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Resumo 

Com este estudo pretendo, por um lado, compreender como se pode desenvolver uma 

prática de ensino assente em actividades de aplicação, investigação e modelação matemática e 

por outro, caracterizar os processos utilizados pelos alunos quando resolvem essas 

actividades, que denominei de actividades de conexão. 

A natureza do problema e as questões a que pretendo responder sugeriram a adopção de 

uma metodologia de tipo interpretativo. A recolha de dados, de natureza qualitativa, foi 

efectuada em ambiente natural através da: (i) observação do trabalho desenvolvido pelos 

alunos na aula de Matemática e (ii) análise de documentos escritos produzidos pelos alunos na 

resolução de actividades de conexão. 

As actividades de conexão foram resolvidas, de um modo geral, em pequenos grupos e 

intercalavam as actividades habituais na prática matemática escolar da turma do 5" ano de 

escolaridade estudada. Este mostrou ser um meio adequado para se proceder à inserção de 

actividades de conexão numa prática matemática escolar usual. O primeiro contacto dos 

alunos com estas actividades confiuiu em momentos de clarificação social e cognitiva da nova 

situação pedagógica 

Os processos tradicionais foram utilizados para resolver actividades usuais de carácter 

aritmético e numa primeira tentativa de resolução de actividades que não faziam parte da 

tradição da prática matemática escolar usual da turma. A geometria revelou-se um campo 

promissor para o estabelecimento de conexões, através da utilização de múltiplas 

representações. Na resolução de actividades de carácter geométrico os alunos estabeleceram 

conexões com a intenção de (i) resolverem actividades que requeriam que se trabalhasse nos 

sistemas de representação geométrico e aritmético, ou solicitavam o recurso a materiais (ii) 

compreenderem a situação na sua globalidade e (iii) conf~fmarem os processos utilizados. 



Abstract 

The purpose of this study is, on the one hand, to understand how we can develop 

teaching practices supported by applications, investigation and mathematical modelling 

activities and, on the other, to characterize the processes used by the students involved in 

these activities, which I called connecting activities. 

The nature of the problem and the questions that I aim to answer suggest an 

interpretative methodology. The qualitative data was coilected in a natural environment 

through: (i) observation of the mathematical work done in class and (ii) analysis of documents 

produced by students during the work in connecting activities. 

The development of connecting activities, generally in srnall groups altemated whit the 

usual mathematical activities of the 5th grade class studied. This shows to be an appropriate 

method to integrate connecting activities in a usual mathematical practice. The first contacts 

the students had with connecting activities led to social and cognitive clarification moments of 

the new didactic context. 

The usual process was used to solve usual arithmetic activities and in a fkst attempt to 

solve activities which were unusual to the class mathematical practice. Geometry shows to be 

a promissory field to establish connections, by using multiple representations. To solve 

geometry activities students established connections with the airn: (i) to solve activities that 

require the work in arithmetic and geometry representation systems or claim the use of 

materials (ii) to understand the situation in its totality and (iii) to confirm the processes used. 
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CAPITULO I 

O PROBLEMA E O CONTEXTO 

Começando pela minha experiência como aluna, acho que os primeiros anos de 

escolaridade marcaram muito o meu percurso escolar. Nesse período, aprendi a gostar de 

matemática e radicam aí as minhas opções de vida que se manifestam agora neste trabalho. 

Mas, além de um gosto pessoal precoce pela matemática e pela sua aprendizagem, existiram 

também aspectos da minha vida profissional que, de algum modo, influenciaram a escolha 

deste tema de investigação. 

Como professora de Matemática na Escola Superior de Educação (E.S.E) de Beja, 

ligada à formação inicial de professores do 1" e 2" ciclo do ensino básico, muitas questões me 

têm surgido, decorrentes da actuação dos meus alunos durante a sua prática pedagógica. 

Depois destes alunos reflectirem comigo o plano de aula e de o apresentarem por escrito, 

observo-os em intervenção. O que constato muitas vezes é que a importância que estes hturos 

professores atribuem às relações entre os temas matemáticos e entre a matemática e a 

realidade não transparece na sua intervenção durante a prática pedagógica. E, no entanto, 

decorrente da minha experiência anterior como professora do ensino secundário, verifiquei 

que os alunos aprendem com mais gosto quando tomam um papel activo na sua 

aprendizagem, quando fazem matemática, quando a relacionam com os seus conhecimentos 

anteriores. 

Assim, ao longo dos anos em que a minha experiência profissional se orientou por 

preocupações de carácter educativo, inicialmente com a formação matemática de jovens do 

ensino secundário e depois com a formação de professores, fbi-me questionando acerca do 

papel das conexões matemáticas na aprendizagem da Matemática. Para muitos alunos, a 

Matemática continua a ser vista como um conjunto de temas sem grande relação entre si e 

com o mundo e mostram mesmo dificuldades quando solicitados para estabelecer essas 

relações. Com este estudo pretendo, pois, contribuir para a compreensão do papel das 

conexões matemáticas na aprendizagem da Matemática escolar, num contexto de actividades 

de aplicação, investigação e modelação matemática. 

De seguida, passarei a identificar os objectivos e as questões deste estudo que se situa 

na área da Educação Matemática. O contexto da investigação e a sua pertinência no âmbito da 

Educação Matemática serão analisados no final deste Capítulo. 



1.1 - Objectivos e questões do estudo 

Pretende-se com este estudo compreender o papel das conexões matemáticas na 

aprendizagem da Matemática num contexto de actividades de aplicação, investigação e 

modelação matemática, que denominei de actividades de conexão. Tendo como suporte este 

cenário educativo pretendi, por um lado, compreender como se pode desenvolver uma prática 

de ensino assente neste tipo de actividades e, por outro lado, caracterizar os processos 

utilizados pelos alunos quando resolvem actividades que pressupõem o recurso a vários 

sistemas de representação e o estabelecimento de conexões matemáticas. 

Assim, este trabalho de investigação procura responder às seguintes questões: 

1 - Como se processa a inserção de actividades de conexão numa prática matemática 

escolar usual? 

2 - Como se caracterizam os processos utilizados pelos alunos na resolução de 

actividades de conexão? 

Como é que os alunos exploram problemas utilizando diversos tipos de 

representações? 

e C o m  se caracterizam as conexões matemáticas estabelecidas pelos 

alunos? 

Quais as intenções dos alunos quando estabelecem conexões 

matemáticas? 

Para efectuar este estudo escolhi o 2" ciclo do ensino básico. Optei por este ciclo por ser 

aquele que está mais relacionado com o meu contexto profusional, por se tratar de uma fàse 

inicial da aprendizagem matemática e, por úítirno, porque existe pouca investigação em 

Educação Matemática neste nível de ensino. Contudo, devo salientar que não pretendi testar 

modelos de ensino que permitam aos professores ensinar os seus alunos a estabelecer 

conexões matemáticas, mas antes compreender como se processa a integração de actividades 

de conexão numa prática matemática escolar usual e contribuir para a compreensão dos 

processos utilizados pelos alunos quando h e m  matemática e quando a aplicam. 



1.2 - Contexto do estudo 

Nas últimas décadas, temos vindo a assistir a profùndas alterações na sociedade em que 

vivemos. Estas alterações vieram provocar uma necessidade de mudança nos grandes 

objectivos da educação. 

A sociedade actual caracterizada por mudanças muito hquentes e rápidas, onde as 

informações factuais ensinadas aos alunos na escola de pouco lhes servirão no seu fùturo 

enquanto profissionais e cidadãos, requer ambientes educativos de aprendizagem da 

comunicação e da cooperação, de desenvolvimento pessoal que promovam a aprendizagem 

permanente. Neste contexto de mutação social, os grandes objectivos da Educação 

Matemática também devem ser alterados. Eles devem reflectir a importância da alfabetização 

matemática, isto é, devem desenvolver a capacidade individual para explorar, conjecturar e 

raciocinar logicamente, bem como para utilizar com eficácia uma variedade de métodos 

matemáticos na resolução de problemas (NCTM, 1991). 

Com efeito, cada vez mais entra em nossas casas a matemática Se quisermos ler um 

artigo sobre economia num jornal diário é muito provável que tenhamos que analisar gráficos 

e tabelas. Também a utilização da estatística e de dados numéricos, em diversas áreas exige 

uma formação matemática que permita a todo o indivíduo ser autónomo e crítico. Nos dias de 

hoje, é inevitável a crescente importância da matemática como um instrumento potente ao 

serviço de quase todas as áreas do conhecimento. A título de exemplo, o National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) refere as seguintes possibilidades de conexões entre a 

matemática e outras áreas da actividade humana: 

m e  - utilização da simetria, perspectiva, representações espaciais e padrões 
(incluindo os fiactais) para a criação de trabalhos artísticos originais. 
Biologia - utilização de variações de escalas para identificar fàctores 
limitativos no crescimento de vários organismos. - 

Negócios - optimização de uma rede de comunicações. 
Indústria - utilização do programa CAD (Computer Aided Design) para 
produção de desenhos a escala ou de modelos de objectos tridimensionais 
(edifícios, por exemplo). 
Medicina - realização de um modelo de um plano de inoculação para 
erradicar uma doença infecciosa. 
Indústria - utilização de vectores para abordar problemas que envolvam 
forças. 
Ciências sociais - utilização de técnicas estatísticas para prever e analisar 
resultados de eleições (1 99 1, p. 176). 

Em suma, há cada vez mais profissões que requerem uma formação matemática. Nos dias de 

hoje, todo o indivíduo necessita de ser capaz de analisar, tomar decisões e interpretar 



criticamente a matemática existente em inúmeras situações, do seu dia a dia. Daí que, as 

tendências curriculares mais recentes para o ensino da Matemática apontam para a 

necessidade de valorizar as capacidades de ordem superior, ou seja, aquelas que estão ligadas 

a identificação e resolução de problemas, ao pensamento crítico e ao uso de estratégias de 

natureza metacognitiva (por exemplo: planear, gerir e avaliar o próprio trabalho). Procura-se 

valorizar aquilo a que alguns autores têm chamado pensar matematicamente (Mason, 1996, 

Schoenfeld, 1996). 

Em Portugal, no princípio dos anos 90, atravessámos uma situação de reforma curricular 

de ensino. No início do processo da sua discussão, a Associação de Professores de 

Matemática (APM) defendeu que a mudança na natureza das actividades dos alunos pode ser 

um fàctor decisivo na transformação positiva da Matemática escolar: 

A aprendizagem da Matemática é sempre produto da actividade e se ela se reduz, 
por exemplo à resolução repetitiva de exercícios para aplicação de certas fórmulas, 
é exactamente isto que se aprende e vai perdurar, enquanto ficar a memória das 
fórmulas (1988, p. 56). 

Os novos programas para os ensinos básico e secundário, elaborados no âmbito da 

reforma educativa, valorizam as capacidades de ordem superior, nomeadamente as que estão 

associadas à resolução de problemas, ao pensamento crítico e ao uso de estratégias de 

natureza metacognitiva. Apesar de algumas contradições, e de não terem sido tidas em conta 

experiências anteriores (APM, 1991), esta perspectiva segue de perto algumas das mais 

recentes tendências curriculares para o ensino da Matemática aplicadas noutros países. O 

documento do Ministério da Educação - Organização curricular e programas: Ensino Básico 

- 2" Ciclo (1991a), em particular, apresenta as seguintes finalidades da disciplina de 

Matemática no ensino básico: 

desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática como instrumento de 
interpretação e intervenção no real; 
promover a estruturação do indivíduo no campo do pensamento, 
desenvolvendo os conceitos de espaço, tempo e quantidade ou estabelecendo 
relações lógicas, avaliando e hierarquizando; 
desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de 
comunicação, bem como a memória, o rigor, o espírito critico e a 
criatividade; 
facultar processos de aprender a aprender e condições que despertem o gosto 
pela aprendizagem permanente; 
promover a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes de 
autonomia e cooperação (p. 15 1). 

Nestes pontos é explicita a valorização atribuída aos aspectos referidos anteriormente. 

Ainda no mesmo documento, na parte que se refere a organização curricular, está 



implícita a importância das conexões matemáticas: 

determinado bloco temático em cada ano não deve ser tratado de uma s6 vez, nem 
independentemente dos conteúdos dos outros temas. Por outro lado, a sua divisão 
em várias unidades torna-o mais flexível, permitindo diversas ligações e 
reabordagens do mesmo conceito em momentos diferentes; por outro, a 
interligação entre os conhecimentos possibilita uma visão dinâmica e integrada da 
disciplina (p. 165). 

Em síntese, pode-se a f i m  que este documento propõe uma visão da Matemática como um 

todo integrado e não como um conjunto de temas estanques e isolados, acentuando a 

importância das conexões matemáticas no ensino desta disciplina. 

De um modo geral, os programas de Matemática do básico e do secundário, que 

entraram em vigor em 1991, manifestam também adesão a outras das principais perspectivas 

que nos últimos anos têm sido propostas em Educação Matemática - nomeadamente, a 

valorização da participação do aluno no processo de aprendizagem, a exploração das relações 

da matemática com a vida real e a preocupação com os aspectos não cognitivos da 

aprendizagem (ME/DGEBS, 199 1 a, 1 996). 

No que diz respeito às actividades dos alunos quando fazem matemática, as Normas 

(NCTM, 1991, p. 1 1) destacam dois princípios orientadores: "(1) as actividades devem nascer 

de situações problemáticas; (2) a aprendizagem ocorre através de um envolvimento activo, e 

também passivo, com a Matemática". É agora bastante valorizado o tipo de actividade a 

propor aos alunos e pretende-se que o cálculo seja associado à resolução de problemas ou a 

outras situações problemáticas, com a ajuda de instrumentos como a calculadora e o 

computador, ficando assim os alunos mais libertos para actividades que envolvem a pesquisa 

e a investigação. 

Assim, segundo o NCTM, não se poderá continuar a encarar a Matemática escolar 

apenas segundo uma concepção descritiva e formal; o aluno deve ser um interveniente activo 

no seu processo de aprendizagem. O ensino da Matemática deve ser encarado numa 

perspectiva que promova a capacidade de construir conceitos, modelos e teorias, 

possibilitando ao aluno aprender e atribuir significado, não só aos conhecimentos, mas 

também aos vários campos de aplicação da matemática. Neste contexto, a resolução de 

problemas e as actividades de modelação constituem meios pelos quais os alunos podem 

construir e salientar conexões entre ideias matemáticas e entre a matemática e a realidade 

(NCTM, 1991). 

Também, a um nível de interpretação e de implementação das aplicações e da 

modelação na Matemática escolar existem, de acordo com Niss (1992), grandes diferenças 

entre países e currículos. Contudo, há também zonas de concordância e este autor aponta três 



razões que parecem ser corsensualmente aceites. A primeira razão refere-se ao facto da 

matemática se ter tcxnado uma "disciplina para todos", pois as competências matemáticas têm 

vindo a assumir um papel cada vez mais relevante, quer na preparação dos jovens para a sua 

vida profissional, quer na sua preparação para a cidadania. A segunda fiindamenta-se no facto 

de as investigações em Educação Matemática terem revelado que, para utilizar eficazmente a 

matemática em situações extra-matemáticas, não é suficiente saber-se apenas matemática 

pura. A última razão apontada por Niss refere-se ao facto de o trabalho com aplicações e 

modelação na Matemática escolar ser um veículo para se motivar os alunos e apoiar a 

aquisição e compreensão de conceitos, métodos e resultados matemáticos. 

É neste contexto que se inscreve, primeiramente, a pertinência desta investigação, que 

tem como objectivo geral compreender o papel das conexões matemáticas na aprendizagem 

matemática. 

1.3 - Pertinência do estudo 

Principalmente em matemática, a mcapacidade de 
transferir conhecimento para uma situação nova 6 constatada 
@'Ambrósio, 1932, p. 65). 

A preparação de indivíduos para uma sociedade carregada de incertezas e de novos 

desafios exige uma nova forma de pensar a educação dos jovens. 

A importância atribuída às conexões matemáticas não é apenas justificada pelas razões 

relacionadas com as necessidades da sociedade, ou com características da matemática 

enquanto ciência. Outras razões, mais relacionadas com o ensino e a aprendizagem desta 

disciplina em contextos escolares, como por exemplo, a preocupação com as elevadas taxas 

de ínsucesso escolar em Matemática, contribuíram em grande parte para se começar a atribuir 

importância às conexões matemáticas na aprendizagem desta disciplina. 

Pretende-se, também, realçar que o interesse e a pertinência do estudo têm como suporte 

o documento que referi anteriormente, editado pelo National Council of Teachers of 

Mathematics, em 1989, conhecido usualmente por Normas e reportando-se à realidade dos 

Estados Unidos. A grande ideia veiculada nas Normas (NCTM, 1991) e depois r e a h d a  nas 

Normas Profissionais (NCTM, 1994) é o desenvolvimento do poder matemático do aluno. 

Esta ideia de dotar o aluno de ferramentas que lhe permitam uma melhor interpretação e 

intervengão na realidade, passa pela valorização de quatro aspectos considerados 



fundamentais, nomeadamente a resolução de problemas, a comunicação, o raciocínio 

matemático e as conexões (NCTM, 1991). 

O destaque que as Normas (NCTM, 1991) atribuem as conexões matemáticas 

fùndamenta-se na estreita relação entre conceitos, procedimentos e processos: 

Conexoes Matemáticas (...) pretendem salientar a nossa convicção de que, embora 
seja muitas vezes necessário ensinar conceitos e processos específicos, a 
matemática deve ser abordada como um todo. Conceitos, técnicas e processos 
intelectuais estão interligados. Significativamente, o todo é maior que a soma das 
partes (p. 13). 

A importância das conexões matemáticas, acentuada pelo NCTM, abrange todos os 

anos de escolaridade. Em relação aos anos de escolaridade 5-8 que se relacionam com os dos 

participantes neste estudo, as Normas (NCTM, 1991) defendem que o currículo de 

Matemática deve incluir a investigação das conexões matemáticas de modo que os alunos: 

vejam a Matemática como um todo; 
explorem problemas e descrevam resultados, utilizando modelos e 
representações gráficas, numéricas, fisicas, algébricas e verbais; 
utilizem uma ideia matemática para aprofundar a sua compreensão de outras 
ideias matemáticas; 
apliquem o pensamento matemático e a modelação para resolver problemas 
que surgem em outras disciplinas, tais como as Artes, a Música, as Ciências 
e a Economia; 
valorizem o papel da Matemática na nossa cultura e na nossa sociedade 
(p. 101). 

Considerando as finalidades desta investigação e a importância que se atribui ao facto 

de que, quase sempre, o conhecimento emerge de problemas reais, considero pertinente situar 

este estudo num contexto de actividades de aplicação, investigação e modelação matemática. 

Contudo, este facto não significa que as conexões matemáticas só sejam possíveis neste 

contexto de aprendizagem Nesse sentido, o NCTM salienta que, a medida que os alunos 

estudam um tema, pode ser evidenciada e aplicada a relação desse tema com outros. 

Por outro lado, as Normas apontam para a necessidade de se recorrer a actividades de 

ensino específicas para promover as conexões matemáticas: 

o currículo deve incluir tentativas deliberadas para relacionar ideias e processos 
através de actividades de ensino específicas, tanto entre diferentes tópicos, como 
entre diferentes áreas de conteúdos (NCTM, 199 1, p. 1 8). 

Acho importante debruçar-me sobre os processos que os alunos desenvolvem nestas 

actividades de ensino específicas, porque embora elas sejam recomendadas pelas novas 

tendências cwicuhes  em Educação Matemática, ainda pouco se sabe acerca do que acontece 

no decurso desses processos realizados em ambientes escolares, já que poucos trabalhos de 

investigação têm focado esta temática. 



Em particular, Ponte e Matos (1996) ao referirem-se às investigações matemáticas na 

aula, chamam a atenção para a necessidade da investigação se processar no sentido de 

compreender os processos cognitivos utilizados pelos alunos neste tipo de actividades. 

A pertinência do estudo do papel das conexões matemáticas em Educação Matemática 

assenta nos seguintes pressupostos, que sintetizam o referido anteriormente: 

.um ensino que incida em redes de ideias matemáticas permitirá que os alunos 

compreendam e apreciem a beleza e o poder da matemática; 

@desenvolver a matemática como um todo integrado permitirá aumentar a capacidade 

de retenção e de transferência das ideias matemáticas; 

.a utilidade da matemática pode ser evidenciada através do estabelecimento de 

conexões entre a Matemática e as outras disciplinas e as questões do dia a dia. 

Assim, espera-se que este estudo contribua para clarificar alguns aspectos da 

aprendizagem matemática, nomeadamente os processos que as crianças usam quando 

desenvolvem actividades de conexão que pressupõem a utilização de vários sistemas de 

representação e o estabelecimento de conexões matemáticas. 



Neste segundo capítulo, apresenta-se e discute-se a problemática envolvida nesta 

investigação. 

Na primeira parte - Anáiise de conceitos - apresento e analiso conceitos que têm 

surgido na discussão da interligação entre a matemática e a realidade e que são utilizados 

neste estudo. 

Na segunda parte - Tendências curriculares em Educação Matemática - começo com 

uma breve apresentação da evolução histórica recente das tendências curriculares em 

Matemática e, num segundo ponto procuro identificar as características dominantes das 

propostas actuais. 

Na terceira parte - Educação Matemática Realista - analiso esta teoria de ensino e 

aprendizagem da Matemática e discuto as suas implicações em investigações realizadas em 

Portugal no âmbito da Educação Matemática. 

Na quarta parte - Matemática pura e matemática aplicada - tento de um modo 

sintético problematizar a distinção entre matemática pura e matemática aplicada. Termino 

apresentando algumas concepções de matemática aplicada e as suas implicações no ensino da 

Matemática. 

Na quinta parte - Conexões matemáticas na aula de Matemática - analiso a 

integração de actividades de aplicação, investigação e modelação matemática no ensino da 

Matemática, actividades que promovem o estabelecimento de conexões e que constituíram o 

contexto didáctico em que se desenvolveu este estudo. Termino analisando o papel das 

conexões matemáticas e da utilização de múltiplas representações na aprendizagem da 

Matemática. 

Na sexta e última parte deste capítulo - Explicitação de conceitos operativos - serão 

explicitados os conceitos relacionados com a problemática envolvida neste estudo. 



11.1 - Análise de conceitos 

O objectivo desta secção é explicitar alguns conceitos e analisar as relações entre os 

termos que são muitas vezes utilizados na discussão da interligação entre a matemática e a 

realidade e que envolvem a problemática deste estudo. 

Modelo matemático 

Um conceito central na relação entre a matemática e a realidade é o de modelo 

matemático. Segundo Swetz (1 992), um modelo matemático é "uma estrutura matemática que 

descreve, aproximadamente, as características de um fenómeno observado" @. 45). Ponte 

(1992) também se refere ao aspecto representativ~ dos modelos matemáticos ao salientar que 

depois de estar definido o problema "precisamos de escolher uma estrutura matemática para o 

representar" (p. 1 5). 

Outra perspectiva de modelo matemático é apresentada por Blum e Niss (1991). Estes 

autores definem um modelo matemático através do temo (S,M,R) onde S consiste numa 

situação problemática real M refere-se a um conjunto de entidades matemáticas e R a uma 

relação através da qual os objectos e as relações de S se relacionam com os objectos e as 

relações de M. É evidente aqui a intenção dos autores em salientar urna relação entre os 

aspectos matemáticos e os aspectos reais de uma dada situação. No referido anteriormente 

está implícita a ideia de que um modelo matemático surge associado a um fenómeno do 

mundo real. 

Outra proposta de modelo matemático é apresentada por Warzel(1989), segundo a qual 

o sujeito S, tendo em conta determinado objectivo 0, toma a entidade M como modelo do 

protótipo P. Nesta proposta o modelo matemático é assumido como uma relação, R(S, O, M, 

P), entre diversos elementos, tal como na de Blum e Niss (1991). Um dos aspectos que 

ressalta da perspectiva de modelo matemático apresentada por Warzel e que o diferencia da 

proposta por Blum e Niss (1991) é a explicitação de um sujeito que constrói um modelo com 

um determinado objectivo. 

Tal como referi anteriormente, na perspectiva de Warzel (1989), os modelos 

matemáticos são mapas ou representações de certos originais, não contendo todos os aspectos 

possíveis dos seus originais. Muitas vezes a situação modelada é identificada com o modelo, 

mas tal identificação fornece-nos uma visão simplista dessa situação, pois o modelo assume 

uma determinada forma de ver ou ler essa situação. Por outro lado, "confundir modelo e 

situação leva provavelmente a tomar o fenómeno como algo controlável (quando muitas vezes 

o não é) e acreditar que o modelo está de facto a representar fielmente esse mwmo fenómeno" 
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(Matos e outros, 1995, p. 15). Assim, deve-se entender um modelo como uma representação 

de uma determinada situação. 

Modelação matemática e aplicação matemática 

Estes dois termos estão directamente associados ao contexto didáctico em que decorreu 

este estudo e importa pois clarificá-los e discutir a pertinência da sua distinção. 

Swetz (1992) d e h e  a modelação matemática como o processo activo de idealizar um 

modelo matemático. Blum e Niss (1991) enriquecem a definição anterior indicando como 

ponto de partida do processo de modelação matemática, uma situação de problemática real. 

Blum (1993) refere ainda que o termo modelação matemática pode ter diversos 

significados: "o processo de construção de um modelo, o processo de c o n d e  uma situação 

real até um modelo matemático, ou todo o processo de resolução de problemas de matemática 

aplicada (problema em que a situação e as questões que o definem pertencem a alguma parte 

do mundo real e que permitem que se utilize alguns conceitos, métodos e resultados 

matemáticos), ou também qualquer modo de relacionar o mundo real com a matemática" (p. 

5). Segundo ele o Gicto de existir uma tendência internacional no sentido de esbater as 

diferenças entre os termos: aplicações, modelos, matematização, modelação, ligações entre a 

matemática e outros assuntos, justifica este sentido abrangente do termo modelação 

matemática. Segundo este autor, as relações entre estas componentes têm-se tornado mais 

fortes, nos últimos anos, quer ao nível de investigações, quer ao nível da prática. 

Blum (1993) salienta mesmo que os termos aplicação matemática e modelação 

matemática têm sido usados como expressões que abrangem as várias inter-relações entre a 

matemática e alguma parte da realidade. O autor refere ainda que o termo aplicação 

matemática pode ser utilizado para diferentes etapas do processo de modelação matemática. 

Nesta perspectiva de abrangência do termo aplicação matemática, Blornhoj (1993) considera 

toda a aplicação matemática, como uma forma de representar certos aspectos da realidade em 

questão, através da utilização da matemática e refere ainda que uma dada aplicação pode ser 

encarada com um modelo, desde que a pessoa considere que, de certa forma, adquiriu um 

conhecimento objectivo das matemáticas envolvidas no modelo. 

Se encararmos o fitcto de que, em muitas situações, ao aplicar-se a matemática, está-se a 

utilizar um modelo matemático, não faz sentido distinguir aplicação de modelo. Contudo, por 

vezes, trata-se de um modelo já existente e conhecido, enquanto noutros casos há necessidade 

de procurar ou construir um modelo. Nesta perspectiva, parece-me coerente a posição de 

Burkhardt (1989), ao defender que a modelação é "um subconjunto das aplicações em que a 

tarefa é, para a pessoa que a tenta resolver, não rotineira e de algum modo não familiar e 



incluí a procura ou a elaboração de um modelo adequado" (p. 4). 

Matematização 

Lange (1985, citado por Potari, 1993, p. 236) encara a matematização como uma 

actividade organizada e estruturada, distinguindo dois tipos de matematização, a vertical e a 

horizontal. A primeira corresponde a fase de manipulação do problema matemático. A 

matematização horizontal coincide com o processo de transformação de um problema real 

num problema matemático. 

Potari (1993) ainda distingue várias etapas dentro da matematização horizontal: a 

identificação de aspectos matemáticos; a construção do modelo real; a formulação e a 

visualização do problema de diferentes modos e o reconhecimento de isomorfismos diferentes 

em diferentes problemas. Potari associa a matematização vertical aos processos onde se define 

uma fórmula para representar uma relação onde se usam diferentes modelos matemáticos 

onde se redefine e aprimora o modelo onde se combinam e integram vários modelos e onde se 

generaliza. O aspecto horizontal da matematização, definido por Potari (1993), aproxima-se 

do que Blum (1991) denomina a construção do modelo real. 

Niss (1992) encara o processo de matematização, como uma das etapas do processo de 

modelação matemática. Este autor refere-se à matematização como o processo de tradução 

dos elementos, relações e hipóteses importantes da situação extra-matemática para um 

universo matemático o que conduzirá a um modelo matemático. Ponte (1992), tal como Niss, 

também distingue modelação de matematização e reserva também este iiltimo termo para a 

tradução duma situação em termos matemáticos, ou seja, para uma das etapas do processo de 

modelação. A diferença entre molelação e matematização é também expressa, nas palavras de 

Blum e Niss (1 99 1) do seguinte modo: 

Enquanto a matematização é a tradução duma situação em termos matemáticos, 
usamos modelação ou construção do modelo para traduzir o processo que conduz 
uma situação problemática real até um modelo matemático (p. 39). 

Nesta perspectiva parece-me ser pertinente a distinção entre modelação e matematização. 

Resolução de problemas e investigação matemática 

Estes conceitos estão associados ao contexto didáctico em que decorreu este estudo. 

Uma das dificuldades, na discussão dos mesmos deve-se ao facto de serem entendidos de 

formas diferentes, por diversos autores, consoante a perspectiva com que são interpretados. 

Importa pois clarificá-los e perceber em que consistem essas diferenças. 

Blum e Niss (1 99 1, p. 37) definem problema como uma situação com algumas questões 



em aberto que desafia intelectualmente alguém que não possui os métodos, procedimentos e 

algoritmos necessários para a resolver. Esta ideia de abrir um caminho para atingir uma meta 

é expressa na metáfora geográfica apresentada por Krulik e Reys, em 1980: "Resolver um 

problema é encontrar um caminho onde nenhum é conhecido de imediato, encontrar o modo 

de sair de uma dificuldade, tornear um obstáculo, para atingir um final desejado que não é 

imediatamente atingível, por meios apropriados" (em Ernest, 1996, p. 30). 

Várias têm sido as designações a acompanhar o termo problema. Borasi (1986) utiliza o 

termo problema da vida real para descrever situações onde o contexto e a formulação não 

foram completamente fornecidos, sendo necessário encontrar mais informação para formular 

o problema matemático. 

Quanto aos problemas matemáticos, Blum e Niss (1991) identificam.dois tipos: os 

problemas de matemática aplicada e os problemas de matemática pura. No primeiro tipo, a 

situação e as questões que os definem pertencem a alguma parte do mundo real (entenda-se 

aqui como mundo real, a parte da realidade exterior a matemática) e permitem que se utilize 

alguns conceitos, métodos e resultados matemáticos. No segundo tipo, a situação definida 

situa-se inteiramente num universo matemático. Estes autores utilizam o termo problema 

aplicado e o termo situação problemática real como sinónimos para descrever o ponto de 

partida, para estabelecer relações entre o mundo real e a matemática. 

O processo de investigação matemática pode ser ilustrado pela chamada metáfora 

geográfica: "A ênfase está em explorar uma questão matemática em todas as direcções. O 

objectivo é a viagem e não o destino" (Pirie, 1987, em Ernest, 1996, p. 30). No caso da 

resolução de problemas, o objectivo é encontrar um caminho para atingir uma meta não 

imediatamente acessível. Nesta perspectiva considera-se este processo convergente, ao 

contrário da investigação matemática que é considerada um processo divergente. 

Na opinião de Emest (1996) o conceito de investigação é problemático. Por um lado, 

embora o termo seja um substantivo, ele está relacionado com uma acção e descreve um 

processo de inquirição. Por outro lado, embora as investigações possam ser iniciadas por uma 

situação ou questão matemática, à medida que novas questões são colocadas e se avança na 

exploração da situação, o objecto da inquirição muda e é reformulado por quem a conduz. 

Assim, não faz sentido identificar uma investigação com a situação original. 

Representação 

Este conceito está directamente relacionado com a problemática envolvida neste estudo, 

pois sempre que se fala em conexões matemáticas está implícito o conceito de representação. 



A noção de representação é um conceito chave na filosofia do conhecimento. A relação 

entre o conhecimento e as representações tem raízes na tradição filosófica, sendo referenciada 

por filósofos, tais como Platão e Descartes. Ainda recentemente Rico (2000) refere que todas 

as disciplinas que estudam o conhecimento humano trabalham com os conceitos de 

representação e compreensão. 

Consoante o contexto onde é utilizado, o conceito de representação pode assumir 

diversas formulações podendo-se mesmo distinguir entre representação interna e 

representação externa. As representações internas estão relacionadas com as imagens mentais 

que são comtddas pelo indivíduo, ao interpretar e descodificar uma dada realidade, enquanto 

que as externas são organizações simbólicas matematizáveis que têm por objectivo traduzir 

uma dada situação (Lesh e outros, 1987). 

Aceitando também esta distinção, entre representações intemas e externas, Hiebert e 

Carpenter (1992) consideram que as primeiras resultam da necessidade de se representar 

internamente as ideias matemáticas, de modo a que seja possível a mente operar sobre elas e 

as representações externas resultam da necessidade de comunicar ideias matemáticas e podem 

assumir a forma de linguagem oral, desenhos, símbolos escritos ou objectos fisicos. 

Dreyfus (1991), também na perspectiva dos autores anteriores, mas usando uma 

nomenclatura diferente, distingue representação mental de representação simbólica. Enquanto 

a primeira se refere aos esquemas internos que a pessoa utiliza para interagir com o mundo 

externo, a segunda tem como objectivo facilitar a comunicação, sendo por isso escrita ou 

falada. 

Quando nos referimos a uma estrutura matemática, na sua totalidade, falamos em 

sistema de representação. A noção de sistema e de estrutura é fundamental na 

conceptualização das matemáticas, uma vez que não nos referimos simplesmente a conceitos 

matemáticos, mas a um conjunto de entes e suas relações (Rico, 2000). Segundo Feferman 

(1989) uma estrutura matemática é um conjunto de entes abstractos expressos 

simbolicamente, dotado de operações ou modos de composição e de relações mediante as 

quais se comparam e organizam os ditos entes (em Rico, 2000). 

Lesh e outros (1987) sublinham, não só a importância do tipo de sistemas de 

representação, mas também a das transferências efectuadas entre os diferentes sistemas, 

designadas por traduções, e a das operações realizadas, no interior de um determinado 

sistema, designadas por transformações. Segundo estes autores, ambos os tipos de processos 

são normalmente interdependentes. 



11.2 - Tendências curriculares em Educação Matemática 

Neste ponto apresentam-se algumas tendências curriculares que, desde os b i s  dos 

anos 50 tiveram alguma influência em Educação Matemática. Termino analisando os 

processos de mudança curricular que têm vindo a ocorrer em Portugal desde os anos 70 e as 

suas implicações no ensino da Matemática em Portugal. 

11.2.1 - Evolução das tendências curriculares 

Matemática Moderna 

A evolução das condições socio-económicas e da tecnologia, no período que se seguiu a 

segunda guerra mundial teve uma influência decisiva na mudança que ocorreu no ensino da 

Matemática nos h i s  dos anos 50. Em diversos países surgiu o movimento da Matemática 

Moderna também designada por Nova Matemática. Influenciados pela escola bourbakista os 

promotores deste movimento valorizavam a axiomatização, as estruturas algébricas, a lógica e 

os conjuntos. 

Quando o ensino mecanicista da Matemática começou a ser substituído pela perspectiva 

estruturalista da Matemática Moderna, a situação da Matemática escolar era de crise. A M a  

de motivação dos alunos, o baixo rendimento escolar, mesmo em técnicas matemáticas 

elementares e a fàlta de preparação que este ensino da Matemática proporcionava para estudos 

superiores eram factores referidos em vários documentos da época (APM, 1988). Embora 

neste período, a Matemática escolar se tenha tentado aproximar das características da 

matemática como ciência, o facto de a atenção ter sido dirigida para a introdução de estruturas 

de natureza algébrica, só permitiu o tratamento de situações bastante abstractas e académicas 

não favorecendo o desenvolvimento de processos de pensamento mais complexos (Ponte, 

1 992). 

A reforma introduzida no ensino da Matemática por este movimento não foi, no entanto 

uniforme nos vários países. 

No nosso país, quer o início da Matemática Moderna, quer o seu apogeu e queda 

aconteceram mais tarde do que noutros países e terão sido mais moderados e mais lentos 

(APM, 1995, p. 12). No ensino da Matemática, em Portugal presenciou-se a coexistência de 

duas abordagens distintas. No ensino liceal predominou a influência de Sebastião e Silva, que 

recorrendo a processos heurísticos conseguiu equilibrar o formalismo pretendido pela 

Matemática Moderna, enquanto que o ensino técnico sofieu a influência da corrente mais 



formalista do ensino da Matemática com especial destaque para Papy (Matos e Senazina, 

1996). Depois da morte de Sebastião e Silva foram valorizados o formalismo e o rigor de 

linguagem em detrimento da resolução de problemas e de outras actividades com grandes 

potencialidades educativas. O currículo mantendo formalmente as ideias principais do período 

anterior degrada-se e modificam-se as preocupações fùndamentais, valorizando-se as 

competências de cálculo e o rigor de linguagem requerida aos alunos (Ponte, Matos e 

Abrantes, 1998). 

