Aprendizagens essenciais - Articulação com o perfil do aluno (ME, 2018), 

foi perguntada se o documento traz novas perspectivas de trabalho em relação à utilização 

das tecnologias digitais, enfatizando que “Sem dúvidas, pois apela para a participação 

ativa dos alunos com o uso de tecnologias digitais” (PP). 

A entrevistada destaca perspetivas de participação ativa dos alunos apresentadas pelo 

documento Aprendizagens Essenciais, que vai ao encontro das perspetivas apontadas por 

Martin (2006) sobre literacia digital. Estas remetem-se à consciência, à atitude e à 

capacidade de utilizar soluções e dinamismos oferecidos pelas tecnologias digitais para 

que os alunos, em suas atividades matemáticas, possam vir a identificar, acessar, 

gerenciar, integrar, avaliar, analisar e sintetizar recursos digitais, construir novos 

conhecimentos, criar expressões de mídia e comunicar-se com os outros colegas. 

Na categoria Contextos não-matemáticos, a entrevistada foi indagada se, em termos de 

orientações curriculares oficiais, a utilização de tecnologias digitais foi prescrita mais 

para contextos puramente matemáticos ou visa promover o raciocínio e a comunicação 

matemática. Ela sinalizou que “O Programa de 2013 enfatiza a reprodução [e a] 

memorização. E o documento ‘Aprendizagens Essenciais’ enfatiza a realidade, o contexto 

e a experiência (explicação do pensamento, raciocínio) de acordo com o perfil dos alunos” 

(PP). 

O relato configura-se uma crítica aos PMCMEB (Bivar et al., 2013) por enfatizar 

processos mecânicos e engessados de aprendizagem, que vai na contramão dos 

pressupostos apontados sobre os objetivos do Ensino Básico, segundo o Art. 7º da LBSE. 

Este enfatiza que os alunos deverão ser inseridos em contextos propícios para o 

desenvolvimento do desenvolvimento do raciocínio. Semelhantemente, Suh e Moyer 

(2007) enfatizam sobre o uso estratégico das tecnologias digitais para apoiar a 
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aprendizagem de procedimentos, bem como o desenvolvimento de competências 

avançadas, tais como a resolução de problemas, raciocínio e justificativas. 

Em um outro momento, foi perguntado se utiliza tecnologias digitais em contextos não 

matemáticos, como sugerem os programas curriculares. Ela descreveu a seguinte 

situação: “Sim. Trabalho interdisciplinar com diferentes áreas, inquérito de cidadania e 

saúde e realizando tratamento de dados. Os alunos possuem a disciplina Tecnologia da 

Informação e Comunicação em seu currículo” (PP). 

Foi também indagada se existia algum campo em que o uso de tecnologias digitais fosse 

mais utilizado em suas aulas e a entrevistada respondeu que “Não. Utilizo sempre em 

Geometria, Funções e Tratamento de Dados” (PP). 

Sobre a questão do uso de tecnologias em contextos não-matemáticos, o relato vai ao 

encontro das orientações vigentes em Portugal. Elas preveem que as competências 

definidas para o Ensino Básico sejam garantidas, prescrevendo-as como um dos 

princípios de aprendizagem no contexto da disciplina TIC. Esta pressupõe alfabetização 

em TIC (literacia digital) para o adequado uso das ferramentas, reforçado pelo Art 12.º, 

Autonomia e flexibilidade curricular, ao destacar que, nos 2.º e 3.º ciclos, as matrizes 

curriculares base integram a componente de Cidadania e Desenvolvimento e, em regra, a 

componente de TIC. Tal perspetiva é adotada pela professora nos campos de Geometria, 

mas também em Funções e Tratamento de Dados. 

A questão abordada na categoria Pensamento computacional tratava a respeito sobre o 

espaço que é dado nas aulas sobre o desenvolvimento dessa questão, como é abordado 

nas aulas e qual a sua importância na proposta curricular da escola e nos programas 

oficiais. A entrevistada evidenciou que: 

Digamos que o pensamento computacional não é o foco na Educação Básica. 

Existe o projeto Programação e Robótica, mas não é simples inserir isso nesta 

etapa, mas reconheço a importância da Matemática na programação, não só em 

linguagem binária. A programação por condições, como no Scratch, permite que 

os alunos sejam mais autônomos. (PP) 

O discurso da PP evidencia a dificuldade em se abordar o pensamento computacional no 

Ensino Básico, onde é possível que os alunos desenvolvam ideias, e não artefatos (Wing, 

2006) em processos autônomos, como utilizando a linguagem Scratch. Entretanto, 

reconhece sua importância (CSTA & ISTE, 2011) nas propostas curriculares para esta 

etapa de ensino (Barcelos et al., 2015).  

 

Conclusões 

As análises dos discursos evidenciaram, a partir das categorias adotadas, que as conexões 

entre tecnologias digitais e as categorias adotadas, segundo a perspetiva da professora 

portuguesa entrevistada, que: 

(1) Atitude face à Matemática 

O uso estratégico das tecnologias digitais (Dick & Hollebrands, 2011) fortalece os 

processos de ensino e aprendizagem da atual geração e podem vir a apoiar a aprendizagem 

de procedimentos. Corroboram, também, o desenvolvimento de competências 

matemáticas avançadas e a construção de novos conhecimentos em uma geração atual e 

futura, que tende ser cada vez mais imersa nas tecnologias (Soares, 2010; Suh & Moyer, 
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2007; Martin, 2006), demandando dos professores de Matemática realizar cada vez mais 

conexões das tecnologias em suas práticas. 

(2) Utilização da calculadora 

Existe um retrocesso na reforma introduzida pelo PMCMEB (Bivar et al., 2013), ao 

enfatizar que a calculadora só deveria ser adotada em situações de ensino nos anos mais 

avançados, refutando o que tal perspetiva representa e que a mesma deve ser adotada com 

caráter exploratório desde os primeiros anos de escolaridade. Exemplifica o trabalho em 

sala de aula com variação de parâmetros no ensino de Funções e a comunicação oral em 

caráter exploratório a partir da utilização de calculadoras gráficas (Faria, 2007; Machado, 

2012; Frant, 2011; Nunes, 2011). 

(3) Literacia digital 

O documento Aprendizagens Essenciais prioriza a participação ativa dos alunos por meio 

de tecnologias digitais, trazendo princípios sobre literacia digital definidos por Martin 

(2006) e pelo quadro de aprendizagem da OCDE (2018b). 

(4) Contextos não-matemáticos 

O relato da professora vai ao encontro das orientações vigentes em Portugal. Elas 

preveem que as competências definidas para o Ensino Básico sejam garantidas, 

prescrevendo-as como um dos princípios de aprendizagem por meio da 

interdisciplinaridade e em contextos não matemáticos, no âmbito da disciplina 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esta pressupõe literacia digital para o 

uso adequado das ferramentas, reforçado pela Autonomia e flexibilidade curricular. Tal 

perspetiva é adotada pela professora entrevistada nos campos de Geometria, Funções e 

Tratamento de Dados. 

(5) Pensamento Computacional 

Evidencia a dificuldade de trabalhar a perspetiva do pensamento computacional no 

Ensino Básico, mas reconhece sua importância (CSTA & ISTE, 2011) nas reformas 

curriculares atuais (Barcelos et al., 2015). Também enfatizou que o pensamento 

computacional permite que os alunos gerem ideias (Wing, 2006) em processos 

autônomos, dando como exemplo as potencialidades da programação em linguagem 

Scratch. 

 

Considerações Finais 

A análise dos discursos da professora portuguesa reforça o uso estratégico das tecnologias 

digitais (Dick & Hollebrands, 2011), fortalece os processos de ensino e aprendizagem da 

atual geração tecnológica, fomentando aprendizagens e procedimentos, desenvolvimento 

de competências avançadas. Estas competências culminam a construção de novos 

conhecimentos (Martin, 2006), podendo vir a propiciar atitudes positivas em relação à 

área de Matemática. 

Os discursos da professora apontam que o PMCMEB  configuraram em um retrocesso ao 

recomendarem a calculadora em situações de ensino nos anos mais avançados, relatando 

a necessidade de abordagem dessa perspectiva desde os anos iniciais e apresentou como 

exemplo de seus atos de currículo, o trabalho com variação de parâmetros no ensino de 

Funções e a comunicação oral em caráter exploratório a partir da utilização de 

calculadoras gráficas. 
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As análises também elucidam que a mais  recente reforma curricular de Matemática em 

Portugal, por meio do documento Aprendizagens Essenciais (ME, 2018), prioriza a 

participação ativa dos alunos com a utilização de tecnologias digitais, trazendo princípios 

sobre literacia digital em contextos matemáticos e não-matemáticos, configurando-se 

uma retomada dessa perspectiva metodológica, quando se faz alusão ao Programa de 

Matemática de 2007. 

Os discursos também remeteram-se  sobre a complexidade em propor situações didáticas 

que promovam o desenvolvimento do pensamento computacional no Ensino Básico, 

destacando a sua revelância nas reformas curriculares contemporâneas por possibilitar 

que os alunos gerem ideias e não artefatos, em processos que enfatizam o 

desenvolvimento de sua autonomia. 

Em suma, as análises do discurso permitem evidenciar a importância da utilização de 

tecnologias digitais em conexão com a realidade dos alunos para fomentar atitudes 

positivas e responsáveis no processo de usabilidade para construção de novos 

conhecimentos. Corrobora a dinamicidade nas conexões e abordagens de vários 

conteúdos do currículo que o uso de calculadoras pode propiciar desde os anos iniciais 

do Ensino Básico. Demonstra-se a necessidade de discussão contínua sobre as ênfases 

dadas à literacia digital nas reformas curriculares recentes e abordagem da 

interdisciplinaridade no âmbito da disciplina Tecnologia da Informação por meio da 

Flexibilidade Curricular no contexto de práticas matemáticas e não-matemáticas. 

Ratifica-se a necessidade de foco em pesquisas e conexões entre Matemática e 

pensamento computacional no Ensino Básico, para que sejam fomentadas mais práticas 

que desenvolvam a autonomia e o processo de criação dos alunos.  

Em vias de finalização, destaca-se que a análise dos discursos da professora  da rede 

pública de Lisboa evidenciam claramente a dissonância entre seus atos de currículo no 

Ensino Básico no que se refere a utilização de tecnologias digitais, a Educação 

Matemática e a perspetiva do currículo de Matemática atualmente em vigor em Portugal. 
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Resumo: Neste texto apresenta-se o resultado da análise de um conjunto de trabalhos 

desenvolvidos por educadoras do pré-escolar no âmbito da realização de experiências de 

aprendizagem interdisciplinares que associaram as artes visuais e a matemática. O 

objetivo principal destes trabalhos foi desenvolver composições plásticas em formato de 

Pop-Up, aplicando também noções matemáticas ao nível da representação e da orientação 

espacial. A nossa atenção incide sobre a promoção de aprendizagens transversais entre 

estas duas áreas de conteúdo, favorecendo a integração dos saberes.  Estas experiências 

integraram o projeto MARTE1618 que foi orientado por uma metodologia baseada no 

modelo de aprendizagem Arts Based Educational Research (ABER). Foram analisados 

um conjunto de trabalhos que exploram ambas as áreas de conhecimento revelando a sua 

contribuição didática para o conhecimento e compreensão de diversos conceitos de 

geometria e de estruturas de formas geométricas associados a conceitos de literacia 

artística, bem como para o desenvolvimento da visualização.  

Palavras-chave: Geometria, Artes Visuais, Estruturação espacial, Criatividade. 

 

 

Introdução 

A interdisciplinaridade é uma exigência da aprendizagem das crianças, amplamente 

reconhecida pela investigação em educação e explicitamente veiculada nos documentos 

de orientação curricular. Aponta-se assim o interesse do desenvolvimento de investigação 

sobre experiências de aprendizagem focadas em mais do que uma disciplina escolar. O 

projeto MARTE1618 inscreve-se nesta área de interesse e teve como propósito o estudo 

da ligação entre a Matemática e a Educação Artística no âmbito das artes visuais, através 

da realização de experiências de aprendizagem interdisciplinares, que valorizam os 

aspetos criativos na aprendizagem tanto das artes como da matemática. Este projeto ligou 

a dimensão investigativa com a realização de ações de formação para educadores de 

infância e professores do 1.º ciclo do Ensino Básico. 

