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Resumo 

 

 

O presente estudo propõe-se a ampliar o conhecimento sobre o modo como os 

professores do 2.º ciclo do ensino básico integram as calculadoras nas suas práticas de 

ensino e também saber de que forma é que a formação contínua pode ajudá-los a 

reflectir sobre as suas concepções e práticas neste campo. O estudo enquadra-se no 

Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores do 2.º ciclo, 

constituindo uma experiência de formação. A metodologia é de natureza qualitativa e 

interpretativa e envolve três estudos de caso com recolha de dados por observação 

participante nas sessões de formação conjuntas e nas sessões de supervisão e em 

entrevistas.  

A análise dos dados indica que uma das professoras é muito favorável ao uso da 

calculadora na sala de aula, embora sublinhe que esse uso deve ser criterioso, e tem uma 

prática concordante com as suas concepções. Outra professora mostra-se também 

favorável ao uso da calculadora na aula, mas não o tem feito nos últimos anos, desde 

que está na sua escola actual. Finalmente, a terceira professora põe grandes reservas em 

relação ao uso deste instrumento e só o usa na fase final do 6.º ano, quando prepara os 

seus alunos para as provas de aferição. Os resultados mostram que existe uma forte 

relação entre a perspectiva do ensino da Matemática e a forma como a calculadora é 

usada pelas professoras estudadas. As sessões de formação, baseadas na partilha e 

discussão contribuíram para que as professores reflectissem sobre as suas práticas e as 

questionassem. No entanto verifica-se que a formação, só por si, parece não provocar 

grandes alterações nas práticas lectivas nem nas concepções profundas sobre a 

utilização da calculadora, apesar de se constatar o surgimento de algumas dúvidas na 

professora que se mostra mais adversa ao seu uso. A avaliar pela experiência de duas 

das professoras envolvidas no estudo, nota-se a falta de uma dinâmica colaborativa nas 

respectivas escolas. Por isso, a formação de professores deve apostar no reforço deste 

aspecto. 

 
 
Palavras-chave: Matemática, calculadoras, concepções e práticas, formação e 
desenvolvimento profissional. 
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Abstract 

 

 

 This study aimed at expanding the knowledge of how elementary school 

teachers (teaching grades 5 and 6) integrate calculators in their professional practice and 

also know how teacher education may help them reflect on their conceptions and 

practices in this field. The study is in line with continuing education programs for of 

mathematics teachers at elementary school, providing a teacher education experience. 

The methodology is qualitative and interpretive and involves three case studies with 

data collection by participant observation in joint teacher education sessions and 

supervision sessions and in interviews.  

 Data analysis indicates that one of the teachers is very favourable to use the 

calculator in the classroom, while stressing that such use should be made with caution, 

and has a practice consistent with their conceptions. Another teacher was favourable to 

use the calculator in the classroom too, but has not used it in recent years, since she is in 

her current school. Finally, the third teacher puts great reservations about the use of this 

instrument and only the uses it the final stages of grade 6, when preparing their students 

for the national tests. The results show that there is a strong relationship between the 

perspectives of teaching of mathematics and how the calculator is used by the teachers 

studied. The teacher education sessions, based on sharing and discussing contributed to 

teachers to reflect and question their practices. However, it appears that teacher 

education by itself does not cause major changes in teaching practices or in deep ideas 

on using the calculator, although some doubts seemed to emerge in the teacher that is 

more adverse to its use. Judging by the experience of two teachers involved in the study, 

there is a lack of a collaborative dynamic in their schools. Therefore, teacher education 

should focus on strengthening this aspect. 

 

 

 

Keywords: mathematics, calculators, concepts and practices, training and professional 

development. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

Introdução 

 

 

 

Neste capítulo apresento as motivações que levaram à realização deste estudo e 

refiro diversos aspectos que justificam a sua importância. Indico, também, os objectivos 

e questões de investigação e o contexto no qual o mesmo se enquadra. 

 

1.1. Motivações para o estudo 

 

As transformações rápidas que têm ocorrido na sociedade nas últimas décadas 

lançam sérios desafios aos professores. A evolução tecnológica trouxe consigo o uso da 

calculadora nas mais variadas práticas sociais e isso fez dela um instrumento de uso 

corrente na sociedade em geral. No entanto, a sua utilização em sala de aula é um 

assunto que suscita controvérsias. Na verdade, as mudanças nas práticas de ensino estão 

sujeitas a um certo número de condições e de constrangimentos particulares. Por isso, 

certas transformações sociais, apesar de já bem interiorizadas pela sociedade, não 

conseguem entrar facilmente na sala de aula. É o que se passa com o uso da calculadora.  

Como professora, sempre tive algumas dúvidas sobre as reais potencialidades da 

calculadora, mas o facto de ser um tema tão controverso na sociedade despertou o meu 

interesse. Na minha prática lectiva, utilizei-a algumas vezes com os meus alunos, 

principalmente para verificação de cálculos e como auxiliar da resolução de problemas 

(em especial os que envolviam números grandes). Apenas uma ou outra vez a usei como 

auxiliar na descoberta de regularidades e na introdução de novos conceitos (neste último 

caso, por não saber como o fazer). Ao longo dos últimos anos o meu interesse por este 

tema levou-me a abandonar algumas das minhas reservas relativamente ao uso da 

calculadora nos primeiros ciclos de ensino. A sua utilização como ferramenta 
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pedagógica nas suas variadas vertentes tem sido uma descoberta contínua nos últimos 

anos de trabalho.  

Actualmente, como formadora de professores no Programa de Formação 

Contínua em Matemática para professores de 1.º e 2.º ciclos, considero importante 

conhecer o que pensam e como agem os professores em relação ao uso da calculadora 

na sala de aula. Pareceu-me apropriado delinear um plano de formação que contemple 

esta ferramenta pedagógica de maneira a levar os professores a reflectirem sobre as suas 

práticas, para poderem utilizar metodologias de ensino que eventualmente empreguem 

esta ferramenta sem, no entanto, prejudicarem o desenvolvimento do raciocínio 

matemático e as competências de cálculo dos seus alunos.  

Só há inovação no sistema educativo se houver um esforço de qualificação dos 

professores, o que passa, certamente, por uma reorganização da formação de 

professores, quer a nível da construção de programas de formação, quer a nível da 

organização e gestão desta formação. Dada a natureza das funções que actualmente 

desempenho, sinto a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento da 

investigação nesta área, procurando que este estudo possa ampliar o conhecimento sobre 

a formação de professores e a compreensão dos mecanismos associados ao 

desenvolvimento profissional, em especial no que se refere à introdução de 

instrumentos tecnológicos como a calculadora nas práticas de ensino e aprendizagem. 

 

1.2. Objectivos e questões da investigação 

 

Este estudo aborda o uso da calculadora e a formação contínua de professores do 

ensino básico. Tem por base um módulo de uma acção de formação realizada no âmbito 

do Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores dos 1.º e 2.º ciclos 

do ensino básico e insere-se na área de investigação das concepções e práticas lectivas 

dos professores relativamente ao uso da calculadora. Tem como objectivo compreender 

de que forma é que a formação contínua pode ajudar os professores a reflectir sobre as 

suas concepções e práticas sobre o uso deste instrumento no ensino da Matemática.  

Centrado na prática profissional dos professores, o estudo pretende ajudar um 

grupo restrito de professores a reflectir sobre as suas práticas e a assumir a necessidade 

de eventuais mudanças. São questões de investigação: 
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• Quais as concepções que os professores têm sobre o uso da 
calculadora? Pensam que deve ser usada pelos alunos sempre ou 
apenas em algumas situações? Deve ser usada pelos alunos com que 
objectivos? Deve ser usada com que cuidados? 

• Que perspectivas de ordem curricular, sobre a Matemática ou sobre a 
aprendizagem parecem influenciar de modo mais decisivo as 
concepções dos professores sobre o uso da calculadora? 

• Que dificuldades e dilemas revelam os professores relativamente à 
sua utilização? 

•  De que modo os professores tiram partido das oportunidades que a 
formação contínua lhes proporciona para reflectirem sobre as suas 
concepções e práticas relativas ao uso da calculadora? 

 

1.3. Contexto do estudo 

 

A formação de professores não se faz no vazio. A forma mais adequada de 

pensar as necessidades de formação é inseri-la numa estratégia de melhoria da qualidade 

da educação, tendo por base outros estudos já desenvolvidos dentro do mesmo tema. 

A evolução tecnológica põe à disposição dos professores novas ferramentas de 

que eles podem tirar partido. O programa oficial da disciplina de Matemática faz 

algumas referências ao uso da calculadora como ferramenta de aprendizagem, 

considerando que isso pode ser útil à concretização dos objectivos gerais e específicos 

da disciplina. Desde 1991 que o recurso à calculadora no processo de ensino-

aprendizagem é contemplado no programa oficial de Matemática do 2.º ciclo do ensino 

básico. Segundo o referido programa, no domínio dos objectivos gerais, no que respeita 

às capacidades e aptidões, os alunos devem “utilizar a calculadora para explorar e 

desenvolver conceitos matemáticos, comprovar estimativas de resultados, efectuar 

cálculos morosos” (DGBES-DEB, 1991, p. 10). Na área de números e cálculo, o 

programa faz algumas apreciações ao uso da calculadora, considerando que esta para 

além de ser utilizada como auxiliar de cálculo também deve ser como instrumento de 

experimentação e pesquisa, tanto no 5.º como no 6.º ano de escolaridade. Fornece 

algumas orientações para o uso da calculadora, no sentido desta não ser usada apenas 

como instrumento de cálculo, mas também noutros domínios da actividade matemática, 

considerando que “os alunos tornam-se mais confiantes e persistentes na procura de 

estratégias.” (DGBES-DEB, 1991, p. 22) 
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Pelo seu lado, no Currículo Nacional do Ensino Básico, salienta-se igualmente a 

importância deste recurso. Segundo este documento, a competência matemática a 

desenvolver nos alunos inclui, “[a] aptidão para decidir sobre a razoabilidade de um 

resultado e de usar, consoante os casos, o cálculo mental, os algoritmos de papel e lápis 

ou os instrumentos tecnológicos” (ME-DEB, 2001, p. 57).  

O novo Programa de Matemática do Ensino Básico (ME-DGIDC, 2007) assume 

os mesmos princípios em relação à utilização da calculadora. Assim, salienta as suas 

potencialidades como instrumento de apoio a experiências matemáticas que impliquem 

resolução de problemas, tarefas de investigação, cálculos morosos e validação de 

resultados. Neste programa, a proposta de utilização da calculadora na sala de aula não é 

mais reforçada mas é mais explícita do que no programa anterior face aos objectivos 

gerais, às orientações metodológicas e aos temas a tratar. Isto é muito visível nas 

indicações metodológicas dos temas matemáticos, mais concretamente nas tarefas e 

recursos, onde se clarifica como e onde deve ser utilizada a calculadora: 

 

Elaboração e análise de estratégias de cálculo mental que auxiliam no 
desenvolvimento do sentido do número, na consolidação do significado 
das operações e no reconhecimento e aplicação das propriedades. É 
também um recurso que auxilia na validação dos procedimentos 
utilizados e no desenvolvimento da capacidade do aluno estimar 
resultados. (ME-DGIDC, 2007, p. 33) 
 
A calculadora possibilita (…) efectuar longas cadeias de cálculos, 
deixando os alunos com mais disponibilidade para a procura de relações 
e a sua representação simbólica. (idem, p. 40) 
 
A calculadora e o computador (…) permitem que os alunos se 
concentrem na escolha e justificação dos métodos a usar, na análise dos 
dados e na interpretação de resultados, libertando-os de cálculos 
morosos. (idem, p.43) 
 

Nas notas exemplificativas dos tópicos matemáticos aparecem também 

referências a exemplos concretos da utilização da calculadora no cálculo de potências, 

na exploração das várias representações de um número e nas regularidades numéricas. 

De uma forma geral, o novo programa defende a importância dos alunos serem capazes 

de usar diversos meios de cálculo, incluindo a calculadora. Deste modo, todas as 

orientações curriculares oficiais nacionais vão no sentido da utilização da calculadora 

em todos os ciclos do ensino do básico.  
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A nível internacional, o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

identifica assim as potencialidades educativas relativas ao uso da calculadora:  

 

As calculadoras permitem às crianças a exploração de idéias numéricas e 
de regularidades, a realização de experiências importantes para o 
desenvolvimento de conceitos e a investigação de aplicações realistas, ao 
mesmo tempo que colocam a ênfase nos processos de resolução de 
problemas. O uso inteligente das calculadoras pode aumentar, quer a 
qualidade do currículo, quer a qualidade da aprendizagem (NCTM, 1991, 
p. 23) 
 

Continuando na mesma linha, o documento Principles and Standards for School 

Mathematics (NCTM, 2000) admite que as calculadoras, como instrumentos 

tecnológicos, têm o potencial de permitir que todos alunos tenham um ensino adaptado 

e adequado às suas capacidades e necessidades, de modo a promover oportunidades 

significativas para que todos possam aprender Matemática e contribuir para a “obtenção 

de equidade”. Para que tal aconteça, para o NCTM, é necessário que as calculadoras 

estejam acessíveis a todos os alunos. 

A comissão de acompanhamento dos novos programas para a escola primária 

francesa elaborou um documento (MNE, 2003) que fornece orientações aos professores 

para a utilização da calculadora em sala de aula Este documento direcciona o uso da 

calculadora para quatro vertentes: (i) como instrumento de cálculo, para aligeirar os 

cálculos de um problema ou encontrar a operação que satisfaça a situação a resolver e 

também em momentos de reforço da escrita de números inteiros e decimais, da 

compreensão das operações e do domínio do cálculo; (ii) como um instrumento cujo 

funcionamento e funcionalidades se procuram gradualmente compreender; (iii) como 

suporte à exploração de fenómenos numéricos; e (iv) como fonte de problemas e 

exercícios.  

Ainda relativamente ao uso da calculadora como instrumento de cálculo, este 

documento esclarece que não é algo que deva ocorrer de forma espontânea por parte dos 

alunos, dependendo essencialmente de uma aprendizagem organizada e orientada pelo 

professor. São admitidas duas estratégias de utilização da calculadora em sala de aula. 

Num caso, as calculadoras são postas à disposição dos alunos apenas quando o 

professor julga relevante. Noutro caso, as calculadoras estão permanentemente à 

disposição dos alunos, mas o professor tem a responsabilidade de proibir a sua 

utilização em certas actividades. Ao professor cabe também a responsabilidade de 
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fornecer tarefas específicas que permitam aos alunos, mediante determinada situações, 

decidir que cálculo é mais apropriado realizar (mental, escrito, com calculadora). 

Consciente de que o uso da calculadora por parte dos alunos exige uma aprendizagem, a 

comissão adverte que é necessário conduzir o trabalho na sala em cinco direcções: (i) 

escolha do modo de cálculo mais adequado; (ii) necessidade dos alunos planificarem e 

organizarem, sempre que possível, a sequência de cálculos a efectuar, ou seja de 

anteciparem uma parte dos seus cálculos por escrito; (iii) registo progressivo dos 

cálculos realizados e dos resultados obtidos, bem como a sua interpretação no contexto 

da situação evocada; (iv) controlo dos resultados obtidos e atenção aos possíveis erros 

de introdução por teclado; e (v) no caso dos números decimais ou da divisão, saber ler e 

interpretar o que está no visor. 

Tendo presente as orientações curriculares indicadas, o modelo de formação 

onde se insere este estudo – Programa de Formação Contínua em Matemática para 

Professores do 2.º ciclo (Serrazina, Canavarro, Guerreiro, Rocha, Portela & Saramago, 

2006) – pretende construir, conjuntamente com os professores dos 1.º e 2.º ciclos, um 

percurso de reflexão sobre as práticas e as estratégias de ensino tendo em vista a 

melhoria da sua competência matemática e a construção do conhecimento profissional 

nas vertentes científica, curricular e didáctica. Visa, assim, a melhoria das práticas 

lectivas dos professores e o desenvolvimento de uma atitude positiva face à Matemática. 

Este modelo aposta no reforço do desenvolvimento profissional na perspectiva do 

conhecimento matemático que se pretende que os professores possuam para ensinar, 

permitindo que estes façam a articulação entre o currículo e a didáctica, e proporcionem 

aos alunos experiências de aprendizagem partindo da identificação das suas 

dificuldades. Procura que o professor seja capaz de abordar e articular os diversos 

conteúdos matemáticos e estes com os restantes conteúdos curriculares do ensino 

básico, investindo numa preparação/planificação, leccionação e reflexão cuidada e 

orientada. O modelo utiliza a supervisão de professores numa lógica de 

acompanhamento que contribui para que estes profissionais sejam, cada vez mais, 

capazes de reflectir sobre as suas práticas e progressivamente, sintam a reflexão como 

um exercício imprescindível para a análise dos progressos e das dificuldades sentidas 

pelos seus alunos e por si próprios, assumindo-a como condição necessária ao constante 

aperfeiçoamento das suas práticas.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

Calculadoras no ensino da Matemática 

 

 

 

Este capítulo debruça-se sobre os efeitos da calculadora no ensino-aprendizagem 

da Matemática relativamente à resolução de problemas, ao desenvolvimento do sentido 

de número, à aprendizagem dos números e operações e à atitude dos alunos face a esta 

disciplina. Apresenta ainda algumas implicações relativamente à apropriação da 

calculadora como instrumento educativo pelo professor e à mudança curricular em 

Matemática. 

 

1. Efeitos da calculadora no ensino-aprendizagem da Matemática 

 

A utilização da calculadora em sala de aula é uma das orientações metodológicas 

que mais tem dividido os professores. Geradora de algumas controvérsias e dicotomias 

entre professores, leva uns a defender acerrimamente o seu uso nos primeiros anos de 

aprendizagem como facilitadora das tarefas matemáticas, e outros a assumir-se 

declaradamente contra o seu uso, associando-a à inibição do raciocínio e à perca das 

destrezas de cálculo por parte dos alunos. A investigação em educação matemática tem 

estudado o efeito das calculadoras no processo de ensino-aprendizagem dos alunos nos 

primeiros anos de escolaridade, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento 

desta ferramenta educativa e para o aparecimento de algumas recomendações 

relativamente ao seu uso. 
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1.1. Efeitos da calculadora na capacidade de resolução de problemas dos alunos 

 

O processo educativo deve promover a aproximação da actividade matemática 

com a realidade e características dos alunos. Através da resolução de problemas os 

alunos podem contactar com situações muito próximas da realidade, atribuir-lhe 

significado e desenvolver aspectos da competência matemática importantes para a sua 

vida futura. Na tarefa matemática de resolver um problema o aluno vê-se confrontado 

com diversas formas de o fazer. A calculadora aparece assim como auxiliar à resolução 

de problemas, por isso não é de estranhar que ao longo dos anos se tenham realizado 

vários estudos para tentarem compreender quais os efeitos da calculadora na resolução 

de problemas e também noutros tópicos matemáticos. 

Dessart e Hembree (1992) analisaram 79 relatórios que descrevem e analisam 

experiências já realizadas com alunos envolvendo a calculadora. A metodologia 

utilizada nessas experiências era semelhante: a um grupo de alunos era permitido o uso 

da calculadora durante cerca de 30 dias para analisar a sua influência no cálculo, 

aquisição de conceitos e resolução de problemas; a outro grupo, no mesmo período de 

tempo, era dado um ensino para os mesmos tópicos matemáticos, mas sem acesso à 

calculadora. Estas investigações forneceram evidências que os alunos que tiveram um 

ensino com recurso às calculadoras, obtiveram melhores resultados em testes na área da 

resolução de problemas, quer utilizassem a calculadora ou não.  

Seguindo esta linha de investigação, anos mais tarde, outro estudo que também 

trouxe contributos para a compreensão do papel da calculadora na resolução de 

problemas foi realizado por Ellington (2003). A autora efectuou a análise de 54 estudos 

produzidas entre 1983 e 2002 para determinar os efeitos da calculadora no 

desenvolvimento das capacidades dos alunos. Estes estudos foram realizados em 

diversos níveis de ensino (com menor incidência nos níveis mais elementares), 

recorrendo a diversos tipos de calculadora, sendo umas vezes usada como ferramenta 

pedagógica – em que calculadora é vista como um elemento essencial para o ensino-

aprendizagem da Matemática – e outras de maneira funcional – em que a calculadora é 

usada apenas em actividades de cálculo, exercícios e verificação de resultados. Todos os 

estudos tinham a característica de ter um grupo de alunos onde havia um programa de 

intervenção, de curta ou longa duração, e outro grupo de alunos a funcionar sem acesso 

à calculadora designado de grupo de controlo. Foi analisada a influência das 

calculadoras nas capacidades dos alunos para resolver problemas, tendo em 
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consideração o número de problemas resolvidos resultantes do uso da calculadora 

(produtividade) e a capacidade de seleccionar a estratégia adequada de resolução 

(selectividade). Os resultados permitiram concluir que quando as calculadoras foram 

incluídas no ensino-aprendizagem, mas não os testes, a capacidade para seleccionar a 

estratégia adequada de resolução de problemas (selectividade) melhorou nos alunos 

estudados. Quando foi permitido o uso da calculadora no ensino-aprendizagem e nos 

testes, a capacidade resolver problemas (produtividade) dos alunos também melhorou, 

mas nestas condições não se observaram mudanças nos alunos relativamente à 

capacidade de seleccionar a estratégia mais adequada para a resolução de um problema.  

Em Portugal, Mamede (2002) realizou um trabalho de investigação com alunos 

de 4.º ano de escolaridade, tendo em vista perceber que papel os alunos atribuíam à 

calculadora, no contexto de resolução de problemas. Tratou-se de um estudo de caso de 

natureza qualitativa. Foram escolhidos, pela professora da turma onde se realizou o 

estudo, 6 alunos, ou seja 3 pares, em que um par era constituído por alunos 

considerados bons a Matemática, outro por alunos razoáveis e outro por alunos que 

revelavam dificuldades. As tarefas propostas eram de carácter exploratório e 

justificavam o uso da calculadora, no entanto não era imprescindível o seu uso para a 

execução das mesmas. Estas tarefas, de resolução de problemas, foram agrupadas pela 

autora do estudo em três categorias: (i) as que envolviam estimações; (ii) as que 

envolviam investigações numéricas; e (iii) as que envolviam a aplicação da Matemática 

à vida real. 

Nas tarefas de resolução de problemas que faziam apelo à estimação, os alunos 

com desempenhos bons e razoáveis a Matemática, utilizaram a calculadora apenas para 

verificação de resultados que tinham sido efectuados por eles por outros meios, ou então 

em situações em que se tornava difícil o cálculo mental. No par de alunos com 

dificuldades a Matemática, verificou alguma dependência em relação calculadora, o 

que, segundo a autora, “parece acontecer por estes alunos possuírem destrezas de 

cálculo, quer mental quer escrito, pouco desenvolvidas” (Mamede, 2001, p. 223). 

Quando os problemas envolviam investigações numéricas, os pares de alunos 

bons e razoáveis recorreram à calculadora para identificarem regularidades numéricas e 

fazerem generalizações. No entanto continuaram, sempre que possível a utilizar o 

cálculo mental na formulação das hipóteses e depois a verificarem na calculadora. Em 

contrapartida, os alunos com dificuldades a Matemática recorreram mais vezes à 

calculadora do que os outros pares, “o que parece dever-se à existência de grandes 
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dificuldades no cálculo e à muita insegurança a respeito destes” (Mamede, 2001, p. 

223). 

Nas tarefas em que se tratavam problemas relacionados com a aplicação da 

Matemática à vida real todos os pares utilizaram a calculadora. Os alunos bons e 

razoáveis utilizaram a calculadora para verificação dos seus cálculos e aumentaram a 

sua confiança na resolução de problemas e desenvolveram práticas de trabalho 

colaborativo. Os alunos que revelaram mais dificuldades a Matemática tiveram 

performances diferentes. O aluno que possuía algumas competências de cálculo 

conseguiu adquirir maior segurança nos seus cálculos, porque a calculadora 

permitiu-lhe ultrapassar a sua dificuldade de cálculo, e assim, passou a centra-se mais 

na definição das estratégias de resolução dos problemas. O outro aluno do par, por não 

possuir destrezas de cálculo, utilizou a calculadora de modo irreflectido e acrítico. Neste 

par o trabalho colaborativo tornou-se pouco produtivo porque não conseguiram discutir 

ideias. Relativamente ao papel da calculadora na resolução de problemas, esta 

investigação levou a autora a concluir, que: 

 

A calculadora parece ter um papel importante na resolução de problemas, 
quer no estabelecimento e implementação de estratégias de resolução, 
que implicam a definição de hipóteses e validação das mesmas, quer no 
desenvolvimento da comunicação, permitindo aos alunos clarificar, 
organizar e consolidar ideias, verbalizando os processos de resolução 
envolvidos nos seus raciocínios. (Mamede, 2002, p. 111) 

 

A utilização da calculadora foi profícua para aqueles alunos que tinham 

desenvolvido o sentido de número e destrezas de cálculo. Em contrapartida, o aluno que 

apresentou dificuldades neste domínio pareceu não conseguir aproveitar as 

potencialidades da calculadora.  

Nenhum dos estudos aqui apresentados, encontrou implicações negativas na 

capacidade dos alunos resolverem problemas pelo simples facto de utilizarem a 

calculadora. No entanto levam-nos a reflectir que para que os alunos possam tirar o 

máximo partido da utilização da calculadora na resolução de problemas, necessitam de 

possuir sentido de número e competências de cálculo que o levem a utilizar a 

calculadora de forma crítica na resolução de problemas. 
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1.2. Efeitos da calculadora no desenvolvimento do sentido de número e na 

aprendizagem dos números e operações 

 

Uma das investigações consideradas mais proeminentes neste domínio surge 

associada a um projecto desenvolvido na década de 80 em Inglaterra, intitulado CAN 

(calculator-aware number). Inicialmente envolveu 20 turmas de 15 escolas com alunos 

de 6 anos e respectivos professores. O objectivo principal deste projecto era a integração 

da máquina de calcular no ensino básico para desenvolver uma nova abordagem do 

ensino dos números. A aprendizagem do campo numérico passou a ocupar mais tempo 

curricular. O cálculo mental passou a ser desenvolvido em detrimento dos algoritmos 

tradicionais, que não eram ensinados e a calculadora passou a estar disponível para os 

alunos usarem sempre que o entendessem. Como os alunos não utilizavam os 

algoritmos tradicionais acabaram por explorar melhor os números e desenvolver 

estratégias próprias de cálculo mental. A aprendizagem estava centrada na interpretação 

da operação que era efectuada pela calculadora, sendo esta usada para exemplificar 

aspectos de uma determinada operação. Também era usada na verificação da 

equivalência de diversos cálculos, contribuindo para o desenvolvimento da estrutura dos 

números e das operações. Os alunos puderam operar com números grandes e 

exploraram muito a vertente das regularidades numéricas.  

Ruthven, Rousham e Chaplin (1997) realizaram um estudo para analisar a 

influência deste projecto a longo prazo. Examinaram três escolas intervenientes e três 

escolas não envolvidas no projecto. Os dados foram recolhidos através de gravações de 

entrevistas aos professores no final do ano, dos resultados dos exames nacionais e do 

preenchimento de um questionário, por parte dos alunos sobre aspectos relacionados 

com a sua experiência, atitudes, seguido de uma avaliação escrita dos conceitos 

numéricos. Estes autores verificaram que, em relação aos alunos, não houve qualquer 

influência significativa do uso da calculadora, para melhor ou para pior, quer em relação 

a aspectos relativos ao conceito de número, quer que tenham progredido em aspectos de 

cálculo. O que verificaram foi que devido à ênfase dada ao cálculo mental os alunos 

passaram a ver este processo como um auxiliar para os ajudar a aprender sobre os 

números. Em termos de cálculo mental, segundo Ruthven (1998), cerca de 38% dos 

alunos que participaram no projecto adquiriram um melhor cálculo mental e 

conseguiram resolver com facilidade os problemas sem necessidade de recorrer à 

calculadora ou ao papel, enquanto que os alunos que não participaram no projecto 
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apenas 19% o conseguia fazer. Também verificou que os alunos do projecto CAN 

usavam a calculadora de forma crítica, auto regulando o seu uso mediante a tarefa 

apresentada, enquanto que os alunos não participantes do projecto, centrados em 

métodos de cálculo escritos, utilizavam-na de forma acrítica.  

Neste projecto, a utilização da calculadora na perspectiva de Ruthven (2008), 

fez-se em quatro domínios: (i) em cálculos que envolvem números grandes ou quando é 

necessário efectuar vários cálculos seguidos e na investigação de padrões; (ii) na 

verificação de cálculos já efectuados e na compreensão da estrutura dos números e das 

operações; (iii) no promoção do cálculo mental e da estimativa; e (iv) na estruturação e 

modelação, onde o cálculo efectuado na calculadora apoia a aprendizagem a realizar 

sobre determinado assunto. O que distingue a modelação de outro tipo de trabalho é a 

preocupação em orientar a tarefa no sentido de procurar que os alunos adquiram os 

conhecimentos sobre os números e o cálculo. Neste caso o cálculo não é o centro da 

aprendizagem mas sim as ideias matemáticas, os princípios e os processos que lhe estão 

subjacentes. 

O projecto Calculators in Primary Mathematics, realizado em 1990 na 

Austrália, foi pensado e estruturado com base no projecto CAN. Groves (1994) 

descreve esse projecto, que começou por ser implementado no jardim-de-infância e no 

1.º ano de escolaridade, alargando-se posteriormente até ao 4.º ano, envolvendo 6 

estabelecimentos de ensino, 60 professores e 1000 alunos. A cada aluno foi fornecida 

uma calculadora para usar quando o entendesse e aos professores foi dado apoio 

profissional. O objectivo do projecto não era tornar as crianças dependentes da 

calculadora, mas sim desenvolver-lhe o sentido de número, através da criação de 

ambientes matemáticos ricos em explorações. O projecto partiu do princípio que os 

alunos são capazes de inventar os seus próprios procedimentos de cálculo, não devendo 

haver por isso nenhuma restrição relativamente ao uso da calculadora. Ao contrário do 

projecto CAN, não foi feita nenhuma proibição em relação ao ensino dos algoritmos. 