Movimentos de crítica h Matemática Moderna 

No início dos anos 70, multiplicaram-se as críticas ao movimento da Matemática 

Moderna. Afirmava-se nomeadamente que a reforma valorizava os conteúdos, quando o 

fundamental estaria nos métodos de ensino. O segundo congresso da ICMI, em 1972, costuma 

ser referido como marco do fim da Matemática Moderna, embora já anteriormente tivessem 

surgido críticas a esta reforma (Matos, 1989). 

Matemáticos e educadores manifestaram a sua oposição, face ao movimento da 

Matemática Moderna. As críticas dos professores assentavam no facto desta reforma não ter 

tido em conta as necessidades dos alunos, na realidade da escola e da sala de aula. 

Nos Estados Unidos, no início dos anos 70, a reacção à Matemática Moderna tomou a 

designação de movimento "back to basicsc', que privilegiava a aquisição de conhecimentos e 

técnicas matemáticas elementares através do treino, numa perspectiva mecanicista de 

aprendizagem. Schoenfeld (1996) descreve as influências deste movimento do seguinte modo: 

da retirada dos falhanços da nova Matemática resultou a instrução focada, em larga 
escala, na rota do básico, lápis e papel e algoritmo (p. 65). 

Embora este movimento tivesse tido maior impacto nos Estados Unidos da Amkrica, noutros 

países ele parece também ter sido relevante. Esta tendência, no entanto, não apresentou os 

resultados esperados, pois além de os alunos não serem capazes de pensar matematicamente, 

nem de resolver problemas, tornaram-se mais fiacos nas técnicas matemáticas elementares 

(Schoenfeld, 1996). 

Durante este movimento, marcado pela crítica a Matemática Moderna, os objectivos de 

natureza afectiva e social, bem como as capacidades ligadas a níveis cognitivos elevados 

foram subestimados. Esquecidos foram também os conhecimentos adquiridos pelos alunos 

fora da escola, bem como os que a criança tinha aprendido antes de entrar na escola e que 

juntamente com as suas concepções e atitudes fàce a Matemática, influenciam fortemente a 

aprendizagem. 

Nos Estados Unidos, em meados dos anos 70, começou-se a valorizar os objectivos de 



natureza afectiva, a preocupação assentou no aluno como indivíduo e passou a centrar-se na 

aprendizagem, mais do que no ensino. Começou-se também a aceitar cada vez mais o papel 

das actividades matemáticas em processos como descrever, sistematizar, resolver problemas e 

provar. Compreendeu-se que os aspectos sociais, antropológicos e linguisticos têm muita 

importância na aprendizagem da Matemática (Matos e Serrazina,1996). 

Os objectivos relacionados com conceitos internos à Matemática são desvalorizados, 

tornando-se maior a preocupação com as ligações à realidade e, em especial, com a 

modelação e a resolução de problemas. 

11.2.2 - Dos movimentos de renovação às tendências curriculares actuais 

Nos Estados Unidos, depois dos movimentos críticos à Matemática Moderna surgiram, 

no início dos anos 80, movimentos de renovação. Nesta fase de renovação, o ensino d a  

Matemática continuou a ser alvo de numerosos estudos e recomendações, mas agora de uma 

forma mais cuidada. A resolução de problemas surgiu como o centro do ensino da 

Matemática, associada à aprendizagem de estratégias e ao desenvolvimento de atitudes 

(NCTM, 1980). 

O maior movimento internacional no âmbito do ensino da Matedtica, preconizando 

alterações nos métodos e conteúdos dos currículos em vigor, iniciou-se nos Estados Unidos, 

nos finais dos anos 80, com a publicação das Normas para o currículo e a avaliação em 

Matemática escolar, em 1989, e Normas pro$ssionais para o ensino da Matemática, em 

1991, da iniciativa do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), obras que se 

encontram editadas em Portugal pela Associação de Professores de Matemática e pelo 

Instituto de Investigação Educacional. É de salientar que estes documentos receberam, de 

entre outras associações, o apoio da American Mathematical Society, da American Statistics 

Association, da Mathematical Association of America e da Society for Industrial and Applied 

Mathematics, as quatro maiores associações científicas de matemática dos Estados Unidos. 

As Normas apontam objectivos gerais para todos os níveis de ensino e para todos os 

alunos. Pretende-se que os alunos: (1) aprendam a dar valor à Matemática, (2) adquiriram 

confiança nas suas próprias capacidades de fazer Matemática, (3) se tornem aptos a resolver 

problemas matemáticos, (4) aprendam a comunicar e (5) aprendam a raciocinar 

matematicamente (NCTM, 1991). Estes objectivos valorizam a importância da Matemática 

enquanto tal e para todos os alunos de todos os níveis de escolaridade (até ao final do ensino 

secundário), dão ênfase às capacidades de ordem superior, e à integração dos aspectos 

cognitivos e não cognitivos na aprendizagem. Isto é, implicam que sejam proporcionados aos 



alunos as mais variadas experiências, como explorar, experimentar, argumentar, formular e 

validar conjecturas. A valorização destas experiências tem contribuído para a integração de 

actividades de investigação nos currículos de Matemática. 

Embora o papel das aplicações meramente como ilustração ou como reforço do ensino 

de temas matemáticos seja ainda dominante (Blum e Niss, 1991), parece ser possível detectar 

uma mudança de perspectivas nas tendências que valorizam o trabalho com as aplicações nos 

currículos de Matemática. Estas novas perspectivas apontam para que (1) ao nível dos 

objectivos, se valorize o desenvolvimento da aptidão para activar a Matemática em situações 

do mundo real, em vez da aquisição de conceitos ou métodos matemáticos, (2) ao nível dos 

conteúdos, estes deixem de ser os tópicos internos aplicáveis de Matemática e passem a ser 

situações que requerem o uso da Matemática, (3) ao nível das actividades, elas sejam 

siíuações reais, problemas de resposta aberta e actividades prolongadas onde os alunos devem 

trabalhar de modo autónomo, em grupos, sob a orientação do professor, (4) ao nível do foco 

do trabalho, os alunos trabalhem todo o processo de modelação, incluindo os aspectos não 

matemáticos e (5) ao nível da organização cunicular, se integre as aplicações nos programas 

de Matemática e se considere a cooperação com outras disciplinas (Niss, 1987). 

Revendo argumentos que se encontram na literatura de Educação Matemática, Blum e 

Niss (1991) destacam cinco a favor da inclusão das aplicações e modelação nos currículos de 

Matemática: 

1 - O areumento "formativo" realça as aplicações e a modelação matemática, como 

sendo os meios adequados para desenvolver nos alunos competências gerais e atitudes, em 

particular orientadas para o aspecto criativo, o interesse pela descoberta e para as capacidades 

de resolução de problemas (tais como atitudes, estratégias, heurísticas, técnicas), assim como 

para estimular a confiança dos alunos, nas suas próprias capacidades e recursos. A modelação 

seria assim um meio importante para desenvolver estes aspectos formativos. 

2 - O argumento da "competência crítica" assenta numa preocupação com a preparação 

dos jovens para a vida e para a sua actuação como cidadãos activos e esclarecidos. O 

objectivo principal desta "competência crítica" é permitir aos jovens reconhecer, 

compreender, analisar e avaliar exemplos de utilização da matemática, incluindo a sua 

contribuição para a resolução de problemas sociais relevantes. 

3 - O areumento "utilitarista" realça que o ensino da Matemática deve preparar os 

jovens para a utilizar na resolução de problemas relativos a áreas ou situações extra- 

matemáticas. Neste sentido, o ensino da Matemática deve permitir a prática de aplicações e 

modelação em variados contextos onde a matemática poderá ser útil sem ocupar ela própria 

um lugar de destaque. Este argumento assenta no pressuposto de que a çapaçidade de apliçar a 



matemática a situações extra-matemáticas não ressalta automaticamente do ensino da 

Matemática pura, mas exige um certo grau de preparação e prática. 

4 - O argumento da "visão da Matemática" insiste que um objectivo importante da 

educação matemática é fornecer uma imagem completa e rica da matemática, quer como 

ciência, quer como um campo de actividade social e cultural. Nesta perspectiva, e sendo a 

modelação e as aplicações matemáticas uma componente essencial desta imagem, elas 

deverão ocupar um lugar apropriado no currículo. 

5 - O argumento da "promoção da aprendizagem em Matemáticay' salienta a inclusão 

destes aspectos no currículo, como um meio dos estudantes adquirirem, aprenderem e 

interiorizarem conceitos, noções, métodos e resultados matemáticos, permitindo também uma 

maior motivação para os estudos matemáticos A inclusão destes aspectos no currículo 

contribuirá também para ajudar os estudantes a pensar matematicamente. É também 

reconhecido que, ao nível da aprendizagem, grandes temas matemáticos adquirem 

consistência, quando inseridos em contextos de aplicação. 

Pelo que foi referido é evidente que não existe uniformidade acerca dos argumentos 

pelos quais se devem realizar actividades de aplicação e modelação matemática no ensino da 

Matemática. Diferentes pessoas e diferentes grupos valorizam diferentes objectivos do ensino 

da Matemática e diferentes argumentos para a inclusão da modelação e aplicações 

matemáticas nos currículos de Matemática. Contudo, desde os anos 80, tem havido por todo o 

mundo a tendência para aceitar todo o conjunto de objectivos e argumentos, como igualmente 

importantes. 

A inclusão de aspectos de aplicação da matemática e mais recentemente, da modelação 

matemática em alguns currículos de Matemática tem sido feita de modo diverso. Blum e Niss 

(1991) referem seis tipos possíveis de abordagem das aplicações e modelação na prática de 

ensino. 

1 - A alternativa da se~aracão (The separation approach) - O trabalho, com modelação 

e aplicações matemáticas, é exclusivo de cursos que se lhes dedicam. Assim, os cursos de 

Matemática pura, não são afectados pela introdução de aplicações e modelação, no currículo. 

2 - A alternativa dos dois compartimentos (The two-compartment approach) - O 

programa de Matemática é dividido em duas partes: a primeira consiste no curso usual de 

Matemática pura, enquanto que a segunda lida com um ou mais itens de "aplicação" 

utilizando a matemática que foi estudada, anteriormente. 

3 - A alternativa da criação de ilhas (The islands approach) - O programa de 

Matemática é dividido em várias partes onde cada uma delas é organizada de acordo com a 

divisão em dois compartimentos, referida no ponto anterior. Isto significa que um programa 



de Matemática pura, é interrompido por "ilhas" de trabalho em aplicações assente na 

matemática desenvolvida, no período anterior. 

4 - A alternativa da combinacão (The mixing approach) - Por um lado, elementos de 

aplicações ou modelação são utilizados para introduzir, por exemplo, novos conceitos. Por 

outro lado, novos conceitos matemáticos, métodos e resultados são activados através de 

situações de aplicação e modelação, sempre que possível. Nesta situação a matemática 

envolvida nas actividades de aplicação e modelação é geralmente ensinada previamente. 

5 - A alternativa do currículo integrado (The mathematics curriculum integrated 

approach) - Aqui os problemas, quer matemáticos, quer aplicados, surgem primeiro e os 

conceitos matemáticos para lidar com eles são ensinados depois. Apenas existe uma restrição, 

os problemas considerados devem estar associados a matemática contemplada no currículo 

em causa. 

Do ponto de vista de organização curricular, Blum e Niss (1991) defendem esta 

perspectiva integrada, isto é, as situações problemáticas - vindas da matemática ou da 

realidade - constituem o ponto de partida para as actividades, sem se fàzer uma distinção 

formal entre a matemática e as aplicações. 

6 - A alternativa interdisciplh3.r (The interdisciplinary approach) - Esta situação é 

muito parecida com a anterior, mas difere dela, uma vez que aqui trabalha-se numa integração 

completa entre actividades matemáticas e extra-matemáticas onde a matemática não é 

organizada como uma matéria isolada. 

Optar por uma (ou por uma combinação) das situações anteriores depende em grande 

medida das características do sistema educacional em causa. De acordo com Blum e Niss 

(1991), o panorama internacional dos programas que incluem modelação e aplicações mostra 

que na Matemática elementar, a "alternativa da criação de ilhas" e a "alternativa da 

combinação mista" são predominantes. Este é também o caso no ensino matemático 

secundário onde, apenas em algumas situações, se utiliza o currículo matemático integrado. 

Só um número mínimo de currículos contempla uma perspectiva interdisciplinar. 

No Reino Unido, nos finais dos anos 80, as investigações instituciomharam-se "como 

parte de um requisito formal para a avaliação de cursos, por exemplo no Mathematical 

Association Diploma, na Open University Mathernatics Foundation Course e no GCSE 

[General Certificate of Secondary Education]. Também aparecem nas recomendações oficiais 

do [relatório] Cockcrof e do [relatório] HIW [Her Majesty's Inspectorate]" (Love, 1996, p. 

91). A integração das investigações matemáticas na prática matemática escolar a partir dos 

anos 80, nos Estados Unidos, tem sido defendida pelo NCTM (1991). 



Quando se pensa na integração das investigações matemáticas no currículo de 

Matemática é necessário reflectir sobre a avaliação das mesmas. O problema da avaliação das 

investigações matemáticas realizadas pelos alunos parece adW da própria natureza destas 

actividades. Love (1996) refere alguns aspectos que ilustram esta dificuldade e que se devem 

ter em atenção quando se pretende fazer descrições ou muito gerais ou muito específicas 

acerca da actividade matemática: (a) uma vez que os pontos de partida são muito diversos, as 

investigações que deles emergem parecem ter pouco em comum; (b) mesmo a partir de um 

mesmo ponto de partida, alunos diferentes, ou o mesmo aluno com professores diferentes 

podem fazer coisas muito distintas; (c) parece também não ser possível listar tudo o que os 

alunos fazem nas suas investigações, pois a partir de um mesmo ponto de partida, podem ser 

criados problemas diferentes; (d) normalmente a matemática utilizada pelos alunos nestas 

actividades situa-se a um nível muito inferior daquela que eles trabalham noutras aulas, não 

sendo assim adequado descrever as investigações em termos da matemática utilizada pelos 

alunos; (e) também não se pode descrever a actividade pela qualidade dos resultados obtidos, 

pois não é plausível esperar que os alunos sejam matemáticos inovadores (love, 1996). 

No Reino Unido, embora alguns professores já abordassem a Matemática, como uma 

forma de investigar e explorar o mundo, encorajando os alunos a pensar matematicamente, só 

depois da introdução do novo sistema de avaliação, General Certificate of Secondary 

Education (GCSE), em 1988, as investigações matemáticas foram consideradas como 

actividades matemáticas a desenvolver pelos alunos das escolas secundárias (Mason, 1996). 

Actualmente, no Reino Unido, "a atenção concentra-se quase exclusivamente na tentativa de 

colocar os estudantes a (começar) a investigar" (Mason, 1996, p. 76). 

Embora as investigações matemáticas estejam presentes nos currículos de alguns países 

e sejam recomendadas, por vários relatórios oficiais, para integrar a prática matemática 

escolar, um obstáculo a esta integração é a interpretação dada a tais recomendações. Vários 

estudos apontam para que alguns professores interpretam as investigações de um modo 

limitado. Por vezes o trabalho de investigação na Matemática escolar é subvertido pela ideia 

de que existe apenas um único resultado correcto (Le-1996). 

Relevância dos tópicos envolvendo aplicações 

Uma questão que se põe, quando está em causa a inclusão de actividades de aplicação e 

de modelação no ensino da Matemática é saber se novos tópicos matemáticos se tomarão 

relevantes, para o currículo matemático. 

De acordo com Blum e Niss (1 991, p. 62), no ensino primário e no equivalente ao nosso 

2" e 3" ciclo do ensino básico (lower seçundary), os temas matemáticos aí tratados são os 



necessários para toda a actividade matemática, incluindo as actividades de modelação e as 

aplicações. Assim, a selecção de tópicos para estes níveis não é afectada pela introdução das 

aplicações e da modelação. Isto não implica que a ênfase colocada em diferentes elementos 

desses temas se mantenha inalterada, nem que novos ingredientes sejam incluídos, nos temas 

já presentes nos currículos. Estes autores concluem que não será necessário introduzir nestes 

níveis de ensino novos temas matemáticos. 

Também, Swetz (1992) refere que algumas estruturas matemáticas presentes nos 

currículos do ensino secundário, prestam-se imediatamente à construção de modelos 

matemáticos: tabelas de dados numéricos, gráficos, equações, sistemas de equações ou 

inequações, gráficos, matrizes e algoritmos. De acordo com este autor, estas múltiplas formas 

de articulação entre a matemática e situações reais já são consideradas nos currículos 

americanos tradicionais e revelam um conjunto variado de representações matemáticas 

possíveis, no processo de modelação de uma situação real. 

Processos de mudança curricular em Portugal 

As perspectivas actuais, inicialmente, justificadas com base no desenvolvimento e 

necessidades da sociedade da informação e nas consequências da expansão escolar e da 

perspectiva da Matemática para todos, só adquiriram uma fundamentação consistente em 

Portugal a partir dos meados da década de 80. 

Desde o início dos anos 70, até ao início dos anos 90 "é uma versão algo reduzida e 

simplificada da matemática moderna que acaba por vigorar como currículo oficial" (Ponte, 

Matos e Abrantes, 1998, p. 12). O facto destas orientações terem-se mantido durante um 

período de tempo tão vasto, enquanto na maioria dos países se reconhecia a inadequação das 

mesmas, teve várias consequências: o desaparecimento da tradição do ensino da geometria 

elementar e a consequente desabilitação dos professores nesta área; a desvalorização da 

utilização de materiais didácticos, dando-se uma grande ênfase a apresentação formalista da 

Matemática carregada de simbolismos; o crescimento de uma atitude predominantemente 

negativa dos alunos face à Matemática (Ponte, Matos e Abrantes, 1998). 

Só a partir de meados da década de 80, se começou a assistir a um trabalho mais 

organizado e mais fùndamentado que relacionava novas orientações curriculares com os 

trabalhos ao nível da inovação curricular entretanto desenvolvidos nas escolas e com os 

resultados da investigação sobre aprendizagem impulsionado por uma comunidade de 

professores e investigadores em Educação Matemática. 

A Associação de Professores de Matemática (APM) tem vindo a contribuir para a 

discussão e divulgação de trabalhos realizados no âmbito da inovação cumcular. Esta 



associação tem promovido o desenvolvimento de encontros anuais (ProfMat) e outros 

regionais e temáticos onde se trocam experiências e se debatem os temas actuais em Educação 

Matemática. Como meio de divulgação dos trabalhos realizados, no âmbito das tendências 

curricular actuais, a APM, tem vindo a publicar trabalhos de investigação (teses de mestrado, 

teses de doutoramento e experiências realizadas no âmbito da inovação curricular) e a traduzir 

documentos estrangeiros significativos relacionados com as novas orientações curriculares. 

Em Abril de 1988, a APM dinamizou um seminário em Vila Nova de Milfontes aberto a 

um número limitado de pessoas ligadas a Universidades, Escolas Superiores de Educação, 

Divisão de Programas e Métodos do Ministério de Educação e escolas dos diferentes níveis de 

ensino pré-universitário. Deste seminário resultou um conjunto de textos em que ficaram 

sintetizadas ideias inovadoras sobre o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Em 

Maio de 1988, a APM publicou o livro Renovação do curriculo em Matemática que resultou 

das discussões ocorridas neste seminário, e que envolveram quatro temas de discussão: 

1)  Os grandes objectivos e as orientações fundamentais para o ensino da 
Matemática. 

2) A natureza e organização das actividades de aprendizagem e o novo papel do 
professor. 

3) Os computadores e as calculadoras e o processo de ensino e aprendizagem 
da Matemática. 

4) O estilo e a organização desejáveis para o currículo de Matemática nos 
vários níveis (APM, 1995, p. 2). 

As orientações presentes neste documento influenciaram decisivamente os programas de 

Matemática de 1991, que também estão em consonância com as orientações produzidas por 

relatórios de organismos internacionais e de associações de professores de outros países 

(APM, 1998). 

Contudo, o facto das aplicações serem sugeridas, no currículo, não significa que seja 

dado um lugar de destaque ao trabalho com aplicações, muitas vezes reduzidas ao papel de 

ilustrar alguns tópicos matemáticos. A estrutura dos programas de 1991 baseada numa grande 

quantidade de tópicos e objectivos específicos, embora proponha algumas actividades para 

introduzir ou utilizar certos conceitos ou métodos matemáticos, não encara as aplicações 

matemáticas como um contexto de aprendizagem como acontece, na Holanda, por exemplo. 

Isto é, nos programas de Matemática portugueses, a capacidade de utilizar a matemática é 

encarada como o produto de um ensino em que a lógica determinante são os tópicos de 

matemática e não a sua utilização. 

Existem ainda muitos problemas no domínio da mudança curricular. Muitas vezes os 

materiais produzidos pelos projectos de inovação são divulgados, mas como nem todos os 

professores viveram o processo de concepção, discussão e avaliação desses materiais, a 



interacção entre desenvolvimento e prática fica pela fase experimental do processo de 

mudança. O mesmo tipo de problema parece acontecer quando se trata de currículos nacionais 

elaborados pelo Ministério de Educação. 

Jorge (1995) revelou alguns desses problemas numa investigação onde analisou o 

processo de generalização dos programas de Matemática de 1991, no 5' ano de escolaridade. 

A autora refere, como conclusões deste estudo que a maioria das novas orientações 

curriculares e pedagógicas não foram entendidas nem concretizadas pelos quatro professores, 

principais intervenientes nessa investigação. De acordo com Jorge os novos conteúdos de 

aprendizagem - atitudes e capacidades - presentes nos novos programas não foram, 

directamente, explicitados por nenhum dos professores. Quanto às orientações metodológicas 

que propõem "a resolução de problemas como eixo organizador dos novos programas, a 

valorização do raciocínio indutivo e os aspectos intuitivos da Matemática, a comunicação, a 

construção de conhecimentos através da resolução de situações problemáticas, a valorização 

dada a História da Matemática, a utilização de recursos de materiais permitindo chegar ao 

saber a partir da experiência e intuição, o papel do professor como problematizador, quase 

não são mencionadas por estes professores" (pp. 332-333). Este estudo evidencia assim, a 

distinção entre as orientações curriculares e pedagógicas dos programas de Matemática do 5" 

ano de escolaridade e a prática de ensino dos quatro professores participantes. 

Ainda em relação à mudança curricular e a sua concretização, a APM sintetízou a 

situação portuguesa do seguinte modo: "Hoje, reconhece-se que a mudança que se verificou, 

no inicio dos anos 90, foi substancial em termos de orientações curriculares, mas não foi 

acompanhada por um movimento adequado de formação de professores, nem pela criação, 

nas escolas, das condições que os novos programas requerem" (1998, p. 2) e acentuou o facto 

de haver necessidade de obter informação acerca dos fenómenos que afectam o ensino e a 

aprendizagem da Matemática, para se obter um quadro da situação nacional. Foi tendo em 

conta este cenário que, em 1996, a APM criou um grupo, designado por Matemática 2001, 

com a intenção de fazer um estudo a partir do qual fosse possível elaborar um diagnóstico e 

um conjunto de recomendações sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática. Este estudo 

teve um carácter nacional, abrangendo o ensino básico e o secundário e incidiu em três 

aspectos: as práticas pedagógicas no ensino da Matemática; as necessidades de formação e 

desenvolvimento profissional dos professores e as condições de apoio ao ensino e à 

aprendizagem dentro e foras das escolas (APM, 1998). Dos dados obtidos, verificou-se que os 

exercícios, a exposição por parte do professor e os problemas eram as situações de trabalho 

mais referidas pelos professores. A História da Matemática e o trabalho de projecto não eram 

praticamente referidos; o trabalho com situações da realidade, a discussão entre alunos e as 



actividades de exploração tinham um número significativo de referências. Por exemplo, 

enquanto 93% dos professores, que responderam ao inquérito relacionado com várias 

situações de trabalho na aula, usavam sempre ou em muitas das suas aulas "exercícios", 

apenas 15% se referiram assim a utilização de "actividades de exploração" (APM, 1998). 

Tendo como base os resultados deste estudo, a APM (1998) elaborou um conjunto de 

recomendações sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática, apontando para "a 

necessidade de se continuar a insistir na ideia que a prática pedagógica precisa de valorizar 

tarefas que promovam o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos" @. 41), 

nomeadamente resohção de problemas e actividades de investigação. 

A separação entre investigação e desenvolvimento curricular, por um lado, e prática 

escolar, por outro, deixa de fazer sentido no âmbito das tendências actuais em Educação 

Matemática. Correspondendo a esta preocupação actual, começam também a ser visíveis em 

Portugal, os esforços no sentido de criação de um modelo alternativo de desenvolvimento 

curricular. Posso referir como exemplo o Projecto "Matemática Para Todos - Investigações na 

sala de aula" (Abrantes, Leal e Ponte, 1996) que procurou manter uma ligação estreita entre a 

investigação e a prática pedagógica. Este projecto iniciou-se, no ano lectivo 1994/95, e 

atribuíu uma grande importância à produção, experimentação e avaliação de propostas de 

trabalho para a aula de Matemática que proporcionem aos alunos actividades de exploração e 

investigação envolvendo ideias e processos matemáticos. A equipa do projecto incluiu 

professores e investigadores do ensino superior e professores do secundário e dos 2" e 3" 

ciclos do ensino básico. Foram propostas aos alunos fichas de trabalho com actividades de 

exploração e investigação, a realizar numa aula ou em curtas sequências de aulas e que 

abrangiam três temas centrais dos programas de Matemática: Números; Funções e Geometria. 

O projecto desenvolveu-se em três fases. A primeira tratou-se de um ciclo de produção, 

experimentação, avaliação e reformulação das propostas onde estiveram envolvidos os 

professores que formavam a equipa do projecto. A segunda fase coincidiu temporalmente com 

a primeira, mas envolvendo outros professores. A terceira fase consistiu na elaboração de 

conclusões, de materiais reformulados (para alunos e professores) e na divulgação de todo o 

trabalho realizado. 

Convém frisar que a valorização de actividades de investigação, na prática da 

Matemática escolar, em Portugal tem-se tornado também num aspecto central na renovação 

do ensino da Matemática, favorecendo a formulação de conjecturas, a discussão e a 

argumentação (APM, 1996b). 

Do referido pode-se concluir que, embora as aplicações da Matemática façam parte das 

orientações curriculares e pedagógicas dos programas de Matemiitiça portugueses e estejam 



inseridas na prática de ensino de alguns professores de Matemática, isto está longe de 

acontecer de modo generalizado. 

11.3 - Educação Matemática Realista 

A tendência da educação Matemática Realista iniciou-se com os trabalhos de H. 

Freudenthal desde os anos 50 e atravessou diversas reformas curriculares. Dada a ênfàse que 

coloca no estudo das conexões matemáticas, optei por agrupar a sua discussão numa secção 

autónoma. Termino analisando as influências desta teoria em estudos que se têm realizado em 

Portugal no âmbito da educação matemática. 

A educação matemática, na Holanda, tem sido influenciada pelas ideias de Freudenthal 

e do seu Instituto, estando este último directamente envolvido na elaboração de novos 

programas para o ensino primário e secundário (Lange, 1993) concebidos numa perspectiva 

realista, em oposição à velha abordagem mecanicista e à abordagem estruturalista da 

Matemática Moderna. Contudo, a prática escolar na Holanda até 1985 era dominada por uma 

abordagem mecanicista, isto é, estava essencialmente centrada no treino de procedimentos e 

de algoritmos algébricos, não havendo pois necessidade de explorar problemas do mundo real 

e aplicações da Matemática (Kooij, 1992). 

Usualmente referida por Matemática Realista, acompanha as ideias de mudança em 

educação que têm surgido, actualmente, em muitos países. Tal parece evidente ao repararmos 

nos objectivos propostos, na área da Matemática, para a generalidade dos alunos na Holanda: 

Tomar-se um cidadão esclarecido (alfabetização matemática): objectivo 
social; 
Preparar-se para o mundo do trabalho e para estudos posteriores: objectivo 
económico; 
Compreender a Matemhtica enquanto Ciência: objectivo científico. (Kooij, 
1992, p. 39). 

Uma das componentes essenciais da Matemática Realista é a oportunidade oferecida aos 

alunos de (re)inventarem ou reconstituírem ideias e conceitos materniiticos, ao serem 

colocados perante muitos e variados problemas do mundo real e perante situações que 

apresentem traços do mundo real ou traços de modelação (Kooij, 1992). Embora esta teoria 

tenha uma vertente essencialmente construtivista, ela diferencia-se da teoria do construtivismo 

social. Enquanto esta última teoria é, acima de tudo, uma teoria de aprendizagem geral a 

teoria da Educação Matemática Realista é uma teoria de aprendizagem e ensino, especifica da 



Matemática. 

Lange (1 993) refere cinco características da Educação Matemática Realista: 

Matematização conceptual: do concreto ao abstracto. 
e Produções autónomas. 

Interacção entre professores e alunos e, entre alunos. 
Aprendizagem integrada. 
Avaliação autêntica @p. 5-6). 

A primeira das características (rnatematização conceptual) refere-se ao processo de 

produção de conceitos matemáticos a partir da identificação de conceitos apropriados de uma 

situação concreta. Este processo parte da exploração didáctica inicial com uma forte 

componente intuitiva de uma situação ou problema do mundo real com a finalidade de depois 

"organizar e estrutura. o problema tentando identificar os aspectos matemáticos do problema 

e descobrir regularidades e relações" (p. 5). Na óptica da Matemática Realista, as situações da 

vida real são encaradas como contextos de aprendizagem, isto é, parte-se do concreto para o 

abstracto. 

Depois de formalizados e abstraidos, os conceitos podem ser aplicados a novos 

problemas. Segundo Lange (1 993), este facto conduz a um reforço conceptual e a uma melhor 

compreensão do mundo real. É neste sentido que Lange refere o carácter interactivo deste 

processo de aprendizagem. É também importante referir o duplo papel que ele atribui ao 

contexto neste processo de aprendizagem que funciona como um ponto de partida para o 

desenvolvimento do "conceito" e, simultaneamente como uma área para a sua aplicação. 

A segunda característica (produções autónomas), apontada por Lange, refere-se à 

importância dos alunos produzirem coisas concretas. Kooij (1992) refere que a principal 

diferença em relação ao papel dos alunos, neste processo de aprendizagem, está no facto de se 

esperar que estes aprendam de uma forma activa em vez de passiva. Os alunos envolvem-se 

em muitas actividades de construção aberta, tais como a elaboração de histórias para um 

problema. As notações e as simplificações utilizadas pelos alunos são da autoria destes. 

Construir, reflectir, antecipar e integrar são funções fundamentais das produções próprias dos 

alunos (Matos e Serrazina, 1 996). 

A terceira das características apontada por Lange é a interacção entre professores e 

alunos e entre alunos. Segundo este autor, esta interacção é essencial para promover o 

confkonto de ideias. Também, Kooij (1992, p. 41) salienta a importância desta interacção 

presente nos novos programas holandeses, ao referir-se ao papel do professor que deixa de ser 

o da autoridade, que conhece a solução de todos os problemas e, passa a ser o de oferecer 

apoio, questionar, ouvir e raciocinar juntamente com os alunos, provocar, estimular e guiar 

discussões. 



A quarta característica refere-se à ligação da matemática com o mundo real e aponta 

para a importância das conexões entre os vários assuntos matemáticos. Lange (1993, pp. 5-6) 

refere a dificuldade de estabelecer conexões quando o ensino é vertical, isto é, quando os 

vários temas são ensinados, separadamente, sem se estabelecerem ligações entre eles. Ainda 

segundo o mesmo autor, o essencial nas aplicações matemáticas não é o facto dos alunos 

possuírem conhecimentos matemáticos numa ou mais áreas da matemática, mas sim a 

possibilidade de comparar e relacionar diferentes áreas. 

A última das características refere-se ao processo de avaliação que segundo Lange, se 

deve tratar de um processo autêntico, isto é, consistente com as características da Matemática 

Realista. Lange (1 993) sustenta a sua posição numa conclusão de Galbraith (1 991, citado por 

Lange, p. 6), quando este afirma que "é necessário confrontar contradições que existem 

quando o construtivismo, por um lado, conduz o "desenho" curricular e a construção do 

conhecimento e, por outro lado, as marcas do positivismo do paradigma convencional 

conduzem o processo de avaliação". Lange (1993) refere mesmo que o processo de avaliação 

na Holanda, deve ser o reflexo dos objectivos do programa e do contexto generalizado de 

aprendizagens autónomas dos alunos e logo uma avaliação assente em exames é injusta neste 

caso. 

A Matemática Realista consiste numa alternativa pedagógica para o ensino da 

Matemática e atribui um papel fùlcral aos problemas em contexto e ao desenvolvimento de 

modelos, esquemas e simbolizações de situações, reconhecendo como essencial a 

contribuição das construç6es e processos mentais dos alunos para a condução dos seus 

próprios métodos informais até processos formais. 

A influência da Matemática Realista na Educaqão Matemática em Portugal 

As ideias associadas à Matemática Realista têm influenciado alguma investigação que 

se tem feito em Portugal, no âmbito da Educação Matemática O exemplo mais marcante é o 

do Projecto Mat789. Este projecto (Abrantes, 1995) realizado, entre 1988 e 1992, 

desenvolveu um currículo experimental de Matemática para os 7", 8" e 9" anos de escolaridade 

e teve como referências centrais, para além dos trabalhos realizados na Holanda no âmbito da 

Matemática Realista, as orientações curriculares e pedagógicas apresentadas nas Normas. Este 

currículo experimental evidencia a natureza interactiva, cooperativa e reflexiva da 

aprendizagem da Matemática, baseando-se numa abordagem que coloca em primeiro plano a 

actividade intencional dos alunos, isto é, aquela que é significativa para eles por si mesma e 

no momento em que decorre e que é conduzida por objectivos de que eles se apropriam. Os 

aspectos centrais desta abordagem foram a natureza problemática das situa~ões de 



aprendizagem; a importância atribuída às relações entre a matemática e a realidade e a 

realização de projectos; a integração dos computadores e das calculadoras; o trabalho de 

grupo e ainda a concepção e prática de um sistema de avaliação inovador. A importância 

atribuída às relações da matemática com a realidade constituiu uma das características 

dominantes do currículo desenvolvido pelo Projecto Mat789. 

Ao nível da organização curricular este projecto partiu de situações problemáticas, 

vindas da Matemática ou da realidade, para as actividades, sem se fazer distinção formal entre 

Matemática e aplicações, isto é, assentou no que Blum e Niss (1991) denominam de 

perspectiva integrada As actividades propostas aos alunos neste projecto, agruparam-se em 

três tipos principais: a) sequências temáticas (conjunto de questões e problemas a respeito de 

um tema ou uma situação organizada em geral sob a forma de fichas para trabalho); b) 

situações abertas para explorar (situação problemática de resposta aberta que o aluno é 

convidado a explorar e, em relação à qual lhe é pedido que produza um comentário sobre a 

situação e a sua resposta, ou um relatório sobre as actividades realizadas e as conclusões a que 

chegou); c) trabalho de projecto sugerido pelas professoras de cada turma, com a preocupação 

de constituírem problemas genuínos, capazes de interessar os alunos e que, em todos os casos, 

foram negociados com eles (Abrantes, 1995). 

A realização de projectos sobre problemas, envolvendo relações entre a matemática e a 

realidade constituiu um dos traços mais marcantes deste currículo experimental, permitindo 

oportunidades de cooperação entre a Matemática e outras disciplinas através de: 

discussão noutra disciplina de resultados obtidos em Matemática; 
obtenção junto de outros professores de dados sobre a situação em estudo; 
apoio técnico em aspectos que requeriam conhecimentos específicos; 
realização de uma parte ou mesmo de todo o projecto, como uma actividade 
relevante em duas disciplinas; 
abordagem abertamente interdisciplinar. (Abrantes, 1995, p. 9 1). 

Os projectos permitiram também combinar a actividade em pequenos grupos, com momentos 

de trabalho individual e com outros momentos de trabalho ao nível da turma. 

Os alunos participantes no Projecto Mat789 consideram o trabalho de projecto como 

experiências significativas associadas à aquisição de novos conhecimentos e ideias sobre a 

Matemática (Abrantes, 1994). Os resultados do Projecto Mat789 apontam para os projectos 

como um meio de os alunos desenvolverem confíança nas suas próprias capacidades de w a 

Matemática na resolução de problemas de aplicação, marcando decisivamente o clima de 

aprendizagem. O trabalho de projecto contribuiu também "para que muitos alunos fossem 

questionando uma visão que inicialmente associava a Matemática apenas aos números e ao 

cálculo mas que foi evoluindo no sentido de destacar o papel desta disciplina na interpretação 



de uma grande variedade de situações da realidade" (Abrantes, 1994, pp. 598-599). 

A interacção entre professores e alunos e entre alunos, numa aprendizagem realizada de 

forma activa que partia do concreto para o abstracto, ligando a Matemática ao mundo real 

foram aspectos que evidenciaram a influência da teoria da Educação Matemática Realista na 

realização do Projecto Mat789 e que proporcionaram uma aprendizagem matemática 

significativa através do estabelecimento de conexões com outras disciplinas e com a 

realidade. 