O projeto MARTE1618, que durou três anos, foi um projeto ambicioso que se 

propôs pesquisar sobre as múltiplas interseções entre as artes visuais e a matemática 

designadamente: (a) Ao nível dos processos criativos e dos processos de raciocínio 

matemático; (b) Da análise e fruição da obra de arte, assinalando e compreendendo a 
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presença de conceitos e métodos matemáticos na sua estrutura formal/conceptual; e (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. 

Foi nossa pretensão compreender como é que o aprofundamento multidisciplinar, com 

olhares diversos sobre os mesmos objetos, pode ajudar a promover um maior 

conhecimento desses objetos e dos processos inerentes à sua criação (Regatão & Loureiro, 

2019).  

O projeto permitiu acompanhar um conjunto de experiências de aprendizagem, 

realizadas com crianças do jardim de infância, entre os quatro e os seis anos, em situação 

de educação formal. As experiências foram da responsabilidade das educadoras titulares 

dos grupos de crianças. As várias atividades que compõem uma experiência foram 

planeadas e realizadas pelas educadoras com os seus grupos de crianças.  

Nesta comunicação, apresentamos apenas os resultados relativos a um segmento de 

experiências compositivas sobre construções Pop-Up. A orientação que seguimos foi de 

analisar, à posteriori, as experiências realizadas com esta técnica de construção de objetos. 

Estabelecemos como objetivo identificar e compreender potencialidades de 

desenvolvimento de competências inerentes à criação e construção de Pop-Up em 

situações de aprendizagem. Centramos esta análise nas seguintes questões:  Que aspetos 

da estruturação espacial e da visualização podem estar presentes nessas criações e 

construções? Que tipo de composições e qualidades plásticas se podem identificar neste 

tipo de construções realizadas por crianças pequenas? Que aprendizagens transversais do 

domínio das capacidades motoras, da autonomia e da confiança, bem como da 

socialização, podem ser desenvolvidas no âmbito de vivências da aprendizagem na 

construção de Pop-Up? 

A apresentação que fazemos contempla o enquadramento teórico sobre as 

componentes de artes visuais e de educação matemática referentes a este tipo de 

construções, as principais orientações metodológicas da investigação realizada e os 

resultados da análise das experiências compositivas de formas em Pop-Up. 

 

Enquadramento Teórico 

Na pesquisa de fundamentação que realizámos não encontrámos estudos de 

natureza educativa sobre a criação e realização de construções Pop-Up. A literatura 

disponível sobre esta temática aborda sobretudo a história e as técnicas de construção 

deste tipo de livros. Optámos, assim, por aprofundar, do ponto de vista teórico, o 

conhecimento sobre objetos artísticos concretos que se relacionam com estas construções. 

Começamos por assumir que a natureza dos objetos matemáticos e a natureza dos objetos 

artísticos é distinta e evidenciamos as ideias que fundamentam a análise que nos 

propomos realizar.  

A nossa intenção é seguir a orientação de Arnheim (1998) que defende “o emprego 

de materiais e de técnicas que desafiem o estudante a trabalhar em tarefas de organização 

visual em seu próprio nível de concepção e lhe possibilite fazê-lo” (p. 194). Este autor 

defende ainda que “as técnicas que propiciam a confusão visual ou criam dificuldade ou 

complexidade excessivas são destrutivas” (p. 194).  

No que respeita objetos matemáticos, seguimos a orientação de Duval (2002) que 

evidencia a natureza abstrata destes objetos e a complexidade inerente a essa natureza, 
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bem como a multiplicidade de formas de representação, intimamente ligadas à 

visualização na sua dupla aceção de método e de capacidade. Quanto aos objetos 

artísticos, foram consideradas as ideias de Arnheim (1998) relativamente ao 

entendimento da visão como a apreensão de padrões estruturais significativos, bem como 

a teoria da Gëstalt que no domínio da perceção visual, demonstra que esta possui um nexo 

estrutural. 

O enquadramento teórico apresentado neste artigo contempla apenas um conjunto 

de orientações que podem ser ligadas aos objetos em causa e à procura de respostas para 

as questões estabelecidas para este segmento de experiências. Nomeadamente, as 

orientações relativas a uma abordagem estruturalista na aprendizagem da geometria, o 

entendimento sobre composições e objetos artísticos e os livros Pop-Up. Este 

enquadramento permite evidenciar a importância da seleção de objetos artísticos e de 

processos de criação passíveis de utilização tanto por educadoras e professores como por 

crianças. Esta atenção aos objetos artísticos constituiu uma linha de força de todo o 

projeto MARTE1618. 

No que respeita à aprendizagem da geometria, adotamos a perspetiva de Battista 

(2007) que considera a geometria como uma rede complexa de conceitos, formas de 

pensar e sistemas de representação que são usados para analisar e imaginar ambientes 

espaciais. Segundo este autor, a maior parte do raciocínio geométrico é espacial, 

considerando-se este tipo de raciocínio como “a habilidade para ver, analisar e refletir 

sobre objetos espaciais, imagens, relações e transformações” (Battista, 2007, p. 843).   

Estruturar espacialmente um objeto determina a sua natureza, ou forma, pela 

identificação das suas componentes espaciais, pela combinação das componentes em 

composições espaciais, e pelo estabelecimento de inter-relações entre as componentes e 

os compostos. Por exemplo, uma caixa de cartão é um paralelepípedo estruturado a partir 

das suas faces e uma resma de papel é um paralelepípedo estruturado a partir da 

justaposição de retângulos iguais. Estas duas estruturações espaciais são distintas, 

permitem evidenciar relações geométricas diferentes entre os elementos constituintes do 

paralelepípedo e ajudam a compreender a relação deste objeto geométrico fundamental 

com outros objetos geométricos e, consequentemente, a sua classificação (Loureiro, 

2017). 

Recorremos ao modelo de Battista (2008), que envolve três tipos de estruturação 

do raciocínio para compreender a aprendizagem da geometria: (a) estruturação espacial; 

(b) estruturação geométrica; e (c) estruturação lógico formal. A primeira corresponde à 

organização espacial ou forma de um objeto ou de um conjunto de objetos. A segunda 

descreve a estruturação espacial em termos de conceitos de geometria formal. Por último, 

a estruturação lógico formal, que organiza os conceitos geométricos e as estruturas 

geométricas num sistema e que especifica as relações que podem ser descritas e 

estabelecidas através de raciocínio lógico.  

Os três níveis de estruturação colocam-se tanto para objetos bidimensionais (2D) 

como tridimensionais (3D). Os objetos 3D podem ser estruturados espacialmente a partir 

de componentes 2D e são representados no plano a duas dimensões. Segundo Jones e 

Tzekaki (2016), a investigação tem mostrado que as dificuldades dos alunos em visualizar 

e explicar os seus raciocínios podem ser devidas à falta de experiências prévias e ao débil 

desenvolvimento de imagens mentais. Esta ideia confere uma relevância especial ao papel 

da tridimensionalidade e à necessidade de a articular com a bidimensionalidade. 
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O ponto de partida para a criação de composições ou objetos artísticos contempla 

duas ideias chave, a paráfrase e a escultura como construção. A paráfrase como estratégia 

visual para a realização de obras artísticas é uma orientação seguida por muitos artistas 

que, partindo de uma estrutura compositiva conhecida, concebem uma nova organização 

e criam uma nova obra (Sanches, 2017). A paráfrase pode ocorrer com obras de natureza 

distintas, uma pintura que origina uma escultura, uma fotografia que gera um vídeo, e 

vice-versa. Este recurso é utilizado frequentemente por artistas plásticos que se inspiram 

em clássicos da pintura. 

No que respeita à natureza dos objetos artísticos, seleciona-se o objeto 

tridimensional e assume-se a orientação das obras criadas pelo movimento construtivista, 

no qual a massa escultórica é substituída pela exploração do espaço enquanto matéria 

plástica e se obtém um volume virtual. Segue-se a perspetiva experimental na exploração 

de técnicas de colagem e construção (Krauss, 2001) e o recurso a materiais e objetos 

ready-made, colocando-os no espaço real (Read, 2004). 

A ligação do projeto ao contexto escolar elementar impôs-nos uma atenção muito 

especial à acessibilidade dos materiais e às suas formas de materialização, procurando 

criar ligações com a produção artística atual. Esta opção é justificada pela necessidade de 

valorizar as propriedades estruturais dos materiais, sem ficar sujeita a nenhuma tentativa 

de representação (Krauss, 2001). 

Os livros Pop-Up consistem num género de livros que exploram várias 

possibilidades de movimento, através de diversos mecanismos de papel, que promovem 

a interação direta do leitor. Ao contrário do livro convencional, constituído por texto 

escrito e/ou por ilustrações, de configuração bidimensional, os livros Pop-Up destacam-

se pela capacidade de surpreender o leitor, através de formas tridimensionais recortadas 

que emergem das páginas de papel. Para além das qualidades plásticas que as formas 

dinâmicas imprimem na experiência sensorial do próprio objeto, já por si significativa em 

termos fruitivos, observam-se outras qualidades provocadas pelo “efeito-surpresa” das 

ilustrações tridimensionais. Estas qualidades, por sua vez, tornam-se irresistíveis para a 

exploração tátil e sensorial do livro. Ao folhear um livro Pop-Up, o leitor descobre 

histórias onde as formas ganham vida, como se tivesse diante de um “fenómeno mágico”, 

cuja construção é, aparentemente, incompreensível. Neste sentido, a leitura destes livros 

é uma atividade estimulante, tendo uma importante vocação lúdica que contrasta, em 

grande medida, com o “livro-objeto” tradicional. 

Os livros Pop-Up constituem a inspiração para este segmento de trabalho. A sua 

escolha foi feita com base nas seguintes caraterísticas: a ligação dinâmica entre a 

configuração bidimensional comum a um livro qualquer e as configurações 

tridimensionais que se obtêm com a abertura do livro; as qualidades plásticas que as 

formas dinâmicas imprimem na experiência sensorial do próprio objeto; o caráter lúdico 

destes objetos; a natureza coletiva e cooperativa que a construção de um livro pode 

assumir. 

Ao caráter lúdico dos livros Pop-Up, responsável pelo estímulo do lado sensorial 

do leitor, associa-se o potencial pedagógico, enquanto recurso didático para o ensino de 

várias áreas do conhecimento. À semelhança da literatura tradicional, estes livros também 

permitem trabalhar a criatividade, o raciocínio, o caráter, o sentido crítico, (Dohme, 

2010), bem como os sentimentos e os valores da criança. Mas, na realidade, ao 

transcender o formato bidimensional, os livros Pop-Up intensificam, por meio da 

interatividade e da tridimensionalidade, as suas qualidades plásticas e fruitivas criando 

novos estímulos didáticos. 
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O enquadramento que fazemos permitiu-nos evidenciar aspetos do conhecimento 

geométrico e do conhecimento artístico visual que abrem caminho para analisar as 

construções Pop-Up como objetos concretos com valor didático para as duas áreas em 

referência. Ao reconhecer este valor às construções Pop-Up, situamos este trabalho na 

perspetiva de Toren, Maiselman e Inbar (2008) que defendem que “as artes visuais não 

sejam ensinadas na escola como um assunto isolado e desempenhem um papel 

significativo e central num currículo integrado” (p. 328).  

 

Metodologia 

Todas as experiências de aprendizagem realizadas no âmbito do projeto 

MARTE1618 foram levadas a cabo por educadoras e professores que participaram em 

oficinas de formação dinamizadas pelos investigadores responsáveis pelo projeto. Por 

opção do projeto, estas experiências foram planeadas e executadas pelos educadores e 

professores, sem acompanhamento dos investigadores em sala de aula, sendo 

posteriormente apresentadas e discutidas em sessões de formação e sendo as composições 

elaboradas e os objetos produzidos analisados nessas sessões. A dinâmica do projeto 

permitiu que fossem organizadas três oficinas de formação sequenciais, sendo a última 

das oficinas focada na temática da estruturação espacial. Foi nesta oficina que foram 

introduzidas e trabalhadas as construções Pop-Up. 