Segundo a autora, a calculadora tornou-se numa ferramenta de uso flexível que permitiu 

aos alunos explorarem os números de uma maneira que os materiais concretos, só por 

si, não o permitiriam. Durante o projecto emergiram quatro formas de uso da 

calculadora, por parte dos alunos, que a autora caracteriza da seguinte forma: (i) como 

instrumento de descoberta, permitindo a descoberta dos números, assim como do 

próprio funcionamento da calculadora; (ii) como dispositivo de contagem (counting 

device), permitindo que os alunos trabalhassem com grandes quantidades de dados, nos 
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quais podiam descobrir padrões e relações numéricas; (iii) como “mastigador de 

números” (number cruncher), permitindo aos alunos trabalhar com números grandes; e 

(iv) como dispositivo de registo (recording device), permitindo aos alunos gravarem e 

manipularem um leque mais vasto de números que normalmente não é possível em 

crianças tão pequenas. Não havia quaisquer restrições em relação ao tipo de números 

que os alunos poderiam usar, podendo eles utilizar símbolos que conseguiam facilmente 

gravar e manipular, ao mesmo tempo que se promovi a partilha e a discussão. As 

observações realizadas permitiram à autora constatar que os alunos lidavam com 

números muito maiores do que aqueles que seria expectável, tendo em conta a sua 

idade, e em muitos casos conseguiram trabalhar com números negativos e, em menor 

grau, com números decimais. 

Para determinar o efeito do uso da calculadora no desenvolvimento do sentido 

de número ao longo dos quatro anos de duração do projecto, foram utilizados quatro 

instrumentos de recolha de dados: testes escritos, testes com calculadoras, duas 

entrevistas realizadas entre 91 e 93, nos 3.º e 4.º anos de escolaridade. Foi utilizado um 

grupo de controlo sem experiência de uso da calculadora para se fazer a comparação de 

resultados. Groves (1998), observa que os alunos participantes no projecto obtiveram 

melhores resultados no cálculo mental e no conhecimento dos números do que os alunos 

do grupo de controlo. Por exemplo, em itens relacionados com a estimativa de um 

resultado, colocação de um número (inteiro e decimal) na recta numérica, 

correspondência entre números decimais e percentagens e valor posicional dos número 

os alunos envolvidos no projecto revelaram globalmente performances superiores às dos 

alunos do grupo de controlo. Estes resultados permitiram-lhe concluir que a utilização 

da calculadora, tendo em conta as quatro formas enunciadas, promoveu o 

desenvolvimento do sentido do número. Além disso, estes alunos fizeram escolhas mais 

apropriadas e conseguiram interpretar melhor as suas respostas, especialmente quando 

trabalhavam com números grandes. 

A utilização da calculadora associada a uma ensino que valorize o sentido de 

número e de operação parace ser também uma das ideias preconizadas por Mamede 

(2001) na sua investigação, quando refere que o uso da calculadora “ parece não 

apresentar vantagens quando utilizada por alunos com deficiente sentido de operação e 

valor posicional, na medida em que estes aceitam inadvertidamente todos os resultados 

oferecidos pela calculadora, sem qualquer espírito crítico” (Mamede, 2001, p. 224). 
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Noutro estudo, Huinker (2002), descreve a experiência de duas professores com 

crianças muito pequenas envolvendo calculadoras como componente integral dos seus 

programas de ensino de Matemática, nomeadamente na exploração dos números, das 

contagens, e nas relações numéricas. Este trabalho ajuda a responder à questão de saber 

a partir de que idade a calculadora pode ser usada sem prejuízo do desenvolvimento do 

sentido de número e da aprendizagem dos números e operações. Segundo a autora, os 

resultados reforçaram mais uma vez a ideia que o uso da calculadora, com tarefas 

apropriadas, tem elevado potencial mesmo nos níveis mais baixos de ensino, sem 

qualquer prejuízo no desenvolvimento no domínio do raciocínio e das destrezas de 

cálculo. 

Em suma, a investigação evidencia que o desenvolvimento do sentido de 

número, capacidades de cálculo mental e a estimativa saem valorizados nas aulas de 

Matemática com a introdução da calculadora. Tudo depende, não da idade nem do nível 

de ensino dos alunos, mas sim da natureza das tarefas a propor, que não devem tornar os 

alunos dependentes da calculadora nem indiferentes ao seu uso. É necessário levá-los a 

utilizarem-na correctamente, com sentido crítico, de forma a permitir que, dada 

determinada situação, possam analisar a razoabilidade dos resultados obtidos com 

auxílio deste instrumento.  

 

1.3. Efeitos da calculadora nas atitudes dos alunos em relação à Matemática 

 

A utilização das calculadoras em sala de aula provoca mudanças nas atitudes dos 

alunos face à Matemática. No projecto CAN este aspecto foi comprovado pois no final, 

os alunos estavam mais motivados, interessados e confiantes nas suas capacidades. A 

Matemática transformou-se, numa actividade mais estimulante para eles, aprenderam a 

pensar por eles próprios e a criar o fascínio pela descoberta. À mesma conclusão chegou 

Ellington (2003), no seu estudo, constatando que os alunos que utilizaram a calculadora 

enquanto estavam a aprender Matemática manifestaram atitudes mais positivas em 

relação a esta disciplina do que os que não utilizaram a calculadora. 

Outros efeitos da calculadora nas atitudes dos alunos aparecem referenciados na 

literatura. Por exemplo, Shumway e Wheatley (1992), referem que as calculadoras têm 

o potencial de desenvolverem a persistência nos alunos, permitindo que estes trabalhem 

por longos períodos de tempo, sem desistências provocadas por um número exagerado 

de cálculos. Fernandes (2000), pelo seu lado, considera que calculadora promove a 
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integração e socialização na turma dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

permitindo que participem no trabalho a desenvolver, aumentando assim a auto estima. 

 A calculadora aparece assim como um meio de motivação dos alunos 

desenvolvendo em simultâneo a persistência no trabalho em Matemática. 

 

2. Implicações da calculadora na prática do professor 

 

A utilização da calculadora em sala de aula traz consigo implicações na prática 

do professor. Os professores envolvidos no projecto CAN alteraram as suas práticas e 

passaram a centrar o seu ensino na resolução de problemas e em tarefas de investigação. 

Com o decorrer do tempo passaram a dar mais ênfase ao modo como os seus alunos 

pensavam e à comunicação matemática. A relação pedagógica também mudou, pois os 

alunos tornaram-se mais independentes. Segundo Shuard (1992), um novo estilo de 

trabalho apoiado pela partilha mútua de ideias entre grupos de professores emergiu 

deste projecto, uma vez que eram os professores que construíam as tarefas a propor aos 

seus alunos. Segundo Groves (1998), o mesmo se verificou no projecto Calculators in 

Primary Mathematics. Tendo por base as entrevistas realizadas aos professores 

envolvidos a autora conclui que estes profissionais reconheceram que as suas práticas 

mudaram, chegando mesmo a reconhecer que algumas das suas práticas anteriores 

restringiam as possibilidades de aprendizagem conceptual dos seus alunos. À 

semelhança do projecto CAN, também neste projecto não foram fornecidas actividades 

aos professores nem um programa a seguir, tendo estes apenas sido encorajados a 

partilhar as suas actividades nas reuniões e no jornal do próprio projecto. Segundo a 

autora, muitos professores passaram a partilhar e a discutir o seu trabalho o que 

implicou alterações nas suas práticas docentes.  

A investigação refere que, como vimos anteriormente, quando usadas de modo 

eficiente, as calculadoras não inibem o pensamento matemático, pelo contrário, 

desenvolvem a capacidade de resolver problemas, estimulam a estimativa e o cálculo 

mental, colaboram na construção de conceitos e na descoberta de regularidades. Apesar 

dos contributos trazidos pelas investigações realizadas neste domínio, as numerosas 

resistências teimam em trazer repetidamente a público a discussão relativamente ao uso 

da calculadora em sala de aula. Muitos intervenientes no processo educativo 

(professores, pais, políticos e entidades com credibilidade perante a opinião pública) 
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consideram que a calculadora, usada pelos alunos, prejudica a memória, a capacidade de 

raciocinar bem e as destrezas de cálculo.  

Ao estudar os factores que inibem o uso da calculadora por parte dos 

professores, Assude (2006) identifica resistências de vária ordem: (i) simbólicas, 

relacionadas com as concepções da Matemática nos primeiros anos, frequentemente 

associada ao ensino/aprendizagem das tabuadas e aos algoritmos de lápis e papel; (ii) 

sociais e pessoais, muitos pais e professores acham que ao utilizarem a calculadora os 

alunos deixam de saber calcular; (iii) éticas, ao desenvolver-se o espírito crítico dos 

alunos relativamente ao uso da calculadora, provoca neles uma maior responsabilidade 

na escolha da ferramenta de cálculo a utilizar, o que lhes atribui mais autonomia. Isto 

implica da parte do professor a aceitação desta partilha de responsabilidades, entrando 

assim em confronto com que habitualmente acontece nas salas de aula em que é o 

professor que diz quando é que a máquina é permitida ou é proibida; e (iv) pessoais, os 

professores não sabem que tarefas propor aos seus alunos, apenas sabem propor tarefas 

de cálculo, ou então as mudanças curriculares implicam alterações muito grandes nas 

suas práticas lectivas o que os deixa receosos à mudança. 

Pelo seu lado, Mamede (2001) associa essas resistências a aspectos de ordem 

muito prática, tais como: (i) ausência de orientações mais precisas para a utilização da 

calculadora na sala de aula; (ii) a ausência de referências a respeito desta utilização em 

muitos manuais escolares; e (iii) uma maior complexidade da gestão das aulas. A autora 

considera que há pouca investigação da realidade portuguesa neste domínio, o que não 

favorece a criação de condições para a promoção da mudança de atitudes. 

As resistências, por sinal muito fortes, ao uso da calculadora são uma realidade 

em Portugal, Inglaterra e França, países em que Assude (2006) fez estudos das 

realidades da implementação deste instrumento tecnológico. Por isso defende que: 

 

Se tem de fazer um esforço na formação dos professores, na produção de 
recursos que mostrem as potencialidades deste instrumento nas 
aprendizagens matemáticas, nos rituais escolares e sociais relativamente 
ao cálculo e nas avaliações escolares oficiais enquanto, meio de 
regulação do sistema. (Assude, 2006, p. 11) 
 

São vários os factores que contribuem para que os professores não tirem partido 

das potencialidades da calculadora em sala de aula. A sua utilização efectiva torna-se 
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difícil de concretizar porque implica a alteração de práticas e uma nova forma de 

perspectivar o ensino-aprendizagem da Matemática. 

 

3. Implicações da calculadora no currículo 

 

Quando a calculadora aparece associado ao currículo da Matemática muitas 

transformações podem ou não acontecer. O projecto CAN foi um projecto de 

desenvolvimento curricular e permitiu verificar algumas implicações do uso da 

calculadora na transformação curricular. Assude (2006) analisou os factores de 

mudança curricular associados a este projecto, o que nos permite compreender como a 

utilização da calculadora, neste contexto, provocou a transformação curricular. A autora 

considera que os factores que originam uma mudança curricular são vários. Na sua 

perspectiva, no caso específico deste projecto, a mudança deveu-se a: (i) factores 

sociais, ou seja a necessidade da escola acompanhar as mudanças da sociedade. Se a 

sociedade utiliza a calculadora, então porque não a escola acompanhar essa mudança 

introduzindo também a calculadora nas suas práticas. Neste caso o cálculo mental, a 

estimativa e a utilização da calculadora passaram a ter maior peso no currículo; (ii) 

factores epistemológicos, pois a utilização da calculadora traz consigo uma nova forma 

de trabalhar o cálculo que tem de ser mais reflectida e menos mecanizada; (iii) factores 

pedagógicos, que incidiram em como ensinar os alunos a calcular, quando estes têm 

sempre a calculadora ao seu dispor. Consequentemente, as práticas dos professores 

mudaram e a relação pedagógica também, porque os alunos tornam-se mais 

independentes do professor; (iv) factores didácticos, pois foi dada maior importância na 

resolução de problemas; (v) factores cognitivos, que procuravam motivar os alunos para 

a utilização do cálculo mental e para a descoberta dos números; (vi) factores materiais, 

que implicaram mudanças éticas, uma vez que eram os alunos a decidir quando usar a 

calculadora e não o professor; (vii) actores, pois para que haja mudança é necessário 

que os autores dessas mudança reconheçam o seu valor. Neste caso os professores 

mudaram as suas práticas, os alunos investiram muito mais no seu trabalho e os pais 

aceitaram a participação da escola neste projecto; (viii) efeitos, no final o balanço que se 

faz é importante para que se chegue à mudança. Neste caso os alunos aprenderam a 

pensar por eles próprios e a criar o gosto pela descoberta de padrões numéricos que 

facilmente identificavam com o recurso à calculadora. Contactaram ainda com aspectos 

da Matemática destinados a níveis etários mais elevados e começaram a interessar-se 
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por tópicos não tradicionais do currículo como: números grandes, números negativos, 

números decimais, sequências numéricas.  

No currículo estabelecido no projecto CAN, Ruthven (2008) define que a 

calculadora mais do que um papel “de agente central”, ocupou o lugar de “agente 

catalisador”, porque o importante neste currículo, em que calculadora estava à 

disposição dos alunos, eram o tipo de tarefas propostas e a forma como a calculadora foi 

utilizada na execução dessas tarefas. Um currículo, em que a calculadora não aparece 

associada a uma “pedagogia de instrução” mas sim a uma “pedagogia de investigação”, 

onde se justifica a sua utilização. Nesse sentido Ruthven (2008) sustenta que um 

currículo de Matemática que contemple a calculadora exige um planeamento rigoroso, 

de forma sequencial que tenha em conta a progressão das aprendizagens dos alunos, não 

podendo a utilização da calculadora ser “improvisada” em torno de qualquer currículo. 

O currículo deve ser projectado para que esta ferramenta esteja ao serviço do 

desenvolvimento de aspectos da competência matemática a promover nos alunos.   

Todas as investigações apresentadas levam-nos a concluir que a utilização da 

calculadora na sala de aula pode promover mudanças no currículo, nas práticas 

pedagógicas e no modo de ver e conceber o ensino da Matemática. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Concepções, práticas profissionais e formação  

do professor de Matemática 

 

 

 

O presente estudo apoia-se teoricamente num esquema conceptual relacionado 

com as concepções e as práticas profissionais, o desenvolvimento profissional e a 

formação contínua do professor de Matemática. Dentro deste esquema, as ideias mais 

relevantes para analisar o problema do estudo estão relacionadas com (i) as concepções 

e práticas profissionais; (ii) os conceitos de formação e de desenvolvimento 

profissional; (iii) os domínios de formação; e (iv) o papel da reflexão na construção da 

identidade profissional do professor. 

 

3. 1. Concepções e práticas profissionais 

 

 A investigação tem procurado conhecer as concepções e práticas dos professores 

de Matemática e de que forma é que elas interferem com a sua prática lectiva. Isso 

acontece, segundo Ponte e Chapman (2006), porque “os vários estudos sobre 

conhecimento e prática mostram que as crenças e concepções são importantes para 

compreender o que os professores fazem e porque o fazem” (p. 477). Tudo indica que 

“as concepções condicionam a forma de abordagem das tarefas” (Ponte, 1992, p. 8) 

orientando por vezes os professores para abordagens que os afastam das orientações 

curriculares.  
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 Ponte (1992) identifica as concepções como sendo de natureza principalmente 

cognitiva. Para este autor, elas actuam “como uma espécie de filtro. Por um lado, são 

indispensáveis, pois estruturam o sentido que damos às coisas. Por outro lado, actuam 

como elemento bloqueador em relação a novas realidades ou a certos problemas, 

limitando as nossas possibilidades de actuação e compreensão” (p. 1). Isso quer dizer 

que as concepções assentam numa dialéctica de, por um lado, serem essenciais de modo 

a que o professor não se deixe influenciar levianamente por uma qualquer teoria ou 

ideia, por outro lado, também podem fazer com que se criem resistências no professor 

que o impeçam de evoluir, não se adaptando às exigências actuais do ensino da 

Matemática.  

 A formação das concepções por parte de um professor é, segundo o mesmo 

autor, um processo de natureza individual mas também social que resulta da experiência 

e das representações sociais predominantes que o influenciam. Reconhece por isso que 

as concepções têm um carácter colectivo porque “encontram a sua origem nas estruturas 

organizativas, nas relações institucionais, e nas dinâmicas funcionais em que estão 

integrados os seres humanos. Geram-se nas interacções inter-individuais e a sua 

evolução é muito marcada pelas dinâmicas colectivas” (Ponte, 1992, p. 10). 

Deste modo, torna-se complexo estudar as concepções dos professores e como 

elas podem influenciar a sua prática. Para este autor, isso acontece por existir uma 

diferenciação clara de concepções nos professores que passam:  

 

… Pelos níveis de ensino, pela sua origem profissional (isto é, pelo tipo 
de formação inicial, formação científica e formação pedagógica), pela 
sua inserção social e pelas suas opções ideológicas e educativas. Além 
disso, as concepções não constituem uma entidade estática. A instituição 
escolar está presentemente sujeita a uma grande pressão para se tornar 
mais flexível e adaptativa. Mais do que organizativas ou tecnológicas, as 
mudanças que se perfilam são sobretudo culturais, respeitantes aos seus 
grandes objectivos e valores. (Ponte, 1992, p. 34) 

 

 Em relação à Matemática, as concepções mais prevalecentes são categorizadas 

por Ponte (1992) do seguinte modo: (i) a Matemática como a disciplina em que o 

cálculo é a parte mais substancial, a mais acessível e fundamental; (ii) a Matemática 

como assente essencialmente na demonstração de proposições a partir de sistemas de 

axiomas mais ou menos arbitrários, muito ligada ao formalismo e reduzida à sua 

estrutura dedutiva; (iii) a Matemática como a disciplina do rigor absoluto, onde não há 
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lugar para erros, dúvidas, hesitações ou incertezas; (iv) a Matemática desligada da 

realidade, “pura” e abstracta como sendo a melhor Matemática escolar; (v) a 

Matemática da exclusividade dos “génios”, inacessível a outras pessoas.  

 A primeira concepção aparece mais ligada à Matemática dos primeiros anos, por 

isso se o cálculo é uma das concepções mais dominantes nos professores de 

Matemática, é compreensível que no Relatório Matemática 2001 (APM, 1998) se 

verifique nas práticas dos professores que “os exercícios surgem em primeiro lugar. A 

seguir vêm os problemas, com percentagens surpreendentemente elevadas mas que 

decrescem com os níveis de ensino. As situações com um carácter mais aberto e 

desafiante, em que se pode esperar um maior envolvimento dos alunos – as actividades 

de exploração e o trabalho de projecto – têm valores de utilização muito inferiores” 

(Ponte e Serrazina, 2004, p. 2). No entanto, estes autores, reconhecem que ao 

examinarem os vários estudos efectuados sobre as práticas, estes revelam uma evolução, 

verificando-se assim tentativas de diversificação de materiais e de tarefas de carácter 

exploratório. Indicam, no entanto, que a maioria dos professores continua a praticar um 

ensino recorrendo a tarefas e a materiais muito rotineiros.  

 Thompson (1992) afirma que a forma como os professores vêem a Matemática 

está relacionada com as suas concepções, no entanto ressalva que, por vezes há 

discrepâncias entre as concepções que os professores manifestam e as sua práticas, 

referindo que há professores que interagem com seu ambiente pacificamente não 

entrando em conflito ou seja aprendem a viver com conflitos não resolvidos e outros 

que parecem reorganizar-se por forma a dar resposta às pressões encontradas. Para esta 

autora os professores estão sujeitos ao: 

 
Contexto social onde o ensino da Matemática tem lugar, com todos os 
constrangimentos e imposições e as oportunidades que oferece. 
Encaixados neste contexto estão os valores, as crenças, as expectativas 
dos estudantes, pais, seguidos dos professores, e administradores, o 
currículo adoptado, práticas de avaliação, e os valores e filosofias de 
aprendizagem do sistema educativo. (p. 138) 
 

 São estas pressões e constrangimentos que podem limitar a prática profissional 

dos professores.  

Tudo indica que existe uma interacção entre concepções e práticas em que as 

concepções levam os professores a assumirem determinada prática e também pode 
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haver implicações da prática nas concepções dos professores. Numa tentativa de se 

adaptar, o professor acaba por alterar as suas concepções:  

 
As concepções influenciam as práticas, no sentido em que apontam 
caminhos, fundamentam decisões, etc. Por seu lado, as práticas, que são 
condicionadas por uma multiplicidade de factores, levam naturalmente à 
geração de concepções que com elas sejam compatíveis e que possam 
servir para as enquadrar conceptualmente. (Ponte, 1992, p. 10) 
 
Nesta alteração de concepções e práticas dos professores, o trabalho colaborativo 

parece revelar-se determinante. No entanto, ainda não é uma realidade na maioria das 

escolas: “Parece haver uma cultura organizacional fortemente marcada pelo 

individualismo e o trabalho cooperativo com colegas não parece ser um ponto forte da 

cultura profissional do professor de Matemática” (Serrazina, 1998, p. 122). Como dizem 

Ponte & Serrazina (2004), apesar de “existir em muitos professores um desejo de 

estabelecer colaborações profissionais, são muitas as dificuldades e obstáculos em 

grande medida ainda por estudar” (p. 8) 

 Segundo Ponte (1992), “A formação pode contribuir para a mudança de 

concepções mas estas não ocorrem só no quadro de processos de formação” (p. 32). Por 

isso torna-se importante “analisar as condições que promovem boas práticas, alinhadas 

com um esforço curricular, olhando para as condições sociais e institucionais dos 

professores e prestando especial atenção para locais exemplares onde essas práticas já 

tiveram lugar” (Ponte e Chapman, 2006, p. 488). 

 

3.2. Formação e desenvolvimento profissional 

 

O relatório final do Projecto Matemática 2001 (APM, 1998), com 

recomendações para o ensino-aprendizagem da Matemática, refere que, ao longo dos 

últimos anos, a formação de professores em Portugal tem seguido predominantemente o 

chamado “modelo escolar”. Trata-se de uma formação que visa essencialmente 

ultrapassar lacunas que ficaram da formação inicial ou proporcionar uma actualização 

urgente do professor face às necessidades decorrentes da sociedade. Esta formação é 

claramente um espaço de carácter transmissivo de conhecimentos, assumindo os 

intervenientes um papel essencialmente passivo de meros receptores de informação.  

Actualmente, as preocupações em termos de formação começam a ser diferentes. 

Assim, a formação tem vindo a ser perspectivada de um modo mais amplo, procurando 
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proporcionar o desenvolvimento profissional do professor e reforçando a componente 

reflexiva. Por vezes, esta formação assume até um carácter investigativo, no sentido em 

que promove processos que tentam responder aos problemas com que se depara a 

profissão docente. Este tipo de formação tem claramente como objectivo principal o 

desenvolvimento profissional do professor (Ponte, 1998). 

No sentido de clarificar os conceitos de formação e desenvolvimento 

profissional, Ponte (1998) sugere que a formação é claramente um processo visto de 

“fora para dentro” – o professor assimila a informação transmitida. Em contrapartida, no 

desenvolvimento profissional, o movimento realiza-se de “dentro para fora” – o 

professor toma decisões, assume iniciativas em relação à sua prática. Para o autor, na 

formação pretende-se atender às necessidades do professor e no desenvolvimento 

profissional valoriza-se sobretudo as suas potencialidades. Nesta perspectiva, o 

professor é visto holisticamente, com todos os complexos aspectos (cognitivos, 

afectivos…) que envolvem o seu eu. Este desenvolvimento profissional “envolve 

múltiplas etapas e (…), em última análise, está sempre incompleto” (Ponte, 1998, p. 2). 

Nesse desenvolvimento incluem-se os projectos, formações, leituras e reflexões que os 

professores vão fazendo ao longo da sua vida. 

Para Ponte (1998), se o objectivo máximo da formação é o desenvolvimento 

profissional, esta não deve ser encarada numa lógica de transmissão de conhecimentos. 

Por isso, segundo o autor, deve possuir uma metodologia em que: 

 

O professor deixa de ser objecto para passar a ser sujeito da formação. 
Onde não se procura a ‘normalização’ mas a promoção da 
individualidade de cada professor. Dá-se atenção não só aos 
conhecimentos e aos aspectos cognitivos, mas também passa-se a 
valorizar os aspectos afectivos e relacionais do professor. (Ponte, 1998, 
p. 2) 
 

A formação ocorre geralmente num grupo de professores. Assume usualmente 

uma natureza colectiva e, muitas vezes, desenvolve-se num contexto colaborativo, 

permitindo ao professor interagir e sentir-se apoiado nas suas práticas. No entanto, a 

formação é também um processo de natureza individual, da responsabilidade do 

professor. Neste processo individual, deve dar-se espaço para que o professor possa 

definir os seus objectivos e entrar em conflito consigo próprio e com as sua práticas de 

ensino. A formação oferecida ao professor deve ter um impacto positivo nas 

aprendizagens dos alunos, traduzir-se numa mais valia para a escola e contribuir para 
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que o professor se sinta mais valorizado. Por isso, deverá “atender não só ao que ele tem 

de saber, mas também ao que é capaz de fazer e aos valores que assume na sua prática 

profissional” (Ponte, 1998, p. 3). 

Ponte (1998) e Smith (2001) valorizam a articulação entre a formação e o 

desenvolvimento profissional e defendem que a formação, perspectivada numa lógica 

de desenvolvimento profissional, deve ocorrer em contextos de prática, pois só assim, 

permite que os professores examinem as suas práticas e desenvolvam a capacidade de as 

inovar. O trabalho diário do professor na sala de aula passa então a ser o foco do 

trabalho realizado na formação. Assim, Smtih (2001) refere que os professores devem 

desenvolver uma compreensão dos temas a tratar, da pedagogia e da compreensão de 

como os alunos aprendem. A formação deverá ter em conta estes princípios e possuir 

uma metodologia que permita aos professores analisarem tarefas, que esta autora 

considera como centrais no trabalho do professor. Isso pode envolver, pedir ao 

professor para completar uma tarefa, solicitar que o faça recorrendo a várias estratégias, 

solicitar que identifique as ideias matemáticas centrais na tarefa. Pode também permitir 

que os professores analisem respostas dos alunos de forma a que percebam o modo 

como os seus alunos compreendem e fazem Matemática, pensar no tipo de feedback a 

dar aos alunos em virtude das respostas dadas e quais as questões a colocar a um aluno 

em particular para ele melhorar a sua maneira de raciocinar. Tudo isto implica uma 

dinâmica baseada na discussão sobre a prática, que Smtih (2001) considera trazer 

ganhos acrescidos para o desenvolvimento profissional do professor e para as 

aprendizagens dos alunos. Neste tipo de formação, as sessões devem ser pautadas pela 

análise de tarefas recorrendo a produções dos alunos, aulas gravadas e sua posterior 

análise, descrição de episódios de aula, tudo situações muito direccionadas para a 

prática profissional do professor. 

Segundo Smith (2001), as tarefas construídas para serem exploradas na 

formação devem considerar o “ciclo de trabalho dos professores e a natureza das 

actividades” (p. 8) ao longo desse ciclo. No início do ciclo do trabalho do professor é 

fundamental decidir que conhecimento matemático e que processos matemáticos deseja 

que os seus alunos aprendam. Quando identifica ao que vai dar importância, cria tarefas 

que vão de encontro aos seus propósitos. Em seguida, coloca em prática as tarefas que 

planificou e no decorrer da implementação vai ajustando o seu trabalho, formal e 

informalmente, e vai dando conta das aprendizagens que os seus alunos fazem. No fim 

do ciclo reflecte como os alunos realmente aprenderam, o que fizeram e disseram para 



 25 
 

chegar a essa conclusão, considera a forma como foi conduzido o processo e o que terá 

levado a que os alunos tivessem tido determinado desempenho.  

De forma a exemplificar o tipo de discussão que pode ser feito com os 

professores numa sessão de formação, mais especificamente quando se processa a 

análise de uma tarefa, Smith (2001) fornece-nos questões a colocar, como por exemplo: 

“Que oportunidades de aprender matemática são oferecidas pela tarefa? Que 

conhecimentos, experiências devem os alunos ter para resolver esta tarefa? O que espera 

que os alunos desenvolvam resolvendo esta tarefa?” (p. 9). 

No entanto se for a análise de um vídeo, outras questões podem ser levantadas: 

Que decisões tomou o professor no decorrer da lição? Que decisões foram tomadas 

pelos alunos? Quem colocou as questões? Quem validou as respostas? Qual foi a 

natureza das questões colocadas aos alunos?... (p. 9)  

Quer se esteja a analisar uma tarefa, vídeo ou episódio de sala de aula, a 

discussão deve continuar até se chegar análise das produções dos alunos. Nesse 

momento outro tipo de questões se devem colocar, tais como: “Que ideias matemáticas 

parecem os alunos ter? O que as suas produções parecem dizer-nos sobre o seu 

conhecimento? Que factores parecem ter levado ao desenvolvimento da actividade 

matemática?” (p. 9) No final, após a reflexão, há que perspectivar o futuro e o tipo de 

trabalho matemático a propor aos alunos e quais os conhecimentos matemáticos que 

estão assegurados e os que permitem servir de base a futuros conhecimentos. 

Em suma, na formação baseada na prática profissional do professor, parte-se de 

situações particulares, como tarefas com produções dos alunos, vídeos e episódios de 

ensino em sala de aula, para “ajudar os professores a desenvolverem a capacidade para 

ver específicos eventos que ocorrem na prática de ensinar como instâncias de uma 

classe maior de fenómenos”(p. 16). Procura-se, deste modo, a levar o professor a 

generalizar para as suas práticas e a promover o seu desenvolvimento profissional. 

No domínio da formação profissional, Ponte (1998) considera que o professor 

deve adquirir competências a nível teórico, prático e teórico-prático que organiza em 

três pólos: (i) a formação científico-natural, ou seja ser capaz de reconhecer o papel da 

Matemática no contexto social actual. Para além disso, esta disciplina articula a 

Matemática com outras áreas do saber e ao longo da sua formação inicial leva 

frequentemente o indivíduo a ter diversas experiências matemáticas; (ii) o conhecimento 

profissional, que se encontra associado às experiências vividas pelo professor e que 

inclui três domínios, um associado à prática lectiva, outro relacionado com a 



 26 
 

organização e participação na escola e um último domínio muito mais pessoal 

relacionado com a forma como promove o seu desenvolvimento profissional; e (iii) a 

identidade profissional, que surge associada à cultura profissional e que engloba 

aspectos relacionados com o quotidiano profissional do professor e as suas relações com 

o sistema educativo e também a forma como encara a profissão.  