11.4 - Matemática pura e matemática aplicada 

O período histórico que viu nascer a distinção entre matemática pura e aplicada 

coincidiu com o século XIX e princípios do século XX. Se as matemáticas não deixaram de 

evoluir, desde o século XVI, foi antes de mais graças ao fluxo inintermpto dos problemas que 

se colocaram aos matemáticos, quer se trate de problemas colocados pelas aplicações das 

matemáticas, quer através dos incrementos trazidos por uma evolução interna (Dieudonné, 

1990). 

A distinção entre matemática pura e aplicada assenta, para alguns autores, na 

diferenciação da natureza dos objectos matemáticos. Por exemplo, para Kline (1989), os 

problemas a resolver na matemática aplicada emergem do mundo real e de outras áreas do 

conhecimento, enquanto que na matemática pura, eles são gerados por um movimento interno 

dirigido para a abstracção, generalização e axiomatização. Também, nesta perspectiva o 

matemático Dieudonné (1 990) distingue matemática pura de matemática aplicada. Para ele, a 

matemática pura deveria denominar-se matemática e a matemática aplicada deveria ser 

designada por aplicações da matemática. Dieudomé sustenta a sua posição ao referir que 

também, nas outras ciências, se utilizam os termos ciência fiindamental e ciência aplicada, 

para indicar que a primeira tem por objectivo compreender os fenórnenos e a segunda tem por 

objectivo a compreensão do domínio desses fenómenos pelo homem, que para tal  constrói 

modelos que os representam. 

Numa postura distinta da anterior, Restivo (1998) defende que a matemática pura tem 

raízes sociais. O autor recorre aos trabalhos de Cantor, Kleene, de entre outros matemáticos e, 

aprofiinda os fundamentos sociais e materiais da matemática argumentando simultaneamente, 

que a comunidade matemática para se desenvolver, afirmar e se tornar autónoma, desencadeia 

ela própria, os processos que conduzem à purificação da matemática. Ele tem uma perspectiva 



de sociólogo e assenta a sua análise da matemática em cinco princípios gerais de carácter 

sociológico. Desses princípios, Restivo (1998) desenvolve a sua posição de que "podemos 

discorrer acerca da matemática pura, de um modo sociológico, mas também que este é o único 

modo com que podemos discorrer, de forma significativa acerca da matemática" (pp. 100- 

101). 

A distinção entre matemática pura e matemática aplicada assume implicitamente que 

existe algo de impuro nas aplicações, isto é, esta diferenciação aponta para a valorização da 

matemática pura. No início do século XIX, sob a influência dos avanços da matemática pura, 

a matemática tornou-se uma profissão onde os matemáticos eram simultaneamente "a 

audiência para a pesquisa e ensino da matemática, bem como os seus beneficiários" (Restivo, 

1998, p. 106). A diferenciação entre ciência pura e ciência aplicada, por um lado, e a 

institucionalização da matemática, por outro, contribuíram para o desenvolvimento da 

matemática pura como um projecto profissional auto-consciente na matemática actual 

(Restivo, 1998). Segundo Pyenson (1 983) [citado em Restivo, 1998, p. 1061 mesmo no caso da 

importância da matemática aplicada ser reconhecida, "aos matemáticos puros era atribuído o 

papel de guardiões cujo trabalho era evitar que a matemática se desviasse demasiado do 

domínio da abstracção." Nesta perspectiva, o objectivo utilitário da matemática era inferior à 

sua elegância e profiindidade. 

Hawkins (1973) inverte os termos da relação puraíaplicada afirmando que toda a 

matemática é aplicada. A sua posição fùndamenta-se no argumento de que todo o 

conhecimento assenta em conhecimento prévio e cresce devido a algum tipo de utilização. 

Neste sentido, ele considera a matemática como uma matemática aplicada, que se desenvolve 

a partir de um duplo movimento: um interno, que é independente de qualquer aplicação, e 

outro externo, que deriva da sua capacidade em descrever e prever situações e fenómenos, 

favorecendo a compreensão e a intervenção na realidade. 

De um outro ponto de vista, se nos debruçamos sobre a actividade dos matemáticos, 

estes constroem modelos, mesmo sem resolverem problemas do mundo real (Matos e outros, 

1995). Este facto acentua a ideia de que a matemática embora, tradicionalmente dividida em 

vários campos, dificilmente pode ser encarada de forma compartimentada. Isto é, se 

considerarmos a matemática como um instrumento de modelação a dicotomia entre 

matemática pura e matemática aplicada parece esbater-se. Uma das grandes potencialidades 

da matemática reside precisamente na construção de modelos inteligíveis para fenómenos 

reais, alguns aparentemente impenetráveis, o que possibilita um aumento do poder humano de 

decisão e intervenção no mundo. "A modelação matemática não se confina apenas a 

construção de modelos em situações exteriores a Matemática. A construção de modelos 



teóricos faz parte do processo de construção da própria Matemática" (Matos e outros, 1995, p. 

83). É através da relação entre a abstracção e os problemas concretos que se vai construindo 

uma matemática viva e significativa. Assim, nesta perspectiva, parece-me não ser muito 

pertinente separar a matemática numa variedade pura e noutra aplicada. Esta ideia é também 

defendida por Stmik (1998) ao realizar uma abordagem sociológica da matemática Ele afirma 

que a distinção entre matemática aplicada e matemática pura se tem vindo a esbater "dada a 

descoberta gradual da lei dialéctica elementar de que toda a matemática aplicada pode 

também ser pura e toda a matemática pura pode ser aplicada" (p. 25). 

Pode-se assim concluir que, quer uma visão da matemática como um instrumento de 

modelação, quer a abordagem sociológica da matemática elaborada por Stniik, apontam para 

a não distinção entre matemática pura e matemática aplicada. 

Concepções de matemática aplicada e suas implicações no ensino da Matemática 

Um dos aspectos que tem condicionado a realização de actividades de aplicação e de 

modelação matemática, na aula de Matemática, parece estar associado às concepções dos 

professores, dos alunos e dos membros da comunidade de Educação Matemática sobre 

matemática aplicada e matemática pura. 

Usiskin (1993) discute várias concepções de matemática aplicada e sugere algumas 

implicações das mesmas para o ensino da Matemática como um todo. Isto é, são concepções 

que podem funcionar como obstáculos ao estabelecimento de conexões matemáticas na 

prática matemática escolar. Estas concepções não são compartimentos estanques: 

1 - A matemática avlicada é varamatemática (~aramathematicJ - Usiskin (1993) refere 

que esta concepção predominava, nos anos 60, na altura em que na corrente da Matemática 

Moderna, os currículos de Matemática dos Estados Unidos, França e muitos outros países 

estavam desprovidos de aplicações. A matemática aplicada era então vista como uma 

matemática inferior, assim como também eram considerados inferiores os matemáticos que a 

utilizavam. 

2 - Aulicar matemática corresponde a usar algo de um determinado ramo da matemática 

para estudar algo de outro ramo da matemática - Segundo o mesmo autor esta concepção é 

defendida por aqueles que ainda acreditam que as aplicações internas a matemática são 

idênticas às aplicações que têm origem, no mundo real, e por isso aplicar matemática é só 

para os que trabalham nessa área disciplinar. 

3 - Aplicar matemática destina-se aos alunos que não estudam matemática - Esta 

concepção encara a matemática aplicada como uma disciplina que presta serviços a outras 

áreas disciplinares, proporcionando estas contextos para se ensinar problemas, métodos, 



conceitos, e aplicar matemática. Assim, aplicar matemática destina-se aos alunos que estudam 

outras disciplinas. 

4 - A matemática aplicada destina-se aos alunos com dificuldades na matemática pura - 
Esta concepção está relacionada com a ideia de que se deve ensinar matemática aplicada a 

alguns estudantes, nomeadamente àqueles que não são bem sucedidos na matemática pura. 

Como estes alunos apresentam dificuldades no estudo da matemática pura então deve-lhes ser 

ensinado aplicações. Usiskin (1993) considera esta concepção como uma espécie de corolário 

da primeira e da terceira concepção, pois também aqui a matemática aplicada é considerada 

como urna matemática inferior e que deve ser ensinada aos que não estudam matemática. 

5 - A D ~ X . ~  matemática é só para os melhores alunos - Em muitos países os alunos só 

contactam com aplicações matemáticas quando chegam ao ensino superior e, os que chegam a 

este nível de ensino são considerados os melhores (Usiskin, 1993). Esta concepção assenta no 

pressuposto de que primeiro os alunos devem saber o básico de matemática (que nesta 

concepção não inclui as aplicações) e só depois devem aplicá-la. Segundo Usiskin (1993), os 

professores que revelam esta concepção deixam as aplicações e a modelação geralmente para 

o fim do ano escolar. 

6 - A matemática avlicada é fündamentalmente diferente da matemática pura - De 

acordo com Usiskin (1 993) esta concepção tem aparecido sobretudo, recentemente associada 

a muitas crenças, entre as quais se podem referir as seguintes: as aplicações são inerentemente 

desordenadas e confllsas; a matemática aplicada é indutiva; nas aplicações os problemas 

usualmente têm muitas respostas; as competências algébricas e aritméticas não são 

importantes nas aplicações, porque podem ser adquiridas através da utilização de calculadoras 

e, de qualquer modo, o que se pretende não são respostas exactas; as aplicações e a modelação 

envolvem descoberta e exploração; na matemática aplicada o que importa é o processo e 

particularmente as atitudes dos estudantes. 

Segundo Usiskin (1993) o problema destes argumentos é o facto deles também serem 

válidos para a matemática pura. Por outro lado, este autor também questiona a validade das 

características acima referidas, para todo o tipo de aplicações. 

7 - A matemática aplicada é idêntica à matemática Dura - Os que partilham esta 

concepção aceitam naturalmente que se comece a trabalhar em matemática pura e se passe 

depois para a aplicada e vice-versa. 

Embora partilhe desta opinião, Usiskin (1 993) considera duas variantes de matemática 

estruturalmente diferentes. Segundo este autor, à matemática pura estão associados dois tipos 

de estrutura: (i) a estrutura do sistema matemático (a estrutura dos postulados, definições e 

teoremas relacionados com a lógica e a dedução) e (ii) a estrutura de natureza algorítmica. Na 



primeira, as actividades habituais desenvolvidas pelos alunos são expressas pelos verbos: 

justifica e prova. Ao nível das capacidades associadas a níveis cognitivos elevados é pedido 

aos alunos que provem um teorema que lhes seja desconhecido. Na segunda estrutura, as 

actividades habituais desenvolvidas pelos alunos são expressas pelos termos: encontra, 

simplifica ou inventa. Em relação às capacidades associadas a níveis cognitivos mais elevados 

é pedido aos alunos que inventem um novo modo de encontrar uma resposta para um 

problema ou que inventem um novo algoritmo. Ao nível da estrutura da matemática aplicada, 

este autor defende que as capacidades correspondentes a níveis cognitivos mais elevados 

estão associadas à utilização de um modelo matemático para atacar um problema real ou para 

compreender situações que ainda não tenham sido estudadas pelos alunos. As actividades 

habituais dos estudantes, quando lidam com a matemática aplicada são: modelar; optimizar e 

predizer. 

8 - A matemática aplicada é matemática - Esta última concepção, de acordo com 

Usiskin (1993), assenta na ideia que as semelhanças entre a matemática pura e a aplicada não 

são uma coincidência e elas existem porque são ambas uma parte essencial da magnífica 

estrutura a que chamamos matemática. 

Usiskin (1993) marca a sua posição, sobre este assunto ao defender que "as aplicações 

matemáticas e a modelação não são só processos, assim como, a matemática não é só 

produto."@. 29) Usiskin estabelece mesmo comparações entre a matemática pura e a 

matemática aplicada num contexto escolar, ao evidenciar semelhanças entre a demonstração e 

a modelação: trabalhar com demonstrações ou modelos em áreas que os alunos desconhecem 

é uma perda de tempo; saber modelar ou demonstrar, num domínio, não implica que se saiba 

modelar ou demonstrar noutro; a demonstração e a modelação recorrem à dedução; a 

comunicação de uma demonstração ou de um modelo exige que o estudante utilize 

terminologias matemáticas e não matemáticas; as competências relacionadas com a 

demonstração e com a modelação aparecem lentamente. 

O atenuar das diferenças entre matemática pura e matemática aplicada, num contexto 

educacional tem promovido a integração de actividades de aplicação, investigação e 

modelação matemática na prática de ensino. 



11.5 - Conexões matemáticas na aula de Matemática 

Nesta secção, começo com uma breve referência às fases pelas quais tem passado a 

introdução de uma metodologia que favorece a realização de actividades que promovem o 

estabelecimento de conexões matemáticas no ensino da Matemática. Passo depois, a 

problematizar a concretização dessas actividades na prática matemática escolar. Termino 

analisando o papel das conexões matemáticas neste contexto didáctico e por ultimo 

apresentando os resultados de alguns estudos realizados em Portugal, que envolveram a 

problemática abordada nesta secção. 

11.5.1 - Actividades de aplicação, investigação e modelação matemática 

Na prática matemática escolar 

As actividades de aplicação e modelação, de entre outras actividades matemáticas, 

promovidas através da exploração de representações por parte dos alunos, parecem fornecer 

uma boa abordagem para que os alunos estabeleçam conexões matemáticas (NCTM, 1991). 

A introdução de actividades de aplicação e modelação matemática no ensino da 

Matemática tem passado por fases sucessivas e a trajectória de vários países relativamente a 

esta problemática tem sido muito diversa. Nos Estados Unidos, no início dos anos 80, 

recorria-se a situações fáceis de descrever e de tratar, para mostrar certos exemplos de 

aplicação da Matemática. Os problemas propostos pelo professor assentavam em questões e 

respostas bem definidas. Ao nível de dinâmica da aula, o professor continuava a ser o 

expositor, como se tratasse de uma matéria de aprendizagem (Niss, 1987). 

Posteriormente começou-se a considerar que os alunos deveriam matematizar situações 

não matemáticas. Isto é, os alunos deveriam construir modelos matemáticos relacionados com 

determinadas situações, investigar as suas propriedades e interpretá-las, no contexto da área 

modelada. A ideia nova, aqui, era que os alunos chegassem a esses modelos por si próprios. 

Contudo a orientação do ensino continuava da Matemática para as aplicações, isto é, primeiro 

eram abordados os temas matemáticos e só posteriormente surgiam as aplicações dos 

mesmos. 

Passou-se depois a inverter esta orientação ao introduzir-se, a partida, o campo da 

aplicação e os problemas inerentes, e só depois ia aparecendo a Matemática com a criação de 

modelos que visavam resolver os problemas iniciais. Esta inversão na orientação do ensino 

implicava assim, que os temas e métodos matemáticos a serem utilizados ficassem 
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dependentes do campo de aplicação e dos problemas a resolver (Blum, 1993). 

A modelação matemática realizada por peritos é evidentemente diferente da realizada 

pelos alunos em ambiente escolar. Na prática da Matemática escolar os alunos são 

confiontados com problemas que, numa primeira fase, foram considerados pelo professor, 

como adequados e relevantes para aquele grupo de alunos e cujas questões possivelmente 

foram readaptadas de modo a que a sua exploração pudesse estar ao alcance daquele mesmo 

gniP0. 

Assim, em relação a concretização da modelação matemática, num contexto 

educacional, têm surgido várias tentativas de adaptação do processo ideal de modelação 

matemática, referido por Niss (1992) e Blomhoj (1993) de entre outros. Numa tentativa de 

adaptação da modelação matemática a contextos educacionais, Kerr e Maki (1979) 

começaram por definir como actividades de modelação matemática todas aquelas em que os 

alunos tenham de lidar directa ou indirectamente com um modelo matemático, isto é, estão 

englobadas nestas actividades aquelas em que os alunos constroem um modelo matemático ou 

aquelas em que apenas utilizam analisam e exploram um determinado modelo. O processo de 

modelação adaptado ao contexto educacional, defendido por estes autores, é encarado como 

um conjunto de etapas evolutivas que só idealmente se sucedem numa determinada ordem, 

isto é, uma ou mais etapas podem ser combinadas ou mesmo omitidas em actividades a 

desenvolver na aula. A primeira etapa destina-se à identificação de um problema do mundo 

real ou de uma área de estudo. A segunda etapa está relacionada com a modificação e 

simplificação do modelo, de modo a ser descrito em termos razoavelmente precisos e sucintos 

(esta descrição do problema constitui o modelo real). Na terceira etapa, o modelo real é mais 

simplificado e apresentado num contexto que seja interessante e compreensível para os alunos 

sendo possível a aplicação de certos aspectos matemáticos. Na quarta etapa, convertem-se os 

aspectos e conceitos do mundo real em símbolos e representações matemáticas, isto é, obtém- 

se o modelo matemático. Na penúltima etapa, são utilizadas ferramentas e técnicas 

matemáticas para se obter conclusões com base no modelo matemático obtido. Na sexta e 

última etapa, estas conclusões são testadas através da sua coni?ontação com o mundo real e 

faz-se a validação do modelo. Se o modelo obtido mostrar insuficiências em relação às 

informações que fornece acerca da realidade, o processo deve ser retomado com a finalidade 

de melhorar o resultado final. 

Da análise das várias etapas referidas anteriormente ressalta uma concepção de modelo 

matemático assente no estabelecimento de conexões entre a Matemática e a realidade e o 

recurso a representações matemáticas, para traduzir essas conexões. 



Parece ser também importante reforçar a ideia defendida por Matos e Carreira (1994a) 

de que não faz sentido a explicação dos processos cognitivos dos alunos tendo como base um 

quadro conceptual em que prevaleça a rigidez de uma sequência de fases bem delimitadas, no 

processo de modelação. 

Vários autores, ao defenderem a inclusão das aplicações e da modelação no ensino da 

Matemática, têm-se preocupado mais, com o modo como se deve fazer essa integração, e não 

tanto com o tipo de c d c u l o .  Swetz (1992) pensando na realidade dos Estados Unidos 

defende que tendo em conta os conhecimentos, interesses e personalidade dos professores 

envolvidos e as capacidades das turmas com que se trabalha a modelação matemática, esta 

deve ser incluída gradualmente e de forma moderada em todos os níveis de ensino até ao final 

do ensino secundário. Para que esta integração surja de um modo moderado e integrado, o 

autor sugere que as palavras modelo e modelação sejam empregues em situações apropriadas, 

os passos do processo de modelação devam ser seguidos e explicitados e, quando se 

estabelecem modelos, estes devam ser identificados explorados e manipulados. 

Também, defendendo uma inclusão moderada e gradual da modelação matemática na 

prática de ensino, Niss (1 992) chama a atenção para a necessidade de se trabalhar no ensino 

da Matemática com casos autênticos de aplicações e modelação matemática, isto é, com os 

casos que &em parte de uma "disciplina ou actividade existente fora da Matemática e que 

compreende objectos, fenómenos, questões e problemas que têm um interesse genuíno de uma 

perspectiva extra-matemática para pessoas ligadas a essa actividade" (p. 2). Blum (1993) 

defende também a autenticidade dos casos de modelação matemática ao referir que, "às vezes 

especialmente, na Matemática escolar, a situação dada é apenas uma vestirnenta artificial de 

um problema matemático puro" (p. 4). Nestes casos, o processo de construção do modelo 

consistirá apenas em "despir" este problema de palavras, terminando o processo logo após um 

ciclo. 

Muitas vezes associam-se as investigações matemáticas, no contexto educacional, a 

actividades muito complexas. Ponte e Matos (1 996) precisam, no entanto, que: 

As investigações matemáticas v%o desde as tarefas bastante elaboradas e complexas 
que podem levar algum tempo a resolver, até questões mais simples que podem ser 
levantadas a partir de uma pequena variação de um facto ou procedimento 
conhecido (p. 120). 

Assim, como as actividades de resolução de problemas, as investigações matemáticas 

também envolvem processos de raciocínio complexo e requerem bastante empenharnento e 

criatividade por parte dos alunos (Ponte e Matos, 1992). Apesar destes aspectos comuns as 

actividades de investigação são (i) mais abertas, porque são caracterizadas por se partir de 
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enunciados pouco precisos e estruturados e (i) possibilitam vários caminhos de resolução, 

permitindo assim vários processos para chegar às respostas. Nesta perspectiva caberá ao aluno 

tornar a questão mais precisa, conduzir experiências, formular e testar hipóteses. De acordo 

com Mason (1 996) um dos problemas com que os professores se deparam quando introduzem 

investigações matemáticas nas suas aulas é convencer os alunos" de que o seu sucesso reside, 

não tanto na obtenção de respostas correctas, mas antes na elaboração de conjecturas 

sustentáveis e na construção de argumentos que convençam os outros de que as suas 

conjecturas são razoáveis" (p. 8 1 ). 

Bell e outros (1996) propuseram, em 1983, quatro etapas para o processo de 

investigação matemática em ambiente escolar: formulação do problema; resolução do 

problema; verificação e integração. A abordagem destes autores tem a vantagem de 

especificar alguns processos mentais seguidos na investigação matemática: abstracção; 

representação; modelação; generalização; demonstração e simbolismo. 

Ponte e Matos (1996) não propõem um protótipo de investigação matemática, mas 

distinguem várias actividades, no processo da investigação matemática em contexto escolar 

que são agrupadas em três fàses: (a) definição do objectivo; (b) definição de estratégias; (c) 

reflexão sobre os resultados das experiências e formulação de conjecturas e o seu teste. 

De um modo geral, os alunos apresentam dificuldades na formulação espontânea das 

questões da investigação. Tal facto não é de estranhar, pois no ensino da Matemática, em 

geral, os alunos estão habituados a actividades em que as questões apresentadas estão 

completamente formuladas, sem que se dê importância à forma como foram constniídas, nem 

ao facto de fazerem ou não sentido. Na opinião de McLachlan e Ryan (1994) os alunos 

necessitam de algum tempo e experiência para efectuar uma espécie de adaptação às 

actividades de investigação matemática. Esta ideia coaduna-se com a defendida pelo NCTM 

(1991), "o ensino deve privilegiar permanentemente o fazer e não saber que" (p. 8). Parece 

assim importante que os alunos realizem investigações matemáticas, permitindo-lhe construir 

o seu conhecimento, nunca se desprezando as dificuldades que podem sentir num primeiro 

contacto com as mesmas. 

Por exemplo, Lerman (1996) relata as dificuldades apresentadas por alunos de pós- 

graduação (que não eram da área da Matemática) participantes num seminário aos quais foi 

colocada a seguinte investigação matemática: "Considera triângulos cujos lados são números 

inteiros. Há 3 triângulos com perímetro igual a 12 unidades. Investigue" (p. 1 12). Este 

enunciado foi completado com a representação dos 3 triângulos, com as respectivas 

dimensões. Os alunos ficaram desorientados, dizendo que não compreendiam o que se 

pretendia, pois não tinha sido colocada nenhuma questão (Lerman, 1996). Esta desorientagão 



parece ser uma atitude natural quando os alunos se envolvem em actividades tão abertas como 

esta. Assim, parece aconselhável que as primeiras actividades de investigação matemática a 

realizar pelos alunos forneçam algumas linhas onentadoras, deixando no entanto espaço para 

eles escolherem as direcções a seguir. Mason (1996) partilha esta opinião quando ao reflectir 

sobre a sua actividade como professor de Matemática refere: "é mais fácil começar com 

questões "simples", quase do tipo puzzle, assim escolhidas para evocar ou realçar os 

processos básicos de raciocínio matemático. Desta forma a confiança é construída através do 

sucesso e processos como a especialização a generalização, emergem da própria experiência 

dos estudantes. Depois, introduzo situações mais complexas e mais vagas" (pp. 84-85). Partir 

de situações simples e ir aumentando a sua complexidade parece ser uma estratégia adequada 

para que os alunos se envolvam com sucesso em actividades de investigação matemática. 

Obstáculos à realização de actividades de aplicação, investigação e modelação 

matemática 

Usar a matemática em situações da vida real implica, muitas vezes, actividades dificeis 

e exigentes (Burkhardt, 1989). As actividades a desenvolver tendem a ser prolongadas e 

requerem uma certo empenho por parte dos alunos que trabalham de modo autónomo, sob a 

orientação do professor (Niss, 1992). Segundo Abrantes (1995), estes factos estão associados 

a obstáculos com origem: nas condições institucionais - programas rígidos, horários e um 

sistema de avaliação desfavorável; nos professores - dificuldades em orientar e avaliar 

actividades mais abertas e exigentes e, por vezes, uma concepção de que as aplicações não são 

verdadeira matemática; nos alunos - um sentimento de maior segurança, em actividades 

rotineiras, do que em relação a actividades de aplicação. 

Estes obstáculos a que Abrantes (1995) se refere coadunam-se com os referidos por 

Blum e Niss (1991): 

1 - Obstáculos do -ponto de vista do ensino - Muitos professores têm receio de não 

terem tempo suficiente para lidarem com a resolução de problemas, modelação e aplicações 

acrescentados à Matemática obrigatória incluída nos currículos. Por outro lado, alguns 

professores duvidam que aplicações e conexões da Matemática com outras áreas possam 

pertencer ao ensino desta disciplina, uma vez que, segundo estes professores, tais 

componentes tendem a alterar a sua clareza, bem como a sua pureza estética. 

2 - Obstáculos do -ponto de vista dos alunos - A resolução de problemas, modelação e 

aplicações da Matemática a outros assuntos tornam as aulas mais irnprevisíveis para os 

alunos, do que as aulas tradicionais de Matemática. 

3 - Obstáculos do -ponto de vista do vrofessor - A resolução de problemas e a referência 
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ao mundo fora da Matemática tornam o ensino mais aberto e mais exigente para os 

professores, porque são necessários conhecimentos adicionais, não matemáticos e dificulta o 

desenvolvimento de actividades para os alunos. Assim, muitos professores não se sentem 

capazes de lidar com exemplos de aplicações que não sejam retirados de assuntos que eles 

próprios tenham estudado. Muitas vezes os professores não conhecem, ou não têm tempo para 

fazer, o levantamento de exemplos de aplicações e modelação que possam adaptar às suas 

tunmas. 

No ensino da Matemática elementar surge outro problema pois, raramente as aplicações 

simples são vistas como exemplos de modelos matemáticos (Blomhoj, 1993). Regra geral 

estes modelos básicos permanecem escondidos para os alunos. Blomhoj ilustra este fàcto com 

o seguinte problema destinado a alunos do ensino primário na Dinamarca: "O Pedro comprou 

1,6 Kg de tomate e pagou 28 Kroner. Quanto custa 1 Kg de tomate? Quantos quilos de tomate 

podem ser comprados com 70 Kroner?" (p. 258). O autor refere que, quando problemas destes 

são colocados aos alunos, o professor espera que os resultados obedeçam ao modelo P = q x 

P* (onde P* deve ser o preço unitário, q a quantidade de unidades e P o preço total) contudo, 

raramente o modelo emerge desta situação. No ensino tradicional, a maioria dos alunos 

resolve problemas deste tipo a partir da compreensão do contexto ou através de regras 

mnemónicas que cobrem os casos em que urna das variáveis P, P*, ou q são desconhecidas. 

Segundo Blomhoj (1993), isto acontece, porque a experiência dos alunos, quer na resohição 

de problemas, quer na sua vida diária, não contribui para eles adquirirem as noções 

matemáticas expressas neste tipo de problema (noções de proporcionalidade inversa e 

directa), nem para admitirem que um mesmo modelo pode representar situações diferentes. 

11.5.2 - Construindo conexões matemáticas 

O National Council of Teachers of Mathematics (1991) refere a importância de dois 

tipos genéricos de conexões: (1) conexões de modelação entre situações problemáticas que 

surgem no mundo real ou noutras disciplinas e a(s) sua@) representação(ões) matemática(s), e 

(2) conexões entre duas representações matemáticas equivalentes e entre os correspondentes 

processos de cada uma. 

Para realçar as conexões entre as noções matemáticas o NCTM (1991) aponta para a 

necessidade da introdução, de novos conceitos, ser feita como uma extensão de 

conhecimentos matemáticos familiares e para, sempre que possível se explore as relações 

entre diferentes representações do mesmo conceito. De acordo com Hiebert e Cqenter 



(1 992) as conexões entre representações externas podem ser constddas, quer entre diferentes 

formas de representação, quer entre ideias relacionadas com a mesma forma de representação. 

Do referido é de destacar a estreita relação que existe entre as conexões e as representações 

matemáticas. 

Na década de oitenta, assistiu-se a uma utilização sistemática da noção de representação 

em Educação Matemática, tendo surgido várias alternativas conceptuais semelhantes, mas não 

equivalentes: símbolos, sistema matemático de signos, sistemas de notação, sistemas de 

registos semióticos, tendo a comunidade matemática acabado por adoptar maioritariamente o 

termo representações (Rico, 2000). Segundo Rico (2000) representações matemáticas são 

todas as ferramentas, signos ou gráficos, que tornam presentes os conceitos e procedimentos 

matemáticos e com as quais os sujeitos registam e comunicam sobre as matemáticas. 

Kaput (1987) refere a necessidade de uma teoria geral e psicologicamente válida sobre 

as representações em Educação Matemática, fundamentando-se em razões de ordem prática, 

já que é manifesta a dificuldade dos alunos em efectuarem traduções entre diversas formas de 

representação de ideias matemáticas, assim como, em estabelecerem conexões entre 

representações, matemáticas ou não. Quanto ao papel das representações matemáticas no 

ensino da Matemática, Kaput (1987) salienta ainda que se tem negligenciado, quer nos 

currículos de Matemática, quer no seu ensino, as várias formas de representar conceitos 

matemáticos e a natureza das representações utilizadas. 

Já anteriormente, vários autores se tinham referido ao papel das representações na 

aprendizagem da Matemática e mais concretamente, na resolução de problemas. Segundo 

Lesh (1981), muitos dos processos cognitivos que estão envolvidos na resolução de 

problemas aplicados e, em particular, em actividades de modelação matemática, têm estreitas 

relações com o acto de construir e utilizar múltiplas formas de representação de ideias 

matemáticas e de efectuar traduções entre diferentes sistemas de representação. 

No que se relaciona com a utilização de representações externas, no ensino da 

Matemática, o NCTM (1991) introduziu nas Normas uma componente relativa ao seu papel 

no currículo, nomeadamente, no conteúdo da norma que se debruça sobre as conexões 

matemáticas. Nesta norma podem-se encontrar várias directrizes sobre o papel e as formas de 

utilização de diferentes sistemas de representação, que, de um modo geral são entendidos 

como ferramentas na resolução de problemas. No caso específico dos níveis de escolaridade 

9-12, o NCTM (1 991) recomenda que os alunos identifiquem representações equivalentes do 

mesmo conceito e relacionem procedimentos em representações equivalentes: 

Os alunos que se tornarem capazes de aplicar diferentes representações da mesma 
situaçiio problemática ou do mesmo conceito matemático e de traduzir umas nas 
outras disporão de um conjunto de instrumentos flexível e poderoso (p. 175). 



Também, nos níveis 5-8 que abrangem o dos alunos intervenientes neste estudo, a 

norma que incide sobre as conexões matemáticas contempla a utilização de diferentes 

representações na resolução de problemas. O papel a dar a essas representações é o de lentes 

através das quais os alunos poderão interpretar e analisar problemas e as suas soluções. Esta 

ideia sugere, não só diferentes visões de um mesmo problema ou conceito matemático, como 

também evidencia o carácter de "amplificadores conceptuais" que algumas representações 

podem adquirir quando associadas à manipulação e exploração de ideias matemáticas (Lesh e 

outros, 1987). 

Lesh e outros (1987), tendo como referência alguns projectos, no âmbito da resolução 

de problemas em matemática aplicada apontam cinco tipos distintos de sistemas de 

representação que ocorrem na aprendizagem da Matemática e na resolução de problemas: (1) 

experiência baseada em guiões (experience-based "scripts") - na qual o conhecimento é 

organizado à volta de acontecimentos reais, que servem de contexto geral para interpretar e 

resolver outro tipo de situações problemáticas, (2) modelos manivuláveis - tais como as 

barras de Cuisenaire e os blocos lógicos, (3) figuras ou diagramas, (4) linguagem falada - 
incluindo sublinguagens especializadas relacionadas com determinados domínios como o da 

lógica, e (5) escrita simbólica - que tal como a linguagem pode admitir certas especializações. 

Os estudos que estes autores realizaram, no âmbito da resolução de problemas de 

Matemática aplicados e das diversas representações usadas na aprendizagem dos números 

racionais, revelou que o acto de representação tende a ser plural instável e evolutivo (Lesh e 

outros, 1987). Eles verificaram também que os alunos raramente desenvolvem soluções de 

problemas realísticos, trabalhando só num único sistema de representação, mas pelo contrário 

utilizam vários sistemas de representação, descrevendo cada um deles, apenas, uma porção da 

situação a tratar. Estes resultados reforçam a ideia das actividades de aplicação matemática 

como uma boa abordagem para que os alunos estabeleçam conexões matemáticas. Esta 

perspectiva é também defendida pelo NCTM (1 991): 

Os professores [dos anos] de escolaridade 9-12, bem como os dos anos anteriores 
devem introduzir um tema novo através da exploração de representações concretas 
onde os alunos verificarão que as actividades exploratórias dão corpo a um tema 
matemático. Este facto ajuda a estabelecer relações de modelação que podem, 
posteriormente, ser fortalecidas através de uma abordagem que estimule a 
utilização de métodos múltiplos de resolução de um dado problema, qualquer que 
ele seja. Uma abordagem como esta ajuda também a estabelecer conexões 
matemáticas assim como faz incidir a atenção dos alunos nos aspectos comuns que 
surgem entre diferentes representações matemáticas (p. 1 76). 

Já anteriormente, Janvier (1 987) tinham proposto a utilização de representações corno 

ferramentas matemáticas que os alunos deveriam utilizar correctamente, numa situação 

concreta. Tal utilização pressupõe que o aluno opte por um sistema de representação e saiba 
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tirar partido dele ao ser coní?ontado com uma situação problemática. Para isso, o aluno 

precisará de oportunidades para experimentar diversos tipos de representações e interiorizar o 

seu significado. "As representações são úteis para o aluno, desde que ele as consiga usar 

eficazmente" (Janvier, 1987, p. 12 1). Estes autores defendem que para que a manipulação de 

representações se torne numa forma activa de construir conceitos matemáticos e de encontrar 

soluções para problemas é necessário que o aluno seja capaz de passar de uma representação 

para outra, quando tal seja oportuno. Isto pressupõe que os alunos sejam capazes de procurar 

as representações que melhor os ajudem a abordar determinado problema. O recurso 

espontâneo a representações alternativas poderá constituir uma estratégia para superar 

dificuldades. 

Dreyfus (1 991), no contexto do pensamento matemático avançado, considera o processo 

de ligação entre múltiplas representações essencial para se ter sucesso em Matemática. Este 

processo tem a ver com o facto de a representação conter vários -aspectos do conceito 

interligados e assume que as diversas representações mentais do mesmo conceito se 

complementam e eventualmente devem integrar urna única representação. Ao referir-se ao 

processo de mudança de representações, Dreyfk salientou a sua forte relação com o processo 

de representar, pois segundo o autor, para além de ser importante t a  várias representações de 

um conceito, é também necessário que essas representações estejam correctas e fortemente 

ligadas, para se manejar com sucesso o conceito em causa. 

Também, defendendo esta ideia de ligação entre as representações internas, Hiebert e 

Carpenter (1992) consideram que o conhecimento é representado internamente e que, para 

além disso, essas representações internas estão estruturadas e devem estar ligadas entre si. 

Dado que estas ligações não são observáveis, estes autores assumem que elas são 

representações que são influenciadas pela actividade externa, isto é, as conexões entre as 

representações internas podem ser motivadas pelas conexões entre representações externas 

correspondentes. As conexões entre representações internas, embora só possam ser inferidas, 

podem considerar-se como redes de conhecimento onde algumas representações podem 

conter outras formando uma hierarquia, ou podem ainda estar estruturadas como urna teia 

onde os nós de ligação podem ser identificados como peças da informação representada e as 

ligações entre os nós representariam as conexões. 

A ideia das representações como ferramentas cognitivas indispensáveis na 

aprendizagem de conceitos matemáticos implica que existam diversos momentos nos quais as 

ideias matemáticas sejam trabalhadas em diferentes contextos (Janvier, 1987). Esta 

perspectiva é muito próxima da ênfase dada pelo NCTM às conexões matemáticas. 



Resultados de estudos realizados em Portugal 

Neste ponto analiso alguma da investigação que se tem realizado em Portugal, 

abrangendo actividades de aplicação, investigação e modelação matemática. O objectivo desta 

análise está centrado nos processos utilizados pelos alunos na resolução de actividades que 

promovem o recurso a múltiplas representações e o estabelecimento de conexões 

matemáticas. 

Ponte e Matos (1996) num estudo realizado no âmbito do Projecto Matemática Para 

Todos - Investigações na sala de aula, a que já fiz referência anteriormente, evidenciaram por 

um lado, as dificuldades sentidas por alunos e professores, ao trabalharem com investigações 

matemáticas na aula e por outro o aspecto positivo introduzido por essas dificuldades, no 

processo de ensino e aprendizagem: 

Não se devem subestimar as dificuldades dos alunos na investigação de matérias 
complexas.(...). Mas por outro lado, essas dificuldades têm um aspecto positivo. 
Fornecem boas oportunidades para o debate e reflexão, revelam alguns enganos e 
promovem o conhecimento de assuntos mais gerais que podem tornar-se 
importantes para o avanço da investigação (p. 136). 