Tendo em conta a natureza interdisciplinar do trabalho de todo o projeto, do ponto 

de vista da investigação em educação matemática foi seguida a orientação de Presmeg 

(2009) que reconhece que a implicação das artes na educação matemática exige que a 

pesquisa nesta área usufrua também das metodologias disponíveis nas áreas associadas, 

neste caso as artes visuais. Associou-se assim o design de experiências de aprendizagem 

à análise dos produtos obtidos nessas experiências com base em referenciais construídos 

em parceria com os experimentadores. Para o design das experiências assumiu-se uma 

orientação de natureza exploratória através da realização de atividades de resolução de 

problemas, focadas nas aprendizagens ligadas às capacidades transversais de raciocínio, 

comunicação e visualização (Loureiro, Castro, Pereira & Guerra, 2017). 

Consideramos que o planeamento, a concretização e a análise dos produtos obtidos 

nas experiências de aprendizagem segue uma metodologia que se enquadra num 

paradigma de aprendizagem de Arts Based Educational Research (ABER), (Cahnmann-

Taylor & Siegesmund, 2008). Neste paradigma, assume-se que o diálogo com a obra de 

arte estimula o desenvolvimento da literacia artística e a apropriação de conceitos 

relacionados com a gramática visual, através de um contacto direto com obras de 

reconhecido valor cultural e artístico. A metodologia seguida é a de uma Practice-based 

Research, focada na realização de atividades, com crianças em ambiente de sala de aula, 

em que os produtos são composições visuais. 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, bem como da 

compreensão das artes em contexto. 

No que respeita ao segmento de construções Pop-Up, importa referir que estas 

construções foram apresentadas às educadoras numa sessão de formação totalmente 

dedicada a esta técnica. As formandas aprenderam aspetos elementares deste tipo de 

construções, através de exercícios de corte e dobragem de papel. Nas semanas seguintes, 

algumas educadoras fizeram experiências com as crianças dos seus grupos. A partilha e 

reflexão sobre estas experiências permitiu identificar a adesão imediata das crianças à 
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utilização desta técnica e reconhecer a facilidade na sua aprendizagem, bem como a 

necessidade de a aprofundar, por parte das educadoras, para se sentirem mais seguras no 

apoio a dar às crianças. As educadoras fizeram também pesquisas e consultas na internet 

sobre Pop-Up, tendo acesso a diversas fontes de informação que aumentaram o seu 

conhecimento. Vários aspetos técnicos deste tipo de construções encontram-se bastante 

difundidos em vídeos muito acessíveis e eficazes do ponto de vista formativo. Como 

consequência, houve um forte interesse de todas as educadoras pelas potencialidades 

educativas destas construções.  

A partilha e reflexão sobre as experiências realizadas assumiu uma expressão muito 

significativa nas sessões de formação da última oficina e permitiu aos investigadores do 

projeto estabelecer um conjunto de itens de análise das experiências compositivas de 

construção de objetos Pop-Up, na perspetiva artística, matemática e educativa. As 

construções Pop-Up que são objeto de análise para este texto são da responsabilidade de 

duas das educadoras que se interessaram especialmente por esta técnica e assumiram a 

utilização deste tipo de trabalhos como uma componente importante na sua prática 

profissional durante o ano letivo em que realizaram esta formação. 

A análise que realizámos teve por base as fotografias tiradas pelas educadoras e os 

diálogos com as crianças que decorreram durante a realização desses trabalhos e que as 

educadoras registaram. Estes documentos integraram os relatórios de formação destas 

educadoras. Além disso, no final do ano letivo as duas educadoras prepararam e 

organizaram uma comunicação sobre o tema num seminário de formação de professores 

aberto a uma comunidade educativa alargada. 

Embora a análise que fazemos neste texto se restrinja aos objetos Pop-Up, não 

podemos ignorar que as experiências inerentes se realizaram no âmbito de um projeto 

mais amplo. Importa por isso referir que, ao nível educativo, a abordagem de análise da 

obra de arte que foi assumida em todo o projeto teve em consideração a adequação ao 

nível etário das crianças, sem perder as exigências de rigor e de contemporaneidade. 

Embora no âmbito do projeto, a arte abstrata tivesse um papel predominante, algumas 

experiências realizadas, nomeadamente as construções Pop-Up, permitiram identificar 

potencialidades valiosas para experiências compositivas de natureza figurativa.  

Um outro aspeto também muito valorizado no projeto MARTE1618 foi a atenção 

às dimensões individuais e coletivas nos processos criativos. Ao reconhecer que os 

processos criativos podem assumir estas duas dimensões, no âmbito das quais se cruza o 

trabalho desenvolvido pelo sujeito-artista com as práticas participativas e colaborativas, 

assumimos como eixo orientador uma perspetiva de aprendizagem em que se articulam 

também as dimensões individuais e coletivas. A natureza de muito do trabalho 

desenvolvido assumiu a configuração de obras modulares, onde a repetição ou a 

associação surgem como estratégia estrutural elementar de composição plástica/visual. 

Na educação matemática a problemática das dimensões sociais na aprendizagem tem 

também especial relevância como tem vindo a ser apontado pela investigação no âmbito 

da didática da matemática. Na escola, a aprendizagem realiza-se em situações em que as 

crianças estão em grupo, a dimensão social e coletiva é por isso naturalmente importante.  

 

Os Pop-Up Elaborados 

Os objetivos relativos à criação e construção de Pop-Up contemplaram sempre o 

desenvolvimento de competências de motricidade, de visualização e de resolução de 

problemas. No que respeita à visualização, as várias experiências realizadas com Pop-Up 
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tinham como intenção trabalhar a relação de composições 2D com composições 3D. A 

estruturação espacial relaciona a composição 2D (Pop-up fechado) com a composição 3D 

(Pop-up aberto). A passagem da composição 2D a 3D permite evidenciar as relações 

espaciais entre os vários elementos da composição e dialogar sobre essas relações (direita 

e esquerda; cima e baixo; atrás e à frente) e sobre relações geométricas. 

Para esta análise e organização dos vários trabalhos realizados em Pop-Up 

organizamos três categorias: (a) Composições figurativas; (b) Objetos geométricos 

tridimensionais; e (c) Livros. Na descrição dos trabalhos apresentados em cada categoria 

seguimos a seguinte orientação: aspetos compositivos e artísticos; estruturação espacial e 

visualização; aprendizagens transversais do domínio das capacidades motoras, da 

autonomia e confiança, bem como da socialização.  

Composições figurativas. Em termos de composição visual foram dominantes as 

representações de figura humana, animais, edifícios e diversos meios de transporte, que 

se inscrevem numa linha de imaginário formal, como mostram as figuras 1 e 2. São de 

evidenciar a ausência de preocupação com as proporções. Aponta-se o recurso à colagem 

de elementos figurativos, que contribuem para melhor definir o tema da composição.  

 

Figura 1. Construção Pop-Up com boca (Foto de Paulo Andrade). 

 

 

Figura 2. Construção Pop-Up de uma cidade (Foto de Paulo Andrade). 

 

Em alguns dos trabalhos realizados, encontramos uma noção adequada de equilíbrio 

visual, quer em termos de disposição dos elementos na página dupla, distribuídos de modo 

quase simétrico, quer em termos cromáticos proveniente da harmonia das cores.  
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Outro dos aspetos a evidenciar nestes trabalhos são as associações que as crianças 

foram estabelecendo com obras de artistas que utilizam a técnica da dobragem de papel, 

como foi o caso de José Escada, referido frequentemente pela educadora nas suas 

descrições, apontando indicadores de fruição por parte das crianças. 

Outro aspeto que destacamos diz respeito às intencionalidades que as crianças têm 

para as suas construções quando perguntam se podem fazer determinado tipo de 

representações, um coração, por exemplo. A intencionalidade das composições a realizar 

é um aspeto fundamental na realização deste tipo de trabalhos pelas crianças. Cada uma 

estabelece uma ideia que orienta a elaboração do trabalho, como se pode observar na 

composição da figura 2. A necessidade de antecipar o que se pretende representar e a 

planificação da construção, são dois aspetos que evidenciamos nestes trabalhos.  

Objetos geométricos tridimensionais. As técnicas de construção Pop-Up incluem, como 

já foi referido, a construção de formas tridimensionais. Entre estas destacamos os objetos 

geométricos tridimensionais que podemos considerar como formas puras e que são 

estudados na matemática.  

 Falamos de construções distintas das que são obtidas com recurso a materiais 

manipuláveis em que os sólidos geométricos são construídos a partir de elementos de 

estruturação geométrica, como por exemplo as faces, as arestas e os vértices. 

 No projeto em que este trabalho se integra, pela sua natureza e pela ligação à 

construção de objetos, foi seguida uma orientação de obtenção de objetos geométricos 

tridimensionais a partir de objetos bidimensionais, com recurso a estruturações distintas 

das planificações, procurando estruturações alternativas às dos materiais manipuláveis 

comerciais. Pretendemos deste modo evidenciar estruturas diferentes para o mesmo 

sólido e estudar as possibilidades de estruturação geométrica recorrendo a técnicas de 

construção também diversas.  

No que respeita às construções Pop-Up, foram realizadas e trabalhadas com as 

crianças composições que associaram a estruturação geométrica de sólidos de revolução 

a partir da sua génese dinâmica. É o caso da semiesfera, estruturada a partir de gomos, e 

do cone, a partir de triângulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Construção Pop-Up de uma rã (Foto da educadora responsável). 

 

Na descrição do seu trabalho a criança explica a técnica que usou: “Dobrámos 

círculos ao meio e colei-os todos dobrados ao meio (em semicírculos), todos juntinhos 

colados com a dobra mesmo juntinha à dobra da folha” (Figura 3). 
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Os sólidos geométricos obtidos como sólidos de revolução foram sempre motivo 

de diálogos em que as educadoras levam as crianças a pensar sobre o que veem, como 

ilustra o seguinte excerto de um diálogo de uma educadora com as crianças (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Construção Pop-Up de uma bruxa (Foto da educadora responsável). 

 

Educadora: Observem bem o capuz. O que vos parece ser? 

Criança: Uma pirâmide. 

Educadora: E agora observem bem o seu vestido. 

Criança: Colei muitos triângulos e dobrei ao meio e colei todos juntinhos, mesmo 

junto à dobra da folha. 

Educadora: O que vos parece? 

Criança: É um cone. 

 

Outras composições associaram à estruturação geométrica de prismas e pirâmides 

a partir de planos paralelos (Figura 5). Este tipo de estrutura confere ao objeto uma ideia 

de sobreposição de camadas que correspondem à sobreposição de várias figuras planas 

do mesmo tipo: polígonos todos iguais para os prismas; polígonos semelhantes, 

progressivamente maiores ou mais pequenos, para as pirâmides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Construção Pop-Up de estruturas geométricas (Foto de Paulo Andrade). 
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Estes exemplos mostram o potencial destes objetos no desenvolvimento da 

comunicação oral. Por um lado, a criança descreve o processo que seguiu e qual foi a 

técnica que usou. Por outro, o objeto criado pode ser usado para estabelecer um diálogo 

com um grupo de crianças em que o adulto orienta a observação para os aspetos 

particulares que lhe interessam, seja do ponto de vista artístico, matemático ou técnico. 

As situações apresentadas permitem evidenciar as potencialidades das técnicas de 

construção Pop-Up para obtenção de estruturas distintas do mesmo sólido, 

nomeadamente, a estrutura de revolução, a estrutura de sobreposição de planos paralelos 

e a estrutura de composição de faces. Além disso, estas estruturações geométricas 

implicam o desenvolvimento de capacidades de visualização. Embora as construções 

sejam limitadas, a construção destas figuras com recurso a estas técnicas revelou-se muito 

desafiadora para as educadoras e para as crianças. 