Pelo seu lado, Smith (2001) considera que uma formação que promova o 

desenvolvimento profissional do professor deve assumir certas características:  

 

a)  Ter a aprendizagem dos alunos como objectivo final, providenciando 
oportunidades para que o professor examine o impacto das suas 
práticas em todos os seus alunos; 

b)  Sustentar o trabalho realizado ao longo da prática profissional, ou 
seja, ajudar o professor a desenvolver ferramentas analíticas e de 
introspecção que possam ser usadas em concordância com a sua 
prática lectiva;  

c)  Basear-se no conhecimento matemático. O professor deve 
compreender conceitos matemáticos, construir e reconstruir o seu 
conhecimento matemático para terem bases para construir uma 
prática com um profundo e flexível uso da Matemática; 

d)  Modelar e reflectir boas pedagogias de instrução. A maioria dos 
professores tem tendência a perpetuar no seu ensino as práticas dos 
seus professores anteriores. A aprendizagem que receberam causou 
um profundo impacto sobre as suas práticas. É necessário propiciar 
boas práticas e fazer com que sejam objecto de reflexão e de 
discussão, por parte do professor, para que este, possa identificar 
potencialidades e criar novos ambientes de sala de aula; 

e)  Fornecer experiências que criem algum desequilíbrio no professor. 
As experiências de desequilíbrio têm o potencial de estimular novas 
aprendizagens e lançam desafios à formação, no sentido de encontrar 
maneiras para ajudar o professor quando este se confronta com estas 
experiências, caso contrário poderão gerar situações de ansiedade e 
receios e ter um efeito contrário e não levar a alteração de práticas; 

f)  Encorajar o professor a empreender trabalho colaborativo. O trabalho 
colaborativo providencia e suporta o esforço de alteração de práticas 
por parte dos professores;  

g)  Ter em conta os contextos do professor. A formação deverá ser 
sensível às diferentes realidades escolares, ajudando o professor a 
desenvolver as competências matemáticas dos seus alunos; 

h)  Fazer uso do conhecimento e perícia do professor. O professor uma 
riqueza de conhecimentos sobre os seus alunos, escola onde 
trabalham, currículo, que não pode nem deve ser desprezada, mas 
precisa de ser completada com outros conhecimentos que venham de 
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agentes exteriores à escola, uma vez que trazem novas perspectivas e 
ideias; 

i)  Ser sustentada e coesa. Para Smith (2001), o desenvolvimento 
profissional envolve um compromisso com o tempo onde o professor 
aprofunda o seu conhecimento, planeia em conjunto, partilha, lê, 
discute e reflecte;  

j)  Continuar ao longo da carreira do professor. Ou seja, o 
desenvolvimento profissional não se deve manter estático ao longo da 
carreira do professor.  

 

Os programas de formação devem estar em constante evolução para dar resposta 

às exigências relativas ao que o professor precisa de aprender e a propiciar experiências 

de enriquecimento, até porque as necessidades dos professores evoluem ao longo dos 

tempos. As decisões a tomar no domínio da formação devem basear-se numa avaliação 

sobre o que os professores precisam e querem aprender, e que conhecimento, 

competências e experiências estes possuem. Apesar dos professores revelarem maior 

satisfação nas sessões de trabalho onde exploram algumas actividades que facilmente 

aplicam aos seus alunos e em contrapartida, revelarem maior desconforto com as 

sessões em que são abordadas aspectos da sua prática ou são utilizadas experiências que 

lhes provoquem algum conflito interno, não os deixando tão satisfeitos,  são estas 

sessões que terão maior impacto no seu conhecimento, crenças e práticas. 

As investigações de Ball (2005) dão-nos também contributos para a 

compreensão daquilo que o professor de Matemática precisa de saber para ensinar, o 

que nos permite compreender melhor alguns domínios da formação a valorizar. Estas 

investigações, revelam que para ensinar Matemática é indispensável que o professor 

possua um conhecimento matemático aprofundado. Esse conhecimento matemático 

assume duas dimensões, a do conhecimento de Matemática (conhecer conceitos, 

processos matemáticos…) e a do conhecimento acerca da Matemática (compreender a 

natureza da Matemática). A sua aquisição por parte dos professores torna-se 

fundamental para um ensino efectivo e afecta decisivamente o desempenho escolar dos 

alunos. Assumindo uma perspectiva semelhante a Ponte (1998) e Smtih (2001), também 

Ball (2005) afirma também que estes profissionais, na sua formação, necessitam de 

espaços e oportunidades para reflectirem sobre as suas práticas quotidianas e examinar 

outras, assim como para aprenderem mais sobre os seus alunos. 
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3.3 O papel da reflexão na formação e desenvolvimento profissional 

 

Schön é um dos autores que mais defendeu o papel da reflexão no 

desenvolvimento profissional do professor, considerando que o acto de reflectir na 

acção e sobre a acção é uma forma de desenvolvimento profissional. Através da 

reflexão, o professor penetra na sua prática de uma forma consciente e questiona-a, de 

forma a orientá-la utilizando o conhecimento e a reflexão em diferentes momentos da 

sua acção. Isso faz dos momentos de reflexão momentos formativos relevantes. 

Para isso é necessário criar “espaços de liberdade tranquila onde a reflexão-na-

acção seja possível” (Schön, 1992, p. 87). Estes espaços, são potencialmente ricos se 

houver uma equipa colaborativa, onde se discutam as questões que resultam da prática, 

onde se identificam fragilidades e necessidades e se constroem novos conhecimentos.  

O professor em formação necessita que o questionem, que o ajudem a reflectir: 

 
A reflexão sobre a reflexão na acção é aquela que ajuda o profissional a 
progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de 
conhecer. Trata-se de olhar retrospectivamente para a acção e reflectir 
sobre o momento da reflexão na acção, isto é, sobre o que aconteceu, o 
que o profissional observou, que significado atribui, e que outros 
significados, pode atribuir ao que aconteceu. (Schön, 1992). 
 

No entanto, o simples questionar os professores acerca das suas práticas não é 

suficiente para compreender como actuam na prática: 

 

Entre as acções e as palavras há por vezes grandes divergências. Temos 
de chegar ao que os professores fazem, através da observação directa e 
registada que permita uma descrição detalhada do comportamento e uma 
reconstrução das intenções, estratégias e pressupostos. A confrontação 
com os dados directamente observáveis produz muitas vezes um choque 
educacional, à medida que os professores vão descobrindo que actuam 
segundo teorias de acção diferentes daquelas que professam. (Schön, 
1992, p. 90) 
 

Schön (1992) considera que há três dimensões da reflexão sobre a prática a ter 

em conta: (i) a compreensão das matérias do aluno; (ii) a interacção interpessoal entre o 

professor e o aluno; e (iii) a dimensão burocrática da prática.  

Ponte (2005) salienta que “para além de discussões sobre possíveis “níveis” e 

“modalidades” de reflexão, importa ter presente o objecto sobre o qual os professores 

reflectem, o propósito com que o reflectem e o papel da teoria e da prática nesse 
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processo” (p. 275). Oliveira e Serrazina (2002) defendem que esse objecto de 

questionamento deve estar fixado nos problemas que afectam o ensino e a aprendizagem 

e que o professor reflexivo deve estar atento à multiplicidade de opções. 

A reflexão sobre a prática pedagógica implica a apreciação dessa prática sob o 

ponto de vista do trabalho do professor. Nesse sentido, mais do que propiciar ao 

professor, informações relativamente a algum conceito matemático, alguma teoria sobre 

o ensino-aprendizagem ou até mesmo sobre estratégias e metodologias de ensino, é 

necessário fornecer-lhe meios para que, a reflexão, possa “ter força para provocar a 

acção, isto é, levar os intervenientes a repensar o seu ensino da Matemática” (Oliveira & 

Serrazina, 2002, p. 6). O professor de Matemática pode ser um agente criativo e 

inovador no processo de questionamento e, através da reflexão, conduzir a alterações de 

práticas. Como dizem Oliveira e Serrazina (2002), “A reflexão pode potenciar a 

transformação que se deseja e que se é capaz de fazer com os outros” (p. 12).  

Nesta perspectiva, espera-se que o professor possa construir uma identidade 

profissional que lhe permita uma actividade docente eficaz, mais congruente com as 

exigências actuais em torno do ensino da Matemática. Essa identidade constrói-se, a 

partir da significação social da profissão, pelo significado que cada professor concede à 

actividade docente no seu dia a dia a partir dos seus valores, do seu modo de situar-se 

no mundo, da sua história de vida. Devido à multiplicidade de variáveis, “a construção 

da identidade passa por um processo complexo graças ao qual cada um se apropria do 

sentido da sua história pessoal e profissional.” (Boavida & Guimarães, 1999, p. 95). 

Para a construção de identidade profissional do professor, há dois aspectos que Ponte 

(1998) considera determinantes: (i) a forma como se entra na profissão; e (ii) a cultura 

profissional, o modo como os professores encaram o seu quotidiano profissional, se 

relacionam com os colegas e com o sistema educativo.  

Boavida & Guimarães, (1999) consideram que conhecer a identidade e a cultura 

profissional dos professores de Matemática é um passo fundamental para a 

compreensão da profissão docente e dos processos de formação” (p. 95). Ao 

analisarmos a identidade profissional do professor devemos considerar holisticamente 

todos os seus aspectos social, cultural, político e económico, assim como, a sua rede de 

relações com outros professores, nas escolas, e nos agrupamentos. Nesta perspectiva, 

torna-se possível contribuir para a formação desse professor reflexivo, capaz de 

compreender a realidade.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

Metodologia 

 

 

 

Neste capítulo apresento o modo como procuro alcançar os objectivos deste 

estudo. Assim, descrevo e justifico as opções metodológicas e a estratégia de pesquisa 

utilizadas, quer na escolha dos participantes, quer na recolha e análise dos dados: 

Descrevo, também, o módulo de formação que serviu de base ao estudo.  

 

4.1. Opções metodológicas e estratégia da pesquisa 

 

O estudo aborda as concepções e práticas profissionais respeitantes ao uso das 

calculadoras e a formação contínua de professores do 2.º ciclo do ensino básico. Foi 

desenvolvido no âmbito do Programa de Formação Contínua em Matemática para 

Professores do 1.º e 2.º ciclo, dando atenção à forma como a formação pode estimular a 

reflexão sobre a prática. Procurou captar o ponto de vista dos professores e os 

significados que estes atribuem às suas experiências, de modo a alcançar uma visão de 

como encaram o uso da calculadora no ensino-aprendizagem, como se apropriam dela, e 

em que medida a formação os pode levar a reflectir. O estudo procurou também 

contribuir para o meu desenvolvimento profissional enquanto formadora. 

A opção por uma investigação de natureza qualitativa afigurou-se como a mais 

coerente com as características da pesquisa de terreno e o quadro teórico de referência. 

Partiu-se das características enunciadas por Bogdan e Biklen (1994) para definir este 

estudo como essencialmente qualitativo. Na verdade, estes autores defendem que: (i) na 

investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; (ii) a investigação qualitativa é descritiva; (iii) os 
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investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que pelos resultados ou 

produtos; (iv) os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva; e (v) o significado é de importância vital na abordagem qualitativa.  

O estudo constitui-se como experiência de formação em que a investigadora foi 

ao mesmo tempo a formadora que procurou ajudar três grupos de professores a reflectir 

sobre as suas práticas e a ponderar a necessidade de eventuais mudanças. Tratou-se 

assim, de uma investigação sobre a minha própria prática profissional e seguiu uma 

abordagem qualitativa e interpretativa (Bogdan & Biklen, 1994). Sendo 

simultaneamente investigadora e formadora, eu estive numa situação privilegiada que 

me permitiu conhecer melhor as perspectivas dos professores envolvidos no estudo 

porque mantive uma relação próxima com eles. Assumi ao longo do tempo diferentes 

graus de participação, sendo mais intensa aquando das sessões conjuntas, onde tive 

grande influência no contexto social do estudo e tive uma influência mais reduzida na 

observação das aulas e nas entrevistas. Esta é também uma característica do método 

qualitativo – o investigador assume um papel importante como observador, sendo 

indispensável o seu contacto com as pessoas e os contextos para a recolha de dados. 

Segundo Ponte (2006) “neste tipo de investigação o principal instrumento é 

precisamente o investigador, não havendo nada que substitua a sua perspicácia 

observadora, bem como a riqueza e pertinência das suas perspectivas de análise” (p. 21). 

A presente investigação enquadra-se no paradigma interpretativo porque “a 

preocupação principal é compreender a forma como os participantes percepcionam a 

situação” (Patton, 1987). Sem perder a preocupação de estudo cuidadoso da realidade, o 

método qualitativo permite uma visão mais precisa da importância que os professores 

dão à utilização da calculadora no ensino-aprendizagem, à forma como se apropriam 

dela, às concepções associadas, aos aspectos que os influenciam e como a formação 

contínua provoca a reflexão das suas práticas.  

Esta pesquisa assenta na realização de três estudos de caso. A opção do estudo 

de caso resulta do meu interesse em compreender em profundidade os pontos de vista 

presentes numa situação educacional. Tal como indica Merriam (1988), o estudo de 

caso visa descobrir a interacção de factores característicos do fenómeno. Neste caso 

procura-se investigar um determinado fenómeno “dentro do seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não são claramente 

definidos” (Yin, 2003, p.32). Esta abordagem “baseia-se em várias fontes de evidências, 

com os dados a convergirem (…) e beneficia-se do desenvolvimento prévio de 
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proposições teóricas para conduzir a colecta e a análise de dados” (Yin, 2003, p.33). 

Segundo o mesmo autor, utilizamos estudos de caso sempre que procuramos respostas 

às questões “como?” e “por que?”, como sucede neste estudo.  

De modo a recolher dados de natureza qualitativa de múltiplas fontes, elaborei 

diferentes tipos de instrumentos. Assim procurei reunir informações através da 

observação participante nas sessões de formação, observação não participante nas aulas 

supervisionadas e de entrevistas. A opção por este tipo de instrumentos assenta no 

pressuposto que a observação participante permite “perceber a realidade do ponto de 

vista de alguém de dentro do estudo de caso, e não do ponto de vista externo” (Yin, 

2003, p.122). A observação não participante permite “fornecer informações adicionais 

sobre o tópico estudado. Se o estudo de caso for sobre uma nova tecnologia, por 

exemplo, observar essa tecnologia no ambiente de trabalho prestará uma ajuda 

inestimável para se compreender os limites ou os problemas dessa nova tecnologia” 

(p.121). As entrevistas porque “constituem uma fonte essencial de evidências para os 

estudos de caso” (p.118) e ajudam a “identificar outras fontes relevantes de evidências” 

(p.118).   

De referir que algumas aulas assistidas e as entrevistas fizeram parte da última 

fase de recolha de dados. Nesta fase eu já conhecia melhor os professores, o que fez 

diminuir o impacto da minha presença durante a recolha dos dados. Este aspecto é de 

extrema importância quando se pretende que os professores falem das suas concepções, 

dos significados dos seus comportamentos, das suas práticas com o mínimo de 

constrangimento possível. E isto só se alcança ao estabelecer-se um relacionamento que 

dê confiança aos professores para se deixarem observar e entrevistar. A análise de dados 

passou claramente por um processo indutivo, tendo procurado relacionar e agrupar os 

dados recolhidos nas sessões conjuntas, nas aulas supervisionadas e nas entrevistas. 

Os dados a recolhidos foram de natureza essencialmente descritiva. Estive 

preocupada com os processos usados, com o significado que os participantes atribuíam 

às suas acções e com o que o pensavam das suas experiências e da sua vida profissional. 

Como refere Erickson (1986), “o trabalho do investigador centra-se nesta variabilidade 

das relações comportamento/significado e visa, ao nível do pólo teórico, a descoberta de 

esquemas específicos da identidade social de um dado grupo” (p. 132). 
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4.2. Participantes 

 

Foram participantes 25 professores pertencentes aos três grupos de formação que 

frequentavam pela primeira vez o Programa de Formação Contínua de Matemática para 

Professores do 2.º ciclo do distrito de Santarém. Cada grupo teve entre 8 a 10 

professores, todos já com experiência profissional. Os grupos, designados por A, B, e C, 

encontravam-se geograficamente distantes entre si. O grupo A era constituído por 

professores do mesmo agrupamento, na sua maioria do sexo masculino, sendo a média 

do tempo de serviço docente de 21 anos. O grupo B era constituído só por professoras 

oriundas de três agrupamentos distantes entre si, tendo uma média de 15 anos de serviço 

docente. O grupo C, constituído por professores de dois agrupamentos também distantes 

entre si, era um grupo misto (professores e professoras) com média de 17 anos de 

serviço. De cada um destes grupos escolhi uma professora para estudo de caso. Para a 

selecção destas três professoras foram tidos em conta os seguintes critérios: (i) 

diferentes posturas face à utilização da calculadora no processo ensino-aprendizagem – 

uma favorável, outra intermédia, outra desfavorável; (ii) forte concordância entre as 

palavras e a acção; (iii) assiduidade, ou seja não terem faltado a nenhuma das sessões do 

módulo de formação e (iii) a capacidade comunicativa das professoras. 

 

4.3. Recolha e registo de dados 

 

Os métodos e as técnicas para recolha de informação envolveram situações de 

recolha e processos de registo diversificados. O módulo de formação inserido no 

Programa de Formação Contínua foi constituído por quatro/cinco sessões, dependendo 

dos grupos, que se realizaram em Dezembro, Janeiro e Fevereiro e onde foi analisado o 

uso da calculadora em articulação com uma abordagem ao ensino-aprendizagem dos 

números racionais. Num dos grupos cumpriram-se as quatro sessões do módulo de 

formação, nos outros dois grupos tal não foi possível, devido a questões alheias à 

formação, havendo a necessidade de se desdobrar uma das sessões. Estas sessões de 

formação foram gravadas em registo áudio. Como investigadora assumi o papel de 

observadora participante, porque ao mesmo tempo que recolhia os dados (observando a 

acção dos professores) também dinamizava as sessões de formação, interagindo com os 

professores de modo que explorassem e reflectissem sobre o uso da calculadora. Assim, 

para além das gravações áudio, redigi notas de campo após as sessões da formação.  
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As aulas supervisionadas foram da inteira responsabilidade do professor. Estas 

aulas foram pautadas por momentos de aproximação quando procurei conhecer mais 

profundamente o trabalho que os alunos estavam a desenvolver, ou quando havia 

oportunidade de trocar algumas palavras com a professora sobre o desenrolar da aula. 

Existiram também momentos de distanciamento intencional, de modo a alargar o campo 

de compreensão e de análise das diferentes situações. No final existiram sempre 

momentos de sistemática reflexão procurando ajudar as professoras a questionar-se, a 

pensar sobre a acção. Durante a aula observações e registos escritos tendo em conta 

alguns tópicos: (i) natureza da tarefa proposta; (ii) organização da aula; (iii) actividade 

do aluno e do professor; (iv) produção matemática dos alunos; (vi) utilização e 

exploração de recursos materiais nomeadamente a calculadora; e (vii) episódios 

relevantes. 

As sessões de formação e as sessões de supervisão foram momentos importantes 

que possibilitaram: (i) a recolha de informação que foi usada nas entrevistas; (ii) a 

observação dos professores em contexto de sala de aula, as suas atitudes, linguagem, 

interacções com os alunos, utilização ou não da calculadora; e (iii) a escolha dos três 

professores a entrevistar. 

Para compreender melhor as perspectivas das professoras, realizei entrevistas 

semi-estruturadas com gravação áudio. A entrevista semi-estruturada foi feita por ser 

uma fonte de significados que tem o potencial de revelar aspectos não observáveis 

através da qual procurava entrar na perspectiva das professoras e compreender e 

descrever o modo como a formação provocou a reflexão e/ou alteração de práticas sobre 

uso da calculadora, e também conhecer mais profundamente o que pensavam sobre o 

seu uso. Este tipo de entrevista é caracterizada pela existência de um guião previamente 

estruturado de modo a que os professores entrevistados respondessem às mesmas 

questões. O desenvolvimento da entrevista foi-se adaptando ao entrevistado, não 

havendo uma ordem rígida para as questões, mas sim a preocupação de que todas 

fossem colocadas. Este tipo de entrevista foi escolhido porque se adaptava 

simultaneamente às características do estudo (centrado nos significados) e da 

entrevistadora (pouca experiência na condução de entrevistas). Teve a vantagem de uma 

maior rentabilização do tempo disponível para a recolha de dados e também a mais valia 

de permitir um tratamento mais sistemático dos dados, criando-se com mais facilidade 

categorias de análise. O quadro 1 apresenta os instrumentos de recolha de dados 

utilizados ao longo do estudo. 
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Quadro 1- Instrumentos de recolha de dados 

Instrumento Descrição 

Diário de bordo 

• Gravação áudio das sessões conjuntas de formação e 
transcrição de alguns momentos mas relevantes para análise. 
• Observação participante. 
• Notas de campo. 

Documentos 
• Registo escrito, através de guião, das sessões de 
acompanhamento/supervisão. 

Entrevistas • Gravação áudio, com transcrição integral das entrevistas. 

 

4.4. Análise dos dados 

 

Patton (1987) menciona que a análise é um processo de ordenação dos dados 

organizando-os em modelos, categorias e unidades básicas de análise. Segundo Miles e 

Huberman (1984) são componentes do processo de análise de dados: (i) a redução de 

dados, (ii) a apresentação de dados, e (iii) a formulação de conclusões e verificação. São 

estas componentes que orientaram a fase de análise de dados deste estudo, que 

inicialmente passou pela observação participante e registos áudio das sessões de 

formação, nos relatos das aulas acompanhadas/supervisionadas e, fundamentalmente, 

nas entrevistas. Procurei, para cada caso, com base nos dados recolhidos, elaborar um 

relato descritivo e analítico que seguiu os seguintes pontos: (i) apresentação do 

professor (percurso profissional, relação com a calculadora, formação anterior 

relacionada com a calculadora e o professor inserido no grupo de formação); (ii) 

concepções sobre o uso da calculadora na sala de aula (É para usar ou não? Quando? 

Como? Efeitos positivos/negativos nos alunos, Vantagens / desvantagens e Cuidados a 

ter por parte do professor); (iii) Reflexão sobre o curso / módulo sobre a calculadora (O 

que acharam das tarefas? O que acharam das discussões? O que acharam da dinâmica 

em geral do módulo? Ampliaram conhecimentos sobre o uso da calculadora? Mudou de 

posição? Reflectiu mais profundamente sobre o uso da calculadora?; (iv) Reflexão sobre 

a sala de aula (em que a calculadora foi usada ou podia ter sido usada); (v) Influências 

(perspectivas curriculares sobre o ensino da Matemática / educação em geral, influência 

do curso, influências da escola / colegas / alunos). 
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4.5. Limites do estudo 

 

A ligação próxima que a investigadora, e ao mesmo tempo formadora, 

estabelece com os professores inscritos no programa de formação pode levantar 

algumas questões relacionadas com a validade do estudo. O facto dos professores 

presentes na formação, passarem a conhecer o que eu pensava sobre o uso das 

calculadoras podia levar a que procurassem ir de encontro às minhas perspectivas (de 

modo consciente ou inconsciente), quer nas sessões conjuntas quer nas entrevistas, não 

procedendo do mesmo modo como o fariam noutro contexto. Para contornar essa 

dificuldade procurei logo na primeira sessão de formação ter particular atenção ao que 

os professores diziam sobre a calculadora, antes de terem feito qualquer exploração do 

tema, só com base nas tarefas propostas. Esse momento foi de extrema importância, por 

que a partir dai procurei confrontar o que os professores diziam com aulas 

anteriormente supervisionadas e com o que iam afirmando nas sessões seguintes de 

formação, para ver se o que diziam de um certa forma já tinha sido observado  em aulas 

anteriores aulas por mim supervisionadas. A escolha das 3 professoras teve essa 

preocupação e, por isso, baseou-se na autenticidade verificada entre o que pensavam, 

diziam e faziam.  

O processo da recolha de dados, uma vez que eu era também a formadora, 

tornou-se mais difícil dada a dificuldade em escrever sobre o que se estava a passar, 

quando ao mesmo tempo estava a dinamizar a sessão de formação. Para minimizar essa 

dificuldade utilizei as gravações das sessões e após cada sessão tomei notas de aspectos 

que podiam ser relevantes e que o registo áudio não permitia recolher (gestos, 

apropriação dos materiais…). 

Sabendo que este estudo pode também levantar algumas questões de 

fidedignidade, porque não é possível repeti-lo e obter os mesmos resultados, uma vez 

que não se podem repetir as condições em que decorre a formação e os professores 

intervenientes. Estes são aspectos particulares de um dado momento, porque os 

professores envolvidos sofrerão algumas alterações que não se podem anular. Uma 

mudança no formador poderia também conduzir a alteração dos dados, uma vez que a 

sua influência nas atitudes e concepções dos professores poderia ser diferente, ao 

assumir outra postura e conduzir as sessões de outra forma.  

Nos estudos desta natureza a credibilidade é sempre questionável, uma vez que 

os seus resultados assentam muito no papel desempenhado pelo investigador, com toda 



 37 
 

a subjectividade que isso possa trazer, nomeadamente na escolha da perspectiva teórica, 

atitude pessoal e nas suas interpretações. Não sendo possível haver replicações e 

generalizações, será certamente possível uma maior profundidade e detalhe na análise 

dos dados apresentados, permitindo ganhar em validade interna.  

 

4.6. O módulo de formação 

 

O trabalho de intervenção é realizado no âmbito do Programa de Formação 

Contínua em Matemática da Escola Superior de Educação de Santarém, destinado a 

professores do 2.º ciclo do ensino básico.  

3.1. Objectivos. O trabalho de intervenção teve como objectivos: (i) promover 

uma discussão entre professores em torno das mudanças nas abordagens e nos métodos 

de ensino que estão associados ao uso da calculadora na prática pedagógica; (ii) levar os 

professores a identificar diferentes processos com os quais a calculadora pode contribuir 

para a aprendizagem matemática; e (iii) contribuir para a reflexão sobre a prática 

pedagógica, relativamente ao uso da calculadora articulada com os diversos conceitos 

matemáticos.  

3.2. Princípios fundamentais. Estando inserido num Programa de Formação já 

construído, o trabalho de intervenção realizado junto dos professores nas sessões 

conjuntas e de supervisão, assentou nos princípios definidos pela Comissão de 

Acompanhamento do referido Programa (Serrazina, Canavarro, Guerreiro, Rocha, 

Portela & Saramago, 2006) e que são: 

 

1. Valorização do desenvolvimento profissional do professor. 

2. Valorização de uma formação matemática de qualidade para o 

professor. 

3. Valorização de desenvolvimento curricular em Matemática. 

4. Reconhecimento das práticas lectivas dos professores como ponto de 

partida da formação. 

5. Consideração das necessidades concretas dos professores 

relativamente às suas práticas curriculares. 

6. Valorização do trabalho colaborativo entre diferentes actores. 

7. Valorização de dinâmicas curriculares contínuas centradas na 
Matemática. 
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A selecção de assuntos a abordar nas sessões, foram os referenciados no 

Currículo Nacional do Ensino Básico e no Programa de Matemática do 2º ciclo, já 

perspectivados de acordo com o Novo Programa de Matemática para o Ensino Básico, 

sendo reajustados à medida dos interesses e necessidades identificadas em cada grupo 

de professores.  

A formação contemplou três componentes articuladas entre si:  

i) Selecção e preparação de temas matemáticos, com planificação de 

actividades lectivas relativas a esses mesmos temas. As sessões procuraram ir de 

encontro às necessidades dos professores envolvidos. Os temas foram seleccionados de 

forma a proporcionar aos professores um desenvolvimento dos assuntos matemáticos 

com vista à melhoria do seu conhecimento matemático para ensinar e do 

desenvolvimento do seu conhecimento didáctico e curricular. A calculadora teve sempre 

lugar ao longo destas sessões, articulada com os diversos conceitos matemáticos a 

abordar.  

ii) Concretização das actividades lectivas planificadas, em aulas conduzidas 

pelo professor e acompanhadas/supervisionadas pelo formador. Na realização de 

tarefas na sala de aula, o conhecimento do professor é colocado em acção quer em 

relação ao conhecimento matemático quer no que diz respeito ao conhecimento 

didáctico e curricular. A presença da formadora na sala de aula contribuiu para 

compreender melhor as dificuldades manifestadas pelos professores e mais 

concretamente a sua postura em relação ao uso da calculadora. Permitiu também, a 

recolha de dados para posterior discussão e reflexão. 

iii)  Reflexão sobre a prática realizada na sala de aula, individual e 

colectivamente. Criaram-se espaços de experimentação, reflexão conjunta e individual 

de modo a que se proporcionasse o desenvolvimento profissional dos professores a 

partir das suas práticas. 

3.3. Formato e aspectos práticos. O trabalho de intervenção constituiu, como já 

foi referido, um módulo de 4 sessões de 3 horas cada inseridas um programa de 

formação que se prolongou no tempo, envolvendo 15 sessões conjuntas de formação, a 

realizar quinzenalmente na escola/agrupamento, para cada grupo de 8-10 professores, 

em horário não lectivo.  

As quatro sessões de formação do módulo privilegiaram momentos de discussão 

a pares e em grande grupo, tendo como suporte tarefas e/ou documentos curriculares 
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que permitissem o aprofundamento do conhecimento matemático, didáctico e curricular 

dos professores no ensino-aprendizagem dos números racionais e, em simultâneo, 

discutir o uso da calculadora no trabalho com este tema. O modelo de formação utilizou 

a supervisão de professores numa lógica de acompanhamento, incentivando a 

concretização das tarefas planificadas em grupo e promovendo a sua análise após 

realização na sala de aula. Procurei assim que estes profissionais sejam cada vez mais 

capazes de reflectir sobre as suas práticas e vejam progressivamente a reflexão como 

imprescindível para a análise dos progressos e das dificuldades sentidas pelos seus 

alunos e por si próprios, ou seja, como condição necessária a eventuais mudanças nas 

suas práticas.  