No estudo realizado por Ponte e outros, (1998) com alunos do 3" ciclo envolvendo 

actividades de investigação, salientou-se o facto do raciocínio matemático destes alunos poder 

ser estudado a partir de quatro categorias. A primeira está relacionada com o reconhecimento 

da situação, a sua exploração e a formulação de questões. A segunda envolve o processo de 

formulação de conjecturas. A terceira abrange a fase de testes e refinamento de conjecturas. A 

quarta categoria envolve a argumentação, a demonstração e a avaliação do trabalho realizado. 

Este estudo revelou também que quando os alunos intervenientes se envolviam em 

actividades de investigação matemática, demonstravam capacidades em: usar e integrar 

estratégias geométricas e aritméticas para chegar a conjecturas; usar estratégias de variação e 

generalização para formular conjecturas, assim como analisar casos extremos, na sua 

argumentação; alterar e adaptar conjecturas a partir de contra-exemplos e usar estratégias de 

raciocínio que evidenciavam uma grande flexibilidade intelectual. 

O Projecto Modelação no Ensino da Matemática (Projecto MEM) foi desenvolvido, 

durante três anos, por um grupo de investigadores e professores (Matos e Carreira, 1995). Este 

projecto iniciou-se, em 1991, e esteve relacionado com: a investigação dos processos 

utilizados pelos alunos em actividades de modelação e aplicações matemáticas; a integração 

curricular dessas actividades e a utilização do computador nessas actividades. 

No âmbito deste projecto, Carreira e Matos apresentaram, numa turma do 10" ano de 

escolaridade, uma versão de um problema de modelação apresentado em 1991, por Swetz e 

Hartzler. Com base na observação e análise das actividades dos alunos estes autores tentaram 



identificar os modelos conceptuais que os alunos activavam e operacionalizavam, no processo 

de modelação de uma situação real. Matos e Carreira (1994) identificaram um traço comum 

nos processos utilizados por estes alunos, "o diálogo matemática - realidade", isto é foram 

observadas muitas transferências entre a matemática e a realidade, desenvolvidas nos dois 

sentidos. Tendo como referência essas transferências, estes autores aproximaram-se da ideia 

de que toda a actividade de modelação tem uma arquitectura cognitiva que pode consistir 

numa multiplicidade de ciclos constituídos por pequenas actividades de modelação. Esta ideia 

prende-se com a natureza altamente iterativa dos processos de modelação dos alunos. Ressalta 

também deste estudo a ideia de que os processos de resolução de problemas de modelação são 

distintos dos processos utilizados, pelos alunos na resolução de problemas estritamente 

matemáticos, já que no primeiro tipo de problemas existe um mediador dos processos de 

matematização formado pelas imagens, conhecimentos, ou concepções da realidade que os 

alunos transportam para a sua actividade. As conexões entre os aspectos matemáticos e os 

aspectos ligados à situação real tornavam-se assim relevantes. Estes autores consideram que a 

compreensão dos alunos acerca da situação problema se desenvolve à medida que estes vão 

construindo conexões entre alguns aspectos do contexto real e alguns elementos matemáticos 

e, à medida que estes vão criando significado para eles, isto é, a medida que vão criando ou 

recriando modelos conceptuais da situação. 

Já anteriormente, Carreira (1 993), no seu estudo sobre a aprendizagem da trigonometria 

num contexto de aplicações e modelação, se tinha debruçado sobre o estudo dos processos 

cognitivos utilizados pelos alunos nestas actividades e destacou os seguintes traços 

característicos desses processos: "A compreensão das situações extra-matemáticas descritas; a 

atribuição de significados concretos aos aspectos matemáticos envolvidos nas questões 

colocadas; a activação de conhecimentos relevantes para a resolução de problemas 

específicos; a integração de novos conceitos de trigonometria; a elaboração de estratégias 

próprias para a obtenção de resultados, que ultrapassem os métodos habituais de abordagem 

de determinadas questões e a construção e manipulação de representações múltiplas na 

descrição e tratamento das situações apresentadas" (pp. 335-336). Carreira refere que as 

estratégias de resolução evidenciadas pelos alunos mostram oscilações entre diversos sistemas 

de representação, sendo cada um deles mais eficaz para representar certos aspectos da 

situação e menos eficaz para representar outros. Esta autora refere ainda que o facto do aluno 

iniciar uma estratégia de resolução trabalhando num determinado sistema de representação 

não é impeditivo de que ele, em determinada altura, não passe para outro sistema de 

representação traduzindo as informações que já possuía. Esta multiplicidade de representações 

utilizadas pelos alunos é consistente com a ideia defendida por Lesh (1990) de que a própria 



natureza dos problemas, num contexto de aplicações matemáticas, é multimodal uma vez que 

estes apelam e estimulam a utilização de diferentes formas de representação. 

Dos resultados do Projecto MEM, referido anteriormente, emergiu um certo sentido de 

insatisfação, por parte dos investigadores participantes, em relação ao tipo de análise e 

explicação dos processos cognitivos desenvolvidos pelos alunos na resolução de problemas de 

aplicação (Matos e Carreira, 1995). No sentido de aprofündar o conhecimento daquilo que 

constitui a actividade cognitiva na Matemática escolar foi iniciado, em 1994, o Projecto 

Matemática - Realidade (MARE) (Matos e outros, 1996). Este trabalho de investigação tinha 

como objectivo principal compreender como o saber matemático dos alunos é estnxturado e 

desenvolvido na relação com as actividades desenvolvidas em contexto de aula. Parte das 

actividades que os alunos envolvidos neste estudo realizaram na aula, envolviam: a resolução 

de problemas da realidade, a aplicação e a modelação matemática e a utilização de 

calculadoras e de computadores, na realização dessas actividades. Uma das ideias resultantes 

do Projecto MARE é que os processos de modelação matemática dos alunos, em contexto de 

aula, afastam-se da abordagem de peritos, isto é, do que muitas vezes se pensa ser a forma 

apropriada de utilizar a matemática na resolução de problemas reais. 

No âmbito deste projecto, Santos (1996) desenvolveu o estudo das aulas de Matemática 

como rnicro-culturas inseridas numa cultura escolar mais geral. Este estudo procurou 

identificar o saber matemático que os alunos apresentam e desenvolvem em actividades 

realizadas, na aula de Matemática, assim como analisar o contexto das actividades 

matemáticas escolares e identificar o papel desse contexto no desenvolvimento do 

conhecimento matemático dos alunos. A autora desenvolveu este estudo, numa turma do 8" 

ano de escolaridade e identificou algumas características da actividade matemática desses 

alunos: compreender fazendo e fazer compreendendo, dialogando e colaborando com os 

outros; utilização dos artefactos próprios da Matemática; legitimação dos resultados e dos 

processos. Convém clarificar aqui a noção de artefacto adoptada por Santos, no âmbito da 

aprendizagem matemática escolar. A autora assume como artefactos tanto os materiais 

utilizados na aula de Matemática, como os próprios objectos matemáticos. Santos utiliza o 

termo artefacto no sentido de Saxe (1 991) "produtos históricos [que] podem ser conceptuais 

(ex. conceitos científicos), formas simbólicas (ex. os sistemas de numeração) ou materiais (ex. 

ferramentas)" (em Santos, 1996, p. 24 1). 

Noutro estudo, mais recente realizado por Fernandes, em 1997, cujo objectivo era 

compreender os processos de aprendizagem do conceito de derivada, de alunos de um 12" 

ano, utilizando uma experiência de ensino com ênfase na experimentação e na visualização 

gráfica, em contexto computacional e num ambiente de trabalho em grupo, verificou-se que 



os alunos utilizavam várias estratégias: geométricas, analíticas e mistas, consoante 

trabalhassem apenas num sistema de representação, o geométrico ou o analítico, ou 

estabelecessem conexões entre os dois sistemas de representação. Segundo a autora, as 

primeiras estratégias estiveram relacionadas com a utilização de gráficos para resolver as 

questões e a apresentação de "informação que os alunos tratavam utilizando uma terminologia 

imbuída de movimento". As segundas estratégias envolviam a utilização de "factos, regras, 

fórmulas e teoremas usando uma terminologia estática, sem conexão com a representação 

gráfica". A terceira e última estratégia envolvia conexões entre a representação gráfica e a 

representação analítica, isto é, interligava as duas estratégias referidas anteriormente. A autora 

salientou ainda que "a maioria dos alunos construiu os conceitos estabelecendo conexões 

adequadas entre as múltiplas representações" (p. 3). 

Sintetizando, urna ideia que parece ganhar solidez na investigação que incide sobre os 

processos de resolução de actividades de aplicação, investigação e modelação matemática é a 

de que, embora surjam dificuldades, os alunos tendem a estabelecer conexões entre a 

matemática e a realidade, construindo modelos conceptuais que parecem constituir o seu 

esquema conceptual de análise, quando resolvem essas actividades. O estabelecimento de 

conexões entre elementos do contexto real e conceitos matemáticos promove também a 

compreensão dos alunos acerca da situação. 

Uma ideia que parece ressaltar de alguns dos vários estudos analisados é o facto dos 

processos utilizados pelos alunos, em actividades de investigação e modelação matemática, 

serem distintos dos utilizados por peritos e também dos utilizados pelos alunos na resolução 

de problemas estritamente matemáticos. 

O referido anteriormente, realça também a importância das representações não só no 

campo das competências, mas também no desenvolvimento de conceitos e na resolução de 

problemas. A própria natureza das actividades de aplicação matemática estimula a utilização 

de diversas formas de representação. Portanto os alunos utilizam, de um modo geral mais do 

que um sistema de representação, descrevendo cada um deles uma parte da situação 

problemática em causa. 

Parece também haver consenso na ideia de que os alunos beneficiam ao aprenderem a 

escolher a representação a utilizar numa dada situação, pois se estes apenas contemplam o 

trabalho de construção de representações, em formas que são já especificadas, eles não têm a 

oportunidade de aprender quais as vantagens e desvantagens de diferentes formas de 

representação, ou como usá-las como um meio de construir o seu conhecimento. 

Parece-me poder concluir que o rnanuseamento de múltiplas representações e o 

estabelecimento de conexões entre elas promove a aprendizagem da Matemática, num 



contexto de actividades de aplicação, investigação e modelação matemática. 

11.6 - Explicitação de conceitos operativos 

Depois de, no início deste capítulo, ter apresentado e analisado alguns dos conceitos 

associados às interfaces entre a matemática e a realidade achei conveniente explicitar, nesta 

parte final, os conceitos a utilizar no âmbito deste estudo. 

A opção feita teve como base a análise de conceitos realizada inicialmente e o facto 

deste estudo estar integrado num contexto educacional em ambiente sala de aula com alunos 

do 2" ciclo do ensino básico. Assim, os conceitos operativos que irei apresentar, de seguida, 

deverão ser contextualizados, numa prática matemática escolar de uma turma do 5" ano de 

escolaridade portuguesa. 

Actividades de conexão - Actividades de aplicação, investigação e modelação 

matemática, propostas por mim, que os alunos resolveram na aula de Matemática. 

Actividades diferenciadas - Actividades de conexão que os alunos resolveram na aula 

de Matemática e que não estavam inseridas na tradição da prática matemática escolar daquela 

comunidade. 

Actividades usuais - Actividades de conexão que os alunos resolveram na aula de 

Matemática e que faziam parte da tradição da prática matemática escolar daquela 

comunidade. 

Aplicação matemática - Segundo Blomhoj (1993) toda a aplicação matemática é uma 

forma de representar certos aspectos da realidade em questão, através da utilização da 

matemática. 

Artefacto matemático - "Produtos históricos [que] podem ser conceptuais (ex. 

conceitos científicos), formas simbólicas (ex. os sistemas de numeração), ou materiais (ex 

ferramentas)" (Saxe, 1991, em Santos, 1996, p. 24 1). 

Conexões matemáticas (mathematical connect ions) - "Esta designação pretende 

salientar a nossa convicção de que, embora seja muitas vezes necessário ensinar conceitos e 

processos específicos, a matemática deve ser abordada como um todo. Conceitos, técnicas e 

processos intelectuais estão interligados. (...). Assim, o currículo deve incluir tentativas 

deliberadas para relacionar ideias e processos, através de actividades de ensino específicas, 



tanto entre diferentes tópicos como entre diferentes áreas de conteúdos" (NCTM, 1991, p. 13). 

Investigação matemática - "Actividades que partem de enunciados e objectivos pouco 

precisos e estruturados" (Ponte e Matos, 1996, pp. 1 19-1 20). 

Matematização - "Processo de tradução dos elementos, relações e hipóteses 

importantes da situação extra-matemática, para um universo matemático, o que conduzirá a 

um modelo matemático" (Niss, 1992, p. 2). 

Modelação matemática - Segundo Burkhardt (1989) a modelação é "um subconjunto 

das aplicações em que a tarefa é, para a pessoa que a tenta resolver, não rotineira e de algum 

modo não familiar e incluí a procura ou a elaboração de um modelo adequado" (p. 4). 

Modelo matemático - "Estrutura matemática que descreve aproximadamente as 

características de um fenómeno em questão" (Swetz, 1992, p. 45). 

Representações internas - Imagens mentais que são construídas pelo indivíduo, ao 

interpretar e descodificar uma dada realidade. Não são directamente observáveis e devem ser 

inferidas através do trabalho e das palavras dos alunos (Lesh e outros, 1987). 

Representações externas - Organizações simbólicas matematizáveis que têm por 

objectivo traduzir uma dada situação (Lesh e outros, 1987). Podem tomar a forma de 

linguagem oral, desenhos, simbolos escritos ou objectos físicos (Hiebert e Carpenter, 1992). 

Rotina de aula - Forma de organização da aula de Matemática. 

Sistema de representação - O conceito de sistema e de estrutura é fùndamentai, na 

conceptualização das matemáticas, uma vez que não nos referimos apenas a conceitos 

matemáticos, mas a um conjunto de entes e suas relações (Rico, 2000). Segundo Feferman 

(1989) uma estrutura matemática é um conjunto de entes abstractos expressos 

simbolicamente, dotado de operações ou modos de composição e de relações mediante as 

quais se comparam e organizam os ditos entes (em Rico, 2000). 

Tradições matemáticas - São criadas por uma comunidade e influenciam a construção 

do conhecimento matemático condicionando o que se entende por um problema, uma solução, 

uma explicação, uma justificação. A análise destes quatro aspectos da actividade matemática 

oferece uma fundamentação empírica para caracterizar as tradições matemáticas estabelecidas 

numa determinada sala de aula (Cobb, 1992). 

Traduções - Transferência entre diferentes sistemas de representação (Lesh e outros, 

1987). 

Transformações - Operações realizadas, no interior de um determinado sistema de 

representação (Lesh e outros, 1987). 



CAPITULO m 
METODOLOGIA 

Na primeira parte deste capítulo, irei abordar a problemática das metodologias de 

investigação em educação e por último, tendo em vista os objectivos deste estudo, as questões 

a que pretendo responder, a natureza do objecto de estudo e as condições em que este irá 

ocorrer, irei explicitar a opção metodológica adoptada. 

O estudo dos fenómenos educativos situa-se no domínio das ciências humanas e sociais 

e, por isso, foi influenciado pelas evoluções ocorridas nessas ciências. Quando as ciências 

sociais emergiram, no século XM, começou-se a considerar as ciências naturais como 

modelos científicos a seguir. Tal como nas ciências naturais, a investigação educacional, 

especialmente nos Estados Unidos da América, começou por dar ênfàse à observação 

empírica, quantificável, recorrendo a ferramentas ou conceitos matemáticos. Assistiu-se pois 

ao crescimento da investigação de natureza quantitativa, no âmbito da educação. 

Durante bastante tempo, acreditou-se que era possível decompor os fenómenos 

educativos nas suas variáveis básicas, cujo estudo analítico e, se possível quantitativo, levaria 

ao conhecimento total dos mesmos. Esta perspectiva epistemológica sobre a natureza da 

investigação científica (Ludke e André, 1986) onde a observação e a experimentação 

controlada são consideradas como fonte de dados seguros e objectivos a partir dos quais é 

possível estabelecer, com toda a segurança, os saberes científicos, leis e teorias, foi contestada 

radicalmente pela filosofia contemporânea da ciência, ligada a pensadores vindos de 

horizontes tão diferentes como Quine, Popper, Kuhn, Morin e Feyerabend. 

Nos fuiais dos anos 70, marcados pelos debates epistemológicos, no seio das ciências 

sociais, surge outro paradigma da investigação educacional de natureza humanística ou 

dialéctica. Este paradigma valoriza a informação holística e qualitativa, procurando 

aproximações interpretativas. O paradigma qualitativo preconiza a compreensão, opondo-se 

assim, a uma investigação positivista que pressupõe uma casualidade temporal (o positivismo, 

desenvolvido por Auguste Comte (1798-1857), defende que o principal objecto para as 

ciências sociais é a elaboração de explicações causais e a previsão do comportamento futuro 

com base no estudo do comportamento presente). 

Patíon (1987) associa as abordagens qualitativas de investigação um conjunto de 

características essenciais: 

são naturalistas, pois incidem em processos e actividades que ocorrem naturalmente e 



não são manipulados para os fins da investigação; 

têm uma lógica indutiva, sendo orientadas para a exploração e descoberta, a partir de 

categorias e dimensões de análise emergentes de situações abertas; 

*envolvem um contacto directo com as situações em estudo, durante um período de 

tempo razoável, incluindo o conhecimento pessoal dos principais intervenientes e 

mesmo a participação em actividades; 

assumem uma perspectiva holística, procurando compreender as situações na sua 

globalidade e complexidade; 

adoptam uma visão dinâmica das situações, focando os processos de desenvolvimento 

e procurando captar as mudanças e os resultados inesperados, que vão ocorrendo; 

procuram estudar as situações em profündidade e, em pormenor centrando-se por isso, 

em poucos exemplos, na perspectiva de que se pode aprender muito a partir de um 

pequeno número de casos do fenómeno em estudo. 

Assim, adoptar uma metodologia de investigação qualitativa ou interpretativa em 

educação, é ter em conta o fenómeno educativo na sua totalidade, a sua complexidade e 

dinâmica própria. Erickson (1 986) frisa que não é o processo de recolha de dados que faz com 

que um estudo seja qualitativo ou interpretativo, mas sim o seu conteúdo e a intenção do 

objecto de estudo. Vou evitar o termo qualitativo para fugir a possíveis ambiguidades 

resultantes da eventual identificação do mesmo com a técnica ou procedimento utilizado no 

tratamento de dados que pode ser tanto do tipo qualitativo, como do quantitativo, ou de 

ambos. 

O método interpretativo pretende desenvolver e aprofundar o conhecimento de uma 

situação específica, num dado contexto. Não se pretende generalizar os resultados a grupos 

não investigados, mas pelo contrário, pretende-se particularizar. Embora se possam referir 

várias variantes do método de investigação interpretativo: o etnográfico; o da observação 

participante; o estudo de caso; o interaccionismo e o fenomenológico, existem aspectos 

comuns a todos eles. Segundo Erickson (1986), a semelhança entre estes modelos de 

investigação interpretativos reside no fàcto do objectivo primordial da investigação se centrar 

no significado humano da vida social e na sua clarificação e exposição por parte do 

investigador. 

Um facto que tem preocupado os investigadores que em educação utilizam 

metodologias deste tipo tem sido precisamente a generalização dos resultados. Primeiro é 

necessário não confundir o sentido da palavra generalização com aquele que é assumido num 

paradigma positivista onde os aspectos dedutivos do modelo de investigação assumem uma 
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grande predominância e a vertente dedutiva mais acentuada na abordagem quantitativa, ao 

especificar as premissas teóricas em hipóteses, tende a exercer um elevado controlo sobre os 

fenómenos e dessa forma restringe inevitavelmente o campo de observação. Assim, para 

encontrar alternativas à linguagem herdada do paradigma positivista, Crombach (1975) 

propõe que se substitua a noção de generalização em investigação qualitativa pela de hipótese 

de trabalho, argumentando que o investigador ao recolher dados numa dada situação avalia-os 

através da observação do fenómeno num dado contexto. 

A partir dos anos 80, as investigações em educação começaram a recorrer a ambas as 

metodologias - qualitativa e quantitativa. Com a combinação de vertentes científicas e das 

áreas antropológicas e fenomenológicas, chegou-se à investigação educacional no estado de 

maturidade de hoje onde os principais paradigmas não são exclusivos, mas complementam-se. 

A possibilidade de se poderem utilizar vários tipos de instrumentos metodológicos numa 

investigação, fàz com que deixe de ter sentido a dicotomia entre metodologia qualitativa e 

quantitativa. É sim importante situar a investigação num paradigma explicativo, 

compreensivo e, ou interpretativo, tendo em conta os seus objectivos e as suas questões. 

A proximidade dos investigadores do objecto de estudo e o fàcto de não existir a 

possibilidade de se estabelecer uma separação nítida entre o investigador e aquilo que ele 

pretende estudar, exige-lhes uma postura interpretativa deixando de parte, pelo menos, 

durante certas fases da investigação, as suas convicções próprias. 

Neste processo de produção de conhecimento é bastante importante um quadro teórico, 

enquanto código de leitura de uma dada realidade. O facto da teoria inspirar a forma, como o 

problema é formulado e constituir um referencial da leitura do fenómeno é um dos princípios 

que caracterizam a investigação qualitativa em educação. Citando Almeida e Pinto (1986), a 

teoria "define o objecto de análise, confere à investigação, por referência a esse objecto, 

orientação e significado, constroi-lhe as potencialidades explicativas e define-lhe os limites" 

(p. 62). Também para Merrian (1988), a teoria desempenha um papel importante neste tipo de 

investigação, orientando os processos de recolha e análise de dados e proporcionando mesmo 

hipóteses de trabalho iniciais, embora sujeitas a reformulação. Esta relevância atribuída à 

teoria não significa que se dê menos valor ao estudo empírico. 

É importante salientar que a vertente teórica da investigação envolve, não apenas uma 

fùndarnentação empírica, mas tem como objectivo essencial um olhar teórico sobre o 

fenómeno em estudo. Assim, cabe ao investigador considerar os dados, a crítica das fontes, a 

pertinência do diagnóstico, a adequação da teorização, a prudência quando a informação falta, 

a ousadia quando é necessário erguer-se contra a corrente (Morin, 1982). 



111.1 - Opções e procedimentos de carácter metodológico 

Este estudo desenvolveu-se numa turma de um 5" ano de escolaridade, num contexto 

didáctico que envolveu a realização de actividades de aplicação, investigação e modelação 

matemática que denominei de actividades de conexão. Tendo como suporte este cenário 

educativo pretendi, por um lado, compreender como se pode desenvolver uma prática de 

ensino assente neste tipo de actividades e, por outro, caracterizar os processos utilizados pelos 

alunos quando desenvolvem actividades que pressupõem o recurso a vários sistemas de 

representação e o estabelecimento de conexões matemáticas. 

Assim, este trabalho de investigação procura responder às seguintes questões: 

1 - Como se processa a inserção de actividades de conexão numa prática matemática 

escolar usual? 

2 - Como se caracterizam os processos utilizados pelos alunos na resolução de 

actividades de conexão? 

Como é que os alunos exploram problemas utilizando diversos tipos de 

representações? 

Como se caracterizam as conexões matemáticas estabelecidas pelos 

alunos? 

Quais as intenções dos alunos quando estabelecem conexões 

matemáticas? 

Não pretendi experimentar um currículo inovador, mas procurei estabelecer um 

equilíbrio entre a necessidade de cumprimento do programa existente e o propósito de 

inovação implícito nos objectivos desta investigação. Tratou-se de um estudo de tipo 

naturalista, pois o fenómeno em causa era a prática matemática escolar diária na aula de 

Matemática A própria natureza dos objectivos deste estudo, que pretende compreender 

processos, pressupunha uma abordagem compreensiva que privilegiasse o contacto próximo e 

sistemático com as situações vividas. Interessou-me, em particular, compreender os processos 

utilizados pelos alunos em determinados contextos de aprendizagem, pelo que se justifica uma 

metodologia que privilegie os processos e não os produtos. Tanto a natureza do problema em 

investigação, como as questões a que me propus responder, levaram-me a considerar como 

objecto de estudo a actividade matemática dos alunos na aula de Matemática. 

Partindo do pressuposto de que os fenómenos são muitas vezes influenciados pelo 
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contexto em que ocorrem e que também qualquer acontecimento pode fornecer uma pista para 

melhor compreender o objecto de estudo, optei por manter um contacto estreito e directo com 

a situação onde os fenómenos ocorriam naturalmente. 

De um modo geral posso dizer que este estudo se enquadra numa perspectiva 

interpretativa, em que o investigador é o principal instrumento e o ambiente natural é a fonte 

directa dos dados, os dados recolhidos são sobretudo descritivos, a grande preocupação 

centra-se nos processos, a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo e é dada 

especial atenção ao ponto de vista dos participantes. O carácter indutivo deste tipo de 

metodologia permitiu-me a reformulação de objectivos e problemáticas, no decorrer do 

próprio estudo. 

Fases da investigaç30 

Em Novembro de 1997 convidei um professor de uma Escola Básica do 2" e 3" ciclos de 

Beja para participar neste estudo. Posteriormente, foi apresentada ao Conselho Directivo 

dessa Escola a proposta do meu projecto de investigação e o pedido de autorização para 

observar as aulas de uma turma deste professor a partir de Fevereiro de 1998 até ao final desse 

ano lectivo. 

Procedi depois à recolha de dados utilizando os instrumentos e as técnicas que 

considerei mais adequadas às características do objecto de estudo. A observação de aulas e a 

recolha de documentos escritos iniciou-se em 4 de fevereiro. Parte da análise dos dados foi 

realizada, em simultâneo, com a recolha de dados, de Fevereiro a Junho de 1998. 

Participantes 

Realizei este estudo, numa turma do 2" ciclo do ensino básico numa Escola Básica do 2" 

e 3" ciclos de Beja. A escolha da escola foi determinada pelo facto de aí se encontrar a 

leccionar um professor com o qual eu mantinha contactos no âmbito da prática pedagógica 

dos alunos da Escola Superior de Educação de Beja e que se mostrou disponível para 

participar neste estudo. 

Eu escolhi aleatoriamente uma das turmas do professor participante. Acompanhei a 

prática matemática escolar desta turma, do S0ano de escolaridade, de 4 de Fevereiro a 24 de 

Junho de 1998. A turma era composta por 24 alunos de idades compreendidas entre os 9 e 11 

anos e era considerada pelo professor como uma turma onde se conseguia trabalhar, embora, 

na sua opinião, houvessem alunos com muitas dificuldades e outros com maior apetência para 

a Matemática. 

Anteriormente à recolha de dados já tinha tido contactos com a turma, pois esta era uma 



das várias turmas desta escola onde os alunos do Curso de Professores de Matemática e 

Ciências da E.S.E de Beja, efectuavam a Prática Pedagógica que eu acompanhava. 

Caracterização dos grupos - Para realizarem as actividades de conexão propostas por 

mim sugeri que os alunos formassem grupos. A caracterização dos grupos que, vou fazer de 

seguida, tem por base as minhas observações e as informações que o professor da turma me 

dava em conversas informais. Quando me refiro aos alunos utilizo pseudónimos. 

Grupo G1 - Este grupo era constituído pelo António e pelo Tito. Estes alunos tinham 

características semelhantes no modo como desenvolviam as actividades matemáticas. Eram 

alunos de nível médio e trabalhavam bem em grupo. 

Por vezes o Guilherme trabalhava com este grupo. Este aluno faltava muito às aulas de 

Matemática. Era um aluno muito perspicaz, mas manifestava algumas dificuldades nas 

actividades a desenvolver por hlta de domínio de conhecimentos anteriores. 

Grupo 6 2  - Este grupo era constituído pela Lídia e pela Catarina. Estas alunas 

trabalhavam bem em grupo e manifestavam um certo gosto em resolver actividades 

matemáticas. Mostravam fàcilidade no desenvolvimento das actividades propostas e era raro 

pedirem o apoio dos professores. Desenvolviam processos de resolução originais, mas só os 

apresentavam quando eram solicitadas por mim ou pelo professor. A Lídia era uma aluna 

calma que mostrava facilidade em comunicar matematicamente com os colegas. 

Grupo 6 3  - Este grupo era formado pelo Nuno e pelo Paulo. O Nuno assumiu sempre 

a liderança, resolvia as actividades propostas e limitava-se a deixar o Paulo copiar as suas 

resoluções. Sempre que surgiam dúvidas o Nuno pedia apoio a um dos professores, nunca 

aceitando a colaboração do colega. O Paulo apresentava muitas dificuldades na resolução de 

actividades matemáticas e era considerado um aluno fiaco. 

Grupo G4 - Este grupo era constituído pela Alda e pela Isabel. Embora apresentando 

características diferentes no modo como desenvolviam as actividades matemáticas, 

trabalhavam bem em grupo. A Alda era a melhor aluna da turma. A Isabel era uma aluna de 

nível médio. A Alda revelava muita facilidade em trabalhar com novas situações e 

manifestava confiança no trabalho que ia realizando. 

Grupo G5 - Este grupo era formado pela Júlia e pela Rita Eram consideradas alunas 

de nível médio na disciplina de Matemática. As alunas trabalhavam bem em grupo, 

cooperando e esclarecendo dúvidas. Poucas vezes se ouviam as vozes destas alunas, quer 

durante a execução das actividades propostas por mim, quer na prática matemática escolar 

usual 

Grupo 6 6  - A Carla e a Lena constituíam este grupo. As alunas apresentavam 



facilidade na resolução das actividades propostas. Trabalhavam em silêncio e raramente 

solicitavam o apoio dos professores. 

Grupo G7 - Este grupo era formado pelo Hugo e pelo Miguel. Eram alunos de ~ v e l  

médio na disciplina de Matemática, recorriam apenas ao apoio dos professores para iniciarem 

a resolução de actividades que não Ihes eram familiares. 

Grupo GB - O gmpo era constituído pelo João e pelo Rui. Estes alunos mostravam 

algumas dificuldades na resolução de actividades matemáticas que não lhes eram familiares, 

mas mostravam empenho na resolução das mesmas. Os alunos tentavam primeiro esclarecer 

as duvidas dentro do grupo e só pontualmente recorriam ao apoio dos professores. 

Grupo G9 - A Isa e a Nani formavam este grupo. Eram alunas de nível médio na 

disciplina de Matemática, mas não mostravam muito empenho na realização das actividades 

propostas. 

Grupo G10 - O grupo era constituído pela Anabela e pela Patrícia. Estas ahuias tinham 

muitas dificuldades na disciplina de Matemática (estas alunas tinham apoio nesta disciplina). 

Era raro pedirem apoio aos professores. Tentavam sempre responder às propostas de trabalho, 

mas não apresentavam sucesso na resolução das mesmas. 

Grupo G l l -  Este grupo era constituído pela Arnélia, pela Vanessa e pela Tânia. Eram 

consideradas as alunas mais iiacas na disciplina de Matemática (elas tinham apoio nesta 

disciplina). Embora mostrassem empenho na resolução das actividades propostas, só com o 

apoio do professor conseguiam ultrapassar algumas das dificuldades apresentadas. O 

professor tentava sempre que possível dar um apoio mais constante a este grupo, mesmo 

quando não era solicitado para tal. 

Técnicas e instrumentos para a recolha de dados 

Os dados recolhidos, além de terem de corresponder aos objectivos do estudo, devem 

ter um determinado nível de precisão para garantir a validade e fidelidade das informações. 

Citando Ponte (1994) "uma das condições mais importantes para se poder formular um juízo 

acerca da credibilidade de um estudo é precisamente a possibilidade de verificação da 

evidência obtida e dos processos de tratamento dessa evidência usados pelos investigadores" 

@. 1 5). 

As técnicas de recolha de dados utilizadas neste estudo foram as seguintes: 

Observações efectuadas nas aulas - A observação utilizada como principal técnica de 

recolha de dados permite um contacto pessoal entre o investigador e o fenómeno estudado. 

Embora esta técnica tenha limitações, devido ii possibilidade de alterar o comportamento das 



pessoas a observar e de o envolvimento do investigador poder vir a distorcer o fenómeno 

observado, estes efeitos poderão ser miniiizados, quer pela acção prolongada no tempo, quer 

pelo confronto das expectativas do investigador com o que ele vai observando. 

O facto deste estudo visar compreender os processos utilizados pelos alunos, num 

determinado contexto educacional, implicou que se considerasse um número extenso de 

oportunidades de observação, de Fevereiro a Junho de 1998, o que correspondeu a 34 aulas de 

Matemática observadas. 

A observação permite, entre outras coisas, registar comportamentos e acontecimentos a 

medida que vão tendo lugar. Assim, o investigador pode, por exemplo, confrontar os 

primeiros registos com os que vão surgindo posteriormente. 

Segundo Junker (1971, em Ludke e André, 1986) pode-se diferenciar quatro tipos de 

observação, de acordo com a explicitação do papel do investigador e os objectivos do estudo: 

participante total; participante como observador; observador participante; observador total. 

No primeiro tipo de observação, o investigador não revela a sua verdadeira identidade, nem os 

objectivos do seu estudo. O segundo caso difere do primeiro, porque o investigador revela 

quem é. O "observador participante" traduz a situação, em que a fúnção do investigador e os 

objectivos do estudo são revelados ao grupo, desde o inicio. O último tipo de observação 

distingue-se das anteriores porque, neste caso, o investigador não interage com quem está a 

observar, limita-se apenas a observar o grupo sem estabelecer relações interpessoais. 

Para Menian (1988) o ideal seria que o investigador tivesse uma posição neutra, que 

não afectasse os dados a recolher. Contudo sabe-se que a presença do observador pode alterar 

o comportamento das pessoas observadas. Merrian (1988) descreve algumas dessas 

alterações: (i) se os participantes receiam ser julgados, eles podem comportar-se de formas 

que reconheçam como desejáveis; (ii) se os participantes têm consciência de que estão a ser 

avaliados, eles podem responder, em consonância, com as intenções da avaliação; (iii) se os 

participantes interagem com os observadores, à medida que os dados vão sendo recolhidos, 

eles podem regular o seu comportamento em fiinção dessa interacção. 

A consciência de que um dos aspectos significativos, do ponto de vista do estudo, seria 

a possibilidade de obter registos das interacções dos alunos num ambiente de cooperação e 

confronto de ideias, levou-me a optar por uma observação não estruturada, em que me assumi 

no papel de "observador participante". 

Elaborei um diário de campo onde foram anotadas as declarações dos alunos, as suas 

intervenções nas propostas de trabalho apresentadas e as conversas informais com o professor 

da turma. Além desta parte descritiva, o diário de campo também incluí uma parte reflexiva 

onde foram registadas as observações feitas durante a recolha de dados (dúvidas, incertezas, 



impressões, problemas). Estas notas pessoais revelaram-se de grande importância, na 

orientação das sessões fùturas. 

No papel de investigadora e observadora, assumi em diferentes momentos papéis 

diversos: (i) observadora, com uma intervenção praticamente nula; (ii) colaboradora nas 

actividades escolares, acompanhando o trabalho de vários grupos e (iii) co-responsável pelas 

actividades realizadas na aula. 

O facto de ser uma pessoa conhecida dos alunos, sem qualquer influência na avaliação 

dos mesmos, tornou-se num factor positivo para a recolha de dados, pois eles sentiam-se à 

vontade para me colocar questões, para me explicar os processos que utilizavam na resolução 

das propostas de trabalho, para não se inibirem de comunicar matematicamente quando eu 

estava presente. A minha intervenção naquela comunidade fez-se de uma forma natural, pois 

era hábito os alunos verem-me ali como uma professora de Matemática que os podia ajudar. 

No ano seguinte ao da recolha de dados, muitos alunos desta turma estranharam o hcto de eu 

não estar novamente presente nas aulas de Matemática daquela turma, a propor actividades. 

Durante a observação de aulas, eu circulava pela sala com um caderno e uma caneta na 

mão, registava as dúvidas dos alunos, as questões que me colocavam e imediatamente a seguir 

fazia um registo mais elaborado do que tinha presenciado, registando os aspectos que não me 

tinham ficado claros e as questões que achava importante colocar aos alunos na aula seguinte. 

O kcto de valorizar a observação do trabalho dos alunos conduziu-me à observação 

mais sistemática de determinados grupos de alunos. Considerei ser esta uma opção adequada 

para melhor perceber o tipo de raciocínios, de interacções e de processos utilizados. Isto é, 

aprofundar a natureza particularista inerente a este tipo de investigação. Segundo Merrian 

(1988), "esta pode examinar uma instância particular, mas iluminar um problema geral" @. 

13). Apesar de eu focar a observação num conjunto de alunos, procurei não perder de vista o 

contexto turma onde foram realizadas as actividades de conexão propostas por mim. 

A metodologia de recolha de dados não se esgotou na observação de aulas, recorri 

também a análise de documentos, no sentido de obter a triangulação dos resultados que se iam 

obtendo. 