Os trabalhos de POP UP foram muito produtivos na compreensão desta temática 

(ligação 2D-2D) e não raras vezes abriam e fechavam os pop ups dizendo a forma 

ou o sólido. Penso que estas brincadeiras foram uma forma de explorar e interiorizar 

este conceito e que uma das características destes trabalhos ou livros que mais atrai 

o olhar das crianças é precisamente este movimento que permite alterar as formas 

pela sua própria vontade. (Relatório da educadora MA) 

Destacamos também o desenvolvimento de destrezas motoras finas para obtenção 

destas figuras com algum rigor, bem como o desenvolvimento de competências de 

persistência e de perseverança para obter estes objetos. Para estas construções o 

conhecimento das relações entre os vários cortes e a precisão na sua execução são dois 

aspetos determinantes na qualidade da forma obtida, como evidencia a referência aos 

pontos positivos da realização destes trabalhos. 

Pontos positivos: [...] O recorte de duas folhas não é fácil mas formou simetrias que 

foram aceites por todos. Nova forma de colar que mostrou problemas a resolver, 

pois só podiam por cola ao meio e era necessário paciência para segurar até colar. 

(Relatório da educadora MA) 

Livros. A construção de livros permite associar vários trabalhos individuais ou de 

pequeno grupo num único trabalho coletivo. Esta possibilidade, embora não sendo 

exclusiva dos livros Pop-Up é muito adequada a este tipo de livros. Foram vários os livros 

coletivos construídos pelas crianças com as educadoras ligadas a este projeto. O processo 

criativo desenvolve-se em torno de um tema que pode ser sugerido pela educadora ou 

pelas crianças. Cada uma delas desenvolve a sua construção Pop-Up criando formas 

tridimensionais numa página dupla em que são combinadas diversas técnicas plásticas. 

Após a conclusão física do livro, torna-se possível folhear as páginas e contar uma 

história. Para além dos aspetos de aprendizagem visual, cada livro reúne diversos 

estímulos visuais e táteis e passa a ser um recurso pedagógico de grande valor. A sua 

manipulação contribui para a aquisição de competências do domínio da linguagem, das 

artes visuais, da comunicação matemática e da comunicação em geral.  

 Nestes trabalhos, as crianças tiveram a oportunidade de explorar diversos 

elementos expressivos da linguagem visual, utilizando diferentes técnicas e diversos 

materiais, novos ou reutilizáveis, assim como executar e criar formas em Pop-Up, e 

dialogar sobre a sua produção individual e coletiva. Os debates em torno do trabalho de 

grupo “estimulam a reflexão e fazem com que as crianças expliquem aquilo que criaram 

com mais detalhe”, do ponto de vista artístico (Eisner, 2014, p. 126), mas também do 

pronto de vista matemático (Figura 6).  
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Figura 6. Construção de um livro Pop-Up (Foto da educadora responsável). 

 

Educadora: Nas duas primeiras páginas, estão a ver a torre que fica mesmo no 

meio na dobra do livro, o que é que nos faz lembrar? Observem bem! Podem 

observar por cima do livro, por baixo também, pela frente, e dos lados, claro! Estão 

a ver os retângulos … 

Criança: Parece um ….paralelepípedo. 

  

Segundo os relatos e descrições das educadoras, com estas experiências as crianças 

desenvolveram capacidades expressivas e criativas, autonomia, sentido crítico, partilha e 

cooperação. Alguns excertos de relatórios de formação valorizam especialmente o 

desenvolvimento da comunicação oral: 

Como é natural no ensino pré-escolar este processo (de experimentação entre duas 

áreas disciplinares) acaba na transversalidade a grande parte de outras áreas, entre 

as quais devemos salientar a da expressão oral, sem a qual seria difícil evoluir. 

(Relatório da educadora MA) 

Depois (...) foi inventada uma história para as personagens! Mais uma aliança - A 

expressão oral e abordagem à escrita uniu-se à matemática e às Artes Visuais. 

(Relatório da educadora AD) 

Na avaliação que as educadoras fazem sobre o desenvolvimento das crianças, a 

durabilidade das aprendizagens é um aspeto sensível que foi por estas evidenciado. 

A reutilização de descobertas e conceitos nas suas produções espontâneas e 

explicações, opiniões e justificações quando conversam e avaliam os trabalhos 

realizados são outra mais valia que observei nelas. (Relatório da educadora MA) 

 

Conclusões 

A análise e descrições dos produtos elaborados permitem apresentar uma síntese 

que orienta as conclusões que obtivemos relativamente às conexões entre a geometria e 

as artes visuais possibilitadas pelo objeto artístico Pop-Up. 

Em todas as experiências esteve presente a estruturação espacial e a visualização, 

tanto no planeamento da execução do trabalho como na apreciação do efeito Pop-Up. Os 

trabalhos realizados evidenciam a estruturação geométrica de sólidos de revolução e de 
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prismas e pirâmides a partir de planos paralelos, bem como o conhecimento sobre várias 

formas de representação e de estruturação de um mesmo objeto geométrico. 

Além disso, destacamos o desenvolvimento da visualização associado ao 

desenvolvimento da comunicação oral. A realização pelas crianças de construções 

geométricas com significado, como a semiesfera que representa um corpo de animal ou a 

pirâmide ou o cone que reproduzem peças de vestuário, é um aspeto que valorizamos 

bastante nestes trabalhos. Este sentido das construções proporciona uma motivação para 

que essa realização seja feita com intencionalidade, planeamento e valorização do rigor. 

A visualização é desenvolvida e afinada se as relações entre os elementos e o composto 

forem compreendidas e a execução dos objetos for da responsabilidade da criança. 

No que respeita à materialização dos Pop-Up, é importante salientar a simplicidade 

dos materiais utilizados nos trabalhos, provenientes da reciclagem e de recursos da 

própria escola, recolhidos pelas crianças e pelas educadoras. Para além do contacto 

enriquecedor com as qualidades plásticas dos diferentes materiais, definiram-se novas 

funcionalidades para o seu uso, que vieram a estimular a criatividade e a incentivar a 

relação da criança com o seu quotidiano.  

A pintura, o desenho, a colagem e as técnicas mistas, foram os meios de expressão 

mais utilizados nestes trabalhos, no âmbito dos quais foi possível alargar as possibilidades 

de criação. Igualmente se destaca a modelação de formas em papel (corte e dobragem), 

por meio da técnica do Pop-Up.  

A associação de trabalhos com várias autorias ganhou uma relevância especial na 

criação dos livros em que adquire sentido uma identidade coletiva obtida a partir de obras 

individuais. Embora de modo distinto, todas as experiências permitiram associar artistas 

e respetivos meios de expressão à construção de Pop-Up, valorizando-se assim o 

conhecimento e a fruição de obras artísticas de reconhecido valor.   

Por último, queremos destacar a importância da realização pelas crianças de 

trabalhos de elevada exigência de motricidade fina e altamente promotores de 

comunicação visual e oral. No auge da utilização tecnológica, em que os ecrãs dominam 

a vida das crianças e em que a comunicação através de dispositivos tecnológicos parece 

aprisionar a socialização, ganha especial relevância a realização de trabalhos desta 

natureza em que a criação e a construção são associados de maneira simples e com grande 

riqueza de aprendizagens. 

Com base na análise que fazemos, reconhecemos às construções Pop-Up valor 

artístico e valor matemático em situações de aprendizagem com crianças de jardim de 

infância. A criação e construção destes objetos apresenta potencialidades no 

desenvolvimento de competências e de promoção de aprendizagens de natureza também 

diversa, tanto transversais como específicas da geometria e das artes visuais. Concluímos 

assim que a criação e construção de objetos Pop-Up constitui um recurso interdisciplinar 

valioso ao nível da didática dos primeiros anos da escolaridade. 
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Resumo: A formação continuada é essencial aos professores que ensinam matemática 

desde os primeiros anos e que continuam a aprender no exercício de suas práticas. 

Inspirada nessa concepção, essa comunicação científica apresenta resultados de um 

estudo mais amplo e, neste trabalho, busca responder à questão quais são as 

potencialidades que tarefas de aprendizagem profissional oferecem a professores, de 

modo que estes possam estabelecer conexões entre conhecimentos matemáticos e 

didáticos para o desenvolvimento do pensamento algébrico nos primeiros anos? A 

pesquisa é qualitativa, de cunho interpretativo, e os dados foram recolhidos por meio de 

protocolos produzidos pelos professores participantes, de questionário e de Tarefas de 

Aprendizagem Profissional, assim como por meio de observações registradas por 

gravações em áudio e vídeo. A análise dos dados aponta que as seis professoras 

participantes ampliaram seus conhecimentos matemáticos, nomeadamente sobre o sinal 

de igual, ao se moverem de uma compreensão do sinal de igual como operador para a 

compreensão do significado de equivalência. Além disso, observou-se que as professoras 

(re)significaram seus conhecimentos didáticos ao passarem a perceber potencialidades do 

desenvolvimento de tarefas matemáticas em pequenos agrupamentos de estudantes e, 

também, a reconhecer e validar diferentes estratégias de resolução dos estudantes. São as 

conexões entre os conhecimentos matemáticos e didáticos acerca dos significados do 

sinal de igual, desenvolvidas pelas professoras, que trazemos para discutir nesse trabalho.   

Palavras-chave: Pensamento algébrico. Aprendizagem profissional. Formação continua. 

Significados do sinal de igual. Conhecimento matemático e didático. 

 

Introdução  

 (Re)pensar a formação contínua de professores que ensinam matemática e que 

continuam a aprender no exercício de suas práticas é um vasto campo de pesquisa 

(Webster-Wright, 2009; Opfer & Pedder, 2011; Ponte, Quaresma, & Branco, 2012; 

Serrazina, 2013). Neste sentido, é possível dizer que a formação continua está atrelada 

aos conhecimentos que os professores se apropriam, a partir de suas experiências, de 

trocas e reflexões, possibilitando repensar suas práticas (Nóvoa, 2002).  

As perspectivas de construção de conhecimentos matemáticos e didáticos é uma 

temática que vem sendo investigada no ensino de matemática (e.g., Ponte, 1999; Ball, 
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Thames, & Phelps, 2008) e que necessita ser ampliada por meio de investigações que 

contextualizem situações da sala de aula, potencializando assim um ambiente reflexivo 

(Ball & Cohen, 1999; Smith, 2001; Silver, Clark, Ghousseini, Charalambous, & Sealy, 

2007). Aqui, usaremos a compreensão de conhecimentos didáticos a partir da perspectiva 

de Ponte (1999, p. 3), em que este conhecimento “relaciona-se de um modo muito estreito 

com diversos aspectos do conhecimento pessoal e informal do professor da vida 

quotidiana como o conhecimento do contexto”. Ponte (1999) ainda aponta que o 

conhecimento didático do professor é concebido como uma faceta fundamental a intervir 

na prática letiva do professor que ensina matemática, ou seja, um conhecimento 

“essencialmente orientado para a acção” (p. 3) Serrazina (2013) aponta que, à medida em 

que o conhecimento específico do conteúdo que os professores possuem aumenta, 

verifica-se também uma ampliação no conhecimento pedagógico, o que, por sua vez, 

acarreta a exigência do professor saber (ainda) mais matemática. A autora reafirma que, 

neste ciclo, nota-se que a confiança dos professores se eleva na proporção em que 

aumentam seus domínios de novas ideias e práticas letivas. Assim, compreende-se que, 

ao se estabelecer tal lógica entre os professores, pode-se favorecer a troca de experiências, 

a discussão e o compartilhamento de seus desafios, medos, incertezas, o que, ao fim, pode 

levar a novas práticas profissionais e novos conhecimentos para ensinar (Barboza, 2019).  

É nesta problemática que a presente comunicação se insere e busca responder à 

seguinte questão de pesquisa: Quais são as potencialidades que tarefas de aprendizagem 

profissional oferecem a professores, de modo que estes possam estabelecer conexões 

entre conhecimentos matemáticos e didáticos para o desenvolvimento do pensamento 

algébrico nos primeiros anos? 