As sessões conjuntas com o formador, no agrupamento/escola, visaram 

aprofundar o conhecimento matemático necessário à concretização do currículo e 

desenvolver propostas curriculares a promover na sala de aula, em articulação com o 

uso da calculadora. Cada sessão em grupo foi composta por 3 momentos: 

Momento 1 – Reflexão das tarefas implementadas na sala de aula. Nas sessões 

de formação em grupo houve um espaço inicial de discussão, que foi enriquecido pela 

análise das produções dos alunos e por alguns episódios de aula, registados pelo 

formador ou pelos professores aquando do acompanhamento. Procurei que os 

professores desenvolvessem uma atitude de auto questionamento da sua prática e das 

suas consequências nas aprendizagens matemáticas dos alunos. O meu papel como 

formadora, neste momento, foi o de questionar com outro olhar as práticas dos 

professores. 

Momento 2 – Aprofundamento do conhecimento matemático, didáctico e 

curricular. Tendo em conta a experiência profissional dos professores, proporcionei 

actividades de formação práticas e de discussão, que articulassem o saber matemático 

didáctico e curricular. Privilegiei a realidade escolar dos professores e direccionei as 

sessões para temas matemáticos que tivessem em linha de conta as características dos 

alunos. 

Momento 3 – Preparação das tarefas a implementar. A supervisão consistiu no 

acompanhamento da realização na sala de aula de tarefas/actividades planificadas e 

preparadas nas sessões conjuntas, cabendo ao professor a responsabilidade de 

organização e coordenação das tarefas na sala de aula. No entanto, no decorrer, ou no 

final de cada sessão, fiz a discussão das tarefas que cada um gostaria de implementar.  
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As quatro sessões seguiram os três momentos anteriormente referidos e 

proporcionaram ao professor a exploração da calculadora: (i) como fonte de resolução 

de problemas e exercícios; (ii) como instrumento cujo funcionamento e funcionalidades 

se procuram compreender; (iii) como instrumento de cálculo; (iv) no desenvolvimento 

do sentido de número; (v) como reforço de competências de escrita de números inteiros 

e decimais; (vi) como suporte à exploração de fenómenos numéricos; (vii) como 

auxiliar na estimativa e cálculo mental; e (viii) na compreensão das operações (Ver 

Quadro 2 em anexo). 

Em simultâneo com as sessões em grupo, decorreram sessões de supervisão na 

sala de aula que visaram a concretização e a análise das experiências colectivamente 

planeadas nas sessões de formação e que permitiram a respectiva reflexão e discussão. 

Cada professor, no âmbito destas quatro sessões conjuntas, foi acompanhado na sala de 

aula duas vezes antes do módulo de formação e duas vezes depois desse módulo. 

As sessões de supervisão tiveram o potencial de: (i) detectar eventuais aspectos 

menos consolidados nas sessões conjuntas; (ii) poder reforçar as fragilidades detectadas; 

(iii) de recolher dados para que a reflexão individual com o professor e nas sessões 

conjuntas fosse feita com maior profundidade. 

De referir que apesar de haver já preestabelecida uma linha condutora das 

sessões de formação, com vista a uma maior articulação entre as sessões conferindo a 

certeza que a calculadora era explorada nas suas variadas vertentes, tive também 

especial preocupação em fazer no final de cada sessão um trabalho de reflexão sobre 

quais os aspectos a dar mais ênfase nas sessões seguintes. Tive também a preocupação 

em diversificar o tipo de tarefas e em criar algumas tarefas com o intuito de provocar 

nos professores o “desequilíbrio” de que fala Smith (2001) e que provoca um maior 

impacto no seu conhecimento crenças e práticas. 

 

4.7. Calendarização 

 

 Este estudo teve o seu início em Setembro de 2007. O Programa de Formação 

Contínua em Matemática começou na segunda quinzena de Outubro e o módulo de 

formação onde fiz a recolha de dados teve o seu início em Dezembro, já depois de terem 

sido feitas três sessões conjuntas de formação no âmbito do Programa.  

As sessões do módulo de formação terminaram em Março. A recolha de dados 

foi feita a partir de Dezembro até Maio, onde se concluíram as últimas entrevistas já no 
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fim de terem sido feitas quatro aulas de supervisão a cada professora envolvida no 

estudo. De referir que a transcrição dos dados começou logo no fim da primeira sessão 

de formação e prolongou-se até Junho.  

O processo de análise de dados começou a ser feito indutivamente logo que 

começaram as primeiras sessões de formação, o que permitiu ir adaptando a formação 

às necessidades manifestadas pelos professores. No entanto, a partir do mês de Abril é 

que esse processo adquire características mais formais, com o estabelecimento das 

possíveis categorias de análise. (Ver Quadro 3 em anexo). 
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CAPÍTULO 5 

 

 

Anabela 
 

 

 

5.1. Apresentação 
 

Anabela é professora do ensino básico de Matemática e Ciências da Natureza e 

lecciona neste momento o 5.º e o 6.º ano de Matemática numa escola do distrito de 

Santarém a cujo quadro de nomeação definitiva pertence. Formou-se no Instituto 

Superior de Ciências Educativas. Está no seu 13.º ano de serviço e o seu percurso 

profissional tem sido feito no 2.º ciclo, tendo apenas passado um ano pelo 3.º ciclo, 

leccionando Matemática e Ciências a uma turma de currículos alternativos.  

A escola onde lecciona é formada por 6 professores de Matemática de 2.º ciclo. 

Deste grupo de professores, Anabela trabalha mais com duas, uma contratada e outra 

pertencente ao quadro de zona pedagógica. Considera que essa partilha é mais difícil 

com os restantes colegas, uma vez que “é difícil entrar no grupo, são pessoas que já cá 

estão há muito tempo, a partilha de experiências não se faz.” 

É a primeira vez que frequenta uma acção de formação contínua na área da 

Matemática e nunca frequentou nenhuma formação em que discutisse a utilização da 

calculadora. Nas sessões de formação foi assídua e manteve sempre uma postura muito 

receptiva às tarefas propostas, participando activamente nas discussões, principalmente 

naquelas em que se discutiram as diferentes potencialidades da calculadora. Sempre 

alegre e muito comunicativa com as colegas do grupo de formação, constituído por 

professoras de 3 escolas diferentes e distantes entre si, contribuiu para que todas se 

passassem a conhecer melhor e a estarem mais à vontade nos momentos de discussão e 

de reflexão conjunta. 
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Como professora, conduz as suas aulas de uma forma muito dinâmica, 

promovendo bastante a comunicação matemática. Os alunos participam activamente, 

vão ao quadro, discutem com os colegas as conclusões a que vão chegando, são 

constantemente interpelados a participar, mesmo os mais calados. Anabela promove nos 

seus alunos o espírito crítico em relação ao trabalho que vão desenvolvendo. Meiga, 

sem perder a exigência em matéria de regras de sala e escola, nas suas aulas foi sempre 

visível a boa disposição entre professora e alunos. Revela gostar daquilo que faz mas é 

muito insegura em relação ao trabalho que desenvolve.  

Não se apresenta contra o uso da calculadora na aula da Matemática e afirma 

que na escola onde esteve 8 anos utilizou sempre este instrumento. No entanto, desde 

que veio para a escola onde actualmente lecciona, há dois anos, deixou de tirar partido 

da calculadora nas suas aulas.  

 

5.2. Concepções sobre o uso da calculadora na sala de aula 

 

Anabela defende que a calculadora deve ser usada no ensino-aprendizagem da 

Matemática e reconhece vantagens na sua utilização como instrumento de cálculo e 

como um meio de motivação dos alunos. Considera que este instrumento facilita as 

aprendizagens em determinadas situações e que os alunos ao ficarem libertos do cálculo 

mais facilmente encontram outras formas de resolver os problemas e, por isso, ficam 

mais motivados. Refere: 

 

Deve ser utilizada como facilitadora de aprendizagens. É assim quando 
estou a ensinar a multiplicação e a divisão não. No entanto na 
proporcionalidade directa acho que é fundamental porque é assim, os 
meninos ao terem um problema à frente, se tiverem calculadora como 
instrumento, conseguem facilmente fazer aquele problema de várias 
formas e se não tiverem ficam chateados porque tem de fazer uma conta 
de dividir ou de multiplicar e não querem mais continuar. 

É importante a utilização da máquina de calcular, porque permite que os 
alunos possam experimentar várias formas de resolver um problema por 
exemplo, e não se aborrecerem, chatearem, estarem ali a fazer cálculos 
sem nunca mais acabarem, depois enganam-se, não dá. Eu acho que sim, 
deve ser utilizada desde que no momento certo. 

 

Na sua experiência como professora, identifica vários tópicos matemáticos onde 

já usou este instrumento: proporcionalidade directa, adição dos ângulos internos do 
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triângulo, cálculo do volume do cilindro e, de um modo geral, na confirmação de 

cálculos e na resolução de problemas. Sempre utilizou mais a calculadora com os seus 

alunos de 6.º ano. Só raramente o faz com os alunos do 5.º ano, admitindo que neste ano 

talvez tenha usado algumas vezes na adição dos ângulos internos do triângulo: 

 

Só no 6.º ano, essencialmente no 6.º ano. Não quer dizer, por exemplo e 
se calhar utilizei várias vezes quando falámos nos triângulos, por causa 
da soma dos ângulos internos do triângulo, estás a ver?, tendo 2 para 
saber 1. Nessa altura também cheguei a deixar. 

 

Afirma que a sua visão favorável à utilização da calculadora foi marcada pela 

sua formação inicial onde, na disciplina de Didáctica da Matemática, aprendeu a usar a 

calculadora na sala de aula salientando até o facto de ter realizado testes a essa 

disciplina com questões específicas sobre a utilização da calculadora. Aponta também o 

seu percurso de 8 anos numa escola onde a maioria dos professores utilizava este 

instrumento na sala de aula. Por isso não compreende porque é que na sua escola actual 

há colegas que não permitem o uso da calculadora: 

 

Porque, é assim, como há permissão ou não permissão aqui na escola de 
deixar usar, que eu nunca pensei isto desta forma. Para mim, era um 
instrumento da sala de aula (…) Eu sempre defendi o uso, no sentido de 
ser um facilitador de aprendizagens e então na outra escola, éramos 
muito menos professores e eram tudo professores que estavam há muito 
menos tempo na escola, que se calhar já tinham mais esta dinâmica do 
uso da calculadora e então nem sequer se punha esta questão, usava-se 
porque fazia parte, era mais natural, aqui parece-me que não é tão 
natural. Uma pessoa chega e acaba por alterar um bocadinho os hábitos, 
tem de se ir um bocadinho devagar. 

 

Anabela afirma que, desde que está nesta escola, deixou de utilizar a calculadora 

porque não se sente muito confortável em fazê-lo. Numa reunião de escola percebeu que 

esta ferramenta não é bem aceite pelos professores com mais tempo de serviço. 

Descreve desta forma o que se passou na reunião: 

 

Na última reunião de grupo falou-se na utilização ou não da calculadora 
na proporcionalidade directa e eu disse que pelo menos aí eu uso sempre. 
E houve opiniões divergentes, porque os meninos tem que utilizar, saber 
calcular, fazer as contas de multiplicar e dividir (…) E, portanto, uns irão 



 45 
 

usar provavelmente e os outros provavelmente não irão usar, mas eu vou 
usar. 

 

 Para ela, estes professores, associam o uso da calculadora à perda de destrezas 

de cálculo por parte dos alunos porque afirmaram que ao usá-la os alunos “vão sair 

daqui [escola] e não vão saber fazer contas de multiplicar, dividir.” 

Anabela considera que o facto de ter manifestado a sua opinião na reunião fez 

com que alguns colegas discordassem, o que a deixou incomodada. Manifesta este 

sentimento quando declara sentir que os professores efectivos da sua escola devem dizer 

sobre ela em tom depreciativo: “estes professores novos vêm pr’aqui utilizar a 

calculadora.” No entanto a escola não definiu qualquer tipo de regras que restrinja o seu 

uso e, por isso, acha que pode utilizá-la, se assim o entender. Considera a dinâmica do 

grupo de professores castradora de qualquer iniciativa. Refere que convém não se ter 

muitas ideias porque há pouca vontade de as colocar em prática: “se tens uma ideia, 

dizem-te logo: ‘Então faz tu!’” 

Sente também, que, por vezes, a falta de tempo tem feito com que ainda não 

tenha utilizado a calculadora com os seus alunos, porque exigiria um trabalho prévio de 

preparação, uma vez que eles não estão habituados a utilizar esta ferramenta em anos 

anteriores: 

 

Apesar de eu sentir que há a pressão do tempo, lá está eu estar a pensar 
que talvez na área de projecto é melhor eu fazer a preparação porque 
alunos que não estão habituados a utilizar a calculadora… Se eu no 
primeiro dia eu trago a calculadora, ou eles trazem, nós começamos a 
trabalhar com ela, a fazer os cálculos essenciais, eu posso esquecer essa 
ideia porque eles vão estar a aula toda a… Se calhar é preciso gastar, não 
digo perder 45 minutos a explorar a calculadora. 

  

Na escola anterior, nunca se lembra de ser necessário explorar com os seus 

alunos a calculadora, era um instrumento que dominavam bem sem qualquer estranheza. 

Chega mesmo a questionar-se porque nunca explorou a máquina da forma como sente 

necessidade de o fazer nesta escola: 

 

Sei lá parece que surgia naturalmente e engraçado que eles não achavam 
aquilo estranho, não sei… Agora estou a pensar assim: ‘Será que eles 
usavam-na no 1º ciclo?’ Não sei… Mas eu não fazia, e se não fazia, fazia 
mal, mas pronto realmente não fazia, trazíamos para a aula e começavam 
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a trabalhar. Falando agora com os meus: ‘Tragam calculadora!’ - 
‘Calculadora professora, na aula de Matemática?’ Eles reagem. Os outros 
já estavam habituados. E conseguiam fazer cálculo mental na mesma. 

 
Refere que todas as calculadoras da escola são científicas, porque são utilizadas 

pelos professores do 3º ciclo. Não sabe ao certo quantas são e refere que não se 

encontram perto da sala onde dá aulas. Por isso, indica que “se surge qualquer situação 

na aula, é impensável mandar buscar, perde-se imenso tempo”. Além disso, as turmas 

muito grandes, com 28 alunos, também dificultam o trabalho com a calculadora. Para 

ela, tudo isto são entraves à utilização mais regular deste instrumento. 

Acredita que se não for bem utilizada, a calculadora pode trazer prejuízos para 

as aprendizagens dos alunos e identifica a multiplicação e a divisão como dois tópicos 

nos quais nunca utilizou este instrumento, admitindo apenas o seu uso na confirmação 

de cálculos. Consciente das desvantagens que pode ter a sua utilização incorrecta, 

admite que foi sempre ela a dizer aos seus alunos em que situações a podiam utilizar.   

Apesar de reconhecer vantagens na utilização da calculadora, nomeadamente 

como facilitadora de cálculos, e de afirmar que já a usou frequentemente em anos 

anteriores, principalmente no 6.º ano, a verdade é que este ano lectivo, até final do 2.º 

período, esta professora ainda não a tinha utilizado na sala de aula.  

 
5.3. Reflexão sobre as sessões de formação 

 

O grupo de formação a que Anabela pertencia era constituído por 8 professoras 

de 3 escolas diferentes, quase todas entre os 10-15 anos de serviço, havendo apenas uma 

professora com mais de 20 anos de serviço. As professores não se conheciam, a não ser 

as da mesma escola, por isso as primeiras sessões do início da formação foram pouco 

participadas. Parecia haver algum receio em partilhar experiências, expor dúvidas, 

trabalhar em grupo. Anabela foi um dos elementos que contribuiu para que o grupo de 

formação se tornasse mais participativo e dinâmico nas sessões. Sempre bem disposta, 

atenta e muito participativa começou desde logo a relacionar-se com todos. Ela própria 

define a sua participação com muito entusiasmo: “O que eu acho é em relação a mim 

própria, é que converso demais e devia ouvir mais os outros [risos](…) eu aprendia 

mais.” Partilhou sempre com muito à vontade as suas experiências e salienta que foi 

precisamente a partilha de experiências um dos aspectos que mais gostou na formação.  
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As professoras deste grupo de formação nunca se manifestaram contra a 

utilização da calculadora, mas também não evidenciaram que fosse um instrumento de 

uso regular nas suas salas de aulas. Na primeira sessão, onde se entrou no tema dos 

números racionais, Anabela empenhou-se muito na discussão em grande grupo sobre a 

utilização da calculadora na resolução de duas situações problemáticas, uma relacionada 

com o conceito de percentagem (sessão 1- tarefa 1) e outra relacionada com o conceito 

de fracção (sessão 1 - tarefa 2). Nesta sessão deixou presente o que pensava sobre a 

calculadora. As duas tarefas apresentadas serviram para perceber como se posicionava 

face à calculadora mas também as suas inquietações. Nas duas situações apresentadas 

Anabela apenas permitiria o uso da calculadora na primeira tarefa, mas com alguns 

cuidados na sua utilização e nunca o permitiria na segunda tarefa. 

Na primeira tarefa mostrou-se favorável à utilização da calculadora, no entanto 

revelou algum receio relativamente ao registo dos cálculos que o aluno efectuou na 

calculadora (89-20%). Refere que quando utiliza a calculadora não permite que os seus 

alunos calculem as percentagens desta forma, nem nunca explorou com eles este 

procedimento. Relativamente ao registo apresentado (89-20%) e face aos comentários 

das colegas do grupo que estavam incomodadas com o que a aluna tenha escrito, 

Anabela remete a responsabilidade dessa situação para o trabalho do professor: 

 

Vamos lá ver uma coisa. Eu no teste estou a avaliar o que eles 
escreveram lá. Uma coisa é aquilo que eu avalio em sala de aula, de 
observação directa, que eu sei que ele sabe, outra coisa é aquilo que ele 
regista lá que faz. Esta questão depende do contrato prévio que nós 
fizemos. Portanto se nós nas aulas de matemática usamos a máquina 
calculadora para facilitar cálculo como tu dizes [virando-se para a 
colega] e os habituarmos a indicar 20 sobre 100 não sei o quê… Eles já 
sabem o que é que têm de apresentar. 

 

A forma como os alunos dão as suas respostas quer oralmente, quer por escrito é 

muito valorizada e trabalhada por esta professora, reconhecendo que é exigente com a 

forma como respondem às questões e, por isso, acha pouco provável que os seus alunos 

dessem aquela resposta. Nesta questão defende que seria muito importante que os 

alunos tivessem máquinas de calcular semelhantes e que preferencialmente não 

tivessem a tecla de percentagem. Reconhece que a existência de calculadoras diferentes 

pode tornar-se numa dificuldade de utilização na sala de aula: “as da outra escola não 
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tinham lá a tecla de percentagem, mas as dos chineses têm. Estão a ver? Logo por aí 

estamos em desigualdade, porque uns meninos têm máquinas onde… E outras não”. 

O tipo de calculadora a usar na sala de aula foi um assunto que voltou a ser 

discutido noutra sessão de formação. Essa discussão partiu de um episódio de sala de 

aula em que uma colega da mesma escola utilizou as calculadoras científicas e a aula 

tornou-se complicadíssima de gerir, para a professora, porque havia calculadoras a 

funcionar de maneira diferente e os seus alunos estavam a contactar com elas pela 

primeira vez. O facto dos alunos não estarem habituados com o seu funcionamento e o 

número excessivo de teclas, fez com que muitos resultados estivessem errados. Apesar 

de considerar que é facilitador que de início os alunos tenham máquinas semelhantes 

para que o professor consiga acompanhar melhor o seu trabalho, refere que na escola 

anterior os seus alunos trabalhavam com as calculadoras científicas existentes, sem que 

isso fosse um obstáculo. Isso acontecia porque “eles não mexiam em todos os botões, só 

naqueles. Havia regras para a utilização.” A aquisição das calculadoras tinha sido feita 

pela escola e eram essas que os alunos utilizavam sem quaisquer problemas: 

 

Depois o curioso na prova de aferição é permitido o uso da calculadora e 
os miúdos utilizaram as da escola e eram as que a escola tinha e a escola 
tinha aquelas por uma razão qualquer, a escola já lá as tinha quando lá 
cheguei e depois outras nós conseguimos também porque adoptando o 
manual não sei o quê ofereciam-nos não sei quantas calculadoras e 
depois vá de aproveitar.    

 

Na segunda tarefa, Anabela é taxativa ao dizer que não deixava utilizar a 

calculadora pelo facto de ser um problema de multiplicação e envolver números 

pequenos: 

 

Acho que não, para mim era assim, eu nesta matéria, isto é multiplicação 
e a multiplicação eles tem de aprender a multiplicar. Na 
proporcionalidade directa que era a que falávamos há pouco ai acho que 
sim. E também, por duas razões, os valores são simples e pelo tal hábito. 

 

Interpelada com a situação daquele problema poder envolver números maiores, 

Anabela responde que continuaria a não permitir o uso da calculadora “… É assim, é o 

hábito, o hábito faz o ladrão e eu por hábito na multiplicação só, não uso máquina, na 

proporcionalidade…” 
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Mostrou-se especialmente receptiva e participativa nas sessões que envolveram e 

exploração da calculadora nas diferentes representações dos números racionais (sessão 

3) e a exploração da calculadora como auxiliar do cálculo mental (sessão 4), sessões 

onde se exploraram tarefas em que a calculadora estava relacionada com regularidades e 

cálculo mental. Quando confrontada com a questão se alguma vez tinha pensado utilizar 

a calculadora neste tipo de tarefas, Anabela responde:  

 

Não. Se alguma vez tinha pensado…  Eu agora vou-me lembrando de 
coisas, eu lembro-me que lá na outra escola, todos tinham [calculadora] e 
por exemplo quando tentavam descobrir um ponto recta e não 
conseguiam fazer o equivalente: ‘Façam na calculadora!’ Estes aqui 
fazem à mão. Por exemplo 3/9, eles faziam, estes aqui fazem 3 a dividir 
por 9 [faz com os dedos o algoritmo em cima da mesa], foi uma coisa 
que me surpreendeu, aqui eles estão muito habituados a fazer isso e os 
outros não. 

 

No final das sessões, o balanço que Anabela faz é muito positivo, sentiu que 

estava a fazer o que realmente gostava, partilhar, reflectir e discutir com os seus pares, 

algo que neste momento sente que faz falta nas escolas: 

 

Aquela discussão sobre os temas que nós tratamos aqui na aula, eu gosto 
de fazer, nunca mais eu tinha feito a não ser no curso [de formação 
inicial] e, pronto, eu gosto muito, precisamente por isso, depois reaviva 
determinadas coisas que habitualmente nas escolas não se falam, não há 
tempo, a partilha de experiências que é tão gira e eu em termos de 
partilha de experiências acho que é espectacular. 

 

Para Anabela, esta formação ajudou-a a ver a disciplina de Matemática de forma 

diferente, menos agarrada aos procedimentos. Sente-se traumatizada pelo ensino 

demasiado tradicional que recebeu e por isso tem como objectivo principal desenvolver 

nos seus alunos o gosto pela disciplina. A sua principal preocupação é trabalhar a 

Matemática numa lógica de compreensão e não de mecanização: 

 

Ver a nossa disciplina de forma diferente, porque eu acho que fiquei 
muito traumatizada com o 2.º ciclo, porque aquilo era assim àquela moda 
antiga, o decorar os procedimentos e eu tenho percebido, que acho que é 
por isso, que muita gente não gosta de Matemática. E eu costumo dizer 
que o que eu quero mesmo é tirar a fama má que a Matemática tem, é dar 
a volta à questão, que os miúdos percebam que afinal não é uma coisa tão 
má e que as regras que existem não apareceram por acaso tem uma razão 
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de ser. É isso que eu tento fazer. E acho que a formação também me tem 
ajudado a ver melhor essas coisas. 

 

Diz procurar conceber um ensino em que os alunos não sejam “meros 

espectadores” mas que tenham um papel activo na construção do saber. É tendo isso 

presente que, para além do trabalho que realiza com os alunos nas aulas, procura 

também em colaboração com a professora de Educação Visual e Tecnológica, na Área 

de Projecto, desenvolver um trabalho de construção de materiais pelos alunos 

(Tangrans, dominós de fracções, jogos matemáticos…) recorrendo a várias técnicas de 

expressão artística. Anabela diz que nestas aulas os alunos “aprendem muita 

Matemática”. 

Apreciou a dinâmica geral das sessões e gostou das tarefas propostas, que 

considerou “desafios”. Pensa que, com as devidas adaptações e simplificações tendo em 

conta a turma e a faixa etária dos alunos, poderia propor sem dificuldade nas suas aulas 

todas as tarefas discutidas nas sessões: 

 

[Tenho] muita expectativa, lá está uma coisa que tem a ver com a 
formação, eu fui sempre injectada de que nunca devo pensar que os 
alunos não conseguem, porque isso é estar a limitá-los portanto eu acho 
sempre que não há nada como experimentar. 

 

Reconhece que nesta fase do seu percurso profissional, em que não se identifica 

com a dinâmica de trabalho na área da Matemática da sua escola, a formação está a 

servir-lhe para “corrigir algumas coisas e respirar mais um bocadinho, sinto-me aqui 

muito apertada [na sua escola].”  

Ao ser questionada sobre os contributos da formação na reflexão das suas 

práticas, diz: 

 

Lá está. Se eu não estivesse na formação não tinha aqui mais uma luzinha 
a dizer que realmente é bom e que é útil (…) Se calhar, a seguir a esta 
reunião eu ficava naquela, se calhar é melhor eles não utilizarem a 
calculadora realmente porque não sei quê… Depois eles não sabem… 

 

Anabela afirma já se sentir conhecedora das potencialidades educativas da 

calculadora. No entanto, sente que a formação veio-lhe trazer mais confiança enquanto 

professora de Matemática: 
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Sim confiança. (…) Lá em casa eu digo, é pá eu estava memo a precisar 
de fazer uma reciclagenzinha. Porque eu tenho deixado de ir… Porque 
aqui na zona não há assim muita coisa, eu quando estava em [numa vila 
do Baixo Alentejo], havia encontros do tipo ÉvoraMat, BejaMat e essas 
coisas todas e, parecendo que não, ouvem-se experiências, ouvem-se 
relatos. 

 

Para Anabela, as diversas actividades promovidas na outra escola que iam desde 

o jogo do 24, o BrincaMat, às actividades no final de cada período numa sala só para 

Matemática em que os alunos jogavam e participavam, enchiam-na de alegria, 

motivavam os alunos para a disciplina e davam-lhe a convicção de que estava a fazer 

um bom trabalho. Diz com alguma nostalgia: 

 

É assim eu, com falta de modéstia, enquanto eu tive lá na outra escola 
encheram-me de sensação que eu fazia bem o trabalho e eu via isso em 
relação aos resultados que os miúdos, apesar de lá haver muitos meninos 
com dificuldade, eles gostavam passavam a gostar de Matemática 
conseguíamos dar a volta à situação. 

 

No entanto, na escola actual, perdeu a confiança no seu trabalho e nas suas 

qualidades enquanto professora. Por isso, considera que a formação deu-lhe a confiança 

que perdera nos últimos dois anos: 

 

Quando vi para aqui achei que não estava a fazer nada bem, afinal de 
contas não estava a fazer nada bem, que estas coisas que eu fazia não era 
nada importantes e não sei quê e depois acho que a formação fez-me bem 
porque quando cheguei cá apercebi-me que havia coisas que eram 
aconselhadas a… Que eram correctas e que eu estava a fazer e depois 
comecei a pensar se calhar era capaz de não estar assim tão mal. 
 

Relativamente à calculadora, afirma que a formação veio reforçar as suas 

convicções em relação à sua utilização na sala de aula, diversificando estratégias. Neste 

momento está com vontade de voltar a usar mais regularmente: 

 

[A formação] veio confirmar o que eu achava que é útil e que há muitas 
pessoas que realmente não entendem, quanto a mim, não entendem a 
utilidade que pode ter, porque só vêm os malefícios e eu acho que desde 
que bem usada, pode ser muito útil. Eu acho que pode ser muito útil. 
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A verdade é que a partir do início do 3.º período Anabela começou a usar com 

regularidade a calculadora nas suas aulas de Matemática. 

 

5.4. Práticas na sala de aula 

 

Nas práticas lectivas de Anabela nota-se uma preocupação em promover um 

ensino voltado para a compreensão e sistematização de conceitos matemáticos. 

Demonstra especial atenção para com os momentos em que introduz um novo conceito. 

As tarefas que apresentou e as que diz utilizar para introduzir determinados conceitos, 

nos vários momentos da formação, revelam uma preocupação com a compreensão por 

parte dos alunos. Aliás, ela própria refere, várias vezes, que a sua experiência enquanto 

aluna a leva hoje, enquanto professora, a valorizar o “porquê das coisas”. No entanto, a 

sistematização e o treino não deixam de estar presentes. Por isso, recorre ao manual, a 

exercícios adicionais e até a jogos matemáticos que os próprios alunos constroem para 

consolidarem determinados conceitos. A resolução de problemas está também presente 

quando apresenta um assunto novo e numa situação de prática que designa “problema 

da semana”. 

Durante as aulas que assisti, até final do 2.º período, Anabela nunca utilizou a 

calculadora. No entanto, tal como tinha afirmado na entrevista, passou a fazê-lo com 

regularidade no 3.º período.  

Numa das aulas assistidas por mim no 3º período, já todos os alunos tinham 

calculadoras básicas, todas diferentes mas de funcionamento idêntico. Não utilizavam as 

da escola, por serem científicas, e essa foi uma preocupação que Anabela fez questão de 

salientar em virtude de numa das sessões de formação termos discutido a questão do 

tipo de calculadoras a utilizar no 2.º ciclo. Refere que para não correr “riscos” pediu 

calculadoras a todos, das mais simples, e assegurou-se que havia uniformidade no seu 

modo de funcionamento. Nessa aula pareceu-me que os alunos estavam familiarizados 

com a calculadora, ou seja, não era a primeira vez que a estavam a utilizar, facto que 

confirmou, ao dizer que já a tinha explorado noutras aulas, uma vez que os seus alunos 

nunca a tinham utilizado anteriormente. 