Análise de documentos - Ludke e André (1986) referem-se a documentos como todos 

os materiais escritos que possam ser utilizados, como fonte de informação sobre o 

comportamento humano (arquivos escolares, registos escritos de algumas actividades 

escolares, etc.). Ao analisar-se documentos, pretende-se obter informações de interesse para 

os objectivos do estudo, dado o carácter complementar destes dados. 

Uma vez que pretendia caracterizar os processos utilizados pelos alunos em actividades 



matemáticas, considerei necessário completar a informação recolhida atravds da observação 

do trabalho realizado na aula com os registos escritos realizados pelos grupos de alunos. 

Embora tenha recolhido e corrigido os trabalhos escritos de todos os grupos, só foram 

analisados os trabalhos escritos de alguns grupos. Sempre que possível analisei os trabalhos 

escritos dos grupos: G1, G2 e G4, mas houve situações em que tal não foi possível, porque 

alguns alunos faltaram. Nessas situações, optei também por analisar os trabalhos escritos dos 

alunos, que trabalharam com algum dos elementos dos grupos referidos anteriormente. Os 

grupos G1, G2 e G4 foram inicialmente seleccionados porque foram os que interagiram 

comigo na aula em que foi realizada a primeira actividade que eu propus. 

Opção didáctica 

Em função do objectivo principal deste estudo, compreender o papel das conexões 

matemáticas na aprendizagem da Matemática num contexto de actividades de aplicação, 

investigação e modelação matemática, considerei necessário propor actividades um pouco 

diferentes das da prática matemática escolar usual daquela turma. Isto, porque as propostas 

pedagógicas do professor, embora incluíssem normalmente actividades de resolução de 

problemas, não incluíam investigação, nem modelação matemática e não eram resolvidas em 

pequenos grupos. Tratavam-se antes de propostas de trabalho individuais ou eram analisadas e 

executadas em grande grupo. 

As actividades que escolhi para propor aos alunos envolviam actividades de aplicação, 

investigação e modelação matemhtica. A revisão de literatura forneceu uma base para 

proceder à escolha destas actividades que constituem meios pelos quais os alunos podem 

construir e salientar conexões matemáticas. As actividades que os alunos resolveram durante 

este estudo e que denominei de actividades de conexão foram escolhidas pelo professor do 

conjunto de actividades propostas por mim. Ao selecciona. as actividades, o professor 

manifestou uma certa preocupação com o cumprimento do programa e verificou 

especialmente a complexidade das actividades a realizar pelos alunos, pois na sua opinião, o 

grau de dificuldade exigido deveria ser compatível com os conhecimentos destes. As 

actividades rejeitadas foram aquelas que, na opinião do professor, eram complexas para 

aquela turma, ou eram mais morosas do que aquelas que os alunos estavam habituados a 

resolver. As actividades aceites pelo professor, eram na opinião do mesmo, adequadas ao 

nível da turma, embora algumas fossem diferentes das que os alunos resolviam habitualmente 

na aula de Matemática Houve apenas uma dessas actividades, "A moldura", que embora o 

professor a tenha considerado mais complicada do que as restantes, manifestou interesse na 

sua realização: 



Não sei, acho-a complicada mas, (pausa) gostava de ver como é que os alunos lhe 
pegavam, [porque] eles nunca fizeram nada deste tipo. Sim, deixa ficar, vamos ver 
como é que eles reagem. 

As actividades propostas foram apresentadas como um conjunto de questões e 

problemas a respeito de um tema ou situação organizadas sob a forma de fichas de trabalho, 

quando tal se considerou necessário. Quando os enunciados não eram muito extensos, optei 

antes por os escrever no quadro. As actividades foram seleccionadas de modo a serem 

concretizadas na aula, com excepção da quarta que se tratou de uma proposta de trabalho 

individual a realizar em casa. Na totalidade foram propostas sete actividades de conexão 

(Anexo 2) que vou referir de seguida, apresentando-as pela ordem que foram propostas aos 

alunos, embora tenha havido espaços temporais diferentes entre cada actividade. 

1 - "Vamos investigar" 

Com esta primeira actividade, realizada na terceira aula observada, pretendia-se que os 

alunos indicassem dos rectângulos com 10 cm de perímetro, o de maior área. A actividade 

tinha um carácter geométrico e foi apresentada, numa ficha de trabalho com duas questões e 

onde estava desenhado um rectângulo decomposto em 4 quadrados de 1 cm2 de área, A 

primeira questão (pedia-se a área e o perímetro do rectângulo representado) fornecia algumas 

linhas orientadoras para que a actividade de investigação não fosse totalmente aberta, Na 

segunda questão pedia-se que os alunos indicassem, dos rectângulos com perímetro igual ao 

do apresentado, o de maior área. 

Ao propor esta actividade, tive várias intenções e parti de vários pressupostos. Os 

conceitos matemáticos (classificação de quadriláteros, perímetro e área de um rectângulo) que 

os alunos deveriam possuir para realizarem esta actividade já tinham sido estudados no 1" 

ciclo do ensino básico e novamente retomados no início do 2" ciclo. Considerei que esta 

proposta de trabalho era possível de se realizar durante uma hora; classifiquei-a como uma 

actividade de investigação matemática para estes alunos, pois ela partia de um enunciado 

pouco preciso e para a sua resolução os alunos não possuíam um processo de resolução 

imediato (os alunos não conheciam o artehcto matemático - de vários rectângulos com o 

mesmo perímetro o quadrado é o que tem maior área). Assim, esta actividade era diferente 

daquelas que os alunos estavam habituados a resolver. 

Os alunos trabalharam em grupos de dois elementos e no início da aula foi dito que 

bastaria entregar uma folha com o trabalho realizado e que poderiam utilizar a calculadora 

(que só utilizavam quando tal era sugerido pelo professor). 

Os dados que constituíram o suporte para análise do trabalho com esta actividade, foram 



obtidos através da observação do trabalho realizado na aula pelos alunos, em geral, e da 

análise do trabalho escrito de três grupos de alunos (G1 constituído pelo Tito e pelo António; 

G2 formado pela Lídia e pela Catarina; G4 constituído pela Isabel e pela Alda). 

2 - "A moldura" 

Nesta segunda proposta de trabalho, realizada na sexta, sétima e oitava aulas 

observadas, era pedido que os alunos indicassem o número de quadrados unitários da moldura 

de um determinado quadrado; identificassem o quadrado, que tinha um determinado número 

de quadrados unitários na moldura e escrevessem expressões que permitissem determinar o 

número de quadrados de área unitária que tinha uma moldura de um quadrado 6x6 e de um 

quadrado nxn. Esta proposta de trabalho foi adaptada de Normas para o Currículo e a 

Avaliação em Matemática Escolar: Colecção de Adendas, Anos de escolaridade K-6 (NCTM, 

1 995). 

Esta actividade tinha um carácter geométrico e foi apresentada numa ficha de trabalho 

que continha oito questões e a sua resolução pressuponha a interpretação, análise, 

representação e generalização de relações. No início da actividade, entreguei a ficha de 

trabalho e por sugestão minha os alunos juntaram-se aos elementos da carteira de trás, 

formando grupos de dois, três ou quatro elementos. 

Os dados que constituúam o suporte de análise da resolução desta actividade foram 

obtidos através da observação do trabalho realizado na aula pelos alunos em geral, e da 

análise do trabalho escrito de três grupos de alunos (G1 e Guilherme; G2 e G4; G6 formado 

pela Carla e pela Lena). 

3 - "O problema do octogenário" 

Esta terceira actividade foi realizada, na décima segunda e décima terceira aulas 

observadas e foi adaptada de Mais actividades matemáticas (Bolt, 1985). Tratava-se de um 

problema que envolvia o cálculo de potências, operações com potências e a leitura de 

potências. A minha intenção ao propor esta actividade não era que os alunos trabalhassem este 

tema matemático (que tinha sido abordado pelo professor em aulas anteriores), mas antes 

averiguar como os alunos resolveriam uma actividade de carácter aritmético que não lhes era 

familiar. Depois de ter registado, no quadro, o enunciado desta proposta de trabalho eu 

informei os alunos que poderiam utilizar a máquina de calcular, tal como era ai sugerido. 

Os dados que constituíram o suporte para análise da resolução desta actividade foram 

obtidos através da observação do trabalho realizado na aula pelos alunos, em geral, e da 

análise do trabalho escrito de três grupos de alunos (G2; G3 constituído pelo Nuno e pelo 



Paulo; G4). 

4 - "A corrida do João" 

Esta actividade consistiu numa proposta de trabalho individual que os alunos realizaram 

em casa e que foi posteriormente corrigida no quadro por uma aluna. Tratava-se de um 

problema em que os dados fornecidos não eram credíveis, pois era dito que o João (um 

menino) tinha corrido 25 quilómetros em 15 minutos. 

Como esta proposta de trabalho foi realizada pelos alunos, em casa, e depois corrigida 

em grande grupo na aula, os dados que constituíram o suporte de análise da resolução desta 

actividade obtiveram-se da observação do desempenho dos alunos na aula onde esta proposta 

de trabalho foi discutida e corrigida e da análise dos trabalhos escritos dos quinze alunos, que 

entregaram o seu trabalho individual. 

5 - "Problema das laranjas" 

Esta proposta de trabalho tinha um carácter aritmético, foi realizada na décima sétima 

aula observada e foi apresentada numa ficha de trabalho (continha um pequeno enunciado e 

seis questões) onde era descrita uma situação inserida num contexto real (era indicado o preço 

que a Joana tinha pago por cinco quilos de laranjas, o troco que tinha recebido e a sua 

estimativa para o preço de um quilo de laranjas). Pretendia-se que os alunos construíssem um 

modelo matemático para o custo de qualquer número de quilos dessas laranjas. 

Os dados que constituíram o suporte para análise da resolução desta actividade foram 

obtidos através da observação do trabalho realizado na aula pelos alunos em geral da análise 

do trabalho escrito dos grupos G1 e G2, e do trabalho escrito da Alda. 

6 - "Investigando triângulos com canetas de feltro" 

Esta proposta de trabalho foi realizada, na vigésima nona aula observada, tinha um 

carácter geométrico e foi apresentada numa ficha de trabalho onde era pedido que os alunos 

utilizando um determinado número de canetas de feltro (fósforos ou palitos) construíssem 

triângulos e os classificassem (quanto aos comprimentos dos lados). Esta actividade de 

investigação matemática foi realizada pelos alunos na aula a seguir àquela em que o professor 

introduziu a classificação de triângulos. Esta actividade foi adaptada de Normas para o 

Currículo e a Avaliação em Matemática Escolar: Colecção de Adendas, Anos de 

escolaridade K-6 (NCTM, 1 995). 

No dia em que foi realizada esta proposta de trabalho, faltaram muitos alunos, por isso, 

os grupos habituais foram alterados e os alunos presentes organizaram-se em quatro grupos, 



Assim, os dados que constituíram o suporte para análise da resolução desta actividade de 

investigação foram obtidos através da observação do trabalho realizado, na aula, e da análise 

do trabalho escrito dos quatro grupos de alunos que realiiam esta actividade (António, Tito, 

Hugo, Miguel, João - G6 constituído pela Carla e pela Lena - Catarina, Vanessa, Tânia - 
Lídia, Júlia). 

7 - "O Tonecas" 

Esta actividade foi proposta, na trigésima segunda aula observada, com a intenção de 

introduzir o tema números fiaccionários. Consistia numa situação problemática de carácter 

aritmético, que pressupunha pelo seu próprio enunciado que os alunos recorressem a material 

ou a qualquer outro tipo de representação para a tentar solucionar. A actividade foi realizada, 

na última semana de aulas onde já era evidente o cansaço dos alunos. Esta actividade foi 

extraída de Problemas no 2" Ciclo (APM, 1 996). 

Nem todos os ahnos estavam presentes na aula onde esta actividade foi proposta, por 

isso os grupos de trabalho não foram os habituais. Assim, os dados que constituíram o suporte 

de análise da resolução desta proposta de trabalho resultaram da observação do trabalho 

realizado pelos alunos, em geral, e da análise do trabalho escrito de três grupos de alunos (Gl, 

Lídia e Júlia; G4). 

A inserção curricular destas actividades de conexão aproximou-se de uma das 

alternativas de inserção curricular das actividades de modelação e aplicação matemática 

identificadas por Blum e Niss (1991), nomeadamente a alternativa da combinação. Neste tipo 

de inserção curricular as actividades propostas são utilizadas, quer para introduzir, quer para 

activar novos conceitos matemáticos, métodos ou resultados. A matemática envolvida nestas 

actividades é em geral ensinada previamente. 

Assim, aconteceu neste caso, em que os conhecimentos na área da geometria 

(classificação de quadriláteros, noção de perímetro, noção de área, área do rectângulo e área 

do quadrado) que os alunos deveriam possuir para realizar a primeira actividade, já tinham 

sido tratados no início do ano lectivo. Para realizar a segunda actividade, os alunos deveriam 

possuir os mesmos conhecimentos matemáticos e precisavam ainda de utilizar expressões 

numéricas, assunto que tinha sido tratado durante quatro aulas imediatamente anteriores a 

realização desta actividade. A terceira actividade exigia que os alunos soubessem operar com 

potências e utilizassem correctamente a linguagem matemática adequada a este assunto, a 

qual tinha sido abordada três aulas antes desta actividade ser proposta Os conceitos e 

métodos matemáticos (divisão, estimativa e expressões numéricas) que os alunos deveriam 



possuir para realizar a quinta actividade também já tinham sido tratados em aulas anteriores. 

Assim, com a primeira, segunda, terceira e quinta actividade pretendi provocar a activação de 

conceitos e métodos matemáticos, tratados em aulas anteriores. 

A quarta actividade tratou-se de uma proposta individual de trabalho que os alunos 

realizaram em casa e foi analisada e discutida em grande grupo na aula, depois de cada aluno 

ter entregue o seu trabalho escrito. 

A sexta actividade, relacionada com a classificação de triângulos, foi proposta na aula 

imediatamente a seguir aquela em que este assunto foi abordado pelo professor, e pretendeu 

ser uma forma de motivar os alunos para a tedtica em questão. A sétima actividade foi 

proposta para introduzir o tema números fiaccionários. 

A análise dos dados 

Durante um estudo é necessário juntar a informação e analisá-la. A análise de dados e 

um processo criador que exige grande rigor e dedicação. Não existe nenhuma forma mais 

correcta, ou melhor que outra para se proceder à análise de dados. 

Neste estudo recorri ii análise de conteúdo. Trata-se de urna técnica de análise de 

informação e, como tal, poderá ser utilizada em quaisquer dos grandes tipos de procedimentos 

de investigação empírica vala, 1986). 

Ao aplicar-se a análise de conteúdo, deve seguir-se um determinado procedimento 

constituído por quatro etapas. Depois de definidos os objectivos e o quadro de referência 

teórico da investigação, segue-se o estabelecimento do "corpus da análise" (Vala, 1986), isto 

é, todo o material que constituirá a fonte da informação a ser tratada. Como terceira etapa 

tem-se a definição das categorias que terá lugar, à priori, ou a posteriori, ou ainda numa 

combinação das duas. Esta escolha depende dos objectivos do estudo. Na última etapa, deve 

proceder-se a definição das unidades de análise que poderão ser de três tipos: de registo, de 

contexto e de enumeração. Nada impede que num mesmo estudo se recorra a ambos os tipos 

de unidade de registo. 

De acordo com Vala (1986) a finalidade da análise de conteúdo é efectuar inferências, 

com base numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas características foram 

inventariadas e sistematizadas. É a categorização que permite a passagem dos dados brutos 

aos dados organizados, pois a categorização é a operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e seguidamente, por reagrupamento de acordo 

com critérios antes definidos (Bardin, 1977). 

A análise dos dados pode ser realizada durante as várias etapas da investigação, 

tornando-se mais sistemática e formal após o encerramento da rewlha dos dados, altura em 



que o investigador já possui uma ideia mais precisa do seu estudo e assim pode construir um 

conjunto de categorias descritivas (Ludke e André, 1986). 

Uma das grandes distinções entre as investigações enquadradas nos paradigmas 

qualitativo ou quantitativo reside precisamente, no momento da análise dos dados. Nas 

primeiras, a análise embora ainda com um carácter aberto, decorre durante a fase de recolha 

de dados, tornando-se mais intensa e sistemática depois desta recolha ter terminado. Para 

Ludke e André (1986), a análise de dados implica dois momentos: a organização de todo o 

material, dividindo-o em partes e a procura de relações entre essas categorias. Seja qual for o 

momento de estabelecimento de categorias, estas deverão ser exaustivas, homogéneas, 

exclusivas e pertinentes. As categorias serão integradas vertical e horizontalmente num 

processo, que conduza à geração de alguma teoria, ou à confirmação de outra já existente, 

"mas a categorização, por si mesma, não esgota a análise" (Ludke e André, 1986, p. 49), por 

vezes pode ser necessário acrescentar algo, como por exemplo, um conjunto de proposições 

bem relacionadas, que configuram uma nova perspectiva teórica, ou o levantamento de novas 

questões que poderão ser exploradas em estudos futuros. 

O corpus da análise foi formado por todo o material a analisar de acordo com os 

objectivos e o quadro de referência teórico da investigação. Depois, procedi à classificação de 

todo o texto através de categorias de análise. Finalmente codifiquei as unidades de análise 

tendo em vista a sua categorização. 

A análise de conteúdo passou por três etapas. Na primeira etapa - descrição - procedi à 

enumeração das características do texto. Na última etapa - interpretação - foi dado 

significado a essas características. Existiu uma etapa intermédia - inferência - que permitiu 

passar da primeira para a segunda e na qual admiti certas proposições devido à sua ligação 

com outras já aceites como verdadeiras. 

Tendo em conta os dados recolhidos e as questões de investigação, estabeleci categorias 

que, de algum modo, facilitassem a análise. Estas categorias emergiram e foram 

progressivamente reformuladas ao longo das várias etapas da análise de dados. Depois de uma 

primeira leitura dos dados obtive um grande número de categorias. Seguiram-se outras 

leituras que originaram a codificação de partes do texto em relação às categorias 

anteriormente definidas. Posteriormente fiz um reajustamento das categorias iniciais e foi 

feita uma nova codificação devido às alterações efectuadas. Por fim foi feita uma transcrição 

do texto de modo a ser agrupado por categorias. A partir dessas transcrições foi feita a análise 

de dados. 



Neste capítulo, serão analisadas as actividades que os alunos realizaram na aula, com 

vista a compreender, por um lado, o papel das conexões matemáticas na aprendizagem da 

Matemática, num contexto que envolveu a realização de actividades de aplicação, 

investigação e modelação matemática que denominei de actividades de conexão e, por outro, 

compreender como se pode desenvolver uma prática de ensino assente neste tipo de 

actividades. 

No primeiro ponto, apresento o contexto didáctico, em que decorreu este estudo. No 

segundo, inicio a análise dos resultados da vertente empírica deste trabalho. Começo por 

centrar a minha atenção, na fase inicial do trabalho dos alunos, por vezes utilizada por estes 

para clarificar social'e cognitivamente a nova situação pedagógica. No terceiro e último 

ponto, analiso as resoluções das actividades de conexão com o objectivo de caracterizar os 

processos utilizados pelos alunos. Termino essa análise com a caracterização das conexões 

matemáticas estabelecidas pelos alunos, explicitando em que consistiam e quais eram as suas 

intenções ao fazê-lo. 

IV.1- Contexto didáctico 

As rotinas das aulas de Matemática observadas assumiram características distintas 

consoante se tratava de actividades propostas pelo professor, ou propostas por mim. As 

propostas pelo professor eram normalmente centradas em problemas destinados a serem 

resolvidos individualmente ou em grande grupo. As actividades de conexão propostas por 

mim envolviam actividades de aplicação, investigação e modelação matemática e a maioria 

foi executada em pequenos grupos. Denominei as primeiras de rotinas de tipo A e as segundas 

de rotinas de tipo B. 

De seguida irei descrever os traços gerais das aulas desta turma, que estiveram 

associados a cada uma das rotinas referidas. 



Rotinas de tipo A 

Depois de os alunos entrarem na sala de aula e se sentarem nos seus lugares habituais o 

professor fazia uma pequena introdução: 

escrevia o número da aula e o sumário no quadro (quando o professor não escrevia o 

sumário no início da aula, na aula seguinte escrevia os sumários atrasados); 

l averiguava se os alunos tinham feito o trabalho de casa e pedia a alguns que o fossem 

corrigir ao quadro; 

l referia as actividades a realizar pelos alunos durante a aula. 

A grande maioria das aulas observadas girou a volta da resolução de problemas 

retirados do livro de texto adoptado, ou propostos pelo professor. O professor utilizava 

bastante o manual na aula, não recorrendo nunca a fichas de trabalho. 

Devo também referir que não tive qualquer tipo de interferência nas metodologias 

didácticas utilizadas pelo professor. Quando este achava conveniente intercalava as 

actividades propostas por mim, na sua sequência de aulas. 

Alguns problemas propostos pelo professor envolviam directamente os temas que 

estavam a ser trabalhados, e eram utilizados para: (i) consolidagão dos conhecimentos; (ii) 

aplicação dos conhecimentos a novas situações; (iii) comparação e análise de diferentes 

formas de resolução; (iv) sistematização das aprendizagens. Outros problemas eram utilizados 

para introduzir conceitos novos, notações e regras. As actividades propostas eram de 

resolução individual ou eram resolvidas em grande grupo e eram de curta duração (cinco a 

dez minutos). Quando se tratava de actividades de resolução individual, depois de os alunos 

terem feito o seu trabalho, um ia ao quadro apresentar o seu trabalho, a pedido do professor. 

Este aproveitava o que estava sendo apresentado no quadro para questionar a turma sobre 

algum aspecto específico do trabalho desse aluno e para estabelecer conexões com outros 

temas matemáticos. 

As dificuldades e os erros cometidos pelos alunos proporcionavam momentos 

importantes de interacção entre alunos e professor, uma vez que este aproveitava as 

dificuldades ou erros cometidos por um aluno para questionar a turma sobre determinados 

conceitos matemáticos, regras, etc. Vejamos um desses momentos que ocorreu durante a 

resolução do problema "A Rita foi ao supermercado e comprou 4 iogurtes a 55$00, cada um e 

3 pacotes de leite a 120$00 cada um. Pagou a despesa com uma nota de 1000$00. Quanto 

recebeu de troco? Escreve uma expressão numérica que te permita encontrar a resposta para o 

problema": 



- (do lugar) Fazemos logo o problema? 
Pxf - Não, é s6 escrever uma expressão, que se depois a resolvesses te dava a 
resposta do problema. 

O Guilherme vai ao quadro e escreve 4 x 55$00 + 3 x 120$00. 

&f - Alguém fez de maneira diferente? 
Huno - EU fn 55$00 + 55$00 + 55$00 + 55$00 + 120$00 + 120$00 + 120$00. 

Alguns alunos escrevem no caderno 4 x 55$00 + 3 x 120$00 - 1000$00. O 
professor repara no erro e questiona os alunos. 

Prof - Acham que será possível o aditivo ser menor que o subtractivo? - 
Catarina - Eu pus ao contrário e pus parênteses, e escreve no quadro 
1000$00 - (4 x 55$00 + 3 x 120$00). 
Prof - Escrevam uma expressão que dê o troco, mas sem parênteses. - 

Durante a resolução das actividades individuais havia pouca interacção entre os alunos, 

por iniciativa destes. Os alunos só falavam com o colega de carteira para pedirem algum 

material, ou para compararem os resultados obtidos. Durante a resolução individual da 

actividade, os alunos tentavam mesmo esconder o trabalho que estavam realizando, baixando 

a cabeça sobre o caderno ou colocando o braço para que o colega de carteira não espreitasse. 

Identificam-se aqui comportamentos de natureza competitiva, pois os alunos tentavam 

rapidamente resolver a proposta de trabalho, sózinhos para fazerem "boa figura" quando 

fossem questionados pelo professor para explicarem como a tinham resolvido. 

Quando se tratavam de actividades que eram resolvidas em grande grupo, o professor ia 

questionando os alunos e registava, no quadro, as informações que considerava correctas. 

Convém fiisar que o professor recoma a metodologias distintas, consoante os 

problemas tinham um carácter mais aritmético, ou mais geométrico. Nos problemas do 

primeiro tipo o professor recorria a cálculos, valorizando o cálculo mental e o processo 

através do qual os alunos tinham obtido um determinado valor numérico. Nos problemas de 

carácter geométrico o professor partia sempre de uma representação e só depois registava os 

cálculos, se tal fosse adequado. 

Rotinas de tipo B 

Contrariamente ao que se passava nas rotinas de tipo A, as actividades realizadas pelos 

alunos, integradas nas rotinas de tipo B, foram propostas por mim e envolviam o trabalho em 

pequenos grupos. Depois de os alunos entrarem na sala de aula e se sentarem nos lugares 

habituais, o professor referia que iam realizar uma actividade em grupo e que para tal 

precisavam de organizar as carteiras, mas sem incomodar as outras turmas, que estavam a ter 

aulas (depois da segunda actividade fui eu que assumi esta tarefa). A primeira parte da aula 



era marcada por esta preocupação institucional do professor - os grupos de dois ou quatro 

elementos eram constituídos o mais rápido possível "para não se perder muito tempo dos 50 

minutos da aula" e era feito o menor ruído possível "para não haver interferências no 

funcionamento de outras aulas, que decorriam em salas consecutivas". Cada aluno formava 

grupo com o colega de carteira ou, nos grupos de quatro elementos, havia um grupo de dois 

que rodava as cadeiras e trabalhava com os dois colegas da carteira atrás. Na opinião do 

professor este era o processo mais eficaz para se trabalhar em grupo com miúdos desta idade, 

pois não se gerava tanta confiisão e não se perdia tempo com a escolha dos grupos e com a 

mudança de lugares. 

Depois de os grupos estarem formados eu distribuía as fichas de trabalho (ou escrevia o 

enunciado da actividade no quadro) e informava os alunos da proposta de trabalho a realizar e 

da sua duração. Os alunos passavam então a concentrar-se colectivamente na resolução da 

actividade matemática proposta, embora cada aluno elaborasse o seu trabalho pessoal A aula 

terminava com a entrega dos trabalhos escritos. De um modo geral, todos os alunos 

entregavam o seu trabalho pessoal e não apenas o do grupo. 

IV.2 - Fase inicial do trabalho dos alunos 

Num primeiro contacto com uma determinada actividade de conexão, os alunos 

usualmente colocavam questões, através das quais tentavam clarificar a nova situação 

pedagógica. Detectei dois tipos de motivações para a colocação destas questões. Através de 

um primeiro tipo de questões, os alunos pretendiam saber quais eram os meus objectivos para 

determinada actividade e quais eram os significados que eu atribuía a termos não matemáticos 

que surgiam nos enunciados. Depois os alunos começavam a concentrar-se na actividade 

matemática que lhes era proposta, e era então que por vezes surgia outro tipo de questões 

relacionado com aspectos matemáticos emergentes da leitura dos enunciados. Quer num caso, 

quer no outro, trataram-se de momentos de clarificação. Denominei os primeiros de momentos 

de clarzjicação social e estes últimos como momentos de clarijicação cognitiva. Vou então 

explicitar estes dois momentos. 

Momentos de clarificação social 

Inicialmente, de um modo geral, os alunos começavam a ler o enunciado da situação 

proposta. A sua preocupação não era centrada na actividade matemática, mas tentavam 
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primeiro perceber o que eu, como responsável pelas propostas de trabalho, pretendia, isto é, 

quais eram as minhas expectativas em relação ao trabalho que eles deveriam desenvolver. As 

questões colocadas pelos alunos nesta &se do trabalho eram-me dirigidas, revelavam a 

tentativa de clarificação de objectivos, e permitiam a construção de significados 

intersubjectivamente partilhados entre mim e eles. Simultaneamente, os alunos tentavam 

adequar-se ao meu novo papel no contexto da aula. Eu tinha deixado de ser aquela pessoa que 

apenas circulava pela sala e esclarecia algumas dúvidas e surgia como um novo participante, 

com novas intenções, com novas propostas pedagógicas. Anteriormente à recolha de dados eu 

já tinha tido contactos com esta turma, porque ia observar aulas de futuros professores de 

Matemática, alunos da Escola Superior de Educação onde leccionava Embora o professor da 

turma tivesse infornzado os alunos que em algumas aulas eu iria propor actividades para eles 

realizarem em grupo, os alunos não me conheciam neste novo papel. Assim, logo no início da 

primeira actividade, proposta por mim, os alunos tentaram clarificar socialmente a nova 

situação pedagógica. A maior parte dos ahmos colocou as seguintes questões "Professora, o 

que é para fazer? Eu não percebo". Ao fazerem estas perguntas, os alunos esperavam que eu 

explicitasse claramente o que pretendia com aquela proposta de trabalho. Eles tentavam 

assim, conhecer-me sob este novo aspecto, isto é, como responsável pelas actividades que 

lhes eram propostas. 

Existiram vários momentos posteriores de clarificação social, essencialmente motivados 

pela necessidade de esclarecer o significado de termos que surgiam nos enunciados das 

propostas de trabalho. Passarei a referir alguns desses momentos. Por exemplo, depois da 

leitura da terceira actividade, "O problema do octogenário," os alunos questionaram-me 

acerca do significado do termo "octogenário". O professor interviu e tentou que os alunos 

estabelecessem conexões entre esse termo e a designação de figura geométrica plana com oito 

lados, como se pode observar no seguinte diálogo: 

Alunos - [Professora] o que é um octogenário? 
Prof - Lembram-se quando estudaram as figuras geométricas planas? Como se - 
chamavam as figuras geométricas planas com cinco lados? 
Alunos - Pentágono (em coro). 
Prof - E as de sete lados? - 
Almns alunos - Heptágono. 
m f  - E as de oito lados? 
Lídia e Alda - Octógono. 

Só a Lídia e a Alda se lembravam da designação atribuída às figuras geométricas planas com 

oito lados. As primeiras dúvidas na interpretação do enunciado estiveram associadas ii falta de 

conhecimento de aspectos específicos da realidade, (significado do termo octogenário) 

envolvidos no problema. Os conhecimentos prévios que os indivíduos têm como suporte nas 



práticas culturais podem constranger, assim como potenciar a sua prática de aula. Na situação 

referida, os conceitos que os alunos tinham do seu dia a dia, não parecem ter ajudado. 

A tentativa do professor para que os alunos estabelecessem conexões entre os termos 

"octogenário" e "octógono" falhou, porque a maioria dos alunos não se lembrava da 

designação atribuída às figuras geométricas planas com oito lados, embora este assunto 

tivesse sido abordado no início do ano lectivo. Com o meu apoio e o do professor os alunos 

concluíram que um "octogenário" era uma pessoa de idade compreendida entre 80 e 89 anos, 

inclusive. 

Outro momento, por exemplo, onde se observou uma adequação a uma nova situação 

pedagógica foi na resolução da quinta actividade, "O problema das laranjas". O Nuno depois 

de ler o enunciado questionou-me para saber se "quase 150$00 eram 149$00". Tratou-se, 

assim como o episódio anterior, de um momento de clarificação de significados. O enunciado 

referia explicitamente que a quantia gasta pela Joana era desconhecida: "A Joana só se 

lembrava que do dinheiro que levava lhe tinha sobrado 25$00 e que cada quilo de laranjas lhe 

tinha custado quase 150$00". Este aluno estava a tentar perceber se, para mim, a expressão 

"quase 150$00" significava 149$00, isto é, estava a tentar clarificar o significado que para 

mim tinha o termo "quase"e estava-me implicitamente a dizer que para ele significava "um 

valor próximo de". Depois de ter dialogado com o aluno ele compreendeu que tinha os dados 

suficientes para determinar o significado daquela expressão. 

Momentos de clarificação cognitiva 

Depois de clarificadas as normas de funcionamento da comunidade, que se tinham 

alterado com a minha intervenção como responsável pelas actividades propostas, os alunos 

tentavam esclarecer as dúvidas relacionadas com aspectos matemáticos que surgiam da 

interpretação dos enunciados. Vejamos algumas situações onde tal ocorreu: 

No início da segunda actividade, "A moldura", onde era pedido para desenhar um 

quadrado 6x6, a Lídia questionou-me acerca da representação da situação. Ela pretendia saber 

se considerava a unidade de comprimento 1 cm ou a medida do lado de uma quadrícula do 

caderno. Falando para a turma, aconselhei a aluna a utilizar a unidade que lhe facilitasse a 

representação do quadrado em causa. Depois da intervenção da Lídia, os alunos que 

começaram a desenhar o quadrado 6x6, tomaram como unidade de comprimento a medida do 

lado de uma quadrícula do caderno. 

Mais tarde, ainda na resolução da mesma actividade, outro aluno, o Hugo tentou 

compreender o que significava a expressão "quadrados unitários": 



Mime1 - (lê a 2" questão para a turma). "Qual o número de quadrados unitários da 
tua figura?" 

- Perceberam? 
Hugo - O que s%o quadrados unitários? 
Lídia - São os quadrados mais pequeninos do quadrado. - 
m o  - Ah! Já percebi. 

A Lídia era uma aluna muito calma e que mostrava muita facilidade na comunicação 

matemática com os colegas e o aluno ficou esclarecido com a resposta da colega. 

Outro momento em que os alunos tentaram clarificar o significado matemático de 

expressões que surgiam no enunciado, ocorreu na resolução da terceira actividade "O 

problema do octogenário". Depois de os alunos terem chegado à conclusão, com o apoio dos 

professores, que um octogenário era uma pessoa que poderia ter de 80 a 89 anos de idade, 

voltaram a questionar-me acerca do significado de outros termos que surgiam no enunciado: 

"O que é o cubo? E o quadrado?''. Parece-me que o facto dos alunos não terem associado 

esses termos à leitura de potências se deve a que na situação proposta, a linguagem utilizada 

não era aquela a que eles estavam habituados. Estes alunos reconheciam a expressão 'c23" 

como "dois ao cubo", mas não a identificavam com "o cubo de dois", como estava escrito no 

enunciado da proposta de trabalho. O professor explicitou o significado de "cubo" e 

"quadrado" recorrendo a exemplos concretos escreveu, no quadro, 'T3 = 8 lê-se o cubo de 

dois é oito". Como os alunos referiram, "mas isso é dois ao cubo" o professor continuou a 

fazer a leitura de outras potências, reforçando as duas leituras. Convém salientar o hcto dos 

alunos só terem identificado a potência "23" com "dois ao cubo". Ao reflectir sobre esta 

situação, o professor referiu que não esperava que os alunos tivessem dificuldades na 

compreensão dos conceitos "cubo de um número" e "quadrado de um número", pois estes 

tinham sido abordados em aulas anteriores àquela onde foi realizada a actividade em questão. 

O professor frisou ainda que de fiituro, nas suas aulas, iria fazer, em simultâneo, as leituras 

possíveis de uma determinada potência. 

Outra situação onde alguns alunos apresentaram dúvidas após a leitura do enunciado, 

ocorreu na resolução da sexta questão da actividade "O problema das laranjas" onde se 

pretendia que os alunos construíssem um modelo matemático descritivo da situação em causa 

(o custo de qualquer número de quilos de laranjas). Esta situação é diferente das analisadas 

anteriormente porque as dúvidas dos alunos não resultaram da interpretação de termos 

presentes no enunciado, mas surgiram porque este não explicitava o número de quilos de 

laranjas. O fàcto de o enunciado não referir o número exacto de quilos de laranjas foi 

propositado e esteve directamente relacionado com o tipo de actividade, pois pretendia que os 

alunos construíssem um modelo matemático descritivo da situação apresentada. A Alda 



estava perdida porque achava que deveria ter esse valor para poder resolver a proposta de 

trabalho : 

Alda - Eu não percebo a questão seis, não sei quantos quilos são. Aí [no - 
enunciado] não diz. 
Eu - E se soubesses, como resolverias a questão? 
Alda - Multiplicava o número de quilos por 95$00. - 
Eu - Então podes responder à questão. 
& - Posso escrever? 
Eu - Sim podes escrever e depois arranja uma expressão que traduza o que me 
disseste. 

Depois deste diálogo a aluna escreveu, na ficha de trabalho 'h x 95", indicando que "n" 

representava a quantidade e "95" o preço de cada quilo. A primeira intervenção da Alda, no 

episódio anterior, foi motivada por urna preocupação individual orientada para a clarificação 

da situação proposta. Embora a aluna tivesse a sua representação interna da situação, não a 

conseguiu traduzir de imediato numa linguagem matemática e pretendia compreender como 

poderia ultrapassar essa dificuldade. O grupo G3 deparou-se com a mesma dificuldade e 

tentou averiguar da possibilidade de concretizar o número de quilos de laranjas. Este grupo só 

conseguiu efectuar o processo de matematização depois de eu ter dito ao Nuno que podia 

utilizar uma letra para representar esse número: 

G3 - Não percebemos a última questão. Pode ser 9 quilos? 
7 

Eu - Vejam lá se diz aí que são 9 quilos de laranjas? 
k o  - NHo. EntHo podem ser 8 quilos? 
Eu - Pode ser a quantidade, em quilos, que vocês quiserem. Se calhar é melhor 
utilizar uma letra para representar essa quantidade. 
N- - Pode ser como na ficha da moldura, que estava um "n"? 
Eu - Pois pode ser. 
&o - Professora posso pôr um L de laranjas? 
Eu - Podem. - 

Primeiro o Nuno pretendia que eu concretizasse num valor numérico o número de quilos de 

laranjas e por último, tentou compreender se me estava a referir a uma letra, como aquela que 

tinha sido utilizada na resolução da actividade "A moldura" (onde a letra "n"representava a 

medida do comprimento do lado de um quadrado). A intervenção do Nuno ("Pode ser 

como...") parece ter sido guiada pela intenção de me mostrar o que tinha aprendido noutra 

actividade. 