 

Enquadramento teórico 

As tarefas de aprendizagem profissional (TAP) têm se mostrado um recurso 

promissor para a formação continua (Ribeiro & Ponte, 2019; Barboza, Ribeiro & Pazuch, 

2019), bem como para a formação inicial (Lautenschlager & Barboza, 2019), quando se 

objetiva desenvolver a aprendizagem profissional do professor que ensina matemática 

nos diferentes níveis de ensino. 

Ball e Cohen (1999) propõem, para a aprendizagem profissional, uma estrutura de 

um currículo no qual seja considerado o desenvolvimento de uma pedagogia específica 

para a formação de professores. Neste caso, a formação se concentra em novas 

capacidades para o estudo da prática, alicerçando-se em questionamentos centrados na 

prática (como o uso de registros, tarefas e atividades, vídeos de aulas, planejamento, 

eventos, etc.). Tal abordagem parece oportunizar uma abertura de perspectivas 

comparativas sobre a prática (oportunidade de aprender com a prática do outro) e, por 

fim, contribuir com questionamentos pessoais e coletivos (oportunidade de (re)significar/ 

transformar as crenças e práticas). 

 As Tarefas de Aprendizagem Profissional (TAP) se enquadram nesta perspectiva 

pela possibilidade de trazer elementos que podem oportunizar a aprendizagem do 

professor, ampliando os domínios de seus conhecimentos profissionais. As TAP 

utilizadas em nossa pesquisa foram elaboradas com amostras de prática (Smith, 2001), 

envolviam conceitos matemáticas sobre o sinal de igual (Ponte, Branco, & Matos (2009), 

e tinham por objetivo propor reflexões e discussões coletivas para mobilizar 

conhecimentos matemáticos e didáticos. Na figura 1 pode-se observar a estrutura que a 

TAP assumiu em nosso estudo. 
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Neste sentido, a aprendizagem profissional pode se dar a partir de práticas 

formativas centradas na sala de aula, no hábito da reflexão sobre as práticas (Lampert, 

2009) e na conscientização de que mudanças são necessárias para dar respostas aos 

desafios do ensino da matemática (Serrazina, 2009, 2013). Com isso, estabelece-se no 

âmbito da formação de professores, a importância do fazer, da elaboração de tarefas, da 

reflexão, das discussões e compartilhamento, das novas conexões e da (re)elaboração de 

novas práticas e aprendizagens (Russ, Sherin, & Sherin, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitetura das TAP utilizadas nesta pesquisa (Barboza, 2019, p.76) 

 

Procurando caracterizar o que se entende por conhecimento profissional docente, 

Shulman (1986) introduziu o conceito de “Pedagogical Content Knowledge” (PCK) como 

uma combinação especial de conhecimento de pedagogia e do conteúdo de ensino. Este 

conceito tornou-se uma importante referência para pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, que o aprofundaram e/ou adaptaram em suas investigações. Uma 

perspectiva bastante utilizada no âmbito da formação de professores de matemática é o 

“Mathematical Knowledge for Teaching” (MKT) (Ball et al., 2008). Em seu modelo 

teórico, Ball, Thames e Phelps (2008) apresentam seis diferentes domínios do MKT, entre 

os quais, o Common Content Knowledge (CCK), o Specialized Content Knowledge 

(SCK), o Knowledge of Content and Students (SCK) e o Knowledge of Content and 

Teaching (KCT). Os autores dão como exemplos de tais domínios, reconhecer uma 

resposta errada (CCK); dimensionar rapidamente a natureza de um erro, especialmente 

de um erro não familiares (SCK); conhecer os erros comuns e saber por que diversos 

alunos os cometem (KCS); selecionar uma abordagem de ensino que seja eficiente para 

superar certas dificuldades e/ou explorar certos aspectos de um conteúdo (KCT).  

Por seu lado, Ponte (1999) apresenta uma perspectiva de conhecimento 

profissional docente fortemente ancorado na prática letiva, argumentando que o 

conhecimento dos professores é orientado para a ação. Na sua perspectiva, este 

conhecimento - denominado conhecimento didático - desdobra-se em quatro domínios: 

conhecimento dos conteúdos de ensino, conhecimento do currículo, conhecimento do 

aluno, conhecimento do processo de ensino. Para o autor este conhecimento “relaciona-

se de um modo muito estreito com diversos aspectos do conhecimento pessoal e informal 

do professor da vida quotidiana como o conhecimento do contexto (da escola, da 
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comunidade, da sociedade) e o conhecimento que ele tem de si mesmo (Ponte, 1999, p. 

3).  

Em nossa investigação, tomámos os conceitos de Conhecimento Comum do 

Conteúdo e Conhecimento Especializado do Conteúdo (Ball et al., 2008) como sendo os 

conhecimentos que o professor demonstra e mobiliza no desenvolvimento das tarefas de 

aprendizagem profissional, mas que não são específicos para o ofício de ensinar. Por outro 

lado, tomamos os conceitos de Ponte (1999) no sentido de se compreender quais 

conhecimentos matemáticos e didáticos os professores mobilizam quando se deparam 

com as TAP que organizamos em nossa pesquisa. 

No que tange ao conhecimento especializado do conteúdo, debruçamo-nos em 

nossa pesquisa, no desenvolvimento do pensamento algébrico desde os primeiros anos de 

escolarização é essencial para expandir as possibilidades ao campo da álgebra dos anos 

subsequentes (Blanton & Kaput, 2005, 2008; Kieran, Pang, Schifter, & Fong Ng, 2016), 

especificamente no que se refere ao trabalho com os diferentes significados do sinal de 

igual (Kieran, 1981; Ponte, Branco, & Matos, 2009; Trivilin & Ribeiro, 2015), um 

conceito fundamental para que os alunos compreendam futuramente, por exemplo, o 

conceito de equação.  

Kieran (1981) e Ponte, Branco e Matos (2009) discutem três diferentes 

significados para o sinal de igual: o primeiro, significado operacional; o segundo, 

significado de equivalência; e o terceiro, significado relacional. O significado 

operacional, o mais trabalhado nos primeiros anos e, muitas vezes, o único, confere ao 

aluno a ideia de que, após este símbolo “=”, deve-se sempre colocar o resultado de uma 

operação e, geralmente, só é aceite como verdadeira uma única quantidade (p.e. 

4+13=17). O segundo significado do sinal de igual, o de equivalência, permite estabelecer 

muitas formas de se representar o 12, por meio de igualdades numéricas, como 12=6+6; 

8+4=12; 12=10+2, assim como também abre possibilidades de se trabalhar expressões 

como 7+3=2+8, indicando uma relação de equilíbrio, de equivalência entre os termos 

“antes” e “depois” do sinal. Por fim, o último significado do sinal de igual é o relacional, 

pelo qual se estabelecem relações entre expressões, bem como se aponta para a 

compreensão e o uso das propriedades das operações (adição e multiplicação). Nesse 

caso, o sinal de igual é fundamental para que se compreenda, por exemplo, a expressão 

10+12+15=10+10+ 17. O sinal de igual pode ainda ser usado, de acordo com Ponte, 

Branco e Matos (2009, p. 23) “para definir uma relação funcional, como, por exemplo, 

em y = 2x + 7, sendo x um número natural entre 1 e 10. O sinal de igual assinala aqui a 

relação de dependência entre duas variáveis”. 

 

Do contexto da pesquisa aos aspectos metodológicos 

O contexto de nosso estudo 

O estudo foi desenvolvido no contexto de formação contínua de professores que 

continuam a aprender no exercício de suas práticas, em uma escola pública do município 

de São Paulo, Brasil. Os encontros foram estruturados em 14 sessões de trabalho 

presenciais (totalizando 28 horas), durante os meses de agosto a outubro de 2018. 

Participaram no estudo seis professoras dos primeiros anos, que aceitaram o convite para 

contribuírem para a pesquisa (o nome real de todas as participantes foi utilizado, por 

solicitação das mesmas) e, neste contexto, os dados foram gerados. 
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Em linhas gerais, nos primeiros encontros do processo formativo, o objetivo 

central foi levantar os conhecimentos matemáticos prévios que as professoras tinham 

acerca dos diferentes significados do sinal de igual e discutir elementos teóricos e 

metodológicos para a fundamentação das próprias professoras. Enquanto isso, em outros 

encontros, a primeira autora e pesquisadora/formadora trabalhou com as TAP 1, TAP 2, 

TAP 3 e TAP 4, elaboradas especialmente para nossa pesquisa. O quadro 1 aponta, de 

forma detalhada, os objetivos envolvidos em alguns dos encontros, a partir dos quais foi 

realizada a recolha de dados. Para essa comunicação, nos centraremos nos dados 

referentes aos encontros 6, 7, 8, 13 e 14.  

Quadro 1: Panorama de encontros da pesquisa (Barboza, 2019, pp. 83-84) 

ENCONTRO

S  

OBJETIVOS 

6º encontro 

03/09/2018 

Desenvolver a TAP 1 – parte 1 objetivando identificar se as professoras 

reconhecem o significado de equivalente e relacional do sinal de igual.  

Levantar o conhecimento das professoras sobre os estudantes e suas 

estratégias de resolução e possíveis dificuldades/ equívocos. 

7º encontro 

05/09/2018 

Desenvolver a TAP 1 – parte 2 para possibilitar a análise da resolução 

fictícia de estudantes e diferentes estratégias para resolver a tarefa 

proposta, evidenciando conhecimentos matemáticos sobre os 

diferentes significados do sinal de igual. 

8º encontro 

10/09/2018 

Desenvolver a TAP 2 objetivando a discussão sobre antecipações e 

dificuldades dos estudantes ao realizarem uma tarefa e os desafios de 

olhar o protocolo dos estudantes e explicar seus procedimentos e 

possíveis intervenções. 

13º encontro 

08/10/2018 

Desenvolver a TAP 4 para discutir e refletir sobre os recortes de prática 

da aula planejada coletivamente e ministrada pela professora Celeste; 

14º encontro 

16/10/2018 

Desenvolver a TAP 4 para discutir e refletir sobre os recortes de prática 

da aula planejada coletivamente e ministrada pela professora Celeste e 

avaliação do processo formativo, mediado por TAP. 

  

Nos encontros em que eram desenvolvidas as TAP, as professoras foram divididas 

em dois grupos e estabeleceu-se uma dinâmica com dois momentos: no primeiro 

momento, cada grupo lia, refletia, discutia, registrava suas conjecturas e a resolução de 

tarefas matemáticas não triviais, ou seja, tarefas exploratórias e investigativas (Ponte, 

2005) e, concomitantemente havia intervenções pontuais da pesquisadora-formadora 

(PF), que circulava entre os dois grupos; no segundo momento, iniciavam-se as 

discussões coletivas para que cada questão, resolução e discussão feita nos grupos fosse 

compartilhada entre os dois grupos. Tal dinâmica não ocorreu nos encontros 10, 13 e 14, 

uma vez que as seis professoras - em especial devido ao objetivo da TAP - trabalharam 

em conjunto, logo os registros e as discussões já eram coletivos.  
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Aspectos metodológicos 

Esta pesquisa insere-se em uma abordagem qualitativa (D’Ambrósio, 2004) sob a 

perspectiva teórica interpretativa (Esteban, 2010). Os dados foram recolhidos por meio 

de três instrumentos e procedimentos, a saber: (I) um questionário para levantamento de 

conhecimentos matemáticos e didáticos prévios das professoras; (II) as TAP, com 

diferentes enfoques para possibilitar uma variedade de discussões e abordagens relativas 

ao conhecimento específico, conhecimento dos estudantes e dos processos de ensino e 

conhecimento do currículo; e as (III) gravações em áudio e vídeo, realizadas ao longo dos 

encontros.  

As TAP se caracterizaram como o principal instrumento pelo qual os dados foram 

recolhidos e foram estruturadas tomando-se por base: (I) o que os professores precisam 

saber sobre matemática para o ensino dos diferentes significados do sinal de igual; (II) 

que tipos de tarefas matemáticas e abordagens podem possibilitar oportunidades para o 

ensino de outros significados do sinal de igual, para além do operacional; (III) que práticas 

letivas irão oportunizar a interação e construção de conhecimentos aos estudantes.  