Com a tarefa apresentada, pretendia explorar a relação entre fracção, 

percentagem e decimal, com o objectivo de introduzir o conceito de percentagem. A 

calculadora apareceria discretamente no decorrer da aula como auxiliar de cálculo. 

Decidiu usá-la nessa aula porque segundo ela pretendia que os seus alunos: (i) se 
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concentrassem na resolução do problema; (ii) pudessem passar da representação de 

fracção a decimal, sem perderem muito tempo com os cálculos; e (iii) que se 

concentrassem nos valores obtidos e nas diferentes representações do número racional 

até ela os conduzir à representação em percentagem. 

A tarefa apresentada foi adaptada da Tarefa 1 da terceira sessão de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os alunos trabalharam individualmente nesta parte da aula, Anabela 

circulou sempre pela sala, observando o trabalho dos alunos e esclarecendo as dúvidas 

que pontualmente iam aparecendo. Todos sabiam que naquela aula poderiam utilizar a 

calculadora, por isso havia alguns que a estavam a utilizar e outros não. A questão 1.1 

ocupou grande parte do tempo. Para além de identificarem qual a representação A, B ou 

C correspondia à distribuição da fortuna pelos quatro filhos, os alunos tinham que 

justificar por escrito a sua resposta. A discussão final desta questão foi feita em grande 

grupo com toda a turma a participar. 

Anabela questionou alguns alunos e todos pareciam concordar que a resposta 

correcta é a B. No entanto um aluno afirmou que era a representação A que estava 

correcta e é ai precisamente que começou a discussão com toda a turma: “será que o 

vosso colega tem razão? Vamos ouvir o que ele tem a dizer.” Quando este aluno é 

solicitado a ir ao quadro explicar a sua resposta, afirma que 50% seria 1/2, 25% 

corresponderia a 3/8 e 1/16 + 1/16 seria a fortuna distribuída igualmente pelos restantes 

filhos.  
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Como vê que se gera alguma confusão, com vários alunos a responder ao mesmo 

tempo, faz então a proposta de que para cada situação A e B expressassem a fortuna de 

cada filho em fracção, decimal e percentagem, para que no fim voltassem a discutir as 

conclusões encontradas. A maior parte da turma utiliza a calculadora e começam a 

surgir possíveis argumentos para contrapor a resposta do colega: 

 

Aluno A: Se 25% é metade de 50% então para que 3/8 seja 25% é preciso que 
seja metade de 1/2. 3/8 é igual a 0,375 e 0,375 não é metade de 0,50 por isso está 
mal.  

Aluno B: Professora não entendo porque é que 2/16 é 0,125 e 1/8 também me 
deu 0,125. Então 2/16 não é igual a 1/8 + 1/8? Devia ser mais… 

 

 Anabela acha que não pode passar ao lado desta dúvida, por isso volta a 

envolver a turma na discussão e são os próprios alunos que explicam ao colega que ele 

está a adicionar os denominadores e não o pode fazer. Anabela vai mais além e relembra 

o conceito de fracção equivalente e pede a todos para utilizarem a calculadora para 

confirmar que 2/16 é equivalente a 1/8. Ultrapassadas as dúvidas, a aula prossegue. Este 

episódio serve para ilustrar aquilo que foi comum nas aulas assistidas desta professora: 

ela procura sempre não deixar passar as dúvidas dos seus alunos e tem por hábito 

remeter para a turma as questões que segundo ela se revestem de “interesse geral”, ou 

por serem “erros comuns” ou porque permitem “aprofundar determinados conceitos”. 

 No final da discussão da questão 1.1 todos os alunos sabiam qual a resposta 

correcta e tinham explorado o significado do conceito de percentagem. Escreveram no 

caderno diário as conclusões a que chegaram: 

 

A fortuna de cada filho pode ser expressa de diferentes modos: 

50% = 1/2 = 50/100 = 50:100 = 0,50= metade 

25% = 1/4 = 25/100 = 25:100 = 0,25% = quarta parte 

 

 Para além de ter abordado adição de números fraccionários e fracções 

equivalentes surge também na questão 1.3 a dúvida lançada pelos alunos. Como passar 

um número decimal a percentagem? Quando é pedido aos alunos para referirem a 

percentagem da herança que recebeu cada um dos filhos do meio, alguns alunos fazem-

no facilmente tendo em conta as percentagens da herança dos anteriores filhos. O mais 

velho teria 50%, o mais novo 25% e sobrava 25% a distribuir pelos dois filhos do meio, 
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ou seja 12,5% para cada um. Na realidade a maioria dos alunos que acerta utiliza este 

procedimento. No entanto há alunos que vão por outro caminho. Com a calculadora na 

mão transformam a fracção em decimal e a partir daí tentam ver como passar a 

percentagem.  

 

Aluno B: 1/8 (0,125), isto é quanto em percentagem? Como se vê? 

Aluno C: Professora como se passa a percentagem?  

 

A professora percebe que esta é uma questão difícil de responder nesta aula e 

opta por contornar a questão. Pede que se centrem muito mais nas percentagens que já 

conhecem. 

Nesta aula, onde os alunos participaram activamente, Anabela desdobrou-se 

atendendo os alunos, chegando desculpar-se pelo “barulho” que fizeram. Diz que, por 

vezes, a “vontade de participar” torna-os muito irrequietos. Traça um percurso de aula 

que foi várias vezes interrompido, mas isso não parece ter afectado o seu modo de 

actuação, nem a leva a perder o fio condutor inicialmente traçado. Continua com a 

mesma dinâmica, procurando suscitar a discussão, procurando não ser ela a dar as 

respostas mas os alunos a pensarem nas suas respostas. O quadro é utilizado para a 

partilha de estratégias mas também para fazer a síntese das ideias principais.  

Esta professora pensou na utilização da calculadora para ser utilizada apenas 

como auxiliar de cálculo, mais especificamente na passagem da fracção a decimal, mas 

não pensou que os alunos podem também centrar-se na passagem de decimal a 

percentagem uma vez que as percentagens apresentadas seriam fáceis de descobrir. O 

que é facto é que com a calculadora na mão são os alunos que lançam a dúvida e que 

querem saber mais. Este foi um aspecto que Anabela refere ter ido mais além do que 

tinha imaginado, obrigando-a a parar e a pensar, o que fez com que na aula seguinte 

retomasse a questão levantada pelos alunos: como passar de decimal a percentagem?  

O modo como a calculadora foi usada e o tipo de exploração que ela permitiu 

excedeu as expectativas de Anabela, que pensava que nesta aula não ia ter grande 

visibilidade. A calculadora acabou por ser um instrumento que permitiu aos alunos 

estabelecer relações entre números e aprender mais sobre os números. Apareceram 

discussões e justificações que não estava à espera, só pelo simples facto de se ter 

utilizado a calculadora. Foi uma aula rica, que cumpriu alguns dos objectivos por ela 

traçados, mas que, segundo ela, podia ter sido melhor se tivesse mais tempo para fazer 
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tudo aquilo que tinha pensado “falta-me sempre tempo.” Não conseguiu introduzir 

totalmente o conceito de percentagem mas fez uma exploração mais profunda da relação 

existente entre fracção, decimal e percentagem. Como é hábito nesta professora, acha 

sempre que podia ter feito melhor. 

 

5.5. Síntese 
 

Anabela valoriza um ensino da Matemática pautado pela compreensão de 

conceitos. Por isso, procura escolher cuidadosamente as tarefas que aplica quando 

necessita de introduzir um conceito novo. Geralmente, são tarefas que levam o aluno à 

descoberta e compreensão de conceitos. Nas aulas seguintes aposta na sistematização 

dos assuntos, trabalhando tarefas mais rotineiras, com recurso ao manual, a exercícios 

que coloca e a jogos que os alunos constroem para esse efeito. 

Mostra-se favorável à utilização da calculadora no processo de 

ensino-aprendizagem, mas admite que deve haver cuidados na sua utilização. Para ela o 

professor deve regular o seu uso na sala de aula, deve ser ele a dizer aos alunos quando 

a devem usar. Reconhece as suas potencialidades em determinados tópicos 

matemáticos, principalmente no 6.º ano, mas isso já não é tão evidente quando trabalha 

com os alunos do 5.º ano. Revela no entanto, que em certos tópicos coloca 

determinantemente de parte a calculadora, como é o caso da multiplicação e da divisão. 

Isso parece estar associado à forma como aborda estes tópicos, o que faz com que não 

faça sentido trabalhá-los com recurso à calculadora.  

Apesar da formação inicial e do percurso de 8 anos numa escola onde a 

calculadora era utilizada regularmente se ter revelado determinante para que assumisse 

uma atitude favorável e conscienciosa em relação a este instrumento, a verdade é que 

esta professora nos últimos dois anos deixou de o utilizar. Justifica esse facto pela 

dinâmica da sua escola actual que a condiciona. Num grupo pouco dinâmico e 

colaborativo, acabou por assumir uma postura passiva. Os aspectos logísticos as 

dificuldades com a gestão do tempo na sala de aula, principalmente em turmas muito 

grandes são aspectos que indica constituírem entraves à sua utilização mais regular. 

As referências feitas às potencialidades da calculadora por esta professora são 

sempre muito associados à sua utilização como instrumento de cálculo, daí talvez ter 

achado muito interessantes as tarefas onde a calculadora surge associada ao cálculo 

mental. Constata-se a ausência de tarefas a propor aos seus alunos, onde este 
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instrumento apareça relacionado com o desenvolvimento do sentido de número, das 

competências de escrita de números inteiros e decimais ou como suporte à exploração 

de fenómenos numéricos ou na compreensão das operações. A utilização que faz da 

calculadora parece estar relacionada com o tipo de tarefas que propõem aos seus alunos, 

mais no âmbito da resolução de problemas, o que faz com que a utilize mais no domínio 

do cálculo. 

É de referir que, com 13 anos de serviço, esta foi a primeira formação contínua 

na área da Matemática em que esta professora participou, sentindo a ausência de oferta 

de formação nesta área. As sessões de formação, baseadas na partilha, discussão e 

reflexão de práticas parecem ter contribuído para que esta professora reflectisse as suas 

práticas e se sentisse mais confiante na utilização da calculadora. A formação parece ter 

sido sensível à sua realidade, quer do ponto de vista pessoal, quer em relação à dinâmica 

de escola, quer em relação aos materiais que têm à sua disposição e talvez por isso teve 

um impacto positivo junto desta professora. Hoje revela estar mais segura a utilizar esta 

ferramenta com os seus alunos. O tempo dirá até que ponto a formação terá, de facto, 

implicações a longo prazo no seu desenvolvimento profissional.  
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CAPÍTULO 6 

 

 

Clara 

 

 

 

6.1. Apresentação 

 

Clara é professora do ensino básico de Matemática e Ciências da Natureza, 

leccionando numa escola do distrito de Santarém. Formou-se em 1994 na Escola 

Superior de Educação de Portalegre Com catorze anos de serviço, percorreu três ciclos 

de ensino. Esteve um ano no 1.º ciclo, dando apoio educativo, oito anos num colégio 

particular, onde leccionou Matemática aos 2.º e 3.º ciclos, e nos últimos quatro anos tem 

trabalhado no ensino público com turmas de 5.º e 6.º ano. Em anos anteriores participou 

em acções de formação na área das tecnologias mas nunca frequentou uma formação 

contínua específica de Matemática. 

Presentemente, Clara lecciona Matemática ao 6.º ano de escolaridade e trabalha 

em parceria com outro professor no Estudo Acompanhado e nas salas de estudo com as 

turmas de 5.º ano. A escola tem apenas dois professores de Matemática, ela e outro 

colega. Na sua perspectiva, é uma escola com “um bom ambiente, basicamente sente-se 

liberdade de expressão e os colegas que eu trabalho, os colegas do 3.º ciclo, também são 

pessoas abertas. Discutimos as coisas abertamente, frontalmente, sem achar que vão 

estar ali, é uma boa escola.” 

Nas sessões de formação esteve atenta, interessada e nas suas intervenções 

revelou consistência no seu conhecimento matemático. Sempre muito pertinente e 

assertiva no seu discurso, soube várias vezes defender o seu ponto de vista sem 

arrogância ou altivez, mas sim com argumentos matemáticos e didácticos. Num grupo 
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constituído por professores de duas escolas diferentes e distantes entre si, não teve 

receios em partilhar as suas experiências e reflexões. Com professores com ideias 

contraditórias sobre o ensino da Matemática, chegou mesmo a protagonizar momentos 

de acesa discussão entre colegas que enriqueceram bastante as sessões de formação. Na 

sala de aula mostra segurança nos assuntos a abordar e procura tarefas que levem os 

alunos à descoberta. Tem bom relacionamento com os alunos e revela segurança no 

trabalho que desenvolve sem deixar de reflectir sobre as suas práticas, criticando erros e 

apontado pistas para o futuro. 

Diz-se conhecedora das potencialidades do uso da calculadora na sala de aula e 

afirma-se a favor da sua utilização de forma criteriosa. Indica que sempre utilizou este 

instrumento para desenvolver diferentes aspectos da competência matemática nos seus 

alunos, em diferentes situações e em diferentes anos de escolaridade. 

 

6.2. Concepções sobre o uso da calculadora na sala de aula 

 

Clara reconhece as potencialidades da calculadora associadas ao cálculo, à 

resolução de problemas, ao desenvolvimento do sentido de número e de operação e na 

exploração de regularidades. Diz que utiliza muitas vezes como instrumento de cálculo 

“para não ser o impeditivo de poder fazer outro tipo de trabalho e atingir outro tipo de 

objectivos” e também porque “os miúdos experimentaram muito, eu acho que a grande 

diferença ali está em experimentar muita coisa e eles começarem a perceber o que é que 

obtêm…” Considera que a calculadora é mais que um instrumento de cálculo: “acho 

que a calculadora bem utilizada numa aula é potenciadora da aquisição e do 

desenvolvimento da Matemática, de alunos matematicamente competentes.” 

Consciente das potencialidades da calculadora, defende que o seu uso na sala de 

aula tem de ser pensado pelo professor e equilibrado com o cálculo mental e os 

algoritmos de lápis de papel, para não se correr o risco dos alunos não desenvolverem 

estes tipos de cálculo. Diz que a calculadora nunca é utilizada sem uma ponderação 

prévia. Assim, a forma como utiliza a calculadora depende daquilo que pretende que os 

seus alunos desenvolvam com determinada tarefa: 

 

Eu concordo mas não aleatoriamente. É porque, agora por exemplo nas 
fracções, eu também acho a necessidade de os miúdos treinarem a 
memorizar algumas fracções. Por exemplo, um quatro o que ela 
representa, como é a fracção e o que ela representa em termos de 
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percentagem e o que ela representa em decimal. Há assim um conjunto 
de fracções que lhes faz falta eles memorizam, terem noção da sua 
representação gráfica. Porque noutros contextos de resolução de 
problemas isso faz falta, os miúdos conseguirem articular aquilo. Às 
vezes eu acho é que não deixo utilizar abusivamente. Por exemplo se o 
objectivo for realmente um em que quero que o cálculo não seja um 
impeditivo eu uso (…) porque isso trazer a máquina de calcular no bolso 
é um instrumento como outro qualquer.  

 

 Por isso, incomoda-a a ideia de alguns professores deixarem que os seus alunos 

utilizem a calculadora quando estes entendem, sem critério. Para ela é uma situação 

impensável que não propicia o desenvolvimento de aspectos da competência 

matemática que considera essenciais: 

 

Quando eu, numa aula de Matemática, no uso da calculadora, vejo que 
ela é utilizada aleatoriamente, sem critério, isso é que já me incomoda 
porque os miúdos depois vão fazer 1x3 e fazem na calculadora e então aí 
selecciono, não é de uso livre. 

 

Para esta professora se forem os alunos a decidir a sua utilização sem qualquer 

orientação do professor, corre-se o risco de a usarem sempre e de perderem destrezas 

básicas de cálculo mental e com lápis e papel. Para si, o cálculo mental e a estimação 

tornam-se importantes pois só assim os alunos se tornam críticos em relação ao que 

obtêm na calculadora: “se os miúdos não desenvolverem mecanismos de cálculo, se 

estão tão dependentes da calculadora, deixam de raciocinar sobre os resultados que 

obtêm. Eu acho!” 

Tendo em conta os alunos com os quais costuma trabalhar e tendo em conta as 

capacidades que diz querer desenvolver, não passa para eles a responsabilidade de 

aferirem quando devem utilizar a calculadora: “Ainda nunca consegui deixar que a 

máquina fosse de utilização aleatória deles e que eu conseguisse gerir isso com os 

objectivos com uma determinada actividade, portanto não deixo.” Assim sendo, procura 

criar momentos próprios que justifiquem a utilização da calculadora, porque considera: 

 

Que os miúdos também têm de… Eu não acredito que um miúdo nasça 
logo com a capacidade de ser crítico em relação quando é que deve 
utilizar. (…) A utilização da calculadora também é isso, é um 
instrumento que pode ser muito útil mas também se for utilizado de 
forma má, indiscriminada torna-se perverso no desenvolvimento de 
outras competências.  



 61 
 

 

Clara considera que os alunos só adquirem espírito crítico na utilização da 

calculadora se forem “treinados” nesse sentido, por isso é importante que não utilizem 

só este recurso. Indica que sempre foi uma “defensora” da calculadora mas não é 

daquelas que a utiliza em todas as aulas. No entanto, quando se compara a colegas que 

conhece e que se manifestam a favor do seu uso pelos alunos sem restrições, chega à 

conclusão que acaba por fazer mais uso da calculadora na sala de aula do que aqueles 

que se consideram liberais na sua utilização: 

 
Eu acho, eu digo que utilizo a calculadora sou defensora mas não assim 
aleatoriamente, mas depois oiço pessoas que dizem que são cem por 
cento defensoras da utilização e às vezes utilizam menos vezes que eu, eu 
às vezes já não percebo em que grupo é que eu estou. Começo a ficar 
baralhada então eu não sou das que são cem por cento a favor neste 
sentido para tudo e depois utilizo mais não sei. 

 

Indica utilizar regularmente a calculadora nas suas aulas por isso tem dificuldade 

em dizer quantas vezes a utiliza. Não faz qualquer distinção em relação à sua utilização 

quer esteja a trabalhar com o 5.º ano, quer esteja no 6.º ano. Para ela: “é igual eu só 

vario a quantidade em função dos dias, por exemplo num mês utilizo em função dos 

conceitos em que estou a trabalhar, conceitos em que trabalho mais vezes outros que em 

que me socorro menos.”  

Quando questionada em que tópicos já utilizou a calculadora refere que foi em 

vários. Indica que a utilização da calculadora não depende dos tópicos mas dos 

objectivos da tarefa que propõe aos alunos. 

 

[Já usei] na Estatística, já usei na proporcionalidade, nos números 
racionais também, depende também às vezes do que estou a fazer porque 
às vezes em algumas coisas de Geometria se ele meter ampliações, 
reduções os miúdos utilizam (…) depende do exercício que estamos a 
fazer e o que eu quero com aquilo. Por exemplo, há exercícios, há 
actividades que faço com as fracções e eu deixo utilizar a máquina de 
calcular, há outros em que eu peremptoriamente não a quero ver em cima 
da mesa, porque depois eles distraem-se, eles vão lá e aquilo é para outro 
[tipo de cálculo]… 

 

Considera que os alunos devem aprender as funcionalidades da calculadora à 

medida que a vão utilizando e conforme vão aparecendo as situações. Por isso, não 
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prepara aulas específicas para ela ensinar a usar este instrumento. No entanto, quando 

trabalha com os alunos de 5.º ano, uma vez que não estão habituados a trabalhar com a 

calculadora, tem a preocupação de os ajudar a explorar um pouco mais como funciona: 

 

Posso ter uma aula, principalmente com aqueles miúdos de 5.º, algumas 
aulas específicas, para que serve aquela tecla o que permite fazer para 
explorar as regularidades com as potências… Para eles perceberem 
quando fazem 2 x 2 x 2 o que é que a máquina faz, perceberem porque é 
que ela não respeita as prioridades, porque ela vai buscar o resultado 
anterior e continua e portanto faço uma série de coisas. Mas no dia a dia 
não são muitas as actividades ao longo do ano que eu tenho só pensadas 
para a exploração da máquina… 

 

Regra geral, diz que os seus alunos compreendem como utilizar a calculadora. A 

sua exploração vai surgindo com as tarefas que vai propondo. Tem a preocupação ao 

longo do ano de proporcionar, de uma forma ponderada, momentos em que trabalha, o 

algoritmo de lápis e papel, o cálculo mental e a calculadora. Considera que se não 

trabalhar paralelamente com a calculadora o cálculo mental, os alunos tornam-se muito 

dependentes da calculadora. Por isso, cria tarefas direccionadas para o cálculo mental: 

 

Por exemplo eu tenho umas actividades direccionadas para o cálculo 
mental com exploração das propriedades onde trabalho com eles as 
prioridades, porque é que utilizamos a comutativa, distributiva porquê, o 
que utilizam em primeiro lugar, ai não utilizam máquina, não posso 
deixar o objectivo é outro. Porque também as expressões têm valores que 
não justifica a utilização da máquina e já o faço propositadamente. Tento 
compor os números de maneira a eles perceberem... 

 

Nas fichas de avaliação, sempre que se justifica coloca questões específicas em 

que os alunos utilizam a calculadora. 

Afirma que a sua formação inicial foi determinante para que reconhecesse a 

importância do trabalho com a calculadora. Também alguns encontros dos professores 

da Associação de Professores de Matemática que no início da carreira frequentou, 

deram-lhe oportunidade de reflectir e conhecer tarefas onde poderia utilizar a 

calculadora na sala de aula e isso foi determinante para que ainda hoje continue a 

utilizá-la regularmente. Como recorda: 
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Logo na fase, logo na formação inicial tivemos muitos momentos para 
reflectir e actividades que potenciavam o desenvolvimento de 
capacidades, nomeadamente cálculo mental com a utilização da 
calculadora. A formação inicial foi importante, depois fui a uns encontros 
de professores de Matemática onde vinham assim umas ideias mais 
revolucionárias.  

 

6.3. Reflexão sobre as sessões de formação 

 

Foi com muito esforço que Clara fez esta formação contínua. A viver muito 

longe da escola onde lecciona, levava cerca de 2 horas até chegar à sua escola e mais 

meia hora para se deslocar à outra escola onde se realizavam as sessões de formação. 

No entanto, e apesar desse esforço, considera que valeu a pena, principalmente porque 

trabalha numa escola muito pequena, isolada dos grandes centros. A necessidade de 

conhecer outras realidades e outras perspectivas sobre o ensino, revestem-se para ela da 

maior importância: 

 

Venho contente porque acho que é assim, o facto de ter estado em 
escolas muito pequenas gera assim uma angústia, porque nós queremos 
discutir as coisas… Não sei se hei-de fazer isto se hei-de fazer aquilo, 
não há momentos para libertar a angústia que temos em relação as coisas 
e para mim esta formação a… Umas das grandes virtudes que tem é nós 
discutirmos e dali ouve-se a opinião de um, o que outro fez e tomasse 
umas notas e… E dá para pensar as coisas de outra forma. 

 

O grupo de formação a que pertencia era constituído por sete professores de duas 

escolas de meios rurais e distantes entre si. Quatro desses professores têm 20 ou mais 

anos de serviço e os restantes tem aproximadamente os mesmos anos que ela. Trata-se 

de um grupo muito descontraído mas com professores com percursos profissionais 

muito diferentes e também com concepções do ensino-aprendizagem da Matemática 

diferentes. Talvez por isso os momentos de discussão e reflexão foram sempre muito 

participados, com professores a assumir posturas muito diferentes, nomeadamente no 

que diz respeito à utilização da calculadora.  

Nas sessões de formação, Clara teve vários momentos onde defendeu uma 

postura em relação à calculadora que entrou em conflito com as ideias dos seus colegas. 

Diz ser “um bocadinho tempestuosa” e por vezes deixa-se levar pelo calor da discussão. 

Na primeira sessão onde se entrou no tema dos números racionais, todos os elementos 
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do grupo, partindo das tarefas apresentadas, deixaram claro o que pensavam sobre a 

calculadora. Nessa sessão indicou que a utiliza em determinadas situações porque 

reconhece vantagens no seu uso na sala de aula. Uma das vantagens que refere está 

relacionada com a rentabilização do tempo. Ao utilizar a calculadora, considera que fica 

com mais tempo para explorar outros aspectos que desenvolvem a competência 

matemática dos seus alunos. Sem este instrumento, os seus alunos ficavam demasiado 

agarrados a cálculos morosos que ocupariam uma grande parte do tempo da aula. No 

entanto também refere que em determinadas situações não concorda com a sua 

utilização: 

 

Para várias situações eu não concordo (…) Eu acho é que para 
determinadas coisas para eu conseguir explorar à velocidade que eu 
quero e que preciso para desenvolver, acabo por perder tanto tempo nos 
algoritmos, que eu não acho que seja compensatório, pelo contrário. 
 

Na situação problemática apresentada nessa primeira sessão, que envolvia o 

conceito de percentagem (sessão 1 - tarefa 1) diz não ter qualquer problema em deixar 

utilizar a calculadora uma vez que: “o que mais me interessa é não perder tempo com o 

cálculo, apetece-me que eles se concentrem noutro tipo de ginástica e não no cálculo.” 

Conseguiu imediatamente perceber primeiro do que qualquer colega o raciocínio 

do aluno que faz (89-20%) na calculadora, situação que muitos colegas não 

conseguiram logo entender. Fez questão de explicar com a calculadora como o aluno 

tinha feito. Deixou claro que não vê qualquer inconveniente que o aluno faça assim na 

máquina, o importante para ela é que o professor esteja seguro que o aluno percebe o 

que está a fazer quando calcula deste modo as percentagens na calculadora. Indica que 

“a máquina faz assim, mas há muitos passinhos pelo meio” e são esses passinhos que 

têm de ser compreendidos pelos alunos. Esta forma de calcular só pode ser aceite pelo 

professor se ele se assegurar que há compreensão dos processos por parte dos alunos. 

Nem todos concordaram com a sua posição, porque para quem não utiliza a calculadora, 

como foi o caso de um colega do grupo, esta produção do aluno é impensável para ele, 

simplesmente não aceitava. 

No entanto, se para a primeira tarefa, Clara utilizava a calculadora, para a 

segunda tarefa que envolvia o conceito de número racional, já não aceitava porque 

envolvia números inteiros muito pequenos e eles podiam fazer os cálculos mentalmente 

com facilidade: “mentalmente. Por exemplo 1/4 …ainda para mais são números tão 
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pequenos e inteiros, a questão é quando são números grandes. Aqui não deixava usar, 

então fazem o 2x2 o 2x3.” 

A posição de Clara não é aceite por outros elementos do grupo que defendem 

que deve ser o aluno a decidir quando deve usar a calculadora. Eis parte do diálogo que 

ocorreu com a análise e reflexão da tarefa 2 e que levou a uma discussão acesa com 

vários elementos do grupo que também defendiam a utilização da calculadora nesta 

tarefa. 

 

Leonor: O objectivo não era o cálculo em si, era a resposta e era 
chegar… 

Clara: Pois é também. Se perguntarem entre pesar a importância do 
cálculo, e a importância da estratégia da resposta eu tenho que fazer uma 
opção, porque se não é assim, todos dão para a máquina. 

Leonor: Claro, todos dão para a máquina! 

Clara: Sim…mas se esse não é o meu objectivo, se não dificulta o 
desenvolvimento do cálculo mental. 

Rita: Eu deixava sempre nesta e em todas. 

Formadora: Sem restrições? 

Rita: Sempre! Quando eles quiserem para mim a máquina é como o lápis 
e a borracha, é material para eles. Se entenderem utilizar, utilizam, se não 
entenderem, não utilizam. 

Leonor: Eu também, desenhinhos, bolinhas, o que eles quiserem desde 
que cheguem a uma resposta com argumentação. 

Mário: Nem nesta, nem em nenhuma! 

 
Clara parece ter ficado muito incomodada com tudo o que foi dito. Respirou 

fundo, aumentou o tom de voz e tentou expor o seu ponto de vista a todos os presentes, 

principalmente a Leonor. Fê-lo do seguinte modo: 

 
Eu acho que isto da máquina é como a resolução de problemas, pelos 
menos é o que eu sinto. Na resolução de problemas se nós fizermos 
sempre [problemas] do mesmo tipo e não vermos aquilo que eles 
potenciam é a mesma coisa. Eu posso fazer exercícios e que digo não é 
bom usar porque eles estão a potenciar nomeadamente o cálculo mental. 
Por exemplo, o cálculo mental utilizando determinado tipo de estratégias, 
se eu quero que seja assim, eu não posso deixar utilizar a máquina 
indiscriminadamente. Agora há coisas que não tem lógica nenhuma 
porque não é isso que eu quero, então eu deixo utilizar a máquina. Eu 
acho que até os exercícios que colocamos, a forma como os colocamos, 
os números que utilizamos sabemos o que queremos e o objectivo que 
temos por detrás da actividade. É isso que faz com que eu deixe utilizar. 
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Com a expectativa (risos) que um dia mais tarde eles tenham capacidade 
crítica para perceber, agora vou usar e noutra altura não. 

 

A discussão continuou após o término da sessão da formação, porque Clara 

sentiu necessidade de abordar Leonor para deixar claro que não quis de maneira 

nenhuma ser mal interpretada por ela, mas não concordava com o que estava a dizer. 

Indica gostar de estar de bem com todos e por isso sentiu necessidade de se justificar 

pessoalmente junto desta colega para não ser mal interpretada.  