Convém referir que os alunos só tinham utilizado expressões com variáveis na 

resolução da actividade "A Moldura" e, no princípio do ano, no estudo do perímetro e da área 

de algumas figuras geométricas planas. Esta foi a segunda actividade de conexão em que era 

pedido um modelo descritivo da situação em causa. 

Outro momento onde os alunos tentaram esclarecer o significado matemático de uma 

expressão que aparecia no enunciado da proposta de trabalho, verificou-se na resolução da 



primeira questão da sesta actividade "Investigando triângulos com canetas de feltro". Era 

pedido que os alunos construíssem um triângulo colocando três canetas, (palitos ou fósforos) 

extremidade com extremidade no mesmo plano. A maioria dos alunos apresentou dificuldades 

na interpretação da expressão "no mesmo plano". Os alunos começaram a colocar o material 

na mesa de trabalho e a juntar as suas extremidades para formar o triângulo pedido, mas 

quando leram a expressão "no mesmo plano" ficaram indecisos, sem saber se estavam a 

proceder correctamente, e surgiram questões tais como "no mesmo plano, pode ser assim?" 

(os alunos apontavam para o triângulo que tinham construido em cima da mesa). Depois de o 

professor ter exemplificado, recorrendo a casos concretos, o significado da expressão anterior, 

os alunos continuaram o trabalho que tinham interrompido. Na opinião do professor a 

expressão, "no mesmo plano", era pouco utilizada naquela comunidade. O professor só se 

lembrava de lhe ter feito referência quando tinha tratado o tema, sólidos geométricos, no 

inicio do ano lectivo. 

Síntese 

A fase inicial de trabalho dos alunos confluiu na clarificação social e cognitiva da nova 

situação pedagógica. Os alunos clarificaram a nova situação pedagógica e esclareceram as 

primeiras dúvidas que surgiam da leitura dos enunciados das propostas de trabalho. Antes de 

iniciarem as actividades de conexão que eu lhes propus estes alunos tiveram necessidade de 

clarificar a nova situação pedagógica, compreender em que é que as minhas intenções e as 

minhas propostas de trabalho diferiam das do professor. Depois destas normas estarem 

clarificadas os alunos concentraram-se na resolução das actividades de conexão. 

Nalgumas situações o professor e eu tentámos que os alunos estabelecessem conexões 

matemáticas com temas tratados nas aulas - denominação de figuras geométricas planas com 

um determinado número de lados e leitura de potências - mas tal não ocorreu porque os 

alunos não tinham presente os assuntos em questão. Contudo essas situações tornaram-se 

ricas como momentos de aprendizagem, pois os alunos relembraram conceitos matemáticos 

que pareciam estar esquecidos, mas agora em contextos diferentes daqueles em que os tinham 

abordado pela primeira vez. Por exemplo, a designação de figuras geométricas planas com 

oito lados, octógono, surgiu da necessidade de compreender o termo "octogenário" e não 

directamente associado às designações atribuídas às figuras geométricas planas com um 

determinado número de lados. Também, os termos "cubo" e "quadrado" não surgiam de urna 

situação habitual de leitura de potências, mas num contexto de um problema, e a sua análise e 

discussão permitiu reforçar os vários modos de ler uma mesma potência. 

Quando os alunos se depararam com enunciados que envolviam linguagem matemática 



que não lhes era familiar, ou implicavam o recurso a representações que não eram habituais 

na sua prática matemática escolar, eles apresentaram dificuldades. No primeiro dos casos, as 

dificuldades foram ultrapassadas através do esclarecimento, em grande grupo, da linguagem 

matemática utilizada. No segundo caso, as dificuldades emergiram da necessidade de 

representar quantidades desconhecidas, pois a maioria dos alunos tinha a representação 

interna da situação. A necessidade de representar essas quantidades por letras, foi discutida 

por mim e pelo professor, grupo a grupo. Tal como Matos (199%) referiu, os alunos quando 

se envolvem em actividades de modelação e aplicação sentem a necessidade de aprendizagem 

de novos instrumentos de trabalho para resolver problemas específicos. 

Assim, este primeiro momento de contacto com actividades de conexão foi rico em 

comunicação matemática entre os alunos, e entre professores e alunos, pois eles tentavam 

ultrapassar as dificuldades que surgiam de uma primeira leitura dos enunciados das 

actividades de conexão. O estabelecimento de conexões emergiu desta comunicação e 

contribuiu para a compreensão das actividades a desenvolver. 

IV.3 - Resolução das actividades de conexão 

Nesta secção vou centrar a minha atenção no trabalho realizado pelos alunos, depois da 

fase inicial de clarificação social e cognitiva referida anteriormente. Irei caracterizar os 

processos utilizados pelos alunos na resolução de actividades de conexão. Algumas dessas 

actividades, ou algumas das questões que abrangiam eram habituais na prática matemática 

escolar daquela comunidade, mas outras não. Designei por actividades usuais as actividades 

de conexão que se encontravam dentro da tradição da prática matemática escolar daquela 

comunidade e, por actividades diferenciadas as que se encontravam fora dessa tradição. 

O modo como os alunos resolveram as actividades foi influenciado por tradições 

matemáticas anteriores. Assim, num primeiro ponto desta secção descreverei e analisarei 

essas influências nos processos utilizados pelos alunos. Num segundo ponto, discutirei outras 

influências que se verificaram nas resoluções dos alunos e que eram exteriores aos próprios 

alunos. 

Da análise dos dados salientaram-se conexões matemáticas que caracterizaram a 

resolução das actividades de conexão de carácter geométrico. Assim, num terceiro e ultimo 

ponto, analisarei os processos utilizados na resolução dessas actividades com o objectivo de 

caracterizar as conexões matemáticas estabelecidas e as intenções com que o faziam. 
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IV.3.1- Influência de tradições matemáticas anteriores 

Quando os alunos se envolviam em actividades usuais de carácter aritmético as suas 

resoluções apresentaram influências de tradições matemáticas anteriores. Isto é, embora essas 

actividades de conexão pudessem ser resolvidas sem se recorrer exclusivamente a 

procedimentos algorítmicos, os alunos tentaram sempre traduzir o enunciado em algoritmos 

conhecidos. Numa actividade de carácter aritmético, mas diferente das referidas anteriormente 

porque a situação descrita no enunciado não era credível, os alunos também recorreram a 

cálculos para a resolver. O recurso ao cálculo nessas actividades era uma constante no 

trabalho de todos os alunos e, em geral eles não apresentavam dificuldades, o que lhes dava 

segurança no trabalho que iam realizando quando recorriam quer ao cálculo mental quer aos 

algoritmos das quatro operações numéricas introduzidas no 1 O ciclo do ensino básico. 

Observei que na resolução de actividades diferenciadas, quer de carácter geométrico, 

quer de carácter aritmético, alguns alunos, aqueles que na opinião do professor tinham mais 

dificuldades na disciplina de Matemática, recorriam também exclusivamente a cálculos. 

Além do recurso ao cálculo detectei outras manifestações de tradições matemáticas 

anteriores, nos trabalhos realizados pelos alunos. Observei que na resolução de duas 

actividades diferenciadas, uma de carácter aritmético e a outra de carácter geométrico, alguns 

alunos associaram uma actividade matemática à realização de um determinado procedimento. 

Numa outra situação, de carácter geométrico, também não familiar a estes alunos verifiquei 

que eles efectuavam correctamente um determinado procedimento não por o perceberem, mas 

porque essa era a maneira usual de o executarem 

Vejamos mais em concreto como se revelaram as influências de tradições matemáticas, 

no trabalho realizado pelos alunos. Um momento onde se verificou o recurso ao cálculo 

ocorreu na resolução das cinco primeiras questões da actividade "O problema das laranjas". 

No enunciado era referido o preço que a Joana tinha pago por cinco quilos de laranjas, o troco 

que tinha recebido e a sua estimativa para o preço de um quilo dessas laranjas. As cinco 

primeiras questões referidas de seguida, envolviam cálculos simples e eram do tipo daquelas 

que os alunos estavam habituados a resolver na aula de Matemática: 

1 - Que dinheiro levava a Joana para comprar laranjas? 
2 - Ajuda a Joana a descobrir quanto tinha custado cada quilo de laranjas. 
3 - Achas que a Joana apresentou uma boa estimativa do preço do quilo de 
laranjas? Justifica a tua resposta. 
4 - Se a Joana tivesse comprado três quilos de laranjas quanto é que ela teria de 
pagar? 
5 - Se a Joana tivesse comprado oito quilos de laranjas quanto é que ela teria de 
pagar? 



Os alunos resolveram estas questões com certa facilidade, o que parece ter resultado 

precisamente do facto delas darem ênfase ao cálculo. Eles recorreram a procedimentos 

algorítmicos e apresentaram por escrito os cálculos efectuados. Comentavam muitas vezes 

"Esta [resposta] está de caras! É muito fácil". Por exemplo, para responder à quinta questão os 

alunos poderiam ter utilizado a resposta dada à quarta questão, mas nenhum aluno procedeu 

desse modo. 

Outra situação onde o recurso ao cálculo foi uma constante verificou-se na resolução da 

actividade "O Tonecas", em que era pedido o número de objectos que se deveriam atribuir a 

vários grupos de uma tribo de acordo com as regras explícitas no enunciado. Esta actividade 

de conexão tinha um carácter aritmético e o seu enunciado sugeria o recurso à representação 

simbólica, mas na resolução dos alunos só foi observado o primeiro dos aspectos referidos. Os 

alunos estavam habituados a resolver situações problemáticas deste tipo e não mostraram 

dificuldades. Apresentaram o trabalho escrito baseado em cálculos e a maioria chegou à 

solução correcta. Nesta actividade estavam envolvidos os conceitos matemáticos, "metade 

de", "a terça parte de" e a "diferença entre", que tinham sido introduzidos no 1" ciclo do 

ensino básico e que surgiam habitualmente nos problemas que os alunos resolviam na aula de 

Matemática. A Lídia e a Júlia antes de efectuarem os cálculos apresentaram, de uma forma 

esquemática, os procedimentos que teriam de efectuar como se pode observar de seguida no 

registo escrito entregue pelas alunas (figura IV. 1). 
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Figura IV.1 
Resposta da Lídia e da Júlia referente a actividade "O Tonecas". 

É de salientar que embora estas alunas tenham recorrido apenas ao cálculo mental, elas numa 

primeira fase explicitaram os cálculos que iriam efectuar, contextualizando-os com os dados 



da proposta de trabalho. As alunas indicaram que iriam obter o número de objectos destinados 

ao chefe dividindo 18 por 3 ("18 objectos - chefe - : 3'3. Para indicarem o modo como iriam 

obter o número de objectos destinados ao grupo de anciãos, as alunas registaram "grupo de 

anciãos - : 2 da quantidade do chefe". Os objectos destinados às maiores famílias da tribo 

seriam os restantes que, ainda não tinham sido distribuídos, tendo as alunas registado 

"maiores famílias da tribo - restantes". Posteriormente o grupo registou os resultados das 

operações a que se tinha referido, justificando sempre o que representavam os valores obtidos. 

Para estas alunas era importante fazerem matemática compreendendo e explicitando os 

processos utilizados. Os restantes grupos limitaram-se a efectuar os cálculos indicando o 

resultado de cada operação efectuada Na resolução desta actividade de conexão prevaleceram 

os processos tradicionais, pois os alunos efectuaram apenas cálculos, embora o enunciado 

sugerisse o recurso à representação simbólica da situação. 

Em todas as situações de carácter aritmético, apresentadas até aqui, os alunos tiveram 

sucesso, isto é, no geral chegaram sem grandes dificuldades a solução correcta tendo recomdo 

apenas a cálculos. 

Em actividades diferenciadas onde era pedido que os alunos recorressem a cálculos, 

mas tendo como suporte a representação geométrica da situação, alguns dos alunos 

considerados pelo professor como mais fracos recorreram exclusivamente a cálculos. Por 

exemplo, os alunos que apresentaram dificuldades na resolução da quinta questão da 

actividade diferenciada de carácter geométrico, "A moldura", recorreram apenas a cálculos. 

Essa questão pedia para escrever expressões numéricas que permitissem determinar o número 

de quadrados unitários da moldura de um quadrado de lado seis e para justificar essas 

expressões. O grupo G11 tentou escrever utía expressão numérica de modo a obter como 

resultado o número 20, o grupo G7 tentou escrever, à sorte, expressões com produtos iguais a 

20, mas também sem as associar com a figura Convém referir que os alunos já tinham 

respondido, (na quarta questão) recorrendo à contagem, que a moldura do quadrado em causa, 

tinha 20 quadrados unitários. O que estes alunos valorizaram na questão proposta foi o seu 

aspecto numérico, pois o seu objectivo era escrever uma expressão numérica equivalente a 20 

e não o facto dessa expressão ter de traduzir o modo como obtinham os quadrados unitários 

da moldura em causa. 

Uma situação pontual onde se verificou o recurso ao cálculo, mesmo tendo os alunos 

apresentado dificuldades, ocorreu com o grupo G10 na resolução da actividade diferenciada 

de carácter aritmético "O problema do octogenário". No enunciado era dito que a diferença 

entre os cubos dos algarismos da idade de um octogenário era igual ao quadrado da idade da 

sua bisneta e pedia-se que os alunos indicassem a idade que eles tinham. As alunas do grupo 
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G10 começaram a efectuar cálculos à sorte com a calculadora, sem utilizarem os dados do 

enunciado. O grupo calculou a diferença entre 5 11 e 1 1 1; calculou a diferença entre 350 e o 

valor obtido, o que deu 50 anos para a idade do bisavô; para a idade da bisneta, as alunas 

calcularam a diferença entre 50 e 30 e obtiveram 20 anos. Os valores utilizados pelas alunas 

não faziam qualquer sentido, face ao problema em questão, contudo não deixaram a resolução 

em branco e recorreram ao processo que lhes era habitual para resolver actividades 

matemáticas e no desempenho do qual tinham facilidade. 

Numa primeira tentativa de resolução da última questão (explica como é que procedias 

se quiseres saber quanto é que a Joana pagaria por determinada quantidade, em quilos, dessas 

laranjas) da actividade "O problema das laranjas" muitos alunos tentaram adaptá-la às suas 

tradições matemáticas, isto é tentaram substituir u m  quantidade desconhecida por um 

número inteiro para posteriormente efectuarem cálculos. Alguns alunos não ultrapassaram as 

dificuldades apresentadas e escreveram expressões que não faziam qualquer sentido, face à 

questão colocada. O Hugo e o Miguel escreveram "500$00 + 750$00 + 1200$00 = 2450$00", 

isto é, adicionaram todos os valores em escudos que tinham obtido nas respostas à primeira, 

quarta e quinta questão da mesma ficha de trabalho. A Amélia efectuou a soma "500$00 + 
350$00 + 2800$00 = 3650$00", isto é, adicionou os valores, em escudos, que tinha obtido nas 

questões 1, 2 e 5 da mesma actividade. Convém frisar que o Hugo o Miguel e a Amélia 

manifestavam muitas dificuldades na aprendizagem da Matemática. 

O recurso ao cálculo parece ter sido o meio pelo qual os alunos mostraram que, pelo 

menos, tinham tentado responder à proposta de trabalho. Por outro lado o facto de utilizarem 

cálculos dava-lhes maior probabilidade de sucesso, pois estes alunos não manifestavam 

grandes dificuldades ao efectuarem cálculos. 

Na resolução da actividade, de carácter aritmético, "A corrida do João'', que os alunos 

resolveram individualmente em casa, todos recorreram exclusivamente a cálculos. Esta 

proposta de trabalho era diferente das que os alunos estavam habituados a resolver, porque os 

dados que eram fornecidos no enunciado não eram credíveis, pois era dito que um menino 

tinha corrido 23 Km em 15 minutos. A Lena foi ao quadro corrigir essa actividade e começou 

por escrever o seu enunciado: 

A corrida do João - O João correu 23 Km em 15 minutos, quantos quilómetros 
correu ele em 5 minutos? 

De seguida, a aluna escreveu no quadro: "23 : 15 = 1,53 e 1,53 x 5 = 7,65 Km. O João correu 7,65 

quilómetros em 5 minutos". A aluna também registou no quadro o quociente de 23 por 1 5, tendo 

obtido como resto 5. A primeira questão que coloquei à turma relacionou-se com o quociente 

obtido pela aluna: 



Eu - Acham que 23 a dividir por 15 é 1,53? - 
Alunos - Não, porque não dá resto zero. 
Eu - Então podem escrever o sinal de igual? - 
António - Não. É o sinal com um tracinho e um til. 
Eu - Então vamos colocar o sinal de aproximadamente igual, como disse o - 
António, em vez do sinal de igual e na resposta escrevemos "correu 
aproximadamente", em vez de "correu". 
Eu - Em vez de dizermos que o quociente obtido é 1,53 podemos enquadrar esse - 
quociente entre que valores? 
N A  - Entre 133 e 1,54 (muito baixinho). 

Depois da intervenção desta aluna o professor observou para toda a turma que já tinha falado 

em enquadramentos, quando tinham trabalhado as estimativas. Depois de se ter discutido, em 

grande grupo, a questão do quociente obtido não ser exacto e por isso ser necessário recorrer a 

valores aproximados, a Nani foi ao quadro e escreveu "é mentira". Eu aproveitei esta 

observação da Nani para questionar a turma e analisar a impossibilidade de ocorrência da 

situação descrita no enunciado: 

Eu - Agora vamos pensar. Ao nível dos cálculos, tudo o que está registado no - 
quadro está correcto, mas... 

É mentira. 
- Não percebi o que queres dizer, explica para a turma. 

Pois é não pode ser, logo é mentira. 
Eu - Perceberam? A Nani quis dizer que é impossível [o João] correr 23 - 
quilómetros em 15 minutos. 

Devo fiisar que quando registei o enunciado desta actividade, no quadro, referi que "o 

João" era um menino. A Nani foi a única aluna que analisou a situação extra-matemática e 

constatou a impossibilidade de ocorrência da mesma, os restantes alunos ficaram muito 

admirados, uma vez que tinham conseguido efectuar os cálculos para responder à questão. Em 

geral os alunos recorreram à divisão ou à multiplicação para resolverem o problema em causa, 

mas nunca questionaram a possibilidade real da situação descrita no enunciado. Este facto é 

natural pois nas aulas de Matemática os dados e os resultados dos problemas nunca eram 

analisados criticamente e, por outro lado também não era habitual o professor propor uma 

actividade em que os dados fornecidos não eram plausíveis. 

Nalgumas situações os alunos associaram uma actividade matemática à realização de um 

determinado procedimento. A primeira situação ocorreu na resolução da primeira proposta de 

trabalho, 'Vamos investigar", onde era pedido para indicarem dos rectângulos com um 

determinado perímetro, o de maior área. Alguns alunos depois de desenharem dois ou três 

rectângulos de perímetro 10 cm consideraram que a questão estava solucionada, o que fez 

com que o professor fizesse o seguinte comentário para toda a turma: 

Vejam lá se descobrem mais rectângulos de perímetro 10 cm e não se esqueçam de 
calcular a área desses rectângulos para ver qual o que tem maior área. 



Depois desta orientação do professor os alunos continuaram o trabalho de investigação. 

Outro momento onde os alunos associaram uma actividade matemática a execução de 

um único procedimento, ocorreu no início da primeira aula destinada a actividade de carácter 

aritmético, "O problema do octogenário", que envolvia um termo não fàmiliar aos alunos (era 

dito, no enunciado, que a diferença entre os cubos dos algarismos da idade de um octogenário 

era igual ao quadrado da idade da sua bisneta e pedia-se que os alunos descobrissem a idade 

que eles tinham). Os alunos pensaram que a actividade estava concluída depois de realizarem 

um detenninado procedimento - descobrirem a idade associada ao termo octogenário: 

Alunos - Então o bisavo tinha 8 anos. 
P x f  - Acham que um bisavo pode ter 8 anos! Pensem, antes de responder (com um 
ar zangado). 
Alunos - Então tem 80 anos. 
&f - Acham que é 80 anos? Porquê? 
Alunos - Então é 8 1. 

O facto de os alunos considerarem uma actividade matemática, como algo que 

conseguiam resolver utilizando um único procedimento, parece estar associado ao tipo de 

ensino anterior, isto é, revela uma manifestação de tradições matemáticas anteriores. Quer no 

1 O ciclo, quer mesmo no 2' ciclo, muitas das actividades propostas aos alunos estão associadas 

à execução de um detenninado procedimento. 

Um momento onde o trabalho efectuado pelos alunos revelou outra manifestação de 

tradições matemáticas ocorreu na construção de triângulos, na resolução da actividade de 

carácter geométrico, "Investigando triângulos com canetas de feltro". Os *os grupos 

efectuaram correctamente um determinado procedimento porque essa era a maneira habitual 

de o executarem e não por tê-lo compreendido. Os alunos colocaram correctamente no mesmo 

plano canetas de feltro ou palitos, juntando extremidade com extremidade, tal como era dito 

no enunciado, mesmo antes de terem pedido ao professor que clarificasse essa expressão. 

Parece-me que o facto do procedimento efectuado pelos alunos antes da clarificação do 

professor estar correcto, não estava associado ao conhecimento do significado da expressão 

"no mesmo plano", mas sim por esse ser o meio usual de representarem figuras geométricas 

planas. 

Síntese 

A influência de tradições matemáticas anteriores revelou-se nos processos utilizados 

pelos alunos para resolverem actividades de conexão, através: (i) do recurso ao cálculo; (ii) da 

associação de uma actividade matemática à realização de um procedimento e (iii) da 

realização de determinado procedimento como se tratasse de uma rotina adquirida. 



O facto de os alunos privilegiarem o cálculo para resolverem actividades de conexão de 

carácter aritmético, que não implicavam apenas a utilização de procedimentos algoritmicos, 

parece justificar-se se pensarmos que, para o aluno optar por um sistema de representação e 

tirar partido dele, é necessário que lhe sejam dadas oportunidades de experimentar diversos 

tipos de representação e interiorizar os seus significados (Janvier, 1987). Provavelmente 

durante o percurso escolar destes alunos não lhes foi fornecida a hipótese de trabalharem 

diversos sistemas de representação e de compreenderem as vantagens de uns em relação a 

outros. Por outro lado, o professor recorria geralmente a cálculos, quando se tratavam de 

actividades de carácter aritmético resolvidas no quadro em grande grupo e valorizava o 

cálculo mental, o que parece ter influenciado o modo destes alunos fazerem matemática. É 

também importante fiisar que nestas actividades a maioria dos alunos tinha facilidade e 

chegava rapidamente à solução correcta. 

Alguns dos ahmos, considerados fracos na disciplina de Matemática para resolverem 

actividades diferenciadas de carácter geométrico recorreram exclusivamente a cálculos. 

Nestas situações parece ter havido uma valorização, por parte destes alunos, do aspecto 

numérico da actividade proposta, tendo o seu carácter geométrico sido esquecido e, nalguns 

casos o que parecia prevalecer era a intenção de responder de qualquer modo a uma tarefà 

proposta por um professor. 

Durante a resolução de duas das actividades de conexão os alunos associarem uma 

actividade matemática à realização de um único procedimento. Embora essas actividades não 

fossem familiares aos alunos eles resolveram-nas inicialmente efectuando apenas um 

determinado procedimento, como faziam habitualmente desde o 1" ciclo do ensino básico para 

resolverem actividades matemáticas. 

Numa situação pontual o trabalho realizado por todos os alunos revelou uma outra 

manifestação das tradições matemáticas. Os alunos efectuaram correctamente um 

determinado procedimento, não por o compreenderem, mas porque essa era a maneira usual 

de o efectuarem Os alunos representaram correctamente figuras geométricas no mesmo 

plano, embora não possuíssem ainda o conceito matemático de plano. 

Todas estas influências de tradições matemáticas anteriores nos processos utilizados 

pelos alunos originaram representações pobres das situações apresentadas e inibiram o 

estabelecimento de conexões. As representações utilizadas pelos alunos na maioria das 

situações referidas estavam relacionadas com os algoritmos das quatro operações numéricas 

introduzidas no 1" ciclo do ensino básico. 



IV.3.2 - Influências exteriores aos alunos 

Em algumas situações o trabalho efectuado por alguns alunos dependeu quase 

exclusivamente de fàctores que lhes eram exteriores, mais precisamente certas características 

das configurações geométricas apresentadas nos enunciados das actividades propostas e o 

processo de resolução explicitado por uma das colegas. 

Na resolução de duas actividades diferenciadas, urna de carácter geométrico e outra de 

carácter aritmético, observei que muitos alunos se sentiram num primeiro momento perdidos, 

pois a partida não conheciam nenhum processo de resolução que pudessem aplicar às 

situações em causa. A maioria dos alunos conseguiu ultrapassar este primeiro momento de 

impasse e parece ter compreendido o que se pretendia com as propostas de trabalho. Em casos 

pontuais as dificuldades apresentadas mantiveram-se não tendo os alunos chegado a 

compreensão da situação. Quer num caso, quer noutro, os processos utilizados pelos alunos 

revelaram influências que eram exteriores aos próprios alunos. Mais precisamente na 

actividade de carácter geométrico onde era apresentada uma configuração da situação 

proposta, os desenhos realizados por alguns alunos revelaram a influência dessa configuração 

e, os trabalhos de outros alunos foram influenciados pelo facto de essa configuração 

representar um rectângulo cujas dimensões eram números inteiros. Na outra actividade de 

carácter aritmético, os trabalhos realizados pela maioria dos alunos foram influenciados pelo 

processo de resolução explicitado oralmente por uma aluna. 

Na actividade diferenciada de carácter geométrico, "Vamos investigar", era pedido para 

indicar de entre os rectângulos com um determinado perímetro, aquele que tinha maior área. 

Nos desenhos efectuados pelos alunos observei a influência da configuração apresentada no 

enunciado da primeira questão (um rectângulo 1x4 decomposto em quatro quadrados de área 

unitária). Noutros trabalhos verifiquei que os alunos desenharam apenas rectângulos em que 

as dimensões eram números inteiros, tal como as do apresentado no enunciado. O grupo G1 

desenhou um rectângulo geometricamente igual ao do enunciado e apresentou-o também 

decomposto em quadrados de área unitária. Este foi o único desenho do grupo onde se 

manifestou a influência da configuraqão registada no enunciado, pois estes alunos 

representaram outros rectângulos, mas sem os decomporem. Dois dos três rectângulos 

desenhados pelo Paulo mostravam também influência da configuração geométrica 

apresentada no enunciado, pois eram geometricamente iguais ao representado no enunciado (o 

outro rectângulo desenhado pelo aluno tinha como dimensões números inteiros). O fàcto de o 

rectângulo apresentado, no enunciado ter como dimensões números inteiros parece ter 

condicionado o trabalho deste aluno, pois nesta actividade ele nunca pôs a hipótese das 



dimensões do rectângulo poderem ser números decimais. Assim, ele não supôs que, naquela 

situação, também poderia trabalhar com números decimais, embora o enunciado não o 

sugerisse. Os rectângulos cujas dimensões eram números inteiros, foram também desenhados 

pelo Nuno de acordo com a configuração apresentada no enunciado. No caso deste aluno só 

houve infiuência dessa configuração, quando as dimensões do rectângulo eram números 

inteiros, pois quando as dimensões eram números decimais o Nuno desenhou os rectângulos, 

sem os ter decomposto, como se pode observar na figura IV.2. 

/t 0.5,ZS 

Figura IV.2 
Parte da resolução do Nuno referente à actividade "Vamos investigar". 

Pode-se então concluir que no caso deste aluno, a influência da configuração apresentada não 

limitou o seu trabalho, pois ele ultrapassou-a quando desenhou rectângulos em que as 

dimensões eram números decimais, mas condicionou-o quando desenhou rectângulos cujas 

dimensões eram números inteiros. A Júlia e a Rita iam desenhando os rectângulos de acordo 

com a configuração apresentada, quando as dimensões eram números inteiros. Nos casos em 

que as dimensões eram números decimais, as alunas tentaram readaptar essa configuração 

desenhando um rectângulo decomposto em quadrados e todos acompanhados de uma tira 

vertical e outra horizontal (figura IV.3). 

Figura IV.3 
Parte da resposta da Júlia e da Rita referente a actividade "Vamos investigar". 



As duas alunas justificaram esse procedimento do seguinte modo: "eu fiz a olho e essas tiras 

foi o que sobrou". As alunas demoraram muito tempo a representar os rectângulos, não tendo 

concluído a proposta de trabalho. Assim, a configuração apresentada no enunciado 

condicionou o trabalho deste grupo. 

Outra situação onde verifiquei que os processos utilizados pelos alunos revelaram 

influências que lhes eram exteriores ocorreu na resolução da actividade diferenciada de 

carácter aritmético, "O problema do octogenário", na qual era dito no enunciado que a 

diferença entre os cubos dos algarismos da idade de um octogenário era igual ao quadrado da 

idade da sua bisneta e pedia-se que os alunos descobrissem a idade que eles tinham Mesmo 

depois de os termos "octogenário", "cubo" e "quadrado" terem sido esclarecidos, os alunos 

não conseguiram sequer iniciar esta proposta de trabalho. Eu tentei orientar o grande grupo 

para um possível processo a seguir: 

- Vocês já disseram que o senhor podia ter entre 80 e 89 anos. 
(escrevi no quadro: 

Idade do senhor 
80 anos 
81 
82 

89) 
Eu - Qual é a relação entre a idade do senhor e a da bisneta? - 

Como os alunos não responderam e pareciam perdidos coloquei questões mais directas: 

Eu - Quais são os algarismos da idade do senhor, na primeira hipótese, que eu 
escrevi no quadro? 
Alunos - São o 8 e o O. 
Eu - Então e o que diz o enunciado do problema? - 
Paulo - Diz que a diferença entre os cubos dos algarismos da idade do senhor é 
igual ao quadrado da idade da bisneta. (leu o enunciado) 

- Então e agora, o que têm de fazer? 

Mesmo depois da minha tentativa de clarificação, as dificuldades dos alunos mantiveram-se e 

não responderam. Eu escrevi "g3 - O3 = 5 12 - O = 5 12" no quadro à fiente da idade 80 anos e 

continuei a questionar os alunos, até que uma aluna pediu para intervir: 

& - Professora, espere que eu acho que já sei. 
Eu - Vamos lá ouvir o que a Alda tem para dizer. - 

-Eu fiznamáquina21 x21edeu441 edepois fiz22 x22edeu484 evi  que 
não dava porque 23 x 23 dava 529. 

- Viram a Alda andou à procura de um número inteiro que multiplicado por ele 
próprio desse 5 12, isto é, ela andou à procura de um número cujo quadrado fosse 
5 12 e chegou à conclusão que não havia nenhum, logo o bisavô não podia ter 80 
anos. 



A Alda foi a única aluna que, ao mesmo tempo que eu ia questionando os alunos e escrevendo 

no quadro, foi efectuando cálculos, na máquina de calcular e conseguiu explicitar as relações 

da situação extra-matemática para um universo matemático. Esta aluna utilizou a máquina de 

calcular para verificar se havia algum número inteiro cujo quadrado fosse 512, diferença 

obtida entre os cubos da idade do senhor, na hipótese desta ser 80 anos. Depois calculou o 

quadrado de três números inteiros consecutivos, começando no 21. Como o último quadrado 

obtido era 529, superior a 5 12 e o penúltimo inferior a 5 12, a aluna concluiu que não existia 

nenhum número inteiro cujo quadrado fosse 512 e logo estava posta de parte a hipótese do 

bisavô ter 80 anos. Assim, a Alda construiu um modelo matemático mental local para a idade 

de 80 anos, que analisou recorrendo à máquina de calcular e concluiu que as conclusões 

obtidas não eram válidas para a idade em causa. Depois de a Alda ter explicitado o seu 

raciocinio eu acrescentei ao que estava já registado no quadro, o processo de resolução da 

aluna: 

"Idade do senhor 
80 anos g3 - O3 = 5 12 - O = 5 12 = ?Z não é possível 
8 1 
82 

No trabalho da maioria dos grupos detectei influências deste processo de resolução, 

explicitado pela Alda. Todos os grupos, excepto o G10 (que efectuou cálculos sem sentido), 

optaram por ir registando em cada linha da sua folha, a adaptação às restantes idades do 

modelo explicitado pela Alda e registado no quadro. Essa adaptação foi efectuada de dois 

modos diferentes: 

(i) Adaptação do modelo com compreensão da situação. 

(i9 Adaptação do modelo sem ter havido análise do mesmo. 

Vou começar por relatar como os alunos fizeram a adaptação do modelo no primeiro 

caso. O grupo G2 e o G5 trabalharam de um modo muito idêntico. Para cada idade, as alunas 

adaptaram o modelo matemático registado no quadro. Por exemplo, para a hipótese da idade 

84 anos, elas escreveram: "84 83 - 43 = 512 - 64 = 448 = ?= não é possível", o que reproduzia 

o que estava registado no quadro. As alunas pararam a adaptação do modelo matemático, 

quando verificaram a sua validade para a hipótese da idade do bisavô ser 87 anos, pois neste 

caso a diferença obtida era 169 e as alunas efectuaram vários produtos, na máquina de 

calcular, até encontrarem um número inteiro que multiplicado por ele próprio era igual a 169. 



O grupo G3 também adaptou às restantes idades o modelo matemático que estava registado 

no quadro. Por exemplo, para a hipótese de 82 anos, os alunos escreveram "g3 - 23" e 

escreveram logo o valor dessa diferença, omitindo o registo do cubo de 8 e do cubo de 2. Os 

alunos seguiram o procedhento anterior para cada idade, até chegarem h hipótese dos 87 

anos onde verificaram a validade do modelo, pois neste caso a diferença obtida era 169 e o 

grupo encontrou um número inteiro que multiplicado por ele próprio era igual a essa diferença 

e registou "13 x 13 = 169". Enquanto os registos dos dois grupos referidos anteriormente 

reproduziam a estrutura que estava no quadro, o grupo G3 fez uma análise da representação 

do modelo matemático registado no quadro e os alunos só utilizaram parte dessa 

representação, a que acharam necessária para prosseguir a resolução da proposta de trabalho. 

O grupo G4 calculou para cada idade a diferença entre o cubo de 8 e o cubo de outro 

algarismo (compreendido entre 1 e 9). Assim, para cada idade, as alunas escreveram essa 

diferença e ficaram com uma coluna, em que na primeira linha estava escrito - 13" e na 

última "g3 - g3", depois voltaram à primeira hipótese calcularam as diferenças indicadas e os 

produtos de números inteiros (compreendidos entre 20 e 13) por eles próprios, à medida que 

obtinham a diferença pretendida para cada idade. As alunas consideraram o trabalho 

terminado, quando conseguiram encontrar um número inteiro, o número 13, que multiplicado 

por ele próprio, igualava uma das diferenças calculadas. Este foi o único grupo que, embora 

tendo adaptado o modelo matemático às várias idades, não efectuou essa adaptação idade a 

idade. Este grupo adaptou primeiro, parte do modelo matemático, a todas as idades, depois 

voltou à primeira hipótese e adaptou às restantes idades a parte final desse modelo. Os alunos 

do grupo G7, quando aplicaram o modelo matemático registado no quadro a todas as idades 

só estavam preocupados em verificar se a diferença entre os cubos dos algarismos de cada 

idade era igual a um quadrado perfeito, o que acontecia para os 88 anos e para os 87 anos. Só 

depois compararam as conclusões obtidas com a situação de partida. 

Sintetizando, nos trabalhos referidos observou-se sempre uma adaptação do modelo 

explicitado pela Alda, acompanhada da compreensão da situação. Assim, estes alunos 

ultrapassaram com sucesso as dificuldades com que se tinham deparado no início da resolução 

desta proposta de trabalho. E certo que partiram de um processo de resolução de uma das 

colegas, mas nas situações referidas houve análise e compreensão desse processo. 

Vejamos agora, mais em pormenor, o trabalho realizado pelos três grupos que 

adaptaram o modelo sem o analisar. Os grupos G6, G11 e G8 adaptaram o modelo mas não 

tiveram em conta o cálculo das potências. Como no modelo inicial, referente à idade de 80 

anos, o cubo do algarismo das unidades era igual a esse algarismo (0" = O), nas restantes 

idades, o cubo do algarismo das unidades foi sempre considerado igual a esse algarismo. Por 



exemplo, para a hipótese da idade do bisavô ser 84 anos, esses alunos escreveram "84 83 - 43 

= 512 - 4". Isto revela que eles associaram a representação dada a uma operação que 

transformava o algarismo das unidades nele próprio e não à potência cúbica desse algarismo. 

Os alunos tentaram reproduzir para outras idades o que estava registado no quadro mas sem 

ter havido compreensão do processo de resolução do problema. 