 Para a elaboração das unidades de análise foram consideradas as transcrições das 

gravações dos encontros 6, 7, 8, 13 e 14; o questionário; assim como os registros 

produzidos pelas professoras ao envolverem-se nas TAP. 

 

Análise e discussão dos resultados 

 Ao se levantar os conhecimentos prévios registrados nos questionários, 

identificou-se que as professoras reconheciam o sinal de igual apenas na perspectiva do 

significado de operacional (Kieran, 1981; Ponte et al., 2009).  Isso foi possível de se 

depreender a partir do excerto de duas questões do questionário inicial (Figura 2): (11) 

“Em sua opinião, Carla ou Joana está correta? Como você justificaria matematicamente 

a sua escolha?” e (12) “O que revelam as respostas das alunas sobre o sinal de 

igualdade?” 

Leia a narrativa e depois responda as questões que seguem.  

        “A professora Ana organizou a turma em duplas de trabalho. Fez a leitura inicial 

da primeira parte da tarefa e pediu que as duplas a resolvessem, pois posteriormente 

seriam convidados a expor o resultado encontrado e como chegaram às respostas. 

Enquanto as duplas levantavam hipóteses sobre a tarefa matemática, a professora 

ouvia com atenção algumas das colocações feitas. As conversas que algumas duplas 

(Carla e Joana; Henrique e Felipe; Taís e Beatriz) tiveram durante a execução da 

tarefa, chamaram a atenção da professora.”   

A tarefa a seguir foi usada pela professora Ana, na aula apresentada acima. 

 

Leia as conversas das duplas: 
 “Carla explicava que a alternativa 
A estava incorreta, pois não tinha 
sido somado todas as parcelas 
para que o resultado final desse 
21, lendo “3 +2 + 2 + 5 + 2 + 7 = 
21”. Joana dizia que a alternativa 
estava correta e sete era a 
resposta”. 
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Figura 2. Trecho do Questionário e transcrição do registro da professora Celeste 

(Barboza, 2019, p. 105). 

  

Como pode ser observado, a professora Celeste, ao responder à questão (11), 

relaciona o sinal de igual com a propriedade associativa da adição a partir da resposta da 

estudante Joana. Ao analisar a resposta de Carla (questão 12), a professora Celeste afirma 

que, para a estudante Carla, o sinal de igual “nada significa”, ainda que a estudante associe 

o sinal de igual ao seu significado de operador (o que pode ser observado na figura 2). 

Por outro lado, é interessante de se notar que a professora Celeste reconhece na resposta 

de Joana o significado operacional do sinal de igual, mesmo que não seja este o 

significado atribuído pela estudante. No entanto, ao refletir sobre a resposta de Carla, 

Celeste não percebe, justamente, que é o significado operacional que é apontado pela 

estudante e, por isso, ela soma todas as parcelas, desconsiderando o sinal de igual (Kieran, 

1981; Ponte et al., 2009). 

 Acima apresentámos apenas um recorte da análise que foi realizada a partir do 

questionário que explorava os conhecimentos prévios das professoras, uma vez que o foco 

de nossa comunicação é discutir os resultados advindos do trabalho com as tarefas de 

aprendizagem profissional (TAP).  

 Identificámos, por exemplo, a mobilização e a ampliação de significados do sinal 

de igual por parte das professoras ao longo do trabalho com parte da TAP 1 (figura 3). 

Ali, eram apresentadas respostas (reais e fictícias) de estudantes da professora Jane, ao 

realizarem uma tarefa matemática (a qual estava proposta nesta mesma TAP).  

 

Figura 3. Parte da TAP 1 – a tarefa matemática e as resoluções de estudantes (Barboza, 

2019, pp. 179-183) 

11- “Joana acertou, pois usou a propriedade associativa da adição, ou seja, não importa a 
forma como as parcelas foram associadas, a soma ou total será mesmo” 
12 -“Para Carla o sinal de igualdade nada significa, já para Joana ele tem valor, pois 
representa o resultado da adição das parcelas” 
 



EIEM 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

434 

 
 

 Vejamos o diálogo entre as professoras Adionísia e Márcia, ao realizarem suas 

análises e conjecturas (figura 4): 

M – Mas então nesse caso aqui eles não perceberam [apontando a resposta do trio de 

Thiago]... 

 A – A igualdade. 

 M – Sim, não perceberam a equivalência. Ele ignorou o sinal de igual como 

equivalência. 

M – Então vamos voltar aqui [releem a resposta de Carlos, Joaquim e Cristina]. 

A – [...] Eles entenderam. Não só perceberam a igualdade, como fazem a equivalência 

[...] E ele também percebe que a Cecília tem uma diferença de 4 reais. 

M – Diferente deste então? [referindo-se à resposta do trio de Thiago] 

A – Muito diferente, porque ele percebe a igualdade. E este vai lá e soma tudo. 

M – Olha, está certo. Eles entendem o raciocínio e ainda descobrem a diferença de 4 

reais.  

Figura 4. Discussão das professoras ao realizar a primeira parte da TAP 1 (Barboza, 

2019, p. 109) 

  

 A partir das discussões das professoras, percebe-se que elas passam a utilizar o 

significado equivalente do sinal de igual, quando estão a analisar as respostas dos 

estudantes. Vale destacar que essas professoras, em suas respostas no questionário inicial, 

também não apresentavam naquele momento, indícios (explícitos) de conhecer e 

reconhecer outros significados do sinal de igual, para além do significado de operador.  

A análise depreendida das respostas das professoras que estavam a explorar a 

matemática envolvida nas resoluções dos estudantes, nos leva a identificar a mobilização 

e ampliação do Conhecimento Especializado do Conteúdo (Ball et al., 2008), pois elas 

passar a utilizar, ao longo do processo formativo, corretamente os termos matemáticos, 

demonstrando terem ampliado seus conhecimentos. Observou-se, ainda, que as 

professoras passam a considerar outros significados do sinal de igual (Kieran, 1981; Ponte 

et al., 2009), e reconhecem o pensamento algébrico como um assunto do currículo a ser 

explorado nos primeiros anos de escolarização (Britt & Irwin, 2011; Ponte & Branco, 

2013), a partir das análises que elas faziam do pensamento dos estudantes. Tais 

interpretações nos foram possíveis, em nosso entendimento, ao se observar todo o 

percurso de discussões entre as professoras (Ponte & Quaresma, 2016), as quais foram 

favorecidas e promovidas pela forma como a TAP 1 foi concebida e desenvolvida (Ball 

& Cohen, 1999; Smith, 2001; Silver et al., 2007). 

 A fim de explorar o potencial de conexão entre os conhecimentos matemáticos 

das professoras e o conhecimento que elas desenvolveram sobre a análise de respostas e 

estratégias de estudantes (um dos componentes do conhecimento didático, segundo Ponte 

(1999)), passamos a discutir os dados provenientes do trabalho desenvolvido com as TAP 

2 e 4. A TAP 2 apresentava uma tarefa matemática com dois percursos equivalentes (com 

o mesmo comprimento), porém com quantidades diferentes entre passos e pulos para 

percorrê-los. A figura 5 apresenta a tarefa matemática e uma das resoluções de estudantes 

sobre ela. 
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Figura 5. A tarefa matemática e uma das resoluções de estudantes da TAP 2 (Barboza, 

2019, pp. 124-128). 

 

Na figura 6, apresentamos o protocolo gerado pelas professoras Celeste, Kátia e 

Luciana, ao analisar a resposta das estudantes. 

 

 

Figura 6. Análise das professoras sobre a resolução de Elisa e Fernanda (Barboza, 2019, 

p. 115). 

“A percepção foi completa, elaboraram uma equação considerando a equivalência, espaço 
do percurso e comparação entre passos e pulo. Resolução correta” 
 

O percurso da professora tem 21 passos. A 
gente viu que a Vitória tem 4 saltos e 5 passos 
e a Alice tem 1 salto a mais e 4 passos a 
menos, então descobrimos que o salto vale 4 
passos e depois foi só contar + 4 para cada 
salto. 
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A resposta referente à análise da estratégia das estudantes parece revelar que as 

professoras tinham se apropriado do significado do sinal de igual com sentido de 

equivalência. É possível ressaltar que as professoras Celeste, Kátia e Luciana olham para 

as respostas das estudantes e as analisaram apontando justificativas matemáticas do que 

as estudantes fizeram e, não apenas avaliando a resolução como correta ou equivocada, 

apesar do termo “resolução correta” aparecer no final da análise. 

 A TAP 4 se constituía de uma TAP multimídia, a qual apresentava amostras 

autênticas de prática (Smith, 2001) geradas a partir de uma aula desenvolvida36 pela 

professora Celeste, aula esta que explorava tarefas matemáticas para os estudantes do 5o 

ano (10 anos) e que foi gravada em áudio e vídeo. Com isso, a TAP 4 foi elaborada e, 

posteriormente desenvolvida com as professoras, com o objetivo de promover a reflexão 

sobre o planejamento coletivo de uma aula e seu desenvolvimento.  

 A figura 7 traz um trecho da fala dos alunos durante a aula desenvolvida pela 

professora Celeste e que foi utilizada na TAP 4 para que as professoras analisassem as 

respostas e estratégias dos alunos. Nesse trecho, os estudantes apontaram suas impressões 

sobre trabalhar em duplas com tarefas matemáticas: 

  

E 4 - E ainda mais que a gente fez por dupla, deu pra gente contar e ficou bem mais 

fácil da gente fazer as contas. [...] Dava pra fazer um monte de continhas, que vai dar 

o número 10. Eu estava pensando nisso que quando a gente junta cada vez mais 

pessoas, vai ficando mais interessante. A resposta vai ficando bem mais assim... 

inteligente. 

Figura 7. Trecho da fala dos estudantes que compunha a TAP 4 (Barboza, 2019, p. 137). 

 

As professoras, trabalhando em conjunto nesta TAP, concordavam que tarefas 

matemáticas realizadas em dupla (Figura 8) são potencializadoras para trocas de 

conjecturas, diferentes resoluções, verificações e à aprendizagem, demonstrando assim 

que estavam a (re)considerar a forma como trabalham: 

 

C – É, eu gostei. Vou fazer mais assim, pois faço bastante na área de humanas. 

K – Fazer em dupla tem essa troca de observar como um fez, como o outro fez.  

A – [...]Mas as possibilidades que a gente tem quando está num trabalho em dupla 

ou em trio, ou em grupo e a gente possibilita que eles falem como pensaram, o que 

fizeram, a gente também constrói. [...]quando a gente possibilita que os alunos 

também falem. A gente também fortalece o que os alunos pensam e são capazes 

de fazer e se expor. 

Figura 8. Trecho da fala das professoras ao refletirem coletivamente na TAP 4 

(Barboza, 2019, p. 137). 

 

 Em complemento às discussões, as professoras apontaram suas constatações após 

reflexões sobre o trabalho em dupla, conforme tinham planejado coletivamente: “a prática 

 
36 A referida aula foi planejada coletivamente pelas professoras, o que compõe a TAP 3, a qual, por questões 

de espaço, não será discutida nesse texto. 
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em trabalhar em dupla, na área da matemática é tão importante como a feita na área de 

linguagem, e ainda concluímos a riqueza entre os alunos, as trocas possibilitam comparar 

e comprovar hipóteses” (Barboza, 2019, p.137). 

 Ao afirmarem que constataram que trabalhar em dupla é importante na área da 

matemática, pois possibilita socialização entre os alunos e a comparação de hipóteses, 

entendemos que as professoras estão a (re)estruturar seus conhecimentos sobre o 

conteúdo e os estudantes e, também, sobre o conteúdo e o ensino (Ball et al., 2008). A 

partir da valorização do trabalho em dupla indicada pelas professoras, percebe-se como 

discussões e reflexões coletivas são importantes, o que foi propiciado pelas TAP e a 

maneira como elas foram desenvolvidas para favorecer e ampliar as conexões entre os 

conhecimentos matemáticos e didáticos. Podemos inferir que o trabalho com as TAP e as 

reflexões que elas propiciam favoreceram a reorganização de conhecimentos das 

professoras, os quais emergiram das reflexões e discussões coletivas (Ball & Cohen, 

1999) e poderão ser utilizados por elas em suas aulas de matemática nos primeiros anos. 