Clara afirma ter gostado muito dos momentos de reflexão que tinham como 

ponto de partida as tarefas apresentadas. Gostou principalmente das tarefas que 

envolviam resolução de problemas que, segundo refere, a fascinam. Considera que a 

reflexão conjunta que teve comigo enquanto formadora feita após a realização das 

tarefas na sala de aula foi muito importante porque a ajudou a reflectir e a ver as tarefas 

de outro modo, questionando as opções que fez no momento: 

 

Eu gostei muito e aliás foi hoje a conversa que eu tive hoje de manhã 
com o C… O que acho é que nós com a vida que temos, anda para lá, 
anda para cá, vai para casa, filhos, escola, trabalho, nós às vezes 
esquecemo-nos que temos de parar um bocadinho e pensar nas coisas, eu 
acho que acontece a toda a gente, não deve ser só a mim. Mas, pronto, eu 
notei hoje, em que nós voltámos a reflectir na actividade que íamos 
propor sobre o conceito e as diferentes representações dos racionais, se 
calhar se fosse antes da formação, muito sinceramente, Célia, eu não me 
lembrava, de pôr logo naqueles tipos de fracções a calculadora. Se nós 
chegássemos à conclusão que aquilo era ou que estava a ser impeditivo 
de atingir o objectivo que queríamos com a actividade, se calhar de uma 
forma imediata, eu não ia lembrar logo disso. Mas agora reflectindo 
novamente, acho que o processo ensino-aprendizagem, o nosso trabalho 
tem isto, uma pessoa tem de decidir muita coisa ali no imediato 
e….Tivemos a reflectir um bocadinho sobre isso e se calhar já era uma 
situação em que eu colocava agora… Fez-nos pensar nas coisas. 

 

Clara mostra-se segura das potencialidades e vantagens da calculadora. No 

entanto, no fim da realização de uma nova tarefa, questiona-se se fez ou não a opção 

certa ao proibir ou não a sua utilização por parte dos alunos. Indica que os momentos de 

reflexão proporcionados pela formação após a realização das tarefas levaram-na a 

repensar as suas práticas e a valorizar o papel da reflexão no seu dia a dia. Por isso, diz 

que a formação teve um impacto positivo na sua postura enquanto professora. Hoje 

reconhece que é necessária uma maior reflexão da sua parte, antes e após a aplicação de 



 67 
 

uma tarefa aos seus alunos. Passou a dar mais importância a aspectos como o propósito 

ou finalidade com que coloca uma tarefa, o modo de conduzir os alunos a determinado 

objectivo e a forma como decorreu uma aula:  

 

Pela positiva. Tive algumas coisas a… No fim o que se pensa do ensino 
da Matemática, não me sinto assim tão deslocada, mas ao mesmo tempo 
fez-me pensar uma coisa muito séria, eu tenho filho na escola, e que é: eu 
às vezes a… Aquela noção que eu tenho que é pensar numa actividade, 
mas pensá-la bem de fundo, o que é que eu quero fazer com aquilo, para 
quando for lá para dentro saber muito bem como hei-de dirigir as coisas 
para chegar aquele objectivo, o que me deu um bocadinho foi que nem 
sempre faço isso na medida do que devia, muito sinceramente. E a 
formação além de me ter feito pensar muita coisa e de outras formas, 
fez-me pensar que nem que seja 10 minutos eu tenho que voltar a pensar 
mais nas coisas.  

 

 Indica que a metodologia da acção de formação foi diferente do habitual noutras 

formações e foi do seu agrado, porque permitiu a reflexão e a discussão de ideias. 

Destaca o facto das ideias terem sido construídas sem que houvesse da parte da 

formadora uma imposição e isso, para ela, foi muito significativo. Afirma: 

 

Para mim foi boa, porque eu acho que a calculadora, como o computador, 
ou software, ou aquilo parte por uma posição que nós temos perante o 
trabalho e perante a Matemática e nunca é uma coisa dada como uma 
lição adquirida: “Vocês têm de fazer isto assim, assim… Assim é que é 
correcto!” É capaz de não ter muita aceitação e as coisas não foram 
trabalhadas assim, foram trabalhadas mais para perceber a virtualidade de 
utilizar a calculadora aqui e ali, se calhar ali não faz sentido no outro faz 
sentido utilizar e essa mensagem eu acho que foi muito bem passada. 
Pelo menos eu senti assim. 

 

Clara parece ter ficado muito satisfeita com a formação, devido à sua dinâmica, 

com a qual se identificou logo desde o início. Considera que a sua visão relativamente à 

utilização da calculadora está directamente ligada à concepção que tem do ensino da 

Matemática. Indica que não se sente muito afastada das ideias discutidas na formação e, 

por isso, mais do contribuir para uma mudança da sua parte, esta parece ter reforçado as 

suas perspectivas sobre o uso deste instrumento. 
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6.4. Práticas na sala de aula 

 

Clara preocupa-se que o ensino da Matemática seja feito de modo a proporcionar 

aos alunos experiências de ensino diversificadas. Nas suas aulas e nas várias 

experiências que partilhou no decorrer da formação percebeu-se que as tarefas propõe 

são de natureza diversificada e apelam não só ao uso da calculadora, mas também de 

outros materiais. Valoriza a resolução de problemas, as tarefas de investigação, 

envolvendo ou não regularidades, e também os jogos matemáticos. No entanto, 

contempla igualmente momentos em que os alunos treinam e sistematizam o que vão 

aprendendo. Reserva essencialmente esses momentos para as aulas de estudo 

acompanhado. Como é professora de Ciências da Natureza, quer nestas aulas quer nas 

aulas de Matemática, procura sempre que possível estabelecer a articulação entre estas 

duas disciplinas, utilizando contextos apropriados para as tarefas.  

Utiliza regularmente a calculadora na sala de aula e, por isso, não foi difícil 

assistir a uma aula onde a utilizasse. Numa das aulas assistidas apresentou aos alunos 

uma tarefa onde tinha como objectivo que eles encontrassem “a regularidade que 

relaciona o perímetro com o diâmetro.” Para isso, organizou os alunos a pares e estes 

colocaram em cima das mesas os objectos de forma cilíndrica que trouxeram de casa. 

Os alunos, mediam com a ajuda de uma tira de papel e de uma régua o perímetro e o 

diâmetro dos vários objectos que tinham na mesa e registavam numa grelha da ficha de 

trabalho que tinham para o efeito. Os alunos usavam a calculadora no momento em que 

preenchiam uma das colunas da respectiva grelha que pedia para colocarem o quociente 

da divisão da medida do perímetro pela medida do diâmetro de cada objecto. Indica que 

fazia todo o sentido utilizarem a calculadora “dado os valores que eram trabalhados”. 

Era-lhe completamente impensável fazer esta aula sem recurso à calculadora: 

 

Se há um miúdo ou outro que faz um algoritmo bem da divisão, há 
muitos miúdos que não conseguem e depois a actividade perde o 
objectivo completamente, tinham que andar aqui de volta das contas de 
dividir em vez de se concentrarem na regularidade. 

 

Reconhecendo as dificuldades dos seus alunos com o algoritmo da divisão e 

consciente que o objectivo da tarefa não passava pelo cálculo mental ou de lápis e papel, 

Clara não teve dúvidas que esta tarefa só fazia sentido com a utilização deste 
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instrumento. A calculadora, para ela, tem a vantagem de libertar a mente dos alunos do 

cálculo e deixá-la livre para se concentrarem no objectivo da tarefa: 

 

É fundamental, porque os miúdos tem alguma dificuldade em fazer o 
algoritmo e o objectivo desta actividade específica era eles chegarem 
aquela regularidade que relaciona o perímetro com o diâmetro. A 
actividade ia-se perder completamente se eu não utiliza-se a máquina 
porque os miúdos iam ficar presos ao algoritmo, a fazer a conta e a 
estarem ali de volta das contas e depois tinha de andar a ajudar a fazer as 
contas porque eles não iam conseguir trabalhar com as casas decimais no 
dividendo e no divisor e isto perdia-se completamente. Ou seja eles não 
iam sequer concentrar-se naquilo que era fundamental. 
 

Os alunos não lhe perguntaram sobre se podiam utilizar a calculadora e no 

momento certo retiraram-nas da mala. Questionada se tinha dado indicações na aula 

anterior, refere que os seus alunos já vão estando habituados ao tipo de situação em que 

a podem utilizar. De uma certa forma considera que já vão auto regulando a utilização 

da calculadora. No entanto diz que continua a ser um trabalho que tem de fazer 

constantemente com eles. Quando fez o balanço da aula refere que alguns alunos 

fizeram adições simples com a calculadora e que nessa altura disse ter vontade de 

interromper para dizer: “Ó meninos mas isto justificava utilizarmos a máquina?” No 

entanto, achou que o momento não era o certo: “o meu objectivo não era esse e acabava 

por ficar com outra discussão mais importante por esclarecer… Perdia um pouco.” 

Sente que neste caso estabeleceu prioridades mas em outros casos já os tem questionado 

antes de utilizarem a calculadora numa tarefa: 

 

Estabeleci prioridades mas em muitas circunstâncias quando isto 
acontece, no decorrer da aula eu questiono-os olhem lá, é razoável fazer 
este cálculo na máquina? Porque se não, eu sei que eles vão fazer. É em 
muitas situações de confronto e análise que eles vão regulando um 
bocadinho a utilização ou não da máquina. 
 

Nesta aula, o seu propósito era que a calculadora fosse utilizada pelos alunos 

como instrumento de cálculo mas também como auxiliar na busca de uma regularidade. 

Libertos da preocupação do cálculo, os alunos facilmente identificaram que o número 3 

se repetia em todos os resultados e orientados por Clara estabeleceram a relação entre o 

perímetro e o diâmetro. Todos tiveram oportunidade de medir objectos iguais e verificar 

que as medições que estavam a fazer não eram iguais e que, por isso, os quocientes 
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davam pequenas oscilações de valores, mantendo-se apenas o número 3 como 

constante. Nesta aula fizeram imensas medições, cálculos, registos e estabeleceram 

relações entre números sempre com o auxílio da calculadora. 

Contudo, em dois momentos Clara acabou por a utilizar como um instrumento 

que gradualmente se procura dar a conhecer o seu modo de funcionamento. Esta 

situação aconteceu com um aluno que não conseguiu registar correctamente o valor que 

estava no visor da máquina porque confundiu o separador das classes com uma vírgula. 

Diz que a utilização da calculadora com estes alunos tem sido um “trabalho duro”, uma 

vez que eles não foram seus no ano anterior e, por isso, em relação a outros seus alunos 

estão a demorar mais tempo a criar destrezas na utilização deste instrumento. 

Outro momento prendeu-se com a forma como os alunos registavam as 

operações que iam fazendo com a máquina. Um exemplo ocorreu numa das questões em 

que os alunos para calcular o perímetro de um semicírculo fazem 

P = 20 x 3,14 = 62,8:2 = 31,4. Clara interrompe o trabalho de toda a turma e vai ao 

quadro explicar porque não podem representar o perímetro desta forma. Eis o registo 

que fez no quadro para esclarecer os seus alunos: 

20 x 3,14 = 62,8:2 = 

 

 

     62,8 ≠   31,4 
 

Durante toda a aula Clara circulou sempre pela sala, característica comum em 

todas as suas aulas e prestou muito apoio individualizado aos alunos. Como a turma é 

pequena todos tiveram oportunidade, no desenrolar da aula, de ir ao quadro e de 

partilhar o seu trabalho com os colegas.  

As questões ligadas à comunicação matemática preocupam-na dadas as 

dificuldades apresentadas pelos alunos e, por isso, aproveita sempre que possível para 

as trabalhar. Quer a comunicação matemática, quer a utilização da calculadora são 

sempre trabalhadas em contexto: 

 

Tenho notado sempre, e não só com estes alunos especificamente, 
dificuldades em comunicar, seja apresentando cálculos seja apresentando 
por palavras, tem dificuldades e estas coisas a meu ver só se trabalham 
em contexto. Eu posso ter uma actividade muito bem explorada para 
promover a comunicação, não é que isso não tenha a sua importância mas 
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também não podemos é quando elas surgem no momento não as 
trabalhar. 
 

6.5. Síntese 

 

Clara conduz o seu ensino da Matemática com recurso a experiências 

diversificadas. Desde tarefas de investigação, resolução de problemas e jogos 

matemáticos a exercícios de sistematização, tudo é utilizado por esta professora para 

desenvolver aspectos da competência matemática nos seus alunos. Os materiais são 

frequentes nas suas aulas, inclusive a calculadora. 

Clara valoriza a utilização da calculadora, mas também o cálculo mental que diz 

estar muito relacionado com o trabalho com este instrumento. Por isso, dedica-lhe 

especial atenção. Considera que o cálculo mental é muito utilizado no dia-a-dia e sem 

ele os alunos tornam-se acríticos em relação aos resultados da calculadora.  

Parece muito segura na utilização da calculadora no processo de 

ensino-aprendizagem. Consciente das suas potencialidades mas também dos perigos que 

podem surgir se a calculadora for mal utilizada, tira partido desta ferramenta sempre que 

acha justificado. Afirma utilizá-la de modo semelhante com alunos do 5.º e do 6.º ano. 

Revela, no entanto, uma preocupação maior em explorar as funcionalidades da 

calculadora quando trabalha com os alunos de 5.º ano.  

Indica que a sua formação inicial foi determinante para que hoje assuma esta 

posição. Os encontros da Associação de Professores de Matemática que frequentou 

contribuíram para que alargasse o leque de possibilidades na sua utilização na sala de 

aula. Trabalhou ao longo dos anos com professores que são contra a utilização da 

calculadora na aula e com outros que deixam os alunos usá-la livremente, mas isso 

parece não ter afectado as suas convicções relativamente à calculadora. Diz estar 

consciente que é a sua visão do ensino-aprendizagem da Matemática que determina o 

uso que faz deste instrumento.  

Identifica como principais vantagens na utilização da calculadora, a 

rentabilização do tempo na sala de aula, pois permite-lhe explorar determinados 

assuntos com maior celeridade. Outra vantagem é libertar os alunos de cálculos morosos 

de lápis e papel, dando-lhes a possibilidade de “experimentarem” muito mais valores, o 

que os leva a ficarem mais libertos para raciocinar. 
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Nas tarefas que propôs ao longo deste ano, usou a calculadora em todas as 

vertentes exploradas na formação: (i) como fonte de resolução de problemas e 

exercícios; (ii) como um instrumento cujo funcionamento e funcionalidades se 

procuram compreender; (iii) como instrumento de cálculo; (iv) no desenvolvimento do 

sentido de número; (v) como reforço de competências de escrita de números inteiros e 

decimais; (vi) como suporte à exploração de fenómenos numéricos; (vii) como auxiliar 

na estimativa e cálculo mental; e (viii) na compreensão das operações.  

A utilização que faz da calculadora revela-se muito próxima daquilo que 

considera ser importante no ensino da Matemática nestes anos de escolaridade. A 

natureza das tarefas que propõem aos alunos e o objectivo com que o faz propicia uma 

utilização diversificada da calculadora. 

A formação parece ter ido de encontro às suas perspectivas sobre o ensino da 

Matemática e, em particular sobre o uso da calculadora, que ajudou a reforçar. Clara 

gostou das sessões de formação e salienta o facto de não ter havido imposição de ideias 

pela formadora mas sim discussão e reflexão com base em situações concretas. 

Considera que a formação revestiu-se de extrema importância porque permitiu-lhe 

partilhar experiências e aprender com outros colegas de outras escolas, o que é uma 

grande necessidade para quem trabalha em escolas muito pequenas. Sente que a 

formação lhe permitiu questionar as suas práticas no sentido de reflectir cada vez mais 

sobre a importância do tipo de tarefas a propor aos alunos e da avaliação que é 

necessário fazer após a respectiva realização.  
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CAPÍTULO 7 

 

 

Alice 

 

 

 

7.1. Apresentação 

 

Alice é professora do ensino básico de Matemática e Ciências da Natureza e 

pertence ao quadro de nomeação definitiva de uma escola do distrito de Santarém, onde 

lecciona apenas a disciplina de Matemática aos 5.º e 6.º anos. Licenciou-se em 

Economia na Faculdade de Coimbra e quando terminou o curso não encontrou emprego 

na sua área. Acabou por concorrer ao ensino público, começando por leccionar no 

secundário. Continuou no ensino nos anos seguintes em escolas de 2.º ciclo e, tendo 

gostado da experiência, faz a profissionalização em serviço na Escola Superior de 

Educação de Santarém em 1989. A sua colocação, por vários anos seguidos, no distrito 

de Santarém, levou a família aproximar-se do seu local de trabalho, o que lhe conferiu 

estabilidade económica e emocional para continuar na profissão.  

Lecciona há 24 anos. Esteve 14 na mesma escola e mudou há cerca de 3 anos 

porque vê na mudança um “renovar” de ideias. A escola anterior tinha poucos 

professores, mas esta tem 14 professores de Matemática no 2.º ciclo. Alice está muito 

satisfeita com a mudança e com o grupo de trabalho que caracteriza como sendo 

excelente. No entanto salvaguarda que: ”há uns [colegas] que gostam de trabalhar mais 

sozinhos e outros partilham, mas (…) de uma maneira geral não tenho razões [de 

queixa].” E acrescenta: “de uma maneira geral acho que ninguém se coíbe de emprestar 

documentos ou assim.” Trabalha mais em conjunto com uma colega numa actividade 

que designa de “colaborativa” e que exemplifica do seguinte modo: “Damos os mesmos 

testes, portanto andamos assim (…) Damos isto, não damos, e os testes, portanto, isso 
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sim, nível de dificuldade, uma faz a outra diz…” Mais do que planificar ou preparar 

tarefas em conjunto para aplicar na sala de aula, partilham sobretudo fichas de trabalho. 

Considera que o grande problema da sua escola está relacionado com os alunos e 

os comportamentos que estes assumem na sala de aula. Muitos deles oriundos de 

famílias problemáticas ou completamente ausentes, são alunos que demonstram total 

desinteresse pela escola. A Matemática é a disciplina com maior taxa de insucesso, o 

que acha estar relacionado com o facto de ser uma disciplina “de continuidade”, ao 

contrário de outras, e que, por isso, é natural que os alunos tenham mais dificuldade em 

recuperar no final do período. Grande parte dos alunos que têm insucesso a Matemática 

também o têm a outras áreas, por isso Alice diz que o problema, não é só o “insucesso 

da Matemática” mas sim o insucesso geral, que está também relacionado com a “falta 

de cultura escolar, de gosto pela escola, vontade de trabalhar, vontade de aprender, 

aquela falta de empenho, não trabalham (…).” 

Alice está a frequentar pela primeira vez uma acção de formação contínua na 

área da Matemática. Indica que as acções que frequentou anteriormente foram de 

carácter pontual e que nelas nunca discutiu a utilização da calculadora.  

Na sala de aula, é meiga e muito paciente com os alunos, possui um tom de voz 

“doce” que confere ao seu discurso muita tranquilidade. As suas aulas decorrem sempre 

num clima muito calmo. Planifica e organiza muito bem o seu trabalho com os alunos. 

Incomoda-se com as suas dificuldades de aprendizagem na sala de aula procura dar 

apoio individualizado àqueles que estão com mais dificuldades.  

Discorda do uso da calculadora na aula da Matemática, mas afirma que, 

ultimamente, em casos muito pontuais, já quase no final do ano lectivo, permite que os 

seus alunos do 6.º ano a utilizem.  

 

7.2. Concepções sobre o uso da calculadora na sala de aula 
 

Alice manifesta-se muito renitente em relação à utilização da calculadora no 

ensino da Matemática, não reconhecendo nisso grande vantagem. Diz que a sua “visão” 

do ensino-aprendizagem desta disciplina muito virada para o cálculo de lápis e papel e o 

cálculo mental, não se coaduna com a utilização da calculadora. E identifica-se com a 

posição que sustenta que este instrumento não deve ser usado nos 1.º e 2.º ciclos dos 

ensino básico. Na escola sente que os alunos cada vez têm mais dificuldades nos 
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algoritmos e no cálculo mental e, por isso, cada vez mais acha necessário trabalhar com 

eles estes tipos de cálculo, sem recurso à calculadora. Como refere: 

 

Eu se calhar ainda estou um bocadinho, cota, eu acho que sou cota, a… 
Mas eu ainda estou um bocadinho presa ao cálculo, mesmo aquela 
história da memória, eu tenho ouvido dizer que a memória é uma 
capacidade do nosso pensamento que depois ajuda a desenvolver outras 
capacidades nossas. Eu por exemplo, A Célia conhece um livro que saiu 
recentemente que é “Treine o seu cérebro”, não é? E eu trouxe-o para 
aquela turma boa, que é a única que eu ainda acho que vale a pena ser 
professora e fiz com eles e depois até pensei, portanto li aquelas 
coisinhas que o livro dizia e pensei, eu se calhar até nem estou, se calhar 
eu até insisto muito com eles para fazerem os cálculos, se calhar agora 
podiam usar a calculadora, mas ao ler aquilo até me apercebi que se 
calhar até estou a fazer alguma coisa bem, porque eu a essa tal turma que 
eu tenho desde o 5.º ano, eles não dominavam a tabuada e eu pensei, quer 
dizer isto não pode ser qualquer coisinha 6x4, 2x8, então eu disse e de 15 
em 15 dias eles faziam um teste da tabuada, tinha uma grelhazinha e eles 
2x8, 2x… E fazia aquilo assim tinha 20 coisinhas eles já sabiam que de 
15 em 15 dias tinham que fazer o teste da tabuada e eu notei resultados. E 
depois apercebi-me que este treino rotineiro é importante e eles agora 
mais facilmente sabem a tabuada. 
 

As dificuldades dos alunos em calcular mentalmente e com lápis e papel e 

também o seu passado escolar reforçam-lhe a ideia que não deve utilizar a calculadora, 

porque corre o risco dos seus alunos perderem capacidades básicas de cálculo: “eu temo 

por, de por exemplo usar sempre, temo que de facto eles depois percam a necessidade 

de fazer o cálculo mental, não é?” Valoriza alguns aspectos relacionados com o cálculo 

que não fazem parte das orientações curriculares, mas que considera revestirem-se de 

interesse porque permitem desenvolver o cálculo mental. Parece recear partilhar 

algumas práticas suas, como se tivesse consciência que muitos outros professores não 

concordam com ela. Nas suas palavras: 

 

Não sei se isto tem uma coisa qualquer já de início, da nossa escola 
primária, mas ó Célia tem coisas, mas se calhar…. Ah não vou falar… 
[hesita e a entrevistadora pede-lhe para continuar] É uma coisa que nós 
dávamos na escola primária era a prova dos nove, não é vinculativa 
porque nos podemos enganar a tirar a prova dos nove e a conta estar mal 
e parecer estar bem, mas a prova dos nove ainda é uma maneira para 
assim rápida ver se uma conta, portanto eu ainda no 5.º ano a gente treina 
um bocadinho, no 6.º já não treinamos tanto o algoritmo, mas no 5.º ano 
eu vejo, que os algoritmos vêm mal consolidadas, e depois a gente vai e 
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dá os algoritmos na mesma da adição… E eu dou o algoritmo da adição e 
dou a prova dos nove eles não sabem tirar os nove e eu ensino a tirar os 
nove, e faço aquilo de cantilena… Quando a gente tem uma turma que 
puxa assim um bocadinho, eu dei, aquilo era tão engraçado, eles próprios 
até gostavam porque a gente fazia aquilo de cantilena… 7 e 3, 10 noves 
fora 1, 0 mais 1… E eu acho que esse treino 7 e 3... Também acho que 
desenvolve a agilidade mental do cálculo. Não é? Acho uma pena por 
exemplo essa parte, penso que ninguém na escola primária dá a prova dos 
nove. Mas não é a prova em si, acho que é uma coisinha pequena mas 
que desenvolvia aquele cálculo rápido, não é? 7 e 3, o 4 e 6, porque é 
ridículo eu tenho alunos 5+1, 5+2 tem que concretizar e ver pelos dedos e 
assim.  
 

Actualmente, na sua prática profissional não utiliza a calculadora no 5.º ano. No 

6.º ano permite apenas que os alunos o façam a partir de Maio, um pouco antes das 

provas de aferição. Identifica por isso apenas dois tópicos matemáticos em que os deixa 

usar a calculadora: (i) no perímetro e área do círculo, e (ii) na Estatística, no cálculo da 

média. Mesmo quando trabalha o tópico da proporcionalidade diz não utilizar a 

calculadora porque escolhe valores que sejam fáceis de calcular. Reconhece, no entanto, 

que ao longo dos anos tem vindo a baixar o nível de exigência nos cálculos que propõe 

aos seus alunos. Revela alguma nostalgia quando recorda outros tempos, em que os 

alunos faziam cálculos muito elaborados sem grande dificuldade:  

 

Neste tópico como tem o π, já há anos, quer dizer, já há anos eu dou a 
área do círculo que de acordo com este livro é no fim, se bem que no 
programa apareça logo no principio, se bem que já há muito e penso que 
mesmo lá em C… Quando aparecia no manual no princípio a gente e 
lembro-me que nessa altura não utilizava a calculadora eu lembro-me 
mas se calhar com aquela coisa… Não faz sentido dividir. É isto que me 
põem um bocadinho triste é eu olhar, eu ainda sou assim um bocado de 
papéis, lá estou, ainda sou, eu admito, não estou a dizer resistente mas 
assim as tecnologias, eu ainda sou muito ligada aos papéis, não consigo 
fazer um texto directamente no computador, eu portanto não me corre. 
Portanto tenho, testes, papéis de há anos atrás guardados eu próprio noto 
que tenho vindo a baixar o nível de exigência [em relação ao cálculo] 
porque eu lembro-me que (…) Por exemplo, agora nas percentagens, eu 
tenho tanto cuidado em arranjar exemplos que seja dividir por 20 ou que 
a conta dê… E depois logo assim resultado certo, ou assim uma situação 
nem por 39, 35 e mesmo multiplicar não vou ao 35%… Como nesses 
tempos eu fazia… 
 

Considera que a maioria dos professores de Matemática com quem já trabalhou 

e com os da sua escola actual partilha a sua visão sobre a utilização da calculadora, o 
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que a coloca em sintonia com o grupo de trabalho. Segundo ela, o grupo não 

estabeleceu nenhuma orientação específica para a utilização da calculadora, mas 

praticamente todos partilham da mesma opinião: 

 

Não há nenhuma regra, nem esse assunto foi assim, quer dizer, assim 
explicitamente nunca acordamos (risos) mas às vezes informalmente a 
gente fala e nesse aspecto parece todos ou pelo menos quase todos temos 
aquele sentir, que é para (…) utilizar a calculadora quando vamos dar o 
perímetro e a área do círculo a… É aquele que eu tenho a certeza que é 
certo e depois na Estatística e no cálculo da média no 6.º ano. Sim, nunca 
houve nada assim formal ou escrito mas de uma maneira geral o que eu 
conheço dos colegas… A maioria não usa… Nós estamos assim um 
bocadinho [hesitação]… Quer dizer, é aquela coisa. 
 

Alice considera que a posição do grupo de trabalho em relação à calculadora 

pode estar também associada à formação inicial dos professores que o compõem. Como 

a grande maioria são professores mais velhos e com um tipo de formação inicial 

diferente dos mais novos, acha natural que tenham todos uma “visão” muito semelhante 

entre si e diferente da dos colegas mais novos que chegam às escolas. Tal como refere: 

“nesta escola o grosso do quadro são cotas, talvez, não sei, eu estou a imaginar uma 

escola com pessoas da nova formação (…).” 

Para si, faz todo o sentido que neste ciclo de ensino os alunos não tenham um 

contacto muito regular com a calculadora, uma vez que nos ciclos seguintes ela é muito 

utilizada e por isso têm tempo de a explorar na sala de aula. Na sua perspectiva, este é o 

ciclo onde os alunos aprendem técnicas básicas de cálculo mental e escrito. Por isso:  

 
Muito honestamente, Célia, eu penso assim, que não se aprende a nadar 
andando de barco, a sério, e acho que tem de ser treinado porque os 
miúdos neste momento, eu olho para os miúdos e é o menos esforço 
possível percebes? Não, o aluno tem a calculadora e só a vai usar mesmo, 
mas não! Eu tenho quase a certeza que deixar usar assim, como quiser 
utiliza a calculadora, eles iam fazer todos os cálculos, x2, x5, x0 até. Eu 
nunca me esqueço de uma vez que levei um tapete para lavar que era 1 m 
por não sei quantos cm e era uma rapariga nova e ela na calculadora 
calculou a área multiplicando por 1 e eu fiquei mesmo assim, estou a ver 
alguns dos meus alunos a fazer 1x0 quer dizer, não é?, portanto, eles têm 
de desenvolver o cálculo, bem basta quando passarem daqui uns anos a 
passar utilizar a calculadora, vão perder! A… Uma aluna dizia-me pois o 
meu irmão está no 12.º ano e não sabe fazer uma conta de dividir. E eu 
até acredito, perdem a prática do algoritmo, não é? 
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No entanto, as provas de aferição obrigaram-na a repensar a utilização da 

calculadora. Verificou que os alunos, durante a “preparação para as provas de aferição”, 

não conseguirem interpretar os resultados da calculadora. Achou então que era tempo de 

permitir que os seus alunos de 6.º ano começassem a ter contacto com esse instrumento, 

pelo menos a partir de Maio, com o início da última unidade, para que nesta prova não 

ficassem prejudicados em relação a outros alunos. Nas suas palavras: 

 

Ainda agora disse aos meus alunos, daquela turma boazinha que vou 
mais adiantada, a partir de agora [mês de Maio] até final do ano podem 
(…). Uma vez que me apercebi e acho que até já falei com a Célia, de um 
aluno que eu tive que, eu não deixo usar a calculadora, e depois naquelas 
duas semanas perto da prova de aferição, quando andávamos a preparar a 
prova de aferição deixei. E o miúdo não percebia nada do visor da 
calculadora, era daquelas que tinha uma virgulazinha a separar as classes 
e ele interpretava como vírgula decimal e punha-me números com várias 
vírgulas portanto e depois também fiquei com a noção, eles também têm 
de… Depois na prova de aferição levam a calculadora, então comecei a 
pensar, não eles têm de ter um tempo também para preparar, não é? Se 
não é pior a emenda que o soneto, então vão para prova de aferição e 
depois não percebem o que é que a máquina apresenta, portanto mas lá 
está, eu ainda estou muito….  
 

Sente que a pouco e pouco terá de mudar a sua posição, dando a entender que o 

fará por começar a sentir-se incapacitada em lidar com as dificuldades de cálculo dos 

seus alunos: 

 

Nesta fase ainda não, mas penso que se calhar em breve prazo eu também 
vou ter que deixar aqui utilizar a calculadora… Porque a gente chega a 
um ponto e eu já sei pelos meus alunos o que eles já sabem do cálculo e 
portanto, e se calhar até para ao ano depois tenho de ser um bocadinho, 
se eu vejo que não há dia nenhum que a gente não faça dividir por 10, 
multiplicar por 20 e eles continuam, parece que aquilo não entrou parece 
que não vai entrar. 
 