Fazendo o ponto da situação, parece-me que na actividade em questão o facto de ter 

sido eu, actuando como a professora de Matemática da turma, a registar aquele modelo no 

quadro, por um lado, parece ter funcionado como um modo de legitimar o modelo explicitado 

pela Alcla, e por outro, parece ter condicionado a procura de outros processos de resolução por 

parte dos alunos. Para além da intenção de resolverem a actividade parece-me que a 

motivação principal dos alunos ao adaptarem o modelo explicitado pela Alda e aprovado por 

mim, era mostrar que estavam a resolver a actividade como eu pretendia. Contudo a maioria 

dos alunos fê-lo compreendendo, analisando a situação e até efectuando algumas alterações na 

adaptação do modelo às restantes idades. 

Síntese 

Normalmente, a educação envolve sempre influências exteriores, no entanto, nas 

situações referidas estas assumiram uma importância muito grande. 

Numa situação algumas das resoluções dos alunos mostraram influências da 

configuração apresentada no enunciado. No caso de alguns alunos essas influências limitaram 

a investigação que estavam a realizar, condicionando-os, por exemplo, a trabalhar só com 

números inteiros, não tendo concluído a investigação que requeria números decimais. Outros 

alunos contornaram essas limitações. Embora a configuração apresentada tenha influenciado o 

trabalho destes alunos considero que, num primeiro momento de resolução ela funcionou 

como uma pista para os alunos iniciarem a actividade de investigação matemática que não 

lhes era familiar. 

Ao iniciarem a resolução de uma actividade de conexão que não lhes era familiar os 

alunos ficaram perdidos, sem saber como iniciar a proposta de trabalho. Os processos 

tradicionais revelaram-se insuficientes para resolver com sucesso essa actividade 

diferenciada. Depois de os alunos terem percebido que não os podiam utilizar na resolução 

dessa actividade entraram numa fase de impasse que só foi ultrapassada depois de terem apoio 

de uma das colegas que explicitou um modelo local para uma das hipóteses relacionadas com 

a situação descrita no enunciado da actividade. Os outros alunos tiveram reacções distintas. A 

maioria seguiu o processo de resolução explicitado pela aluna, analisando-o e tirando 

conclusões. Apenas três gnipos seguiram esse processo, sem o terem compreendido. Quer 



num caso, quer noutro, o trabalho efectuado pelos alunos foi influenciado por algo que Ihes 

era exterior - o processo de resolução apresentado por uma colega. Esta aluna era 

considerada boa aluna portanto, também não é de estranhar que os restantes alunos tenham 

considerado o seu processo de resolução como uma boa referência para iniciarem a proposta 

de trabalho em causa. Por outro lado eu tinha reforçado a legitimação desse processo ao 

registá-lo no quadro. Esta segunda situação é diferente da relatada anteriormente porque os 

alunos não tinham referências para a sua resolução. 

Ao reflectir sobre as duas situações referidas que se tratavam de actividades que não 

eram familiares aos alunos parece-me importante que, embora sabendo que as pistas 

fornecidas nos enunciados podem condicionar e limitar o trabalho a realizar pelos alunos, elas 

sejam fornecidas para que eles não se sintam desmotivados quando iniciam a resolução de 

actividades que não Ihes são hiliares.  Na resolução de actividades diferenciadas importa 

também realçar o papel do professor, como onentador, oferecendo apoio, questionando, 

ouvindo e raciocinando juntamente com os alunos, estimulando e guiando as discussões 

(Kooij, 1992). Esta interacção entre professor e alunos e entre alunos é essencial para 

promover o co&onto de ideias (Lange, 1993) e é uma marca nas tendências que valorizam o 

trabalho com as aplicações nos currículos de Matemática (APM, 1995; Blum e Niss, 1991; 

NCTM, 1991). 

IV.3.3 - Conexões matemáticas em actividades de carácter geométrico 

Os alunos iniciavam sempre uma actividade de conexão de carácter geométrico, 

concentrando-se na representação da situação proposta. Este facto estava relacionado com a 

própria natureza das propostas de trabalho, pois nas três actividades de carácter geométrico, 

"Vamos investigar", "A moldura" e "Investigando triângulos com canetas de feltro" era 

pressuposto que os alunos recorressem à representação de figuras geométricas planas. Na 

primeira actividade era apresentado no enunciado um rectângulo e as questões colocadas 

sugeriam a representação de outros rectângulos. Nas duas últimas actividades era pedido 

explicitamente que os alunos representassem figuras geométricas. 

De seguida vou caracterizar as conexões matemáticas que os alunos estabeleciam, 

quando resolviam actividades de conexão de carácter geométrico. Detectei: 

conexões entre temas matemáticos; 

conexões entre representações de um conceito matemático; 

conexões entre processos de resolução. 



Conexões entre temas matemáticos 

Em duas das três actividades de carácter geométrico que os alunos resolveram, 

estabeleceram conexões entre temas matemáticos, mais precisamente, entre a geometria e a 

aritmética e o recurso à representação da situação esteve sempre presente, marcando o início 

da resolução das propostas de trabalho. Os alunos começavam por clarificar aspectos 

relacionados unicamente com a representação da situação em causa e depois utilizavam dois 

sistemas de representação, o aritmético e o geométrico, e traduziam as informações obtidas de 

um para o outro. 

Na primeira actividade de carácter geométrico, "Vamos investigar", era-lhes pedido 

para indicar dos rectângulos com um determinado perímetro aquele que tinha maior área. 

Depois de os alunos, com o apoio do professor, terem identificado o objectivo da 

investigação, as questões que colocavam recaíam sobre aspectos relacionados com a 

representação da situação, como se pode observar no seguinte episódio: 

António - Professor, só podem ser números inteiros? 
mf - Podes experimentar com outros. 
António - Pode ser um quadrado? 
Prof - Põe a questão à turma. Acham que pode ser um quadrado? - 

- Pode, porque um quadrado é um rectângulo especial. 
António - Então já sei! (e começa a tentar descobrir o quadrado) 

Embora o aluno tenha colocado a questão directamente ao professor, este voltou a colocá-la à 

turma procurando promover a comunicação matemática entre os alunos e tentando esclarecer 

a questão colocada por um deles. Depois deste diálogo os alunos continuaram o trabalho de 

investigação, efectuando conexões entre a geometria e a aritmética. Primeiro trabalharam no 

sistema aritmético, efectuando cálculos, de modo a encontrarem as dimensões de rectângulos 

com 10 cm de perímetro. 

As alunas do grupo G2 depois de desenharem um rectângulo, com 10 cm de perímetro, 

passaram para o sistema aritmético para calcular a sua área e confirmar que o seu perímetro 

era 10 cm. Na realização de cada experiência, este grupo identificou com urna letra cada 

rectângulo desenhado e confirmou que a figura desenhada obedecia às condições dadas. Os 

alunos do grupo G1 procederam do mesmo modo. Depois de terem encontrado as dimensões 

de um rectângulo com 10 cm de perímetro, os alunos destes dois grupos, representaram-no 

geometricamente e passaram para o cálculo da sua área. Isto é, para cada experiência os 

alunos começaram a trabalhar no sistema aritmético, passaram para a representação 

geométrica da situação e voltaram à sua representação aritmética. 

As alunas do grupo G4 depois de descobrirem as dimensões de um rectângulo com 10 

cm de perímetro desenharam-no e identificaram-no. Depois de terem feito isto para todos os 



rectângulos apresentados começaram a trabalhar no sistema aritmético, calculando a área de 

cada rectângulo. As alunas não apresentaram dificuldades e responderam correctamente. 

A medida que os vários grupos se envolviam na actividade referida, alguns deles 

confírmavam aspectos relacionados com as figuras que tinham desenhado, isto é verificavam 

se o perímetro era efectivamente 10 cm e, se não a tinham já representado. 

Do referido pode-se concluir que as conexões estabelecidas pelos alunos, na resolução 

desta actividade, efectuaram-se da aritmética para a geometria e tinham como intenção a 

execução da proposta de trabalho. Neste sentido, pode-se afirmar que o estabelecimento de 

conexões entre a aritmética e a geometria surgiu da necessidade de resolver uma actividade 

matemática. Para outros alunos estas conexões foram estabelecidas também com a intenção de 

confirmarem o trabalho que iam realizando. 

Outro momento onde o estabelecimento de conexões entre a geometria e a aritmética foi 

uma constante no trabalho de quase todos os alunos, ocorreu na resolução da actividade "A 

moldura". Veja-se, por exemplo, o trabalho realizado por alguns alunos quando da resolução 

da questão número cinco dessa actividade onde eram pedidas expressões que permitissem 

determinar o número de quadrados unitários da moldura de um quadrado de lado seis. Os 

alunos já sabiam, através da resposta dada à questão anterior, que a moldura desse quadrado, 

tinha 20 quadrados unitários. 

O António o Tito e o Guilherme, que trabalharam em grupo nesta actividade, 

escreveram as expressões "6 x 6 - 4 x 4" e "36 - 16" e explicitaram o recurso ao cálculo da 

diferença entre as áreas de dois quadrados ao responderem por escrito: "Eu fiz o seis vezes 

seis da área da figura e [depois fiz] a área de dentro do quadrado da figura e depois com os 

resultados [das] áreas das figuras fiz uma conta de menos e fiquei com o resultado das áreas". 

Para representar a moldura os alunos pintaram o quadrado 6x6 e riscaram o quadrado 4x4 que 

estava inscrito no primeiro, como se pode observar no registo escrito entregue pelos alunos 

(figura N.4): 

Figura IV.4 
Resposta do António, Tito e Guilherme i questão 5 de "A moldura". 

As alunas do grupo G2 e do grupo G6 que trabalharam juntas nesta actividade, 



escreveram a expressão "6 x 6 - 16" e justificaram-na por escrito do seguinte modo: "1" - 
Metemos 6 x 6, porque sabemos que 6 x 6 = 36; 2" - Ao 6 x 6 tirámos 16, porque dentro da 

moldura há 16 quadrados e obtivemos os 20." Para obterem as expressões apresentadas, as 

alunas fbndamentaram-se no modo como tinham representado a moldura e contaram o 

número de quadrados unitários de cada quadrado (figura IV.5). 

Figura IV.5 
Parte da resposta do grupo G2 e G6 a questão 5 de "A moldura". 

Embora as expressões apresentadas pelos dois grupos referidos sejam idênticas, 

verificou-se que o primeiro recorreu ao cálculo das áreas, enquanto o segundo efectuou a 

contagem do número de quadrados unitários de cada um dos dois quadrados representados. 

Contudo o modo como estes dois grupos representaram a moldura foi o mesmo, pois os 

alunos pintaram o quadrado 6x6 e depois riscaram (com cores diferentes) o quadrado 4x4, que 

estava inscrito no primeiro. 

Também, se pode observar no modo como estes dois grupos explicitararn por escrito os 

processos utilizados (Fig. IV.4 e Fig. IV.5), que para estes alunos não bastava responder a uma 

questão, era necessário fazê-lo compreendendo. Neste sentido, pode afirmar-se que as 

conexões efectuadas pelos alunos nesta actividade foram facilitadoras da compreensão. 

Parece-me também que o carácter geométrico desta actividade faciiitou o estabelecimento de 

conexões, embora tal não fizesse parte das tradições matemáticas destes alunos. 

O grupo G4 escreveu duas expressões numéricas, "5 + 5 + 5 + 5'' e "(6 + 4) + (6 + 4)", 

tendo como suporte a decomposição da moldura em grupos de determinado número de 

quadrados que estavam pintados com cores diferentes (figura IV.6). 

i 

Figura IV.6 
Parte da resposta do grupo G4 a questão 5 de "A moldura". 



A Isa e a N e  o primeiro grupo que respondeu a esta questão, tinha pintado o quadrado 

6x6 e riscado o quadrado 4x4 que estava inscrito no primeiro, obtendo assim a moldura. 

Como se pode observar, no seguinte episódio, a expressão apresentada pelas alunas "6 x 6 - 4 

x 4" traduzia o modo, como tinham obtido a moldura: 

N> - Professora, pode vir aqui? 
Eu - Já está? 
Isa - Nós escrevemos 6 x 6 - 4 x 4, pode ser? - 
Eu - Expliquem-me como pensaram? - 
@ - 6 x 6 é o quadrado grande. 
a- É o quê? 
Isa - É a área do quadrado grande. - 

- Está [bem]. E 4 x 4 representa o quê? 
Isa - É este pequeno, e se fizermos o grande menos o pequeno dá a moldura. - 

Foram várias as expressões apresentadas pelos alunos, na resolução desta questão. Para 

além das referidas surgiram ainda duas expressões diferentes: "6 + 6 + 6 + 6 - 4" e "4 + 4 + 4 

+ 4 + 4" que resultaram da decomposição da moldura num determinado número de quadrados 

unitários. Nesta questão, os alunos em geral, voltaram a desenhar o quadrado 6x6 e a 

respectiva moldura e pintaram-na (estes procedimentos já tinham sido realizados na primeira 

e terceira questão, da mesma actividade) e só depois escreviam as expressões numéricas, que 

estavam de acordo com o modo como tinham pintado a moldura. Surgiram assim expressões 

diferentes associadas a diferentes representações da mesma moldura. 

Sintetizando, os alunos apoiaram-se na representação da figura para: (i) explicar o 

recurso h diferença entre a área dos dois quadrados; (3) efectuar a contagem do número de 

quadrados unitários desses quadrados e (iii) explicar a decomposição da moldura num 

determinado número de quadrados unitários. Para estes alunos o estabelecimento de conexões 

entre a geometria e a aritmética parece ter resultado da necessidade de confirmar os processos 

utilizados e de fazerem matemática compreendendo. Assim, as conexões matemáticas 

tornavam-se facilitadoras da compreensão e as representações externas utilizadas pelos alunos 

exprimiam o seu modo de pensar. 

Outro momento da actividade que tenho vindo a analisar, particularmente rico em 

conexões entre a geometria e a aritmética, verificou-se no trabalho efectuado pelo grupo G4, 

quando da resolução da última questão onde era pedida uma expressão que permitisse 

determinar o número de quadrados unitários da moldura de um quadrado m. Este grupo 

apresentou vários processos e as alunas atribuíram as suas próprias designações aos processos 

que utilizaram "só numérico", "geométrico" e "geométrico com cálculos mais difíceis". 

No que designaram de processo "só numérico", as alunas partiram da contagem do 

número de quadrados unitários da moldura de vários quadrados (3x3,4x4, ..., 12x12). Depois 

escreveram e analisaram as expressões que permitiam indicar esse número de quadrados 
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unitários, para as molduras dos quadrados, 3x3, ..., 7x7, e deduziram a expressão "(n - 1) x 4". 

Este processo de resolução revelou uma certa abstracção, pois as alunas através da análise de 

casos concretos (quadrados de dimensões: 3x3, 4x4, ..., 7x7) deduziram a expressão que 

permitia determinar o número de quadrados unitários de um quadrado nxn (figura IV.7). 

- & m = _ L Z h - g  K!t z-45%$ c.& -- -- 
-- - - -  

Figura IV.7 
Processo "só numérico". 

No segundo processo que designaram de "geométrico" as alunas chegaram à mesma 

expressão numérica, mas através da decomposição do número de quadrados da moldura, de 

vários quadrados. Primeiro, o grupo representou as várias moldwas e depois registou as 

expressões que traduziam o modo como tinham decomposto essas molduras, como se pode 

observar de seguida no trabalho escrito apresentado pelas alunas (figura IV.8). 

Figura IV.8 
Processo "geométrico". 



No terceiro processo, "geométrico com cálculos mais difíceis", as alunas recorreram ao 

desenho de vários quadrados com as respectivas molduras e ao cálculo do número de 

quadrados de cada moldura, através da diferença entre duas áreas, tendo chegado à expressão: 

"moldura = área total - interior". Neste processo de resolução as alunas trabalharam no 

sistema geométrico, traduzindo depois as informações obtidas para o sistema aritmético. 

Convém referir que a expressão obtida era diferente da que as alunas tinham obtido nos dois 

processos anteriores e traduzia o modo como o grupo tinha pintado as molduras dos vários 

quadrados (figura IV.9). 

Figura IV.9 
Processo "geométrico com cálculos mais dificeis". 

Os vários processos descritos anteriormente evidenciam traduções entre dois sistemas 

de representação, o geométrico e o aritmético. O grupo apresentou fàcilidade na execução dos 

mesmos. As alunas efectuaram transformações dentro de um determinado sistema de 

representação, obtendo informação que depois traduziam para o outro sistema de 

representação. Estas traduções, entre os dois sistemas de representação, foram mais visíveis 

nos trabalhos escritos relacionados com os dois últimos processos. Contudo no primeiro 

processo de resolução, as alunas também representaram os quadrados e só depois contaram o 

número de quadrados unitários de cada moldura, mas essa representação não foi entregue 

pelas alunas, porque se calhar não a consideraram relevante para ser inserida num processo, 

que designaram de "só numérico". 

Pelo referido pode-se concluir que nesta actividade as alunas estabeleceram conexões 

entre a geometria e a aritmética tendo prevalecido as que partiam da geometria para a 

aritmética Os processos utilizados por este grupo revelam também uma certa abstracção, pois 

as alunas trabalharam com quadrados com dimensões concretas e depois generalizaram as 

conclusões obtidas para um quadrado nxn. 

Da análise do trabalho efectuado, pelo grupo, parece poder-se também salientar que as 
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alunas estabeleceram conexões com a intenção de fazerem matemática compreendendo e de 

confirmarem os processos utilizados. Esta intenção foi observada durante a execução do 

trabalho realizado pelo grupo, na aula e nos registos escritos entregues pelas alunas e que já 

apresentei anteriormente. Convém também fiisar que a iniciativa do estabelecimento de 

conexões partia sempre da Alda. 

Conexões entre representações de um conceito matemático 

De seguida, vou analisar o trabalho efectuado pelos alunos, na resolução da Última 

actividade de conexão de carácter geométrico, "Investigando triângulos com canetas de 

feltro", com a intenção de caracterizar as conexões matemáticas estabelecidas pelos alunos em 

actividades deste tipo. Devo salientar que esta actividade era diferente das outras de carácter 

geométrico analisadas anteriormente, pois os alunos precisavam de material para a resolver. 

Na aula anterior àquela em que foi realizada essa actividade tinha sido pedido pelo 

professor que os alunos levassem várias canetas de feltro iguais ou fósforos ou palitos do 

mesmo comprimento para construirem triângulos. No início da actividade, os alunos não 

compreenderam porque era exigido que aquele material fosse igual mas, quando começaram a 

construir os triângulos unindo as canetas e palitos (nenhum aluno levou fósforos) de modo a 

formarem os lados dessa figura, os motivos para essa exigência tornaram-se claros. Os alunos 

verificaram que se utilizassem canetas. diferentes e palitos de diferentes comprimentos ou se 

incorporassem na construção canetas e palitos em simultâneo, não podiam dizer qual era o 

perímetro do triângulo construído. Isto é, os alunos não conseguiam dizer que um triângulo 

assim construído tinha de perúnetro um determinado número de canetas ou de palitos, pois 

não existia uma relação visível, para os alunos, entre o comprimento de caneta diferentes e o 

de um palito, sendo assim impossível definir uma unidade de comprimento. 

Os alunos iniciaram esta actividade de carácter geométrico com a representação da 

situação, recorrendo ao material que dispunham. Os grupos constituídos pelos alunos: Tito, 

António, João, Hugo e Miguel; Catarina, Vanessa e Tânia; Lídia e Júlia utilizaram as canetas 

de feltro, único material que tinham para construir os triângulos. Estes alunos depois de 

construírem um determinado triângulo disseram que não dava bem para juntar as canetas, isto 

é, quando as tampas das canetas não se tocavam completamente os alunos tinham dificuldade 

em compreender se o triângulo em causa se podia, ou não, construir. Nessa situação os alunos 

pediram o apoio de um dos professores e em grupo analisou-se a possibilidade de construção 

do triângulo em causa. De um modo geral, os alunos concluíram que, quando as tampas das 

canetas não se afàstam muito, o triângulo representado podia ser construído. Para 

representarem os triângulos construídos estes alunos tomaram para o comprimento da caneta 



um comprimento inferior ao real de modo a conseguirem desenhar, na folha, os triângulos que 

tinham construído. 

O Tito, o António, o João, o Hugo e o Miguel para além de terem desenhado triângulos, 

em que os lados tinham comprimentos inferiores aos dos construídos com as canetas de feltro, 

desenharam os lados dos triângulos com uma certa espessura (excepto o do triângulo 

construído com 3 canetas, em que os lados foram desenhados como segmentos de recta) e 

cada representação da caneta era espaçada das outras (excepto no caso do triângulo construido 

com 3 canetas), tal como se pode observar de seguida (figura IV. 1 O). 

Figura IV. 10 
Representação dos triângulos construídos pelo Tito, António, João, Hugo e Miguel. 

O modo como este grupo representou os triângulos construídos evidencia a diferença entre os 

perímetros dos vários triângulos e o material que tinha sido utilizado para essa construção, 

excepto para o caso do triângulo construído com 3 canetas. O fácto dos alunos no caso do 

triângulo com 3 canetas terem junto as representações de cada caneta, não é de estranhar, pois 

se os alunos não o tivessem feito deixava de ser visível o vértice do triângulo, como um ponto 

resultante da intersecção de dois dos seus lados e este aspecto parecia fkxr  parte da 

representação interna de triângulo, destes alunos. Do referido pode concluir-se que os alunos 

tinham o conceito de triângulo e conseguiram ainda desenvolver metodologias para lidar com 

as imperfeições do material utilizado. 

O grupo G6 que tinha outro material alternativo, palitos, não optou pelas canetas de 

feltro, pois verificou que estas dificultavam a representação da situação. Depois de 

construírem os triângulos, estes alunos colaram os palitos de modo a representarem as 

construções efectuadas. 

O modo como os vários alunos desenharam os triângulos que tinham construidos foi da 

iniciativa destes, nenhum dos professores Ihes fez sugestões. 

As dificuldades que os alunos mostraram quando da construção dos triângulos, com 
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canetas de feltro, parece revelar que eles possuíam um conceito de triângulo mais exigente, 

mais abstracto do que aquele que era permitido com a utilização desse material. Note-se 

também que os alunos não conheciam o artefacto matemático - desigualdade triangular - 

que poderia ajudá-los a averiguar da possibilidade de construção de um determinado 

triângulo. Voltando ao material utilizado, parece-me poder concluir que as canetas de feltro 

não foram um instrumento de trabalho adequado para aos conhecimentos de geometria destes 

alunos. O que parece reforçar esta ideia é o facto de os alunos que tinham outro material 

alternativo, palitos, optaram por utilizá-lo. Os palitos pareciam ser mais adequados à 

representação interna de triângulo destes alunos, pois permitiam obter uma certa linearidade 

nos lados dos triângulos e a união de dois palitos não estava muito afastada da representação 

de um vértice de um triângulo. O facto das tampas das canetas não se unirem num ponto, tal 

como acontecia com os lados de um triângulo fornecia uma representação muito grosseira do 

conceito de triângulo daqueles alunos. 

Os alunos contornaram o problema da má adequação do material - canetas de feltro - 

ao representarem, no desenho, uma caneta por uma representação semelhante ou por um 

segmento de recta com um comprimento inferior ao desta. Por vezes esse comprimento 

variava, isto é, no desenho de um determinado triângulo os comprimentos associados à 

representação de canetas iguais não eram constantes. Este facto parece não ter importunado o 

trabalho dos alunos, pois eles já tinham averiguado, por construção, que esse triângulo com 

um determinado perímetro existia. Nenhum aluno, quando da construção, ou do desenho de 

um triângulo esteve preocupado com a amplitude dos ângulos internos dessa figura 

geométrica e daí, nalguns casos terem surgido comprimentos diferentes associados à 

representação de canetas iguais. 

A segunda tarefa da mesma actividade, pedia para os alunos descobrirem outros 

triângulos diferentes do primeiro construido, mas com o mesmo perímetro. Verificou-se que 

os alunos ou não responderam a segunda tarefa, ou a resposta foi sempre negativa. No caso 

dos alunos que responderam negativamente não parece ter havido persistência na busca de 

uma solução, pois fizeram apenas uma tentativa de construção e, não obtendo sucesso, 

conclujram logo que não existia nenhum triângulo diferente do primeiro que tinham 

construído na primeira tarefa. Os triângulos construídos na primeira tarefa desta actividade, 

eram isósceles (os que tinham perímetro 5 e 7) e equiláteros (os que tinham perímetro 3 e 6), 

nenhum dos triângulos era escaleno. O facto de os alunos estarem habituados a uma 

determinada representação externa de um triângulo parece ter condicionado o trabalho dos 

mesmos na segunda tarefa desta actividade, isto é, a construção de outros triângulos com o 

mesmo perímetro dos da primeira tareh. Depois de, na primeira tarefa, terem construído um 



triângulo com um determinado perimetro (número de palitos ou de canetas), que era sempre 

isósceles ou equilátero, os alunos não manifestaram muito empenho numa segunda tentativa 

de construção. Talvez tal fàcto se deva a que o triângulo escaleno não fazia parte do conjunto 

de representações externas que os alunos tinham dessa figura geométrica. Por outro lado eles 

já tinham construido na primeira tarefa desta actividade um triângulo (não escaleno) com o 

perímetro pedido, quando tal era possível e por isso não estavam preocupados em encontrar 

mais soluções para a mesma questão. 

O facto da representação externa de triângulo escaleno não fazer parte do conjunto de 

representações externas do conceito de triângulo, como já referi para além de ter 

condicionado o trabalho destes alunos parece também revelar que eles não tinham disponíveis 

as representações externas do conceito de triângulo que tinham sido abordadas em aulas 

anteriores àquela onde foi realizada a actividade em questão. 

O relato do trabalho efectuado pelos alunos na resolução desta actividade, mostra que 

estabeleceram conexões entre as suas representações internas de triângulo e as representações 

externas do mesmo conceito matemático, motivados pela intenção de executarem uma 

proposta de trabalho. 

Conexões entre processos de resolução 

Nalgumas situações, alguns alunos recorriam ao trabalho que tinham efectuado em 

tarefbs anteriores da mesma actividade. Os alunos respondiam a uma questão tendo como 

referência, ou a resposta dada a uma pergunta anterior, ou alguns dos processos de resolução 

utilizados noutras questões. Depois de, lerem em grupo, uma das questões da actividade que 

estavam a realizar, alguns alunos sugeriam que poderiam aproveitar resultados obtidos 

noutras tarefas da mesma actividade ou processos de resolução efectuados anteriormente. 

Assim, a análise dessa questão era realizada a partir de algo concreto que os alunos já tinham 

trabalhado noutras t a r eh  da actividade em causa. Isto é, os alunos estabeleciam conexões 

entre processos de resolução. 

Um momento onde alguns alunos efectuaram conexões entre processos de resolução, foi 

na resolução da sétima questão da actividade "A moldura" onde era pedido o número de 

quadrados do interior de urna moldura com 28 quadrados unitários. Os alunos do grupo G2 e 

do grupo G6, que nesta actividade trabalharam juntos, verificaram que o quadrado com que 

tinha trabalhado inicialmente tinha 20 quadrados unitários na moldura e aumentaram duas 

quadrículas ao lado desse quadrado justificando, por escrito: "Reparámos no quadrado que 

tinhamos feito antes, um quadrado 6x6, de moldura 20, e então fnemos um com mais 2x2". 

Os alunos iniciaram a resolução desta questão depois de analisarem o trabalho realizado em 
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outra tarefa da mesma proposta de trabalho. Estes alunos estabeleceram conexões com a 

intenção de executarem a proposta de trabalho. 

Houve momentos das actividades dos alunos, em que o estabelecimento de conexões foi 

realizado individualmente por uma aluna, a Alda, e não constituiu um processo de trabalho 

comum a todo o grupo (a Alda e a Isabel formavam o grupo G4). Esta aluna para resolver 

uma determinada questão partia da reflexão sobre o trabalho que tinha realizado 

anteriormente noutras tarefas da mesma actividade. Na resolução da s&ima questão da 

actividade "A moldura" onde era pedido o número de quadrados do interior de uma moldura 

com 28 quadrados unitários, a Alda depois de, por sugestão minha, ter analisado as 

expressões numéricas, que permitiam obter o número de quadrados unitários da moldura de 

vários quadrados estabeleceu a relação entre o número de quadrados da moldura de um 

quadrado 8x8 e as dimensões desse quadrado: 

Eu - No primeiro quadrado que desenharam, 6x6, qual foi a expressão que vos 
permitiu achar o número de quadrados unitários da moldura? 
Alda - Foi 5 + 5 + 5 + 5. (marcando na moldura cada grupo de 5 quadrados 
unitários). 
Eu - Se fosse um quadrado 7x7 como seria a expressão para o número de - 
quadrados unitários da moldura? 
m - 6 + 6 + 6 + 6 .  
Eu - Dá 28 quadrados na moldura? 
Alda - Não. Dá 24! Ah! Já sei, é 8x8 porque 7 + 7 + 7 + 7 é igual a 4 x 7 é igual a 
28. 

As expressões referidas pela aluna, no diálogo anterior, ("6 + 6 + 6 +6" e"5 + +5 +5 +5") 

foram obtidas pelo mesmo processo que ela tinha utilizado para escrever a expressão "5 + 5 + 
5 + 5", que traduzia o número de quadrados unitários da moldura de um quadrado de lado 

seis, isto é para responder à quinta questão da mesma actividade. As expressões eram somas 

de quatro parcelas iguais e cada parcela correspondia a dimensão do quadrado, em causa, 

subtraída de uma unidade. 

Esta foi a única aluna que nesta questão, além de ter fundamentado parte da sua resposta 

na representação geométrica da situação, analisou e interpretou as expressões numéricas 

referentes ao número de quadrados unitários da moldura de vários quadrados. Partindo dessa 

análise a Alda conseguiu explicitar a relação entre a medida do lado de um quadrado 8x8 e o 

número de quadrados unitários da sua moldura. O seu trabalho revelava uma análise 

cuidadosa dos processos efectuados e o estabelecimento de conexões entre processos de 

resolução. Embora estivesse implícito no seu trabalho um objectivo de execução, ela 

preocupava-se essencialmente com a compreensão da situação e a clarificação dos raciocínios 

utilizados. Esta clarificação revelava uma preocupação de carácter individual que convém 

focar, pois a aluna tentava explicitar, por escrito, todos os processos utilizados com a intenção 



de me mostrar o raciocínio que tinha seguido. Esta parece ter sido uma maneira de a aluna 

manter o seu estatuto. A Alda tinha orgulho em ser a melhor aluna, na disciplina de 

Matemática. Os processos de resolução utilizados pela aluna, eram em geral diferentes dos 

utilizados pelos outros alunos e o professor valorizava-os quando referia "estão a ver como a 

Alda fez" ou, "Vamos ouvir o que a Alda tem para dizer". 

Os processos utilizados por alguns alunos na resolução da actividade, "Vamos 

investigar" e na resolução da sétima questão da actividade "A moldura", também revelaram o 

estabelecimento de conexões entre processos de resolução. Esses processos apresentaram um 

carácter repetitivo, isto é, os alunos iniciavam a actividade efectuando, um ou mais 

procedimentos, que depois nas tarefhs seguintes, da mesma proposta de trabalho, repetiam, na 

mesma sequência. Esta repetição parecia dar segurança ao trabalho que os alunos iam 

efectuando. Vejamos, mais concretamente em que consistia esta repetição sequencial de 

procedimentos: 

Na resolução da actividade ''Vamos investigar" onde era pedido para indicar dos 

rectângulos com um determinado perímetro aquele que tinha maior área, independentemente 

das diferenças entre os processos utilizados pelos grupos G2 e G4 é de salientar o carácter 

repetitivo do trabalho realizado. Depois de realizarem uma experiência, os alunos realizaram 

outras seguindo, de um modo gerai, os procedimentos efectuados na primeira. As alunas do 

grupo G2 depois de desenharem um rectângulo calculavam, na máquina de calcular a sua 

área, confirmavam que o seu perímetro era 10 crn e depois repetiam os mesmos 

procedimentos para o próximo rectângulo que desenhavam. As alunas do grupo G4 depois de 

descobrirem as dimensões de um rectângulo de perímetro 10 cm desenhavam-no e 

identificavam-no. Depois de terem vários rectângulos representados as alunas voltaram ao 

primeiro rectângulo e calcularam as respectivas áreas. 

Na sétima questão da actividade "A moldura" onde era pedido o número de quadrados 

do interior de urna moldura com 28 quadrados unitários, os alunos do grupo G1 e o 

Guilherme, que nesta actividade trabalharam juntos, desenharam um quadrado, com mais uma 

quadrícula de lado que o inicial e contaram o número de quadrados da sua moldura. Os alunos 

repetiram este procedimento, até obterem um quadrado cuja moldura tivesse 28 quadrados 

unitários. 

Sin tese 

Pelo referido pode afírrnar-se que, quando se tratavam de actividades de carácter 

geométrico, os alunos começavam sempre por se concentrar na representação da situação, em 

causa. Começavam por esclarecer as dúvidas que tinham em relação a alguns aspectos 



específicos dessa representação e depois passavam à sua concretização, utilizando o material 

que dispunham, ou desenhando figuras geométricas. 

Os processos utilizados pelos alunos em actividades de carácter geométrico, onde não 

utilizaram materiais evidenciaram o trabalho em dois sistemas de representação, o geométrico 

e o aritmético. Os alunos efectuaram traduções de um sistema para o outro utilizando 

representações que revelavam o estabelecimento de conexões entre a geometria e a aritmética. 

O fàcto de começarem a trabalhar num sistema de representação não os impediu de passarem 

posteriormente para outro, traduzindo as informações obtidas. Carreira (1 993) já tinha focado 

este aspecto, referindo-se porém a um grupo etário diferente do deste estudo, quando do seu 

trabalho de investigação efectuado num contexto de aplicações e modelação. 

Para além destas conexões entre a geometria e a aritmética observei também conexões 

entre representações de um conceito matemático e conexões entre processos de resoiução. As 

primeiras - conexões entre a geometria e a aritmética - foram observadas nas resoluções das 

actividades de conexão de carácter geométrico onde os alunos não utilizaram materiais e 

foram uma constante no trabalho de quase todos os alunos. Verifiquei que, na maioria das 

situações os alunos partiam da geometria para a aritmética, como já referi, o que de certo 

modo estava relacionado com o carácter geométrico das actividades propostas. 

O segundo tipo - conexões entre representações de um conceito matemático - foi 

identificado apenas na actividade de conexão de carácter geométrico onde os alunos 

utilizaram materiais, mais concretamente nessa actividade, os alunos estabeleceram conexões 

entre as suas representações internas do conceito de triângulo e as representações externas do 

mesmo. Embora a actividade em questão, tivesse sido a única que os alunos resolveram 

utilizando materiais, o facto de todos os alunos terem estabelecido conexões entre 

representações internas de um conceito matemático (triângulo) e as suas representações 

externas caracterizou esta actividade de carácter geométrico. Alguns grupos de alunos tinham 

apenas um tipo de material, enquanto outros tinham dois tipos diferentes de material. O facto 

de terem adoptado, quando possível, por um desses materiais e de terem apresentado 

dificuldades na representação de triângulos, quando tal opção não foi possível parece revelar 

o estabelecimento de conexões entre a representação interna de um conceito matemático 

(triângulo) e a sua representação externa. Nesta situação o estabelecimento de conexões 

emergiu da intenção de resolver uma actividade matemática recorrendo a materiais e por outro 

lado revelou que os conhecimentos de geometria destes alunos eram mais abstractos, mais 

avançados, do que aqueles que eram possíveis de representar utilizando algum do material 

disponível. 

O terceiro tipo - conexões entre processos de resolução - foi observado 



essencialmente no trabalho realizado pela Alda, embora tenham ocorrido alguns momentos 

em que outros alunos também estabeleceram este tipo de conexões. Nalgumas situações, o 

facto de alguns alunos terem estabelecido conexões entre processos de resolução fez com que 

o trabalho realizado pelos mesmos apresentasse um carácter repetitivo, que ihes parecia dar 

segurança à medida que iam avançando na resolução dessas propostas de trabalho. 

O estabelecimento de conexões, por iniciativa dos alunos, revelou a intenção de 

executar uma determinada actividade proposta por um professor. Contudo, para alguns alunos 

não era suficiente chegar a uma resposta, mas tinham de fazê-lo compreendendo. Neste 

sentido as conexões matemáticas tornavam-se facilitadoras da compreensão. Outros alunos 

estabeleceram conexões com a intenção de confirmarem o trabalho realizado, para além do 

objectivo de execução e de compreensão. 

Houve apenas uma aluna, a Alda e o grupo G4 a que ela pertencia, que estabeleceram 

conexões em todas as actividades de conexão de carácter geométrico. Importa também referir 

que no trabalho de grupo era a Alda que tomava a iniciativa do estabelecimento de conexões. 

É também de realçar que as intenções com que a Alda estabelecia conexões, revelavam a 

necessidade de ir k n d o  compreendendo, estabelecendo relações e confirmando os seus 

processos de resolução. Para esta aluna parece também ter sido um meio pelo qual ela 

promovia o seu estatuto de boa aluna. 