 Outro resultado que evidencia a potencialidade das TAP e das discussões que 

delas emergem pode ser exemplificado durante a finalização da TAP 4, momento em que 

as professoras afirmam ter aprendido a dar importância à forma como as crianças pensam. 

A professora Luciana expõe sua opinião (Figura 9): 

 

 

 

 

  

Figura 9. Trecho da fala da professora Luciana, ao refletir coletivamente na TAP 4 

(Barboza, 2019, p. 139). 

 

 Outra professora (Figura 10) se posicionou afirmando que as oportunidades 

trazidas pela pesquisadora/formadora poderiam ser algo mais constante para a formação 

profissional do grupo de professores:  

 

“o que ela trouxe dá para a gente também começar a fazer aqui, as conversas, a escolha 

de uma aula e uma tarefa, pedir a colega em aula livre para filmar. Depois vamos discutir 

juntas, refletir, aquela coisa do olhar do professor-pesquisador”  

Figura 10. Trecho da fala da professora Adionísia, ao refletir coletivamente na TAP 4 

(Barboza, 2019, p. 139). 

 

A afirmação da professora Adionísia nos permite conjecturar sobre a importância 

de processos formativos como o proposto por este estudo, o qual valoriza as 

potencialidades das reflexões e a possibilidade que estas possuem para levar à 

aprendizagem profissional, uma vez que o conhecimento do professor está inter-

relacionado com o nível de confiança do professor, quer relativamente à matemática e seu 

“O que fica pra mim é isso [...] perceber a linha de raciocínio deles [estudantes]. Porque o 

conhecimento é uma construção [...] Porque é assim [apontando para o slide da TAP 4 de 

reflexões sobre a prática] que a gente também tem o retorno do nosso trabalho como 

professor [...].  
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ensino, quer àquilo que eles consideram que seus estudantes são capazes de aprender em 

matemática (Serrazina, 2013).  

Finalizamos as análises convencidos de que os excertos apresentados apontam 

mobilização e construção de conhecimentos matemáticos e didáticos, e suas conexões, 

uma vez que questões centrais foram levantadas pelas professoras, tais como, direcionar 

o olhar para o pensamento dos estudantes, como recurso para a própria aprendizagem e 

reconhecimento de seu trabalho (Ball et al., 2008; Russ et al., 2016). 

  

Conclusões 

Tendo em vista a problemática considerada em nosso estudo, uma proposta de 

formação contínua foi arquitetada e desenvolvida, a qual possibilitou que se constituísse 

um espaço de trocas e construção de conhecimentos coletivos entre as professoras 

participantes. Nesse espaço, as professoras participantes puderam também estudar, 

compartilhar experiências, discutir e refletir a respeito de suas próprias práticas, tendo 

como tema matemático os diferentes significados do sinal de igual e o desenvolvimento 

do pensamento algébrico nos primeiros anos.  

Diante disso, e fundamentado nas análises feitas e resultados discutidos na secção 

anterior, parece-nos que as tarefas de aprendizagem profissional (TAP) tornaram-se um 

caminho profícuo para uma proposta de formação contínua de professores que ensinam 

matemática nos primeiros anos, ao possibilitar que se tematize a mobilização, ampliação 

e construção de conhecimentos matemáticos e didáticos para ensinar na escola básica. 

Assim, entendemos que nossa questão de pesquisa: Quais são as potencialidades 

que tarefas de aprendizagem profissional oferecem a professores, de modo que estes 

possam estabelecer conexões entre conhecimentos matemáticos e didáticos para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico nos primeiros anos?; foi respondida, ao 

menos no âmbito de nosso estudo, pois favoreceu que fosse considerado os 

conhecimentos matemáticos que as professoras desenvolveram, ao se moverem da 

compreensão do sinal de igual como operador para o significado de equivalente. 

Conjecturamos ainda que a experiência de trabalho com as TAP potencializou o 

estabelecimento de conexões entre os conhecimentos matemáticos e os didáticos das 

professoras, ao desenvolverem momentos de reflexões na/para a prática letiva, permitindo 

novas conexões para o ensino da matemática nos primeiros anos e para a aprendizagem 

profissional das professoras que participaram deste processo formativo. 
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Diversos documentos curriculares recomendam a inclusão de tarefas desafiadoras em 

Matemática a fim de promover o desenvolvimento de capacidades transversais dos 

alunos, como a resolução de problemas e o raciocínio (Santos, Oliveira, Ponte, & 

Henriques, 2018). São tipicamente tarefas não rotineiras que promovem a aprendizagem 

matemática com compreensão e nas quais os alunos devem ser capazes de desenvolver as 

suas próprias estratégias de resolução, bem como estabelecer relações entre diferentes 

conceitos matemáticos (Sullivan et al., 2015). Mas, por trazerem mudanças nos objetivos 

de aprendizagem, essas tarefas exigem mudanças nas práticas de ensino, daí o interesse 

em entender como os professores as percebem e/ou se apropriam delas.  

São hoje amplamente reconhecidas as potencialidades dos ambientes de geometria 

dinâmica em diversos tipos de tarefas, como tarefas investigativas e resolução de 

problemas, em contextos puramente matemáticos, nomeadamente de geometria (Jones, 

2012; Mariotti & Baccaglini-Frank, 2018). O recurso a estes ambientes tem, 

recentemente, suscitado o interesse dos investigadores que neles encontram um meio 

claramente adequado à construção geométrica de objetos existentes na realidade (Frassia 

& Serpe, 2017), bem como um instrumento que permite a simulação de construções 

dinâmicas como, por exemplo, as máquinas de Leonardo da Vinci (Lieban & Lavicza, 

2017). Em vários estudos que seguem essa linha, surge uma ligação ao processo de 

modelação matemática e à simulação de sistemas reais, procurando reproduzir o seu 

caráter dinâmico através de construções também elas dinâmicas. Assim, torna-se claro 

que o recurso a um ambiente de geometria dinâmica constitui uma oportunidade para 
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trabalhar na aula de Matemática sobre conexões, quer no interior da Matemática quer 

relacionadas com situações reais.       

Contexto da Pesquisa 

Com esta pesquisa pretendeu-se conhecer a forma como professores de Matemática do 

Ensino Básico (EB) aderem à exploração de tarefas desafiadoras, que estabelecem 

conexões com a realidade e envolvem a utilização de ambientes de geometria dinâmica. 

Procurou-se responder a duas questões: 1) Que relevância atribuem a tarefas de 

modelação geométrica para a construção do conhecimento matemático?; 2) Que aspectos 

– potencialidades e/ou dificuldades – anteveem relativamente à implementação dessas 

tarefas com os seus alunos? 

Com base nos princípios de uma metodologia qualitativa, e no âmbito de duas ações de 

formação de curta duração, foi proposta uma sequência de tarefas – nas quais seria 

necessário recorrer às ferramentas do GeoGebra para construção de figuras dinâmicas – 

a dois grupos de professores do EB, um no Brasil e outro em Portugal, perfazendo um 

total 20 sujeitos37.  

Na concepção da sequência, partiu-se do pressuposto de que as tarefas que implicam o 

recurso à manipulação de materiais concretos bem como à geometria dinâmica levam os 

alunos a refletir sobre as manipulações e construções realizadas, envolvendo-os 

diretamente na aprendizagem e promovendo discussões produtivas. E ainda, assumiu-se 

que o processo de construção e investigação, focado nas propriedades matemáticas que 

estão na base das ferramentas do GeoGebra, permite uma abordagem dos objetos 

matemáticos com um caráter mais exploratório, evidenciando capacidades transversais, 

em particular a comunicação matemática no domínio da Geometria. 

Resultados e Comentários Finais 

Neste póster são apresentados alguns resultados da implementação de duas tarefas, uma 

do tipo “caixa preta” (Figura 1) e outra de introdução à modelação geométrica (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Tarefa do tipo “Caixa Preta” 

 
37 A ação de formação em Portugal foi realizada num encontro presencial de 4 horas de duração. No 

Brasil, foram dois encontros de 3 horas de duração cada um. O total de participantes corresponde a 9 
professores portugueses e 11 brasileiros. 
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Figura 2. Tarefa de Modelação do Portão de Garagem  

 

Nos encontros de formação, os dados foram recolhidos com base em observações dos 

formadores (os autores), questionário implementado no final de cada ação, produções dos 

professores e registos fotográficos. 

Em ambos os contextos, português e brasileiro, os professores foram unânimes em 

afirmar que as tarefas propostas permitem desenvolver práticas de aprendizagem 

consentâneas com os documentos curriculares de referência, que dão centralidade ao 

raciocínio matemático e à ligação entre a matemática e a realidade, mas apontaram 

dificuldades para utilizá-las com os seus alunos. Por exemplo, um professor declarou ser, 

no contexto em que atua, “difícil trabalhar com atividades desse tipo, pois exigem muitos 

conhecimentos de GeoGebra e os alunos podem dispersar, querendo construir objetos 

complexos, o que fica inviável para controlar o tempo e fazer um acompanhamento mais 

específico”. 

Um aspeto notado nas respostas ao questionário foi o da falta de recursos tecnológicos e 

de conhecimento sobre o software, como ilustra o seguinte testemunho: “os 

constrangimentos estão relacionados, essencialmente, com a tecnologia – a falta de 

recursos técnicos e o nível de conhecimento do software, por parte dos alunos”. 

Os professores destacaram ainda que o protótipo informal (Figura 3) foi fundamental na 

atividade de modelação geométrica, sem o qual dificilmente teriam conseguido imaginar 

as relações entre certos elementos, permitindo melhor descrever o movimento e apoiar a 

construção no GeoGebra. Esse resultado vai na direção do que afirmam Lieban e Lavicza 

(2018) acerca da contribuição das conexões de recursos físicos e digitais na resolução de 

problemas e no desenvolvimento do pensamento matemático criativo.  
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Figura 3. Manipulação, pelos formandos, de um protótipo informal do portão  

 

Por fim, os resultados mostram que os professores atribuem um elevado grau de desafio 

às tarefas propostas, embora reconheçam que estão em sintonia com o currículo e com as 

recomendações atuais. 
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A melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática é uma das grandes apostas do 

Ministério da Educação de Timor-Leste (METL). As recentes orientações curriculares 

baseiam-se na premissa que o aluno constrói o seu próprio conhecimento e que este deve 

ser ancorado em experiências significativas, ligadas ao seu quotidiano, e evidenciando as 

conexões entre as várias áreas do saber e o dia-a-dia dos alunos (METL, 2010). Mas o 

sucesso da Educação Matemática em Timor-Leste está dependente da autonomia e 

capacidade dos professores timorenses para fomentar a aprendizagem pretendida. 

Em 2014, o manual (único) do aluno e o respetivo guia do professor são disponibilizados 

em Tétum e Língua Portuguesa para todas as disciplinas. Por essa altura, o Ministério da 

Educação promove uma abordagem exploratória (e.g., Oliveira, Menezes, & Canavarro, 

2013; Ponte, 2005) ao ensino da Matemática e publica o Manuál Prátika Matemátika 

(METL, 2015; neste trabalho, referido como manual prátika) para: i) identificar os 

conteúdos mais importantes e significativos para os alunos; ii) apoiar os professores na 

construção de ambientes de sala de aula mais práticos (numa perspetiva de hands-on 

activities) e dinâmicos, privilegiando o ensino exploratório e a utilização de materiais 

simples, fáceis de encontrar e baratos; e iii) apoiar os professores para promoverem as 

conexões matemáticas com o dia-a-dia dos alunos, aproveitando a rica herança cultural 

timorense para tornar as aprendizagens matemáticas mais significativas e próximas das 

vidas dos alunos. As tarefas do manual prátika são essencialmente problemas e 

explorações (Ponte), envolvendo vários tópicos do currículo do 3.º ciclo do ensino básico, 

a serem trabalhadas em estreita articulação com o manual do aluno, envolvendo os alunos 

em trabalho em pequenos grupos e em discussões coletivas de estratégias e resultados.  