Refere que a sua escola não tem calculadoras mas que isso vai ser uma das 

próximas aquisições do grupo da Matemática no próximo ano lectivo.  

 

7.3. Reflexão sobre as sessões de formação 

 

Alice pertence a um grupo de formação constituído por 11 professores da mesma 

escola, a maioria dos quais com mais de 20 anos de serviço. Estes professores 
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conhecem-se muito bem, têm um excelente relacionamento entre si, mas não têm a 

prática de partilhar experiências, expor dúvidas e trabalhar em grupo. Alice assumiu 

uma postura interessada e participativa num registo muito sereno. Partilhou sempre as 

suas experiências deixando claro os seus receios, dúvidas e angústias em relação ao 

trabalho na sala de aula. O que mais gostou na formação foi da dinâmica das sessões, 

sobretudo dos momentos de discussão em volta dos vários temas: “Essa é a melhor 

parte, acho que a formação tem valido muito por isso, tem valido a pena. O que é que há 

de expositivo? Muito pouco!”  

Os professores deste grupo de formação manifestaram-se muito receosos em 

relação ao uso da calculadora na sala de aula. Manifestaram que este instrumento é 

utilizado apenas no 6.º ano em situações muito pontuais e sobretudo como preparação 

para as provas de aferição. Apenas os professores com menos tempo de serviço 

pareceram mais receptivos à utilização da calculadora na sala de aula. 

À semelhança dos outros grupos de formação, na primeira sessão onde se entrou 

no tema dos números racionais, manifestou o que pensava sobre a utilização da 

calculadora, sentimento partilhado pela maioria dos colegas, deixando bem claro a 

importância que dá ao cálculo de lápis e papel. Em nenhuma das tarefas propostas, quer 

a relacionada com o conceito de percentagem (sessão 1- tarefa 1) quer a relacionada 

com o conceito de fracção (sessão 1- tarefa 2), Alice permitiria que os seus alunos 

utilizassem a calculadora, porque os cálculos que tinham que fazer eram simples e 

poderiam, por isso, fazê-los de lápis e papel. 

Quando procurou compreender o raciocínio do aluno na tarefa 1, ao apresentar 

89-20%, utiliza umas das calculadoras disponíveis na sessão de formação. O comentário 

quando segura na calculadora indica que não mantém com este instrumento uma grande 

proximidade: “Olhem eu nem sei onde é que é o ON. Ai eu para as máquinas. Isto deve 

ter sido 89-20%, pronto.” Alice discute com um seu colega a produção do aluno e a 

partir deste momento outros colegas começaram a utilizar as calculadoras que tinham 

sido colocadas em cima da mesa e que ainda ninguém tinha utilizado. Apresento aqui o 

diálogo da Manuela, colega com quem Alice mais trabalha, em relação à descoberta 

feita, e que deixa perceber que nesta tarefa as duas não concordavam com a utilização 

da calculadora e também que desconheciam alguns aspectos do seu funcionamento: 

 

Manuela: Ai a máquina é que dá este resultado? [risos ao mesmo tempo que 
experimenta com a calculadora]. 
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Alice: … As máquinas são um espectáculo! [ironia]  
 

Alguns momentos depois, e após ter reflectido melhor sobre aquela produção, 

Alice comunica ao grupo que a aluna devia de saber o que estava a fazer contrariamente 

ao que o grupo vinha argumentado – que os alunos utilizando a calculadora deixam de 

compreender como se calcula uma percentagem. Afirma que provavelmente a aluna 

sabia calcular uma percentagem na calculadora: 

 

Eu há bocadinho quando fiz pus igual e ela [calculadora] fez a diferença 
e acho que até deu um número negativo, penso eu, portanto quem fez isto 
não fez depois igual a… Portanto fez apenas 89-20% e deu logo, ela não 
pôs igual a. A Célia faz outra vez, é ou não verdade? Quem fez isto sabia 
calcular a percentagem, se não fazia igual a… E não aparecia… A aluna 
não fez igual a… Ela sabia … Lá está… 

 

Reconhece que a forma como a questão da tarefa 1 está colocada seria muito 

diferente daquilo que faria na sala de aula. Diz estar muito mais habituada a colocar aos 

seus alunos questões de resposta mais directa e os testes que aplica seguem essa linha de 

trabalho desenvolvida na sala de aula. 

A ênfase que a formação deu à comunicação matemática nesta em outras tarefas 

e que também está presente nas provas de aferição está ainda muito longe daquilo que 

Alice gostaria que fossem as suas aulas e as suas avaliações: 

 

Eu ainda hoje fiz, na aula de estudo acompanhado a prova de aferição da 
de 2001 e os miúdos começaram a dizer: “Mas isto não tem nada de 
matéria?” E eu de facto é assim eles estão habituados a gente dá a 
matéria de certa maneira e apresentamos as questões de uma determinada 
maneira e depois, de facto as provas são muito bem feitas, eu noto desde 
que comecei com as provas de aferição eu notei também, fui supervisora, 
andei a corrigir provas e assim e também achei isso importante, alguns 
aspectos da parte da comunicação matemática eu não dava tanta 
importância e desde que começaram as provas de aferição eu dou mais 
importância obrigá-los a escrever a explicitar os raciocínios e a 
argumentar mas ainda tenho a noção que estamos muito ligados assim a 
fazer os testes mesmo para a aplicação daquele conteúdo específico que a 
gente dá na aula e daquela forma que damos na aula. Damos na aula 
assim, por exemplo, eu nunca na vida… Fiz já testes das percentagens e 
não fiz daquela maneira eu sabia como é que eu no meu teste faria aquela 
pergunta era: A Elisabete foi comprar duas camisolas cada uma 
custava… E estavam com um desconto de 20%. Quanto é que ia pagar 
pelas duas camisolas?  
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Acha por isso que deveria rever a forma como apresenta regularmente as tarefas 

aos seus alunos porque “é assim que depois aparece na prova de aferição”. 

Mostra-se especialmente receptiva às tarefas que envolveram a recta numérica, 

que acha particularmente difíceis, e as das regularidades, porque são muito diferentes 

daquilo que regularmente propõem aos seus alunos: 

 

Naquela da recta numérica aquilo é um pouco difícil mas gostei, já não 
me lembro bem de todas… Os problemas gostei, a das regularidades 
também muito. Eu, muito honestamente, a gente às vezes… Eu não assim 
muito… Eu muito honestamente, não sou a pior professora não serei a 
melhor mas tenho muitos defeitos mas também de todo sei que ainda não 
sei tudo, ai… 24 anos mas cada ano parece que estamos sempre a 
aprender coisas novas… 

 

Considera que as tarefas que sentiria mais dificuldade, do ponto de vista 

didáctico, em implementar na sala de aula seriam aquelas onde os alunos utilizam a 

recta numérica como auxiliar para a estimação. Isso acontece talvez porque não se 

encontra familiarizada com este tipo de abordagem. 

A partir das tarefas propostas sentiu muitas vezes o questionamento das suas 

práticas e isso, para ela, foi um aspecto muito positivo da formação, assim como a 

implementação das tarefas que encarou como “diferentes” na sala de aula. Refere que a 

calculadora e a exploração de regularidades foram sem dúvida os aspectos que mais se 

sentiu questionada: 

 

A história da calculadora mexeu comigo, eu confesso que sempre tive 
alguma dificuldade com a álgebra e pronto eu própria quando via o 
relatório e aliás a prova de aferição sobre álgebra eu pensava mas qual é 
a parte da matéria do 2.º ciclo que tem Álgebra, as funções eu sabia, 
proporcionalidade tem uma função, mas Álgebra… E agora percebi. 
Acho que foi uma coisa que percebi é essencial a passagem do raciocínio 
pré-algébrico para o raciocino algébrico e que de facto pareceu-me que 
está provado que isso em idades anteriores, isso já pode ser feito e deve 
ser feito, já na escola primária deve de ser começado a trabalhar esse 
raciocínio, eu própria com alunos de 10 anos e 11 não faço e se calhar, 
portanto, eles vão ter mais dificuldade. 

 

Relativamente à calculadora, afirma que a formação fê-la repensar o seu uso na 

sala de aula. Ao contactar com várias tarefas em que a calculadora foi explorada de 
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diferentes formas, reconhece, que talvez faça sentido uma maior utilização deste 

instrumento face aos objectivos que se propõe desenvolver com determinadas tarefas. 

No entanto, parece ainda não se sentir muito à vontade para o fazer:  

 

Eu penso que neste momento a minha posição em relação à calculadora 
[a formação] não… Terá contribuído… Mas a gente a ver o dia a dia, a 
dificuldade do cálculo eu próprio vou interiorizando que isto de facto a… 
Não vai ser… Se calhar vou ter de mudar qualquer coisinha, mas lá está, 
mas se calhar em algumas turmas, nalgumas situações em que a gente vê 
que não vale a pena estar a insistir porque aquilo não ata nem desata, se 
calhar, mais vale trabalhar outra parte também importante, não é? Mais 
exactamente o raciocínio, interpretar o enunciado naquela situação 
concreta e o cálculo fazem na calculadora. Desde que eles saibam, mas lá 
está, às vezes tem lá a calculadora e eles não sabem qual é a operação 
que fazem, por isso há turmas e situações… Se calhar faz sentido, se 
calhar já estou um bocadinho mais flexível e aceito que poderá haver… 
 

Indica que a falta de tempo fez com que não implementasse mais tarefas 

propostas nesta acção formação. Não propôs nenhuma das tarefas que envolviam o uso 

da calculadora e sem grandes justificações afirma a sorrir: “Talvez para o ano…” 

Apesar de fazer um balanço final muito positivo da formação, parece que, em relação à 

calculadora, esta não impulsionou mudanças significativas.  

 

7.4. Práticas de sala de aula 

 

Alice defende um ensino da Matemática no 2.º ciclo com ênfase na aquisição 

dos conceitos básicos, valorizando a prática dos algoritmos das operações elementares. 

Para si, decorar e aprender reforçam-se e, por isso, os alunos precisam de criar 

automatismos de cálculo que encara como fundamentais para o seu desenvolvimento em 

Matemática. Considera que é precisamente neste estádio de desenvolvimento que os 

alunos devem adquirir essas capacidades básicas, para depois poderem fazer outro tipo 

de experiências matemáticas mais complexas no futuro. 

Existe uma coerência entre a sua perspectiva do ensino da Matemática e o que 

faz na sala de aula. As tarefas que propõe implicam que os seus alunos tenham aquilo 

que designa de capacidades básicas de cálculo e, acima de tudo, algum treino da sua 

parte em casa. Muitas são tarefas do manual ou pequenas fichas que aplica, que só se 

tornam complexas “se os alunos não se esforçarem não tiverem vontade de trabalhar.” A 

resolução de problemas, com o aparecimento das provas de aferição tem começado a 
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criar algum espaço nas suas aulas. No entanto essa introdução na sala de aula não 

impulsionou a utilização da calculadora, uma vez que para resolverem esses problemas, 

com números acessíveis, os alunos apenas precisam de fazer pequenos cálculos e de 

raciocinar. 

Alice tem uma postura agradável na sala de aula e mantém um bom 

relacionamento com os alunos. Atenta às suas necessidades, circula muito pela sala para 

prestar um apoio individualizado aqueles que revelam mais dificuldades. A população 

escolar apresenta muitos problemas a nível social, o que se reflecte no comportamento e 

aprendizagens dos alunos na sala de aula. Cada aula é para ela um desafio, por isso 

prepara-a ao pormenor, muito bem estruturadas em virtude dos objectivos que define. 

Muito organizada na forma como expõe a matéria, procura também que os seus alunos 

tenham essa organização, por isso valoriza que tenham o caderno diário organizado com 

uma sequência lógica que lhes permita ser um bom instrumento para estudarem.  

Recorre pouco a materiais (geoplano, tangran…) porque diz existirem em 

número insuficiente para o trabalho de uma turma. As salas também não lhe oferecem 

as condições para desenvolver aquilo que considera ser “um trabalho mais prático”. 

Queixa-se da falta de luminosidade, infiltrações, frio. Diz serem um sítio onde “às vezes 

nem dá vontade de trabalhar.” Segundo ela, o quadro preto, o manual e algumas fichas 

de trabalho acabam por ser os seus principais recursos, dada a inexistência de outros. 

Alice nunca utilizou a calculadora nas aulas assistidas. No entanto aplicou 

algumas tarefas da formação nas quais se tinham discutido as potencialidades da 

calculadora. Numa das situações apresentada relacionada com uma regularidade, 

considerou desnecessário a utilização da calculadora, uma vez que eram dados aos 

alunos os primeiros termos da sequência e não era possível usar a calculadora para 

determinar os seguintes. No entanto, para alguns alunos essa situação não foi muito 

pacífica, porque sentiram necessidade de experimentarem se aqueles resultados eram 

mesmo verdadeiros ou se eram ficcionados pela professora. Não havendo calculadoras 

na sala, acabei por emprestar a minha para os alunos em questão se certificarem que 

aqueles resultados eram verdadeiros. Esta situação levou-a, posteriormente, a 

reconhecer que teria feito sentido eles usarem a calculadora, porque naquela situação 

específica o objectivo não era o cálculo mas sim a descoberta de uma regularidade. O 

que a levou posteriormente a admitir que: “Lá está nessa das regularidades, não é? Se a 

gente tivesse… Aí era fundamental, fazia sentido!” Admite, no entanto, nunca ter 

trabalhado regularidades com os alunos e talvez por isso também não estar tão 
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familiarizada com a dinâmica deste tipo de abordagem. Transpareceu no entanto que 

este tipo de tarefas ocupa muito tempo, o que aparece dificultar uma aplicação mais 

regular na sala de aula, sem prejuízo do cumprimento do programa: “Acho porque 

nunca tinha feito nenhuma assim, de facto eu não sei onde é que a gente arranja tempo.” 

Outra tarefa (Sessão 1 – tarefa1) aplicada relacionava-se com o conceito de 

percentagem, onde mais uma vez os alunos estiveram com dificuldades nos cálculos. Na 

sessão onde esta tarefa foi explorada na formação, Alice referiu que envolvia valores 

acessíveis aos alunos e que a poderiam fazer sem recurso à calculadora. A tarefa foi 

aplicada, sem recurso à calculadora. No entanto os alunos estiveram muito tempo com 

cálculos e perderam-se completamente naquilo que a situação lhes exigia. O objectivo 

de trabalhar com os alunos o conceito de percentagem naquela situação saiu fracassado. 

Por isso no final da aula, aquando da reflexão Alice diz: “Pois eu nem sequer pensei 

nisso e perdemos a maior parte do tempo com o cálculo do que propriamente com a 

situação.” 

Na sua reflexão após estas duas aulas em que aplicou tarefas da formação, revela 

começar a ter muitas dúvidas em relação ao uso da calculadora. No entanto diz que as 

suas “resistências” são muito fortes: 

 

Continuo a achar que pelo menos nesta idade ainda tem que desenvolver 
o cálculo, não é? Acho eu, se não é agora, é nunca. Já devia ter sido, é 
como a história de dar erros, mas a gente tem a noção parece que agora 
não há nada a fazer e portanto tem aquela coisa de insistir um bocadinho 
a ver se pega. 
 

Considera que não pode desistir daquilo que acredita ser fundamental no ensino 

da Matemática neste nível de ensino. Por isso insiste em trabalhar o cálculo, uma vez 

que diz ter consciência que nos ciclos seguintes de ensino os alunos terão tempo de 

utilizar a calculadora na sala de aula. 

 

7.5. Síntese 

 

Alice tem uma concepção do ensino-aprendizagem da Matemática muito ligada 

ao cálculo de lápis e papel, que considera de muita importância neste ciclo de ensino. 

Na sua aprendizagem como aluna interiorizou a importância deste tipo de cálculo, que 

ainda hoje considera um dos aspectos fundamentais do ensino da Matemática no 1.º e 
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2.º ciclo. Esta perspectiva da importância de calcular e memorizar, tem sido reforçada 

por leituras recentes. Considera que, se os alunos não dominam destrezas básicas de 

cálculo, dificilmente conseguirão no futuro abraçar experiências matemáticas mais 

complexas. Convicta das suas ideias vê ainda com muitas reserva a introdução da 

calculadora neste nível de ensino, não lhe reconhecendo grandes potencialidades no seu 

uso na sala de aula. Admite apenas a sua utilização pontual no cálculo da média e do 

perímetro e área do círculo, tópicos estudados no 6.º ano de escolaridade. Utiliza-a 

apenas a partir no 3.º período, a partir de Maio, uma vez que os alunos podem utilizar a 

calculadora nas provas de aferição. Assim sendo, pensa ser necessário prepará-los para 

que não cometam erros devidos à sua incorrecta utilização. Atribui grande peso à prova 

de aferição e as alterações pontuais que vai fazendo à sua prática são muito em virtude 

desta prova. 

A sua perspectiva do que deve ser o ensino de Matemática nos primeiros anos de 

escolaridade, marcadamente relacionada com o domínio do cálculo escrito, condiciona 

fortemente a utilização da calculadora nas suas aulas.    

Na sua escola, o grupo de trabalho apoia-se mutuamente nas dificuldades que 

vão sentido no dia-a-dia com os alunos mas possui uma dinâmica pouco colaborativa, 

no sentido da preparação e reflexão conjunta do trabalho desenvolvido na sala de aula 

em relação ao ensino da Matemática. É um grupo onde não são visíveis conflitos ou 

quaisquer tipos de constrangimentos em relação ao trabalho que cada um vai 

desenvolvendo. Alice parece identificar-se com a dinâmica do grupo e sente que a 

grande maioria dos professores está em sintonia em relação à concepção do ensino-

aprendizagem da Matemática.  

De referir que com 24 anos de serviço esta foi a primeira formação contínua na 

área da Matemática em que esta professora participou, facto que atribui à falta de oferta 

dos centros de formação de professores. Faz um balanço muito positivo da formação, 

valorizando especialmente os momentos de discussão e de reflexão conjunta em torno 

dos temas. Sente, por diversas vezes, o questionamento das suas práticas e a 

necessidade de proceder a algumas mudanças. No entanto isso parece não ter alterado 

significativamente a sua visão da calculadora na sala de aula nem a sua concepção do 

ensino-aprendizagem da Matemática. 
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CAPÍTULO 8 
 

 

Conclusão 
 

 

 

Neste capítulo, após uma breve síntese do estudo, indico as principais 

conclusões que resultaram da análise dos dados e apresento algumas implicações para a 

compreensão das concepções e práticas dos professores de Matemática em relação ao 

uso da calculadora e para a formação de professores. Faço ainda uma reflexão crítica 

sobre os contributos desta investigação no meu desenvolvimento profissional, enquanto 

formadora de professores e professora de 2.º ciclo e deixo algumas sugestões para que a 

utilização eficaz da calculadora na sala de aula se torne numa realidade. 

 

8.1. Síntese do estudo 

 

O presente estudo pretende ampliar o conhecimento sobre o modo como os 

professores do 2.º ciclo integram as calculadoras nas práticas de ensino e também saber 

de que forma é que a formação contínua pode ajudá-los a reflectir sobre as suas 

concepções e práticas neste campo. Foram questões de investigação: (i) Quais as 

concepções que os professores têm sobre o uso da calculadora? Pensam que deve ser 

usada pelos alunos sempre ou apenas em algumas situações? Deve ser usada pelos 

alunos com que objectivos? Deve ser usada com que cuidados? (ii) Que perspectivas de 

ordem curricular, sobre a Matemática ou sobre a aprendizagem parecem influenciar de 

modo mais decisivo as concepções dos professores sobre o uso da calculadora? (iii) Que 

dificuldades e dilemas revelam os professores relativamente à sua utilização? e (iv) De 

que modo os professores tiram partido das oportunidades que a formação contínua lhes 

proporciona para reflectirem sobre as suas concepções e práticas relativas ao uso da 

calculadora? 
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O estudo enquadrou-se no Programa de Formação Contínua em Matemática para 

Professores do 2.º ciclo, constituindo uma experiência de formação. A metodologia teve 

uma natureza qualitativa e interpretativa, com recolha de dados por observação 

participante nas sessões de formação conjuntas e nas sessões de supervisão e em 

entrevistas. Com base nos dados recolhidos elaborei três estudos de caso. Anabela, 

Clara e Alice foram as três professoras estudadas sobre as quais procurei conhecer como 

se posicionam face ao ensino da Matemática, quais as suas concepções e práticas 

relativas ao uso da calculadora e como a formação foi por elas percepcionada e sentida, 

tendo em conta o seu percurso profissional, a sua vivência actual na escola e a sua 

personalidade. 

 

8.2.Três casos distintos de relação com a calculadora 

 

Anabela e Clara têm a mesma formação inicial, vocacionada para o ensino, 

idades muito próximas assim como tempo de serviço. No seu percurso profissional, já 

tiveram breves experiências no 3.º ciclo e estiveram 8 anos ininterruptos numa mesma 

escola, antes de serem colocadas na escola actual. Alice tem mais anos de serviço e uma 

formação inicial na área da Economia. Nenhuma das professoras frequentou acções de 

formação contínua em Matemática onde tivessem discutido a utilização da calculadora. 

Anabela é muito insegura como profissional, Clara é segura das suas capacidades mas 

não deixa de reflectir sobre as suas opções e Alice sente que deveria mudar alguns 

aspectos da sua prática mas reconhece dificuldades nesse processo. As três professoras 

têm em comum o gosto por ensinar, a planificação e organização cuidada do seu 

trabalho, postura afirmativa e agradável na sala de aula e excelente relação afectiva com 

os seus alunos. Apresento aqui, as perspectivas destas três professoras, com aquilo que 

considerei serem os aspectos mais relevantes relativamente às questões do estudo. 

1. Concepções sobre o uso da calculadora. As professoras estudadas possuem 

concepções diferentes relativamente ao uso da calculadora na sala de aula Anabela 

manifesta-se favorável mas admite que deve haver cuidado na sua utilização. Reconhece 

as suas potencialidades em determinados tópicos matemáticos, principalmente no 6.º 

ano, mas isso já não é tão evidente quando trabalha com os alunos do 5.º ano, onde já 

não identifica facilmente situações onde utilize este instrumento. Nos seus exemplos, 

percebe-se que a sua utilização da calculadora aparece muito associada a tarefas que 

Ruthven (2008) identifica como do domínio do cálculo, envolvendo números grandes 
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ou a realização de vários cálculos seguidos. Reconhece que a calculadora permite mudar 

o tipo de tarefa a propor aos alunos na sala de aula. 

Clara também se manifesta favorável à utilização da calculadora em sala de aula 

e revela conhecer as suas potencialidades e também os riscos de uma má utilização por 

parte dos alunos. O tipo de tarefas nas quais utiliza a calculadora mostra que ela a 

explora na aula tendo em conta os quatros domínios que Ruthven (2008) identifica no 

projecto CAN: (i) em cálculos que envolvem números grandes ou quando é necessário 

efectuar vários cálculos seguidos e na investigação de padrões; (ii) na verificação de 

cálculos já efectuados e na compreensão da estrutura dos números e das operações; (iii) 

no promoção do cálculo mental e da estimativa; e (iv) na estruturação e modelação, 

onde o cálculo efectuado na calculadora apoia a aprendizagem a realizar sobre 

determinado assunto.  

Finalmente, Alice não é favorável em relação à utilização da calculadora. 

Admite que esta pode ser usada em situações muito pontuais, mas não lhe reconhece 

grandes potencialidades neste nível de ensino. Os possíveis benefícios da calculadora, 

que tenuemente identifica, surgem associados à sua utilização como instrumento de 

cálculo e parecem não ter grande expressão, uma vez que são ofuscados pela sua 

valorização de outros tipos de cálculo.  

Assim, Anabela e Clara apresentam-se favoráveis à utilização da calculadora na 

sala de aula e, por isso, estão conceptualmente mais próximas, apesar de estarem 

divergentes na prática. Alice encontra-se em oposição às concepções destas duas 

professoras, sendo contra a utilização da calculadora neste nível de ensino. Anabela e 

Alice associam as potencialidades da calculadora sobretudo a tarefas no domínio do 

cálculo, enquanto Clara demonstra ter uma visão mais abrangente das potencialidades 

do uso da calculadora na sala de aula. Em comum, estas três professoras revelam 

reconhecer que uma utilização desregrada da calculadora na aula traz consequências 

negativas para os alunos, fazendo com que a usem abusivamente e, por conseguinte, 

percam destrezas de cálculo mental e escrito. Anabela e Clara atribuem a regulação 

desse uso ao professor, enquanto Alice se revela mais receosa em relação à capacidade 

do professor fazer essa regulação. 

O caso de Anabela mostra que as concepções e práticas dos professores 

relativamente ao uso da calculadora não possuem um carácter estático, não são 

exclusivamente de carácter pessoal e podem ser marcadas pela dinâmica colectiva da 

escola (Ponte, 2002). Observamos nesta professora o que Thompson (1992) caracteriza 
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por discrepâncias entre concepções e práticas dos professores. Apesar de Anabela ter 

uma concepção favorável à utilização da calculadora, ela só por si não é determinante 

para que a use na aula. A sua concepção deixa-se enfraquecer pela dinâmica da escola 

onde lecciona, o que faz com que tenha deixado de utilizar a calculadora desde que está 

na actual escola, retomando no entanto essa prática após frequentar a formação. Em 

contrapartida, no caso de Clara, a sua concepção sobre a utilização da calculadora 

parece estruturar e dar sentido ao uso que dela faz na sala de aula. Finalmente, as 

concepções de Alice parecem actuar como um elemento bloqueador em relação a novas 

realidades, limitando a sua possibilidade de actuação em relação ao uso da calculadora. 

Identifica-se como detentora de uma das concepções mais dominantes relativas ao 

ensino da Matemática, segundo a qual o cálculo aparece como a parte essencial do 

ensino desta disciplina (Ponte, 1992). 

2. Perspectivas de ordem curricular e sua influência nas concepções sobre o uso 

da calculadora. Nas três professoras identificam-se algumas influências em relação à 

concepção que têm sobre a utilização da calculadora. Assim, Anabela e Clara atribuíram 

à formação inicial o facto de ainda hoje defenderem o uso da calculadora na sala de 

aula. Na sua formação inicial tiveram contacto em aulas específicas com as 

potencialidades da calculadora no ensino-aprendizagem, foram avaliadas neste âmbito e 

puderam, nos seus estágios, colocar à prova o que aprenderam.  

Anabela fez um percurso de 8 anos numa escola onde o uso da calculadora era 

uma realidade para todos os professores e isso parece ter reforçado a sua experiência na 

utilização da mesma. No entanto, o ambiente da escola actual, a falta de tempo e 

aspectos logísticos, parecem tê-la inibido de continuar a usar a calculadora.  

Clara, após a sua formação inicial, frequentou alguns encontros de Matemática 

onde contactou com tarefas onde poderia utilizar a calculadora. Isso alargou a sua visão 

sobre as potencialidades deste instrumento e forneceu-lhe uma diversidade de 

experiências com a calculadora para a sala de aula. 

Alice, por seu lado, refere que o seu percurso como aluna, onde o cálculo escrito 

foi muito valorizado, foi determinante para que ainda hoje não se sinta muito à vontade 

com o uso da calculadora em sala de aula neste nível de ensino. A sua perspectiva é 

reforçada pelos colegas de escola que partilham das suas ideias e por algumas leituras 

que vai fazendo.  

Assim, a formação inicial de Anabela e Clara parece ter proporcionado 

experiências de contacto com a calculadora que se revelaram determinantes nas 
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concepções favoráveis que ainda hoje têm sobre a utilização da calculadora. No caso de 

Alice, a sua formação inicial não lhe forneceu nenhuma experiência neste domínio, 

identificando-se outro tipo de influências que remontam ao seu passado enquanto aluna.  

As práticas de Anabela mostram que ela conduz um ensino onde os alunos são 

matematicamente activos. São as tarefas que propõe que os conduzem à aprendizagem 

de novos conceitos. No entanto, após a iniciação dos conteúdos, não coloca de parte 

tarefas mais rotineiras que também considera importantes para a aprendizagem dos 

alunos. As tarefas que propõe para explorar novos conceitos são direccionadas para a 

resolução de problemas, e os tópicos onde identifica a utilização da calculadora na sala 

de aula apelam sobretudo à sua utilização como instrumento de cálculo, em situações 

em que os números, dada a sua natureza, o justifiquem. No entanto, no 5.º ano de 

escolaridade isso já não se verifica, o que parece estar relacionado com os tópicos que 

lecciona e o desconhecimento de tarefas a propor neste ano onde faça sentido a 

utilização da calculadora.  

Clara tem um modelo de ensino que se afasta do tradicional. Destaca-se pela 

variedade de experiências matemáticas que procura fornecer aos seus alunos, utilizando 

diversos materiais, e pela valorização que dá ao cálculo mental. Considera este último 

aspecto muito importante para que depois os seus alunos possam utilizar a calculadora 

de forma crítica. A calculadora acaba por se combinar perfeitamente com a sua visão do 

que deve ser o ensino da Matemática nestes anos de escolaridade, dada a natureza e a 

diversidade das tarefas, bem como o propósito com que as coloca, dando ao aluno um 

papel activo nas suas aprendizagens. Utiliza regularmente a calculadora sem 

discriminação do ano de escolaridade porque nas tarefas que propõe o cálculo não é a 

sua prioridade, mas sim o desenvolvimento de outras capacidades. A sua preocupação 

com o cálculo mental, que aparece muito ligada à calculadora, parece contradizer tudo 

aquilo que se diz e escreve contra a utilização da calculadora nos primeiros anos em 

virtude de prejudicar as destrezas de cálculo dos alunos. Nesta professora, constatamos 

que o cálculo não é o centro da aprendizagem mas sim as ideias matemáticas, os 

princípios e os processos que lhe estão subjacentes (Ruthven, 2008). 