Neste capítulo começo por apresentar de forma resumida os objectivos do estudo e as 

questões a que me propus responder. Depois sintetizo de forma abreviada os resultados 

obtidos a partir da análise dos dados e discuto esses resultados à luz dos princípios teóricos 

que serviram de base a esta investigação, procurando responder às questões iniciais. 

Por fim, irei referir as limitações que reconheço neste trabalho e sugerir possíveis 

implicações que possam decorrer do estudo aqui apresentado, levantando algumas questões 

que podem fornecer sugestões para futuras investigações, terminando por estabelecer algumas 

recomendações que se reportam ao cenário da prática matemática escolar. 

Objectivos e questões do estudo 

Este estudo desenvolveu-se numa turma de um 5" ano de escolaridade. Observei a 

prática matemática escolar daquela turma, de Fevereiro a Junho de 1998, e propus actividades 

de aplicação, investigação e modelação matemática que denominei de actividades de conexão. 

Tendo como suporte este cenário educativo pretendi, por um lado, compreender como se pode 

desenvolver uma prática de ensino assente em actividades de conexão e, por outro, 

caracterizar os processos utilizados pelos alunos quando desenvolvem actividades que 

pressupõem a utilização de vários sistemas de representação e o estabelecimento de conexões 

matemáticas. 

Assim, propus-me estudar as seguintes questões: 

1 - Como se processa a inserção de actividades de conexão numa prática matemática 

escolar usual? 

2 - Como se caracterizam os processos utilizados pelos alunos na resolução de 

actividades de conexão? 

Como é que os alunos exploram problemas utilizando diversos tipos de 

representações? 

Como se caracterizam as conexões matemáticas estabelecidas pelos 

alunos? 

Quais as intenções dos alunos quando estabelecem conexões 

matemáticas? 



V.l- Inserção de actividades de conexão na prática de ensino 

O contexto didáctico, em que decorreu este estudo incorporou actividades de conexão. 

Os alunos resolveram em pequenos grupos essas actividades que constituíam meios pelos 

quais eles poderiam construir e salientar conexões entre temas matemáticos e entre a 

matemática e a realidade. Estas actividades foram propostas por mim e intercalavam as 

actividades habituais na prática matemática escolar da turma estudada. 

Designei por actividades usuais as actividades de conexão que se encontravam dentro 

da tradição da prática matemática escolar usual da turma e, por actividades diferenciadas as 

que se encontravam fora dessa tradição. 

Observei que, antes de iniciarem uma das actividades inseridas no novo c&io 

pedagógico, os alunos tentavam clarificar a nova situação pedagógica e compreender, quer o 

significado de termos, quer de conceitos matemáticos que surgiam nos enunciados das 

propostas de trabalho. Portanto, o primeiro contacto dos alunos com uma determinada 

actividade de conexão confluiu em momentos de clarificação social e cognitiva da nova 

situação pedagógica. Nas aulas onde os alunos resolveram actividades propostas pelos 

professor, de um modo geral, actividades de resolução de problemas, apenas se verificavam 

momentos de clarificação cognitiva, isto é, os alunos tentavam esclarecer as dúvidas 

relacionadas com aspectos matemáticos que surgiam após a leitura dos enunciados, pois era 

claro para eles o que o professor pretendia ao propor determinada tarefa. 

A comunidade escolar usual tinha sido alterada pela minha participação e, por isso, para 

estes alunos era necessário que as normas de füncionamento fossem esclarecidas para 

poderem começar a trabalhar nas actividades propostas por mim. Depois de os alunos terem 

percebido quais eram as minhas intenções com determinada actividade, passaram a 

questionar-me acerca de termos e conceitos matemáticos que surgiam nos enunciados das 

propostas de trabalho. Estes momentos de construção de significados intersubjectivamente 

partilhados foram ricos em termos de aprendizagem, pois o professor e eu tentámos que os 

alunos estabelecessem conexões, quer com conceitos matemáticos já estudados, quer com 

conhecimentos da vida real. Embora a maioria dos alunos não tenha estabelecido 

imediatamente estas conexões, porque os conceitos matemáticos estavam esquecidos, ou 

porque o seu vocabulário do dia a dia não incluía determinados termos, em grande grupo o 

professor e eu relembrámos esses conceitos e explorámos as suas relações com os conceitos 

presentes nos enunciados das propostas de trabalho. Portanto, nestas situações os alunos 

activaram conceitos matemáticos que estavam esquecidos e relacionaram-nos com outros 
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conceitos. Para além da aprendizagem de conceitos matemáticos os alunos também 

aprenderam vocabulário do dia a dia. 

Parece-me poder concluir que, embora este primeiro contacto dos alunos com 

actividades de conexão tenha trazido uma certa imprevisibilidade &s aulas de Matemática, eles 

proporcionaram momentos ricos em aprendizagem. Esta imprevisibilidade é considerada 

como um obstáculo, do ponto de vista dos alunos, a realização de actividades de resolução de 

problemas, de aplicação e de modelação matemática na prática de ensino (Blum e Niss, 1991). 

Assumi-la como uma característica própria das aulas em que se realizam estas actividades 

pode contribuir para ultrapassar esse obstáculo, pois à partida é assinalada uma das diferenças 

destas actividades em relação às actividades habituais na prática matemática escolar. 

V.2 - Processos utilizados pelos alunos 

Ao longo deste estudo observei que os alunos para resolverem actividades de conexão 

recorriam por vezes a processos que faziam parte da sua tradição matemática escolar anterior 

e que por isso designei de processos tradicionais. 

Quando as actividades de conexão tinham um carácter geométrico os processos 

utilizados pela maioria dos alunos fundamentaram-se no estabelecimento de conexões 

matemáticas. 

Processos tradicionais 

As actividades usuais propostas foram resolvidas pelos alunos através de cálculos. Devo 

referir que o carácter aritmético destas actividades não implicava exclusivamente a utilização 

de procedimentos algorítmicos usuais. Numa delas, por exemplo, os alunos poderiam ter 

recomdo à representação simbólica, como era sugerido no enunciado, mas tal não aconteceu. 

Numa outra actividade, os alunos poderiam ter relacionado as respostas dadas às várias 

questões, mas isso também não foi observado nos seus trabalhos. 

O recurso a cálculos foi também observado na resolução de actividades diferenciadas. 

Numa dessas actividades, de carácter aritmético, os alunos não analisaram nem os dados, nem 

a resposta dada li actividade que se referia a uma situação que não era plausível (um menino 

tinha corrido 23 quilómetros em 15 minutos). Isto parece ter acontecido porque não era 

habitual o professor propor actividades cujos dados fornecidos não fossem credíveis, não 

sendo por isso usual os alunos analisarem os mesmos em relação a esse aspecto. Os alunos 
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consideraram pois esta actividade como uma actividade idêntica a outras, que apenas requeria 

o conhecimento dos algoritmos que a permitissem resolver. 

Quando os alunos considerados mais fiacos na disciplina de Matemática apresentaram 

dificuldades na resolução de actividades diferenciadas, quer de carácter aritmético, quer de 

carácter geométrico, também recorreram exclusivamente a cálculos. Para responderem a uma 

dessas actividades alguns desses alunos trabalharam apenas no sistema aritmético, 

desprezando o seu carácter geométrico. Esses alunos valorizaram o aspecto numkrico dessa 

questão, preocupando-se em escrever uma expressão numérica e desprezando o fàcto dessa 

expressão ter de traduzir o modo como obtinham quadrados unitários de uma moldura 

quadrangular. Alguns dos alunos que não conseguiram ultrapassar as dificuldades encontradas 

na resolução dessa questão (mesmo depois do apoio dos professores) recorreram ao cálculo 

para escreverem expressões que não faziam qualquer sentido face à questão colocada. Noutra 

actividade, um grupo de alunos que apresentava dificuldades na disciplina de Matemática, não 

seguiu o processo explicitado por uma aluna (como fizeram os restantes) e preferiu efectuar 

cálculos que não &iam qualquer sentido fàce à proposta de trabalho. 

Os alunos, de um modo geral, realizaram correctamente os cálculos, as dúvidas que 

surgiam a este nível eram esclarecidas dentro do grupo e era raro os alunos pedirem apoio a 

um dos professores. Quando tal acontecia era apenas para confirmar o resultado obtido ou 

mostrar que o grupo já tinha terminado a actividade proposta. Os vários grupos nunca 

confirmavam, por outro processo, o trabalho que tinham efectuado, isto é, não apresentavam 

uma resolução alternativa. O recurso ao cálculo parecia ser suficiente para garantir o sucesso 

da resposta dada pelos alunos. 

As representações externas utilizadas pelos alunos para resolverem as actividades onde 

recorreram exclusivamente a cálculos não diferiram muito de grupo para grupo e estavam 

apenas inseridas no sistema aritmético. Os alunos trabalharam apenas neste sistema de 

representação, efectuando transformações dentro do mesmo. Após a leitura do enunciado 

traduziam-no em algoritmos que Ihes eram familiares - os algoritmos das quatro operações 

numéricas introduzidas no 1" ciclo do ensino básico e depois efectuavam os algoritmos das 

operações em causa, ou recorriam ao cálculo mental. Apenas alguns alunos enriqueceram 

esses registos com a explicitação dos algoritmos utilizados e a relação de cada resultado 

obtido com a actividade que estavam a realizar. Para esses alunos era importante fazerem 

matemática, compreendendo e explicitando os processos utilizados. 

Os alunos, por vezes, associavam uma actividade matemática à realização de um 

determinado procedimento. Ao nível do 1" ciclo do ensino básico, muitas das actividades 



matemáticas realizadas pelos alunos estão associadas à realização de um único procedimento, 

parecendo assim natural eles terem feito essa associação. Numa primeira fase de resolução de 

uma das actividades diferenciadas de carácter aritmético, os alunos pensaram que tinham 

terminado a resolução da mesma ao descobrirem o significado de um termo (octogenário) que 

surgia no enunciado. Também, numa primeira tentativa de resolução de uma actividade 

diferenciada de carácter geométrico, alguns alunos depois de desenharem dois ou três 

rectângulos, pensaram que a actividade estava concluída. Esta atitude dos alunos pode ter 

estado associada ao facto de estarem a resolver actividades distintas do usual. Era a primeira 

vez que os aiunos estavam envolvidos numa actividade deste tipo, que deixava ao seu critério 

a decisão do que devia ser feito. Tal como referiram Lerman (1996) e Ponte e Matos (1996), 

os alunos de um modo geral apresentam dificuldades quando se envolvem em actividades de 

investigação. Muitas vezes estas dificuldades fiincionam como obstáculos A realização de 

investigações matemáticas na prática matemática escolar, mas parece-me tal como McLachlan 

e D. Ryan (1994) afirmaram, que os alunos precisam de tempo para investigar, para se 

adaptarem às actividades de investigação. Os alunos envolvidos neste estudo levaram algum 

tempo a ultrapassar as dificuldades iniciais encontradas na resolução da actividade de 

investigação matemática, mas depois continuaram o trabalho de investigação e a maioria E-10 

com sucesso. 

O facto de os alunos executarem correctamente um determinado procedimento, não por 

tê-lo compreendido, mas apenas por esse ser o meio usual de o efectuarem, foi observado 

numa situação pontual de carácter geométrico. Os alunos colocaram correctamente, no 

"mesmo plano", o material que estavam a utilizar para construir triângulos, porque era assim 

que estavam habituados a representar figuras geométricas planas, embora ainda não tivessem 

o conceito de "plano". O conceito matemático de "plano" não faz parte do programa de 

Matemática do Soano de escolaridade e é-lhe dada pouca atenção nos anteriores, mas penso 

que ele pode ser explorado, através de exemplos concretos, à medida que surja nas actividades 

propostas aos alunos. Tal como este conceito, outros poderão ser introduzidos e explorados a 

medida que se tomem necessários para a actividade matemática a desenvolver pelos alunos. 

Tal como Blum e Niss (1991) salientaram, embora não se referindo aos programas de 

Matemática portugueses, parece-me que os conteúdos matemáticos contemplados nos 

programas do ensino básico são os necessários para toda a actividade matemática, incluindo 

aplicação, investigação e modelação matemática. Contudo, assim como estes autores 

defendem, considero que pode ser alterada a ênfase colocada em diferentes elementos desses 

conteúdos e novos ingredientes podem ser incluídos. 



Numa situação pontual, a primeira tentativa de resolução de uma questão, a maioria dos 

alunos tentou transformar a actividade numa que lhes fosse familiar, substituindo uma 

quantidade desconhecida (número de quilos de laranjas) por números inteiros para 

posteriormente utilizarem os seus processos tradicionais de resolução, nomeadamente o 

recurso ao cálculo. Os alunos só chegaram ao modelo P = q x P* (P* representa o preço de 

um quilo de laranjas, q a quantidade de quilos de laranjas e P o preço total) com o apoio dos 

professores. Parece-me que isto sucedeu porque na prática matemática escolar anterior, as 

noções matemáticas de proporcionalidade expressas neste tipo de problema e o fàcto de urn 

mesmo modelo poder representar situações diferentes não são assuntos tratados pelos alunos. 

Esta afirmaação é consistente com as reflexões de Blomhoj (1993) no âmbito do ensino 

tradicional na Dinamarca, quando refere que a maioria dos alunos resolve problemas deste 

tipo a partir da compreensão do contexto ou através de regras rnnemónicas, mas sem 

trabalharem as noções matemáticas presentes no mesmo, nem admitirem que um determinado 

modelo pode representar situações diferentes. Considero ser possível e aconselhável explorar 

estas noções matemáticas, logo que seja proposto que os alunos utilizem ou construam 

modelos do tipo referido. Parece-me também importante que os alunos compreendam que o 

mesmo modelo pode representar situações distintas. 

Depois de tudo o que foi referido parece-me ser pertinente que um professor averigue 

quais são os processos de resolução tradicionais de uma comunidade escolar pois estes 

influenciam as metodologias utilizadas pelos alunos na resolução de actividades de conexão e 

podem inibir o estabelecimento de conexões. Para contrariar esta situação parece-me 

conveniente (i) os alunos começarem, logo no início do 5" ano de escolaridade, a tratar os 

temas matemáticos em conexão uns com os outros e com a realidade e (ii) a resolverem 

actividades matemáticas onde essas conexões sejam visíveis. 

Processos envolvendo o estabelecimento de conexões matemáticas 

Os alunos nunca estabeleceram conexões matemáticas na resolução de actividades de 

carácter aritmético. O fàcto de os alunos estarem habituados a resolver problemas com dados 

credíveis, apenas com uma solução, parece ter sido um obstáculo para o estabelecimento de 

conexões. Por outro lado, a linguagem matemática utilizada no enunciado de algumas 

actividades não era a habitual na prática matemática escolar destes alunos, não favorecendo 

assim o estabelecimento de conexões entre ideias associadas ao mesmo conceito. 

Os alunos iniciavam as actividades diferenciadas de carácter geométrico com a 

representação da situação, desenhavam figuras geométricas planas ou utilizavam materiais 



para as representar. A maioria dos alunos trabalhou em dois sistemas de representação, o 

aritmético e o geométrico, efectuando conexões entre a aritmética e a geometria. Numa das 

actividades, as conexões estabelecidas pelos alunos partiram da aritmética e tinham como 

objectivo principal a execução de uma proposta de trabalho. Para alguns alunos, estas 

conexões foram estabelecidas também com a intenção de confirmarem o trabalho que iam 

realizando. Na resolução de outra actividade, as conexões partiam da geometria e tinham 

como objectivo principal a compreensão da situação proposta. Embora a maioria dos alunos 

tenha estabelecido conexões entre a aritmética e a geometria, estas foram uma constante no 

trabalho de um dos grupos, revelando a intenção de &r matemática compreendendo e 

confimando os processos utilizados. Numa outra actividade, os alunos trabalharam 

essencialmente no sistema geométrico, só utilizaram o sistema aritmético, para contar o 

número de canetas de feltro ou palitos que deveriam utilizar para construir um triângulo com 

um determinado perímetro. 

Concluindo, o estabelecimento de conexões entre a geometria e a aritmética emergiu da 

intenção de resolver actividades de conexão de carhcter geométrico que exigiam que se 

trabalhasse nos dois sistemas de representação e, para alguns alunos tinha também o objectivo 

de confirmar os processos utilizados. Assim, nas resoluções dos alunos, as várias 

representações externas oscilavam entre os dois sistemas de representação e uma tinha a 

intenção de confirmar a outra. Isto é, tratavam-se de representações externas equivalentes, em 

sistemas de representação distintos. 

Os alunos estabeleceram conexões entre representações internas e representações 

externas de um conceito (triângulo) na resolução de uma actividade diferenciada de carácter 

geométrico. Estas conexões resultaram da intenção de resolver uma actividade matemática 

utilizando materiais. O facto de todos os alunos terem estabelecido este tipo de conexões 

caracterizou esta actividade de carácter geométrico, a única onde os alunos utilizaram 

materiais. Nesta situação, o estabelecimento de conexões revelou que o pensamento 

geométrico destes alunos era mais avançado do que aquele que Ihes era permitido representar 

utilizando algum do material disponível. As representações internas, dado o seu carácter de 

inobserváveis (Lesh e outros, 1987) foram inferidas através do trabalho dos alunos com o 

material disponível e através das suas vozes. 

Alguns alunos estabeleceram conexões entre processos de resolução. Este tipo de 

conexões foi observado pontualmente no trabalho de alguns grupos e com maior incidência 

nos trabalhos efectuados por uma aluna. Esses alunos, para realizarem uma determinada tarefit 

de uma proposta de trabalho, partiam da análise dos processos utilizados anteriormente na 



resolução de outras tarefàs da mesma actividade e dos resultados obtidos nessas resoluções. 

Assim, o início da resolução dessa tarefa partia de algo concreto já realizado anteriormente. 

Neste sentido, o estabelecimento de conexões facilitava a compreensão da situação. Este tipo 

de conexões foi observado na resolução de duas actividades diferenciadas de carácter 

geométrico, uma, tratava-se de uma actividade de modelação matemática e a outra de uma 

actividade de investigação matemática. O facto de alguns alunos terem estabelecido conexões 

entre processos de resolução, conferiu ao trabalho apresentado um carácter repetitivo, pois os 

alunos começavam a actividade efectuando um ou mais procedimentos que, nas tarefàs 

seguintes da mesma proposta de trabalho, repetiam na mesma sequência. Esta repetição de 

procedimentos para além de promover a compreensão parecia também dar segurança ao 

trabalho que os alunos iam efectuando. Estas conclusões vão ao encontro das reflexões de 

Matos e Carreira (1994) quando se referiram, em particular, A natureza iterativa dos processos 

de modelação dos ahmos. 

As afurmações anteriores reforçam a perspectiva defendida pelo NCTM (1991) de que a 

resolução de problemas e a modelação, de entre outras actividades matemáticas promovidas 

através da exploração de representações por parte dos alunos, parece fornecer uma boa 

abordagem para que os alunos estabeleçam conexões matemáticas. 

V.3 - Considerações finais 

Este estudo desenvolveu-se num cenário educativo, que envolveu actividades de 

aplicação, investigação e modelação matemática. Por um lado, pretendi compreender como se 

pode desenvolver uma prática de ensino assente nestas actividades que denominei de 

actividades de conexão e por outro, caracterizar os processos utilizados pelos alunos quando 

desenvolvem actividades que pressupõem o recurso a vários sistemas de representação e o 

estabelecimento de conexões matemáticas. Reflectindo à luz dos princípios teóricos que 

serviram de suporte a este estudo, vou estabelecer algumas considerações finais acerca das 

questões que me propus responder. 

Inserção de actividades de conexão na prática de ensino 

A inserção cunicular das actividades de conexão na prática matemática escolar da turma 

aproximou-se de uma das alternativas de inserção curricular das actividades de modelação e 

aplicação matemática identificadas por Blum e Niss (1991), mais precisamente a alternativa 
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da combinação. Esta pareceu-me ser a opção mais adequada para promover a integração de 

actividades de conexão numa prática matemática escolar usual, contudo apresentou algumas 

limitações. Essas limitações estiveram associadas à escolha das actividades a propor. Tal 

como é habitual neste tipo de inserção curricular, a matemática envolvida nas actividades 

propostas é ensinada previamente, o que limitou a escolha das mesmas. Contudo, parece-me 

ser possível realizar actividades de conexão num 5" ano de escolaridade sem que seja 

necessário alterar os conteúdos programáticos. 

De um modo geral os alunos adaptaram-se bem ao modo como se processou a 

integração das actividades de conexão na sua prática matemática escolar. Houve apenas uma 

actividade que não era familiar aos alunos e cujo enunciado não fornecia linhas orientadoras 

para a sua resolução onde os alunos ficaram, num primeiro momento, perdidos sem saber 

como iniciar a proposta de trabalho. Parece-me assim importante que quando se propõem 

actividades diferenciadas sejam dadas algumas referências para a sua resolução, pois o hcto 

de os alunos se sentirem perdidos numa primeira tentativa de resolução parece desmotivá-10s 

e deixar os seus processos de resolução a depender exclusivamente de factores exteriores. 

A medida que o estudo ia decorrendo, os alunos compreenderam que essas actividades 

eram diferentes das que estavam habituados a resolver, pois eram mais morosas, eram 

resolvidas em pequenos grupos e exigiam processos de resolução diversificados. Esta 

diferença fez com que antes de começarem a resolução de uma actividade de conexão, os 

alunos iniciassem uma fase de clarificação social e cognitiva da nova situação pedagógica. 

Caracterização dos processos utilizados pelos alunos 

De seguida apresento alguns traços que caracterizaram os processos usados pelos alunos 

para resolverem actividades de conexão e algumas conclusões que resultam da análise dos 

mesmos: 

As representações externas utilizadas pelos alunos são um espelho dos seus processos 

de resolução. 

Os alunos recorrem aos seus processos tradicionais de resolução: (i) para resolverem 

actividades usuais de carácter aritmético, mesmo quando os enunciados das mesmas 

sugerem outros processos de resolução e (ii) com a intenção de ultrapassarem as 

dificuldades apresentadas numa primeira tentativa de resolução de actividades 

diferenciadas. Propor actividades de conexão e discutir os processos de resolução que 

vão surgindo pode contribuir para ultrapassar esta situação e criar uma nova tradição 

matemática. 
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Os primeiros momentos de contacto dos alunos com actividades de conexão podem ser 

utilizados pelo professor para, em grande grupo, promover o estabelecimento de 

conexões. 

*As conexões matemáticas estão associadas ao acto de construir e utilizar várias 

representações de ideias matemáticas e de efectuar traduções entre diferentes sistemas 

de representação. Posso assim reforçar a ideia de que as actividades matemáticas que 

promovem a exploração de representações pelos alunos fornecem uma boa abordagem 

para que estes estabeleçam conexões matemáticas. O fàcto desta exploração ser apenas 

sugerida nos enunciados dessas actividades mas não ser obrigatória para a resolução das 

mesmas, parece levar os alunos a refugiarem-se nos seus processos tradicionais de 

resolução, trabalhando apenas num determinado sistema de representação, nunca 

estabelecendo conexões matemáticas. Considero assim ser importante que os alunos 

resolvam actividades que impliquem o recurso a mais do que um sistema de 

representação. 

O estabelecimento de conexões na resolução de actividades diferenciadas de carácter 

geométrico fhcilita a compreensão da situação na sua globalidade e a confirmação dos 

processos de resolução. 

@A geometria é um campo promissor para o estabelecimento de conexões, talvez 

porque, devido à sua natureza, permite o desenvolvimento de múltiplas representações, 

promovendo assim o estabelecimento de conexões e possibilitando estabelecer uma 

nova tradição matemática. Já a aritmética parece constituir uma área mais fechada a esta 

nova tradição, devido à sua tradição algorítmica Parece-me importante que, sempre que 

possível, a aritmética seja explorada em conexão com a geometria. 

O recurso a materiais fàvorece o estabelecimento de conexões entre as representações 

de um determinado conceito matemático e tal permite ao professor averiguar as 

representações que os alunos possuem desse conceito. 

Os alunos mais fiacos manifestam dificuldades em estabelecer conexões matemáticas, 

mas conseguem-no com o apoio dos colegas ou dos professores. Estas dificuldades 

parecem-me naturais, pois para estabelecerem conexões os alunos devem possuir 

diversas representações correctas e fortemente ligadas de um conceito matemático. Por 
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outro lado, uma vez que o estabelecimento de conexões promove a aprendizagem da 

matemática, todos os alunos devem ter a possibilidade de fazer a sua aprendizagem 

neste contexto. Assim, parece-me ser aconselhável que as actividades de conexão a 

propor numa mesma aula possam ser diferentes, estando em causa os mesmos conceitos 

matemáticos, mas com grau de exigência diversificado. 

.Na resolução de actividades de conexão mostraram-se essenciais as interacções entre 

professores e alunos e entre alunos. Estas actividades promovem. a comunicação 

matemática e esta favorece o estabelecimento de conexões matemáticas. É assim 

essencial que estas actividades sejam trabalhadas em grupo. Neste contexto de 

aprendizagem matemática parece-me também importante que os alunos &am pequenos 

relatórios escritos à medida que desenvolvem uma determinada actividade de conexão. 

Por um lado, esses registos facilitam a passagem de uma representação para outra, 

promovendo o estabelecimento de conexões e, por outro, são um instrumento útil para 

construir e comunicar ideias matemáticas. 

V.4 - Limitações e implicações do estudo 

De seguida apresento algumas das limitações que reconheço neste estudo, levanto 

algumas questões que podem fornecer pistas para futuras investigações e refiro algumas 

implicações didácticas que emanam dos resultados do mesmo. 

Após terminar este estudo, tomou-se evidente a infiuência dos métodos tradicionais na 

resolução de actividades de conexão. Dai que teria sido útil ter efectuado a recolha de dados 

em dois momentos diferentes, um no 5" ano (como ocorreu) e outro no ano seguinte. Isto para 

se compreender se os processos tradicionais utilizados pelos alunos na sua prática matemática 

escolar se tinha alterado depois de terem desenvolvido actividades de conexão. 

Este estudo foi uma experiência gratificante para mim e permitiu abrir os meus 

horizontes, essencialmente acerca da multiplicidade de actividades matemáticas que os alunos 

podem resolver na aula de Matemática e que são facilitadoras do estabelecimento de conexões 

matemáticas. 

Uma vez que este estudo não abrangeu actividades que permitissem o estabelecimento 

de conexões entre a Matemática e outras disciplinas, seria interessante caracterizar as 

conexões matemáticas estabelecidas pelos alunos num ambiente interdisciplinar. Em relaqão a 
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este aspecto levante-se outra questão. Como conciliar actividades interdisciplinares com os 

conteúdos programáticos? 

Embora, o professor da turma não tenha participado na elaboração das actividades de 

conexão propostas por mim mostrou interesse em realizá-las em anos futuros e em investigar 

actividades da mesma natureza, possíveis de realizar num 6" ano de escolaridade. Contudo 

parece-me que há ainda necessidade de explorar modos de motivar os professores de 

Matemática a realizarem actividades de conexão com os seus alunos. 

Na resolução das actividades propostas, os alunos trabalharam em pequenos grupos. O 

único critério utilizado na formação dos grupos foi a proximidade dos seus elementos. Os 

grupos apresentaram características diferentes que se reflectiram na resolução das propostas 

de trabalho e conduziram a resoluções diferentes. Num dos grupos não existiu trabalho em 

grupo. Noutro grupo, formado por alunas com muita dificuldade na Matemática, a resolução 

das propostas de trabalho dependeu quase exclusivamente do apoio dos professores. O único 

grupo onde se observou o estabelecimento de conexões, em todas as actividades de conexão 

de carácter geométrico propostas, foi aquele de que fazia parte a aluna com mais apetência 

para a Matemática daquela turma. Seria interessante perceber as influências na aprendizagem 

matemática das interacções entre alunos que privilegiam processos diferentes na resolução de 

actividades de conexão. Como é que a formação de grupos pode influenciar metodologias de 

trabalho relacionadas com actividades de conexão matemática? 

Embora eu tenha tentado, após entregar os trabalhos escritos corrigidos, discutir erros e 

reflectir sobre os vários processos de resolução, considero que os alunos poderiam ter 

beneficiado de uma discussão entre grupos. Em estudos futuros será conveniente pensar no 

modo e no momento em que poderiam acontecer essas discussões. 

A medida que fui procedendo à recolha de dados fui-me questionando acerca de outros 

aspectos. Como se pode avaliar o trabalho dos alunos quando estes se envolvem em 

actividades que promovem a utilização de múltiplas representações e o estabelecimento de 

conexões? 

As implicações que entendo poderem recorrer deste estudo são de dois níveis. Por um 

lado, a necessidade de serem investigadas, durante um período de tempo mais longo, as 

influências de actividades de conexão na aprendizagem da Matemática. 

Por outro lado, ao nível da prática matemática escolar, as conclusões do estudo parecem 

apontar para: 

A viabilidade de integrar actividades de conexão na prática de ensino de um Soano de 

escolaridade, desde que sejam fornecidas aos alunos algumas pistas para a sua 

resolução. 



A necessidade de diversificar o grau de exigência das actividades de conexão a propor 

numa mesma aula. 

A necessidade de propor actividades de conexão que proporcionem o estabelecimento 

de conexões através do recurso explícito a múltiplas representações. 

A importância da comunicação matemática quando os alunos realizam actividades de 

conexão. 

A facilidade que os alunos mostram no estabelecimento de conexões quando realizam 

actividades de conexão de carácter geométrico. 

Neste sentido, parece-me que saí reforçada a ideia das conexões matemáticas como um 

instrumento útil na educação matemática dos nossos alunos. 
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ANEXOS 



Anexo 1 
Calendarização das aulas da turma 

1 - Quarta - 4 de Fevereiro - Actividades da página 93 do livro - escrita de expressões 
numéricas. 

2 - Quinta - 5 de Fevereiro - Correcção da ficha sumativa. 
3 - Sexta - 6 de fevereiro - Actividade "Vamos investigar". 
4 - Segunda - 9 de Fevereiro - Resolução de problemas através de expressões numéricas. 
* Quarta - 1 1 de Fevereiro 
5 - Quinta - 12 de Fevereiro - Problemas: expressões numéricas e propriedades. 
* Sexta - 13 de Fevereiro 
6 - Segunda - 16 de Fevereiro - Entrega e análise do trabalho "Vamos investigar". Início da 

actividade "A moldura". 
7 - Quarta - 18 de Fevereiro - "A moldura" (2" aula). 
8 - Quinta - 19 de Fevereiro - Especial calculadora 3 da pag.96 do livro - uso do factor 

constante. "A moldura" 
* Sexta - 20 de Fevereiro 
9 - Segunda - 2 de Março - Potências. 
10 - Segunda - 9 de Março - Divisão. 
11 - Quinta - 12 de Março - Estimativas (com a divisão). 
* Sexta - 13 de Março 
12 - Segunda - 16 de Março - "O problema do octogenário" 
13 - Quarta - 18 de Março - Continuação da actividade "O problema do octogenário". 

Identidade fundamental da divisão inteira. 
14 - Segunda - 23 de Março - Especial problemas da pag.108 do livro. 
15 - Quinta - 26 de Março - Correcção do trabalho de casa. 
16 - Quarta - 1 de Abril - Entrega e correcção da ficha sumativa. (TPC - "A corrida do João"). 
17 - Quinta - 2 de Abril - Análise da actividade "A corrida do João". Resolução de "O 

problema das laranjas" 
18 - Segunda - 21 de Abril - Critérios de divisibilidade por 0,l; 0,Ol; 0,001 ; 10;100 e 1000. 
19 - Quarta - 22 de Abril - Tabelas de fiequência e fiequência absoluta. 
20 - Quinta - 23 de Abril - Exercícios. Pictogramas. 
21 - Sexta - 24 de Abril - Exercícios. Diagrama de barras. 
22 - Segunda - 27 de Abril - Gráfico de barras. 
23 - Quarta - 29 de Abril - Trabalho de grupo. 
24 - Quinta - 30 de Abril - Tratamento de dados. 
25 - Quarta - 6 de Maio - Exercícios. 
26 - Segunda - 25 de Maio - Exercícios de revisão: múltiplos, divisores e expressões 

numéricas. 
* Quarta - 27 de Maio 
27 - Quinta - 28 de Maio - Entrega e correcção da ficha sumativa. Actividade 4 da página 160 

do livro, triângulos, comprimento dos lados e amplitude dos ângulos. 
28 - Sexta - 29 de Maio - Classificação de triângulos. 
29 - Segunda - 1 de Junho - "Investigando triângulos com canetas de feltro" 
* Quarta - 3 de Junho 
30 - Quinta - 4 de Junho - Unidades de volume do sistema métrico decimal. Unidades de 

capacidade. 
* Sexta - 5 de Junho 
3 1 - Segunda - 15 de Junho - Exercícios da página 177 do livro. Cálculo do volume do cubo e 

do paralelepípedo. 
* Quarta - 17 de Junho 



32 - Quinta - 18 de Junho - Introdução às fiacç6es. "O Tonecas". 
33 - Sexta - 19 de Junho - Problemas com fracções. 
* Segunda - 22 de Junho 
34 - Quarta - 24 de Junho - Auto-avaliação (último dia de aulas). 

* Estas aulas não foram obsemadas. 



Anexo 2 
Actividades de conexão propostas 

Vamos investigar 
1 - Considera o seguinte rectângulo e indica a sua área e o seu perímetro 

2 - Dos rectângulos de perímetro igual ao do rectângulo anterior descobre o que tem maior 
área. 
Explica como procedeste. 

A moldura 
1 - Desenha no teu caderno quadriculado um quadrado 6x6. 
2 - Qual o número de quadrados unitários da tua figura? 
3 - Pinta a moldura do teu quadrado. 
4 - Qual o número de quadrados unitários da tua moldura? 
5 - Tenta escrever expressões que te permitam indicar o número de quadrados unitários da tua 

moldura. Explica como procedeste. 
6 - Pensa agora num quadrado, sem moldura, com 44 quadrados unitários. Quantos quadrados 

serão necessários para k e r e s  a moldura dessa figura? Explica como procedeste. 
7 - Se tiveres uma moldura com 28 quadrados unitários quantos quadrados precisas para 

preencher o seu interior? Explica como pensaste. 
8 - Se tiveres um quadrado nxn consegues arranjar uma expressão que te indique o número de 

quadrados que vais pintar na a sua moldura? Tenta escrever essa expressão. Explica 
como procedeste para chegar a essa expressão. 

O problema do octogenário 
Um octogenário brincando com uma máquina de calcular, que a sua bisneta adolescente 

lhe deu, descobriu que a diferença entre os cubos dos algarismos da sua idade era igual ao 
quadrado da idade da sua bisneta. Tenta descobrir a idade que eles tinham. 

A corrida do João 
O João correu 23 Km em 15 minutos, quantos quilómetros correu ele em 5 minutos? 

O problema das laranias 
A Joana foi ajudar a mãe a fazer as compras para a semana comprou cinco quilos de 

laranjas e pagou 475$00. A Joana só se lembrava que do dinheiro que levava lhe tinha 
sobrado 25$00 e que cada quilo de laranjas lhe tinha custado quase 150$00. 
1 - Que dinheiro levava a Joana para comprar laranjas? 
2 - Ajuda a Joana a descobrir quanto tinha custado cada quilo de laranjas. 
3 - Achas que a Joana apresentou uma boa estimativa do preço do quilo de laranjas? Justifica 

a tua resposta. 
4 - Se a Joana tivesse comprado três quilos de laranjas quanto é que ela teria de pagar? 
5 - Se a Joana tivesse comprado oito quilos de laranjas quanto é que ela teria de pagar? 
6 - Explica como é que procedias se quiseres saber quanto é que a Joana pagaria por 

determinada quantidade, em quilos, dessas laranjas. 



Investigando triângulos com canetas de feltro 
Coloca as tuas canetas de feltro (iguais) na tua carteira e tenta responder às seguintes 

questões. 
Primeiro pega em três canetas de feltro. Questões: 

1- Consegues formar um triângulo colocando as três canetas, extremidade com extremidade, 
no mesmo plano? 

2 - Podes formar um triângulo diferente do anterior? 
3 - Como classificas o(s) triângulo(s) que obtiveste? 
Agora pega em quatro canetas e responde às mesmas questões. 
Depois repete com cinco canetas, seis canetas e sete canetas. 

O Tonecas 
Num concurso de T.V. o Tonecas obteve como prérnio de vitória uma viagem ao Brasil, para 
conhecer o modo como vivia uma tribo índia Chegado à floresta Amazónia fez uma primeira 
descoberta interessante e curiosa "Grande Espírito da Floresta7', o feiticeiro, ensinava os 
jovens da tribo através de histórias que lhes contava e de problemas que Ihes colocava. 
Naquela dia, o problema posto pelo feiticeiro era o seguinte: "na minha cabana há dezoito 
objectos muito valiosos. Quando eu for ter com os espíritos da floresta, o chefe ficará com a 
terça parte, o grupo de anciãos ficará com metade da quantidade com que o chefe ficou. Os 
restantes objectos serão distribuídos pelas maiores famílias da tribo. Então, quantos objectos 
serão distribuídos para estes Últimos?'' 

Admirado, observou que os jovens manuseavam uns pauzinhos de diferentes tamanhos, 
seguindo as indicações do velho feiticeiro. Depois de algum tempo, um deles levantou o braço 
e deu a resposta Qual seria? 