Um estudo quantitativo recente revelou resultados bastante positivos quanto à 

implementação destas reformas, no sentido em que “os alunos compreendem melhor os 

conceitos, fazem perguntas e estão mais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, as interações professor-alunos constituem uma área que necessita de um esforço 

continuado e sustentado” (HBCSE, 2018, pp. 2-3). É difícil aos professores gerir o tempo 
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quando propõem tarefas não rotineiras, assim como orquestrar discussões matemáticas 

coletivas que envolvam os alunos em atividade matemática efetiva. 

Numa perspetiva qualitativa e interpretativa, neste trabalho, procurámos compreender 

como os professores de Matemática do 3º ciclo do ensino básico timorenses estão a 

responder ao desafio de uma abordagem exploratória ao ensino-aprendizagem da 

Matemática, olhando, de forma particular, para o modo como articulam o manual do 

aluno e o manual prátika. Assim, guiámo-nos pelas seguintes questões: 1) Que 

perspetivas têm os professores acerca do manual prátika? 2) Como articulam os 

professores o manual do aluno e o manual prátika? e 3) Que desafios enfrentam os 

professores nessa articulação e como os procuram ultrapassar?  

Foram observadas 14 aulas de matemática do 3.º ciclo do ensino básico em três escolas 

com diferentes organizações do município de Dili, envolvendo um total de oito 

professores. Os dados recolhidos incluem notas de campo das observações de aulas de 

todos os professores, transcrições das entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

professores e respostas dos alunos das turmas cujas aulas foram observadas a um 

questionário incidindo sobre as suas experiências escolares. 

Os primeiros resultados corroboram a avaliação feita do impacto destas reformas nos 

alunos e professores (HBCSE, 2018). Globalmente, os professores encaram de forma 

positiva a articulação entre os dois manuais para a melhoria das experiências de 

aprendizagem a proporcionar aos alunos, destacando a natureza das tarefas do manual 

prátika e a acessibilidade da sua linguagem como facilitadoras de uma compreensão mais 

profunda dos tópicos matemáticos. Sublinham também a importância da ligação 

intencional entre as ideias matemáticas do currículo e aspetos da vida quotidiana, o que 

ajuda a dar sentido a essas ideias.  

Em geral, os professores recorrem aos dois manuais para preparar as aulas. Mas poucos 

conduzem o ensino numa perspetiva exploratória, começando por propor aos alunos a 

resolução de tarefas do manual prátika e, a partir dessa atividade dinâmica e exploratória, 

fazendo emergir os conceitos matemáticos que os alunos devem aprender, terminando 

com um momento de consolidação das aprendizagens apoiado em tarefas do manual do 

aluno. A maioria dos professores observados, após a apresentação dos conceitos a 

aprender, recorre às tarefas do manual prátika, e, posteriormente, resolve exercícios do 

manual do aluno. Assim, as tarefas do manual prátika servem para aplicar conhecimentos 

adquiridos, em vez de se constituírem como a base da construção do conhecimento 

matemático. 

O elevado número de alunos por turma e a falta de condições logísticas para realizar 

trabalho de carácter mais prático, proposto essencialmente no manual prátika, são 

algumas das dificuldades mais mencionadas pelos professores na utilização articulada dos 

dois manuais. As tarefas do manual prátika exigem mais tempo de trabalho dos alunos e 

mais tempo para a discussão de estratégias e soluções, o que se torna difícil de gerir.  A 

falta de um conhecimento matemático sólido por parte dos professores também dificulta 

uma abordagem exploratória ao ensino-aprendizagem da Matemática, ao que é 

acrescentado o baixo domínio da Língua Portuguesa.  

O trabalho colaborativo, dentro e fora dos muros da escola, é uma das formas adotada 

para fazer face às dificuldades sentidas, sobretudo ao nível do conhecimento matemático. 

A luta contra a falta de tempo, turmas sobredimensionadas e falta de condições logísticas 

nas escolas tem levado os professores a desvirtuar os objetivos do manual prátika e da 

abordagem exploratória recomendada nas orientações curriculares timorenses: remetem 
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as tarefas do manual prátika para casa, não promovem discussões coletivas sobre 

estratégias ou soluções encontradas pelos alunos, ou fazem demonstrações pessoais do 

trabalho proposto no manual prátika, em vez de serem os alunos a explorar 

matematicamente as situações nele propostas. Porém, alguns professores encontram 

respostas mais adequadas às suas dificuldades, por exemplo, recorrendo ao espaço 

exterior das escolas para realizar tarefas do manual prátika, ou preparando alguns alunos 

(em tempo extracurricular) para orientar o trabalho dos seus colegas nas tarefas do manual 

prátika quando as turmas têm cerca de 60 alunos! 

Este estudo, que está ainda a decorrer, sugere várias áreas de intervenção necessária ao 

nível da formação contínua, sobretudo no que toca à ampliação do conhecimento 

matemático dos professores, pois este condiciona a qualidade das experiências 

matemáticas proporcionadas aos alunos, em particular, o potencial das tarefas do manual 

prátika para apoiar uma aprendizagem da Matemática com uma ligação forte ao 

quotidiano dos alunos. Outra área de intervenção diz respeito à necessidade de os 

professores compreenderem o que está envolvido numa abordagem exploratória de 

ensino, em particular focando as conexões da matemática escolar com a matemática do 

quotidiano, para que aquela se torne mais relevante, útil e motivadora para os alunos. 
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As conexões matemáticas com outras áreas do saber são essenciais, sendo “relativamente 

unânime” a importância das mesmas na experiência matemática dos alunos (Carreira, 

2010). No que respeita ao 2º Ciclo do Ensino Básico (CEB), não são conhecidos muitos 

exemplos de conexão explícita e intencional da Matemática com a disciplina de História 

e Geografia de Portugal (HGP). Adotamos a conceção de conexões matemáticas em 

(García-García & Dolores-Flores, 2018, p. 227): “mathematical connections as a 

cognitive process through which a person relates or associates two or more ideas, 

concepts, definitions, theorems, procedures, representations and meanings among 

themselves, with other disciplines or with real life”. Através de um ensino que enfatize 

as conexões matemáticas, “os alunos não só aprendem matemática, mas aprendem 

também a reconhecer a sua utilidade” (NCTM, 2007, p.71), o que aponta para a formação 

inicial de professores (FIP). Refletindo sobre o conhecimento profissional do professor 

(CPP) e a FIP que se pretende para o séc. XXI, Galvão, Ponte e Jonis (2018) caracterizam 

o professor cosmopolita e referem que: 

Esses professores não se mantêm estruturalmente focados em segmentos do 

currículo escolar ou em abordagens de ensino exclusivas, mas, em vez disso, 

propõem situações de aprendizagem diversificadas, e estabelecem conexões 

curriculares estimulantes, relacionando estruturas formais e não formais de 

aprendizagem. (p. 34) 

Tendo em vista esta posição, o contexto da formação de professores de 2º ciclo em 

“Ensino do 1º CEB e Português, HGP no 2º CEB” pode ter um papel na construção do 

CPP favorável à conceção e concretização de práticas que promovam as conexões entre 

as áreas do saber que o caracterizam.    
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Dado a primeira e última autoras estarem a orientar a segunda, aluna desse curso, no seu 

“Relatório final de estágio da prática de ensino supervisionada (PES)” estavam criadas as 

condições para desenvolver um estudo que contribuísse para compreender melhor esse 

papel. Foi proposto à professora estagiária (PE) que introduzisse, intencionalmente, a 

Matemática na preparação das suas aulas da disciplina de HGP, com os objetivos de 

perceber:  

i) que conteúdos matemáticos do 1º CEB são mobilizados pela PE ao estabelecer 

conexões com conteúdos da disciplina de HGP do 2º CEB na preparação das aulas; e  

ii) como é que a PE promove essas conexões na preparação das aulas. 

Este estudo pretendeu descobrir aspetos da construção de CPP da PE durante a preparação 

de aulas de HGP, destinadas ao 5º ano de escolaridade. Trata-se de um estudo exploratório 

de natureza qualitativa. Por estas razões, optamos por estudo de caso exploratório (Yin, 

1994). Os dados foram recolhidos através das produções da PE, dos registos das reuniões 

com as orientadoras e de uma reflexão crítica da PE por solicitação das mesmas. 

A PE, de acordo com o 1º ciclo de estudos que concluiu (Educação Básica) e o 2º ciclo 

que frequenta, tem formação para lecionar Matemática ao 1º CEB, de modo que faz 

sentido que utilize esse know-how na PES no 5º ano de escolaridade na disciplina de HGP. 

De referir que o background matemático desses alunos era a aprendizagem efetuada no 

1º CEB. 

O tema de HGP abordado foi “Portugal nos séc. XV e XVI”, durante 4 aulas. De acordo 

com a planificação da escola, baseada em (Ribeiro, Nunes, Nunes, Almeida, Cunha, & 

Nolasco, 2012), alguns dos objetivos eram: 

1. Conhecer e compreender os desafios, as motivações e as condições para o 

pioneirismo português na expansão (…) 

2. Conhecer os rumos da expansão quatrocentista: (…) Localizar no espaço e no 

tempo as principais conquistas, descobertas e explorações portuguesas, respetivos 

descobridores e período político em que se verificaram, desde 1415 a 1487. 

Após a PE ter conhecimento do tema a lecionar, preparou as aulas, optando por construir 

powerpoints que funcionariam como suporte da sua exposição e do questionamento aos 

alunos. Recorreu também ao manual escolar e a vídeos da escola virtual. Os powerpoints 

continham imagens e frases alusivas aos conteúdos de HGP em estudo e, a propósito das 

mesmas, incluíam questões matemáticas com a intenção de contribuírem para a 

compreensão do assunto.  

Apresentamos, a título ilustrativo, duas propostas elaboradas pela PE. No slide de 

abertura (Figura 1) do tema escolheu questões que envolvem a compreensão da noção de 

século e que contribuem para a consecução do objetivo de localizar no tempo.   
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Figura 1. 1º slide e questões de cariz matemático. 

 

No segundo slide a questão colocada é de contagem (Figura 2). 

 

Figura 2. 2º slide e questão de cariz matemático. 

 

Na opinião das orientadoras, vários dos slides construídos eram passíveis de promover 

conexões matemáticas, mas tal não foi reconhecido pela PE. 

Nas primeiras tentativas, a PE apenas mobilizou as operações de adição e subtração de 

números naturais, na discussão temporal dos anos e séculos envolvidos nos conteúdos.  

Após algumas iterações e reuniões com as orientadoras, que resultaram em sugestões de 

mais possibilidades da conexão, foram mobilizados outros conteúdos, a saber: números, 

conversões de unidades, figuras geométricas, ângulos e propriedades geométricas. Nas 

figuras 3 a 5 apresentamos exemplos. Em todos é patente a pertinência das questões de 

cariz matemático para ajudar na compreensão e interpretação do texto. 

 

Figura 3. Slide e questões de cariz matemático. 
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Figura 4. Slide e questões de cariz matemático. 

 

 

Figura 5. Slide e questões de cariz matemático. 

 

Terminamos esta breve apresentação de resultados com um excerto da reflexão crítica da 

PE (Figura 6). 

 

Figura 6. Excerto da reflexão crítica da PE. 

 

O estudo desenvolvido sugere que o recurso a conteúdos de Matemática (de 1º CEB) nas 

aulas de HGP não ocorreu espontaneamente à PE, ainda que a frequentar um 2º ciclo de 

estudos que forma professores de 1º CEB (onde tem de lecionar Matemática) e 

professores de HGP de 2º CEB. Foi necessária formação para que a PE se apercebesse da 

existência de matemática que poderia explorar com vantagem nas aulas e na 

aprendizagem de HGP.  
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