Alice apresenta-se com um estilo mais tradicional, valorizando a aquisição de 

conceitos de uma forma muito estruturada e organizada. Dá importância a aspectos 

relacionados com a memorização e o cálculo escrito. Utiliza poucos materiais nas suas 

aulas e só no 6.º ano, já no 3.º período, permite a utilização da calculadora. Este facto 

está relacionado com a preparação dos alunos para as provas de aferição e com a 
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dificuldade destes em cálculos envolvendo o número π. Uma vez que esta professora vê 

o cálculo escrito como a parte mais substancial e mais fundamental da Matemática 

(Ponte 1992) neste nível de ensino, se a calculadora é percepcionada apenas no domínio 

do cálculo (Ruthven 2008), então esta sua perspectiva influencia a concepção 

desfavorável que tem do uso deste instrumento.  

Nestas professoras parece haver uma relação entre a utilização da calculadora, a 

importância que lhe atribuem e as suas perspectivas de ordem curricular, sobre a 

Matemática e sobre a aprendizagem. A necessidade de usarem ou não calculadora com 

os seus alunos está relacionada com o tipo de experiências matemáticas que lhes 

propõem e o propósito com que o fazem, o que está relacionado com aquilo que 

demonstram valorizar no ensino da Matemática.  

3. Dificuldades e dilemas dos professores relativamente ao uso da calculadora. 

Anabela teve uma formação inicial e um percurso de 8 anos onde utilizou a calculadora, 

está consciente de algumas das suas potencialidades. No entanto, na sua escola actual a 

calculadora não é bem vista pelos colegas e isso deixa-a incomodada. Deixou de usar a 

calculadora devido à dinâmica da escola, que a condiciona, e a dificuldades que 

encontrou no seu dia-a-dia, tais como a falta de tempo, aspectos logísticos e dificuldade 

em gerir o uso da calculadora em turmas com muitos alunos. Encontramos nesta 

professora resistências de ordem social (Assude, 2006), provocadas pelo grupo de 

trabalho na escola, o que fez com que se inibisse de usar a calculadora. Num grupo 

pouco dinâmico e colaborativo nas práticas de ensino, acabou por assumir uma postura 

passiva. A sua insegurança face à qualidade do trabalho que desenvolve tornam-na 

muito vulnerável à opinião de terceiros, levando-a a como que suspender as suas 

convicções. Também revela resistências de ordem pessoal, que dizem respeito 

provavelmente à ausência de tarefas a propor aos seus alunos de 5.º ano, e talvez por 

isso raramente utilizou a calculadora neste ano de escolaridade. As dificuldades com a 

gestão do tempo na sala de aula, principalmente em turmas muito grandes, parecem ser 

outro factor de ordem pessoal a influenciar o facto de ainda não a ter utilizado este ano 

lectivo.  

Clara não revela qualquer tipo de dificuldades ou de resistências em relação à 

utilização da calculadora, quer esteja a leccionar o 5.º ou o 6.º ano de escolaridade. Não 

parece deixar influenciar-se facilmente por colegas que apresentem argumentos que 

considera não revelarem consistência matemática. Apesar de utilizar regularmente a 

calculadora, não deixa de se interrogar da sua utilidade em determinada tarefa, 
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principalmente se for a primeira vez que a coloca aos seus alunos. Ao contrário das 

outras duas professoras, Clara considera que o uso da calculadora na sala de aula 

traduz-se numa rentabilização de tempo, que seria gasto em cálculos e que assim pode 

ser canalizado noutros aspectos como o raciocínio.  

Alice revela mais dificuldade em aceitar a calculadora nas suas práticas por 

considerar que nos primeiros anos há que desenvolver primeiro os outros tipos de 

cálculo. A sua experiência de aluna foi marcante na valorização da memorização e do 

cálculo escrito. Os seus receios relativos a uma utilização regular deste instrumento 

relacionam-se com a dependência que os alunos podem criar, provocando a perca das 

destrezas de cálculo, e também porque as tarefas que envolvem a calculadora que não 

são do domínio do cálculo exigem muito tempo para realização na sala de aula. Nesta 

professora encontramos resistências simbólicas (Assude, 2006), relacionadas com a sua 

concepção do ensino da Matemática neste nível de ensino, muito associada ao 

ensino-aprendizagem das tabuadas e dos algoritmos de lápis e papel. Manifesta também 

resistências sociais e pessoais, por considerar que ao utilizarem a calculadora os seus 

alunos podem deixar de saber calcular e também porque as tarefas a propor implicariam 

grandes alterações nas suas práticas lectivas, o que a deixa apreensiva, achando que não 

terá tempo para explorar tudo o que o programa contempla. Também o ambiente de 

trabalho favorável à não utilização da calculadora, a par de alguma literatura, vão 

criando a convicção que socialmente se encontra apoiada nas suas ideias.  

Anabela e Alice revelaram algumas resistências relativas à utilização da 

calculadora na sala de aula. No entanto, as resistências de Anabela parecem ser mais 

fáceis de ultrapassar do que as de Alice. Em contrapartida, Clara não revela qualquer 

tipo de resistência em utilizar a calculadora nas suas aulas, apenas a necessidade de 

reflectir melhor sobre os momentos e o propósito das tarefas. 

4. Contributos da formação contínua para a reflexão das concepções e práticas 

dos professores relativas ao uso da calculadora. O módulo da formação contínua 

procurou que os professores desenvolvessem uma compreensão dos temas a tratar, da 

pedagogia e da compreensão de como os alunos aprendem (Smith, 2001). A sua 

metodologia permitiu aos professores analisarem tarefas centrais para a concepção da 

utilização da calculadora no tópico dos números racionais. Proporcionou também a 

oportunidade aos professores de completarem tarefas, recorrendo a várias estratégias, 

identificarem as ideias matemáticas centrais na tarefa, analisarem respostas dos alunos 

de forma a perceberem o modo como estavam a compreender e a fazer Matemática, 
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pensaram no feedback a dar aos alunos em virtude das respostas dadas e nas questões a 

colocar face às dificuldades encontradas nos alunos para que estes pudessem progredir. 

Toda a dinâmica das sessões conjuntas centrou-se na discussão sobre a prática, com 

situações muito concretas e direccionadas para a prática profissional do professor, não 

descurando as orientações curriculares. 

A colocação em prática das tarefas planificadas e discutidas nas sessões 

conjuntas foi outro dos aspectos da formação que permitiu aos professores, reflectirem 

sobre o seu trabalho. No final das sessões de supervisão houve momentos só com o 

formador e, posteriormente, nas sessões conjuntas, em que o professor reflectiu como os 

alunos realmente aprenderam, o que fizeram e disseram, ou seja nas evidências que têm 

das aprendizagens dos alunos naquela aula, e que aprendizagens realizou o professor. A 

partilha e discussão das suas reflexões em grande grupo durante a formação permitiram 

aos professores uma reflexão mais aprofundada da sua prática.   

As três professoras estudadas estavam a frequentar pela primeira vez uma acção 

de formação contínua em Matemática. Mas, tanto o conteúdo ligado à Matemática, 

como o modelo de formação centrado na prática profissional, foi para estas professoras 

uma experiência diferente daquilo que estavam habituadas em outras formações. As 

sessões de formação, baseadas na partilha, discussão e reflexão de práticas parecem ter 

sido do agrado das três professoras. Pode dizer-se, com base nos seus testemunhos, que 

terão contribuído para que reflectissem as suas práticas e as questionassem. Todas 

valorizaram a metodologia das sessões, principalmente os momentos de partilha e de 

discussão dos temas em torno das tarefas.  

Relativamente aos contributos da formação sobre o uso da calculadora, no caso 

de Anabela, fez com que se sentisse mais confiante na sua utilização. Hoje revela estar 

mais segura a utilizar esta ferramenta com os seus alunos e após ter concluído o módulo 

da formação passou a utilizar a calculadora em sala de aula. O tempo dirá até que ponto 

a formação teve implicações a longo prazo no seu desenvolvimento profissional. Por 

seu lado, Clara revela que reforçou as suas perspectivas em relação à utilização deste 

instrumento. Já para Alice, apesar da formação ter tentado propiciar boas práticas que 

fossem objecto de reflexão e de discussão por parte dos professores envolvidos, parece 

não ter provocado grandes alterações na sua prática lectiva nem nas suas concepções 

profundas no que diz respeito à utilização da calculadora. Nota-se, mesmo assim, o 

surgimento de algumas dúvidas. 
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Smith (2001) afirma que a formação com vista ao desenvolvimento profissional 

do professor deve assentar num trabalho colaborativo que providencia e suporta o 

esforço de alteração de práticas por parte dos professores e envolve um compromisso 

com o tempo, onde estes aprofundam o seu conhecimento, planeiam em conjunto, 

partilham, lêem, discutem e reflectem. O balanço geral da formação foi francamente 

positivo, levando as três professoras a inscreverem-se para fazer o 2.º ano do Programa 

de Formação Contínua em Matemática e parece ter contribuído para a reflexão sobre as 

práticas. Deste modo, ao que o que fica a faltar é esta dinâmica colaborativa que ainda 

está longe das nossas escolas, a avaliar pela experiência de Anabela e Alice. Por isso, a 

formação terá que continuar a apostar no reforço deste aspecto, dado que sem dinâmicas 

colaborativas de escola é difícil implementarem-se novas práticas de ensino em relação 

à calculadora. 

 

8.3. Contributos do estudo  

 

1. Contributo para a compreensão da formação de professores. Do presente 

trabalho extraem-se alguns aspectos interessantes para a compreensão do papel da 

formação no desenvolvimento profissional dos professores. Assim, a formação inicial 

parece ter sido determinante para que duas das professoras estudadas se assumissem 

como favoráveis à utilização da calculadora, o que quer dizer que a formação inicial 

pode ter um papel preponderante nas concepções dos professores face à utilização deste 

instrumento. Deste modo, é pertinente afirmar que a formação inicial, quer do ponto de 

vista teórico quer do ponto de vista prático, deve fornecer aos futuros professores 

momentos de formação no âmbito da utilização da calculadora. 

A formação contínua centrada na prática (Smith, 2001) foi do agrado dos 

professores estudados e parece ter contribuído para que estes reflectissem sobre as suas 

práticas. No entanto, é fundamental que esta formação seja prolongada no tempo e que 

se continue a apostar nas dinâmicas de trabalho colaborativo de modo a que os 

professores se possam sentir apoiados nas suas escolas e, no caso específico da 

calculadora, possam programar em conjunto tarefas onde discutam a sua utilização. 

Smith (2001) refere que as decisões a tomar no domínio da formação devem 

basear-se numa avaliação sobre o que os professores precisam e querem aprender, e que 

conhecimento, competências e experiências possuem. Este aspecto parece de extrema 

importância quando se delineia um programa de formação e ficou patente neste estudo 
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uma vez que as sessões de formação foram sendo construídas tendo em conta o que os 

professores manifestaram querer saber, opção manifestada no inicio da formação geral, 

mas também em função daquilo que necessitavam saber. Por isso, o módulo de sessões 

sobre a calculadora foi sendo construído à medida que se foram detectando as 

concepções e práticas dos professores envolvidos na formação.    

Considero, também, que este estudo contribuiu para o meu desenvolvimento 

profissional enquanto formadora e também enquanto professora de Matemática do 2.º 

ciclo. Como formadora, permitiu-me conceber a formação numa perspectiva mais 

dinâmica, em que o professor e a sua prática são o foco da formação e em que as tarefas 

a propor o leva a reflectir a pensar, em que o mais importante é fazer com que se sinta 

questionado através das tarefas apresentadas, das questões colocadas e das discussões e 

reflexões partilhadas. O facto dos professores terem gostado e do balanço ter sido 

positivo, reforçou esta visão de que é possível fazer formação do agrado dos professores 

sem usar tarefas prontas a aplicar em sala de aula que não exijam o mínimo esforço por 

parte do professor na sua reflexão e planificação. Passei a valorizar aspectos específicos 

de formação relacionados com a utilização da calculadora, nomeadamente nos domínios 

da compreensão da estrutura dos números e das operações, na promoção do cálculo 

mental e da estimativa, e onde o cálculo efectuado na calculadora apoia a aprendizagem 

a realizar sobre determinado assunto, aspectos que me pareceram menos conhecidos 

quer por Anabela e Alice quer pelos outros professores presentes na formação. Como 

professora de 2.º ciclo aprofundei os meus conhecimentos em relação às potencialidades 

da calculadora e à forma como deve ser utilizada, o que certamente poderei aplicar de 

forma mais consciente quando regressar à escola. Considero, por isso, que este estudo e 

este papel que assumi de formadora/investigadora foram um contributo muito 

importante para o meu desenvolvimento profissional. 

2. Contributos para a compreensão das concepções e práticas dos professores 

em relação à calculadora. Este estudo permite compreender como as concepções das 

professoras em relação à calculadora influenciam a utilização que estas fazem deste 

instrumento. Estas concepções mostram-se susceptíveis de enfraquecer face a 

resistências simbólicas, sociais e pessoais, o que torna todo o processo de análise das 

práticas e dificuldades na utilização da calculadora um processo complexo.  

Verifica-se, também, que existe assim uma forte relação entre a perspectiva do 

ensino da Matemática e a forma como a calculadora é usada pelas professoras. Qualquer 

alteração de práticas de utilização da calculadora, implica que os professores passem a 



 96 
 

ver o ensino da Matemática numa perspectiva mais rica em experiências matemáticas, 

em que o cálculo não é a essência do ensino-aprendizagem e a calculadora é vista como 

qualquer outro material de sala de aula que é usado sempre que o objectivo da tarefa o 

justifique. 

A concluir. A formação inicial e contínua pode ter influência positiva nas 

concepções dos professores face à utilização da calculadora. No entanto, é necessário 

haver uma mudança sustentada de práticas na utilização das tecnologias, o que requer 

recursos específicos e um trabalho continuado de apoio aos professores na formação 

inicial e na formação contínua. Este estudo revela-nos que ainda existe uma cultura 

“anti-tecnologia” entre professores de Matemática e algum desconhecimento das 

potencialidades da calculadora. Verifica-se, também, que há uma grande distância entre 

as orientações curriculares em vigor e algumas práticas profissionais na sala de aula. 

Muito há por fazer para que, de facto, haja uma mudança sustentada de práticas de 

utilização das tecnologias na sala de aula. Trata-se de um tema que deveria estar mais 

visível na agenda do desenvolvimento curricular e da produção de materiais de apoio ao 

professor, mas sobretudo que parece requerer uma reflexão continuada e aprofundada 

nas escolas, apoiada em novas formas de trabalho colaborativo dos professores, e 

centrada nas aprendizagens dos alunos. 
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Quadro 2- Plano das sessões do módulo de formação 

Sessão Assuntos Objectivos Papel da calculadora 

1 

Os conjuntos de números ao longo 
da escolaridade – de ℵaℜ, uma 
perspectiva histórica 
 
 
Exploração do erro 
- Abordagens didácticas  
 
Os racionais no programa actual de 
2.º ciclo e no novo programa 

 

• reflectir sobre as actividades implementadas na sala de aula; 
• organizar esquema conceptual sobre os conjuntos de números;  
• abordar o ensino/aprendizagem dos números racionais e as 
diferentes abordagens didácticas; 
• situar os números no programa actual de 2.º ciclo e no 
reajustamento do programa de Matemática – reflectir sobre os 
procedimentos de cálculo (mental, escrito e com recurso à 
calculadora);  
• planificar as tarefas a implementar na sala de aula. 

- como fonte de resolução de problemas e exercícios; 
- como instrumento de cálculo; 
- como um instrumento do qual se procurará compreender o 
seu funcionamento, compreendendo gradualmente as suas 
funcionalidades. 

2 

Ensino/aprendizagem dos números 
racionais 
 
O número racional como relação 
parte-todo e parte-parte, quociente, 
operador e medida  
 

• reflectir sobre as actividades implementadas na sala de aula;  
• reflectir sobre os diferentes significados dos racionais; reflectir e 
discutir as diferentes tarefas propostas, tendo em conta os diferentes 
significados dos números racionais, os diferentes procedimentos de 
cálculo e respectivas potencialidades e o papel do professor; 
• planificar as tarefas a implementar na sala de aula. 
 

- como fonte de resolução de problemas e exercícios; 
- como instrumento de cálculo no sentido de aligeirar 
determinados cálculos num problema; 
- como reforço de competências ligadas à escrita de 
números inteiros e decimais; 
- no desenvolvimento do sentido de número. 

3 Explorar diferentes representações 
dos números racionais 

• reflectir sobre as actividades implementadas na sala de aula;  
• sensibilizar para a exploração em simultâneo das diferentes 
representações; 
• investigar regularidades associadas aos racionais;  
• planificar as tarefas a implementar na sala de aula. 
 

- como suporte à exploração de fenómenos numéricos; 
- como reforço de competências ligadas à escrita de 
números inteiros e decimais. 
 

4 

O sentido de número e de operação  
 
Operações com racionais no novo 
programa 
 
O ensino/aprendizagem das 
operações com racionais 
 
 

• reflectir sobre as actividades implementadas na sala de aula;  
• reconhecer a importância do desenvolvimento do sentido de 
número e de operação;  
• analisar as indicações metodológicas e os objectivos específicos 
no domínio dos números e operações no novo programa;  
• abordar as operações numa perspectiva direccionada para o 
cálculo mental e estimativa e para a consolidação do significado das 
operações;  
• preparar as tarefas a implementar na sala de aula. 

- como auxiliar na estimativa e cálculo mental; 
- no desenvolvimento do sentido de número; 
- na compreensão das operações. 
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           Calendário           
 
Fases da tese Set. 

 
 

Out. 

Nov. 

Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. 

Revisão da literatura  
       

Preparação das sessões de formação  
        

 

Sessões de formação  
        

 

Aulas supervisionadas  
      

 

Preparação das entrevistas  
          

 

Aplicação das entrevistas  
        

 

Transcrições de dados  
       

 

Análise de dados  
       

 

Conclusão  
          

Quadro 3 – Cronograma 

Quadro 3 – Cronograma 
 



Plano das Sessões 
Sessão 1 
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Objectivos da formação: reflectir sobre as actividades implementadas em sala de aula; organizar esquema conceptual sobre os conjuntos de números; abordar o ensino/aprendizagem dos números 
racionais e as diferentes abordagens didácticas; situar os números no programa actual de 2º ciclo e no reajustamento do programa de Matemática – reflectir sobre os procedimentos de cálculo (mental, 
escrito e com recurso à calculadora); planificar as tarefas a implementar em sala de aula. 

Exploração 
Conteúdos Documentos/Material 

de Apoio Tarefas 
Trabalho a desenvolver Partilha/discussão 

 
Tempo 

Reflexão sobre as tarefas 
implementadas  

 Tarefas apresentadas pelos professores 
Reflectir individualmente sobre as tarefas 
implementadas em sala de aula. 

Partilhar em grupo as reflexões. 
 

25 min 

Os conjuntos de números ao 
longo da escolaridade – de ℵℵℵℵ a 
ℜℜℜℜ, uma perspectiva histórica 

PowerPoint – 
Amplitude do campo 

numérico 
   

 
15 min 

 
 
Exploração do erro 
 
- Abordagens didácticas  

 

 
Tarefa 1 

Situação relacionada com conceito de 
percentagens 

 
Tarefa 2 

Situação relacionada com conceito de 
fracção 

1. Resolver individualmente as tarefas. 

2. Analisar a pares as produções dos alunos, 
tendo em conta as estratégias e os 
conhecimentos matemáticos mobilizados e 
identificação de possíveis abordagens 
didácticas. 

Partilhar e discutir em grande 
grupo as conclusões a que cada 
par chegou. 

 

80 min 

Os racionais no programa 
actual de 2º ciclo e no novo 
programa 

Programa actual: 
Fotocópia das 
págs.14,15,30 

Novo programa: 
Fotocópia das págs. 

34,35,36,37  

 

Analisar, individualmente, os dois programas, 
incidindo a reflexão nas orientações de ensino 
para os números racionais relativas aos 
procedimentos de cálculo (mental, escrito e 
com recurso à calculadora). 

Discutir em grupo sobre os 
tópicos analisados. 

 
 
 

30 min 

Preparação da tarefa a 
implementar      

 
20 min 

      



Sessão 2 
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Objectivos da formação: reflectir sobre as actividades implementadas em sala de aula; reflectir sobre os diferentes significados dos racionais; reflectir e discutir as diferentes tarefas propostas, tendo 
em conta os diferentes significados dos números racionais, os diferentes procedimentos de cálculo e respectivas potencialidades e o papel do professor; preparar as tarefas a implementar em sala de aula. 

Exploração 
Conteúdos Documentos/Material 

de Apoio 
Tarefas 

Trabalho a desenvolver Partilha/discussão 

 
Tempo 

Reflexão sobre as tarefas 
implementadas  

 
Tarefas apresentadas pelos professores 

Reflectir individualmente sobre as tarefas 
implementadas em sala de aula. 

Partilhar em grupo as 
reflexões. 

 
25 min 

Ensino/aprendizagem dos 
números racionais 

PowerPoint 
N. Programa: pág.36 

 Analisar em grupo o novo Programa com a 
finalidade de identificar as diferentes 
interpretações para a abordagem dos racionais. 

 
 

15 min 

Tarefa 1 
A concepção de parte-todo e parte-parte 
Comparação de números racionais 
representados sob a forma de fracções 
(sem e com o mesmo denominador) e 
comparação de dízimas 

Resolver a pares a tarefa. Reflectir sobre o 
processo utilizado para compararem as razões 
encontradas. 

Partilhar e discutir em 
grupo a concepção 
subjacente a cada produção 
apresentada. Discutir a 
abordagem didáctica a fazer 
em sala de aula tendo em 
conta as diferentes 
estratégias apresentadas. 

Tarefa 2 
A concepção de quociente 
Identificação das potencialidades do 
cálculo mental, com algoritmos e com 
calculadora  

Resolver individualmente. Identificar as 
dificuldades que os alunos possam sentir e as 
vantagens e desvantagens de cada um dos 
procedimentos de cálculo que utilizaram. 

Partilhar e discutir em 
grande grupo, identificando 
o contributo de cada um dos 
procedimentos de cálculo 
na compreensão do número 
racional e das operações. 

Tarefa 3 
A concepção de operador 
Resolução de problemas a partir de 
situações reais envolvendo números 
grandes, apelando ao cálculo mental. 

Resolver individualmente. 
Reflectir, sobre a forma como explorar a tarefa 
em sala de aula. 

Partilhar e discutir as 
propostas apresentadas, 
esclarecer e justificar quais 
os procedimentos de cálculo 
a considerar. 

 
 
 
 
 
 
 
O número racional como 
relação parte-todo e parte-
parte, quociente, operador e 
medida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculadoras 

Tarefa 4 
A concepção de medida 
Resolução de problemas a partir de 
situações reais envolvendo números 
grandes, apelando ao cálculo mental e ao 
uso da calculadora.  

Resolver, a pares, a tarefa. 
Identificar os procedimentos de cálculo mais 
adequados. 

Discutir em grande grupo os 
procedimentos de cálculo 
escolhidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

120 min 

Preparação da tarefa a 
implementar  

 Tarefa 5 
Sugestão de trabalho: Planificação da 
tarefa a implementar em sala de aula. 

Planificar em pequenos grupos uma tarefa que 
envolva algumas das concepções de número 
racional, a partir de situações reais. 

 
 

20 min 
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Objectivos da formação: reflectir sobre as actividades implementadas em sala de aula; explorar diferentes representações dos números racionais; sensibilizar para a exploração em simultâneo das 
diferentes representações; investigar regularidades associadas aos racionais; preparar as tarefas a implementar em sala de aula. 

Exploração 
Conteúdos Documentos/Material 

de Apoio 
Tarefas 

Trabalho a desenvolver Partilha/discussão 

 
Tempo 

Reflexão sobre as tarefas 
implementadas  

 
Tarefas apresentadas pelos professores 

Reflectir individualmente sobre as tarefas 
implementadas em sala de aula. 

Partilhar em grupo as 
reflexões. 

 
25 min 

Tarefa 1 
Exploração da relação entre fracção, 
percentagem e número inteiro no modelo 
contínuo e no modelo discreto. 

Resolver a pares a tarefa.  
Reflectir sobre as diferenças do contexto das 
questões 1 e 2 e as suas implicações na 
exploração com os alunos. Dificuldades que 
possam surgir. Identificação dos 
procedimentos de cálculo permitidos. 

Partilhar e discutir em grupo 
as conclusões de cada par. 

 
Tarefa 2 

Conversão de fracções em decimais. 
Resolver a pares a tarefa.  
Explicitar como a abordava do ponto de vista 
didáctico? (o que ia explorar?, como ia 
explorar?, como apresentava as questões aos 
alunos?…)  

Partilhar e discutir em grupo 
a tarefa para que os 
professores ao reconhecer o 
potencial da tarefa possam 
também aprofundar o seu 
conhecimento matemático e 
didáctico. 

 
Tarefa 3, 4 e 5 

Identificação de relações, regularidades. 
Explicitação de relações e comunicação 
em contextos numéricos. 

 

Resolver a pares a tarefa.  

Identificar os conteúdos que tarefas desta 
natureza permitem explorar. 

Identificar o papel da calculadora em tarefas 
desta natureza. 

Partilhar e discutir as 
propostas apresentadas, 
esclarecer e justificar quais 
os procedimentos de cálculo 
a considerar. Discutir em 
grande grupo os 
procedimentos de cálculo 
escolhidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 5 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explorar diferentes 
representações dos números 
racionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculadoras 

 
Tarefa 6 

Jogo  
Exploração de diferentes representações 
dos racionais  

 

Resolver individualmente. 

Reflectir, sobre obstáculos conceptuais que 
possam surgir. Como desenvolvem os alunos a 
sua compreensão ao longo da aula? Faz 
sentido usar a calculadora neste tipo de tarefa? 
Porquê? 

Discutir em grupo as 
questões lançadas ao longo 
do jogo. 

 
 
 

30 min 

Preparação da tarefa a 
implementar  

  Planificar em pequenos grupos uma tarefa em 
que se explore as diferentes representações 
dos números racionais. 

 
 

10 min 
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Objectivos da formação: reflectir sobre as actividades implementadas em sala de aula; reconhecer a importância do desenvolvimento do sentido de operação e alguns aspectos relacionados com as 
destrezas de cálculo; analisar as indicações metodológicas e os objectivos específicos no domínio dos números e operações no novo programa; abordar as operações numa perspectiva direccionada para 
o cálculo mental e estimativa e para a consolidação do significado das operações; preparar as tarefas a implementar em sala de aula. 

Exploração 
Conteúdos Documentos/Material 

de Apoio Tarefas 
Trabalho a desenvolver Partilha/discussão 

 
Tempo 

Reflexão sobre as tarefas 
implementadas  

 Tarefas apresentadas pelos professores 
Reflectir individualmente sobre as tarefas 
implementadas em sala de aula. 

Partilhar em grupo as 
reflexões. 

 
25 min 

O sentido de número e de 
operação e as destrezas de 
cálculo. 

PowerPoint   

Apresentar as sete dimensões para o 
desenvolvimento do sentido de operação, 
segundo Howden e Sowder e aspectos 
relacionados com as destrezas de cálculo 
segundo NCTM (2007). 

 
 

15 min 

Operações com racionais no 
novo programa 

Programa de 
Matemática do Ensino 

Básico 
 

Analisar alguns aspectos do novo programa 
relacionados com as operações com racionais: 
Objectivos gerais de aprendizagem - pág. 32 
Indicações metodológicas - pág. 32 e 33 
Objectivos específicos - pág.34  

 15 min 

Tarefa 1 
A recta numérica como suporte à 
estimativa 

Tarefa 2 
A calculadora como auxiliar do cálculo 
mental 

 

 

Explorar a pares as duas tarefas. 

Partilhar em grande grupo 
as respostas dadas às 
questões 1, 2 e 3. 

 

 

 

40 min 

Tarefa 3 
A divisão como partilha e como medida 

Explorar em grande grupo a tarefa com a 
orientação do formador. 

Construir a pares um contexto para a divisão 
como medida.  

Partilhar em grande grupo 
a tarefa construída por 
cada par. 

 

40 min 

O ensino/aprendizagem das 
operações com racionais 
 

Calculadora 

Tarefa 4 
A calculadora na compreensão das 
operações 

Explorar individualmente a tarefa. 
Partilhar em grande grupo 
as respostas dadas às 
questões 1 e 2. 

 

40 min 

Preparação da tarefa a 
implementar    

Planificar em pequenos grupos uma tarefa em 
que se explore as operações numa perspectiva 
direccionada para o cálculo mental e estimativa 
e/ou para a consolidação do significado das 
operações. 

 
 

20 min 
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Tarefas - Sessão 1 

 
Tarefa 1 

 
 

1- Comente a seguinte situação: 

 
 
 Numa loja de roupa existem camisolas que custavam €44,50 e agora estão com 

saldo de 20%. A Ana decidiu comprar 2 camisolas e verificou, depois de fazer alguns 

cálculos, que pagaria €53,40. Quando chegou à caixa a assistente pediu-lhe €71,20. A 

Ana ficou muito confusa. Afinal quem tem razão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia de referência: 

Swan, M. (2001). Dealing with misconception in mathematics. In P. Gates (Ed.) Issues in mathematics teaching (1.ª ed.).  

(pp. 147-165). London: Routledge Falmer. 
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2- Analisando as produções dos alunos referentes à situação apresentada, 
identifique as estratégias de resolução utilizadas e os conhecimentos matemáticos 
mobilizados.   

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- No seu papel de professor como lidava com os erros identificados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria 
 
- Eu acho que a Ana tem razão, porque 
uma camisola tem desconto de 20%, 
então: 
 

44,50 x 2 =89 

20+20=40% 

89 x 0,40=35,60 

89-35,60=53,40 

Francisco 
 
- Nenhum tem razão porque: 
 
 

89-40%= 49€ 

Marta 
 
- A empregada tem razão porque: 
 
 
 

89-20%= 71,20€ 

Miguel 
 
- A empregada está correcta porque: 
 
 
 

44,50 x 0,20=8,90€ 

8,90+8,90=17,80€ 

89€ - 17,80€=71,20€ 
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Tarefa 2 
 
 

1- Comente a seguinte situação: 

 
 O Sr. João está preocupado com os lucros da produção leiteira das suas 32 vacas. 

Cada uma produz 20l de leite por dia. Por isso pensou: Se cada uma das vacas 

produzir a mais ¼ do leite que produz agora, posso ficar com menos um quarto do 

número de vacas e produzo o mesmo leite.  

O Sr. João terá razão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia de referência: 

Swan, M. (2001). Dealing with misconception in mathematics. In P. Gates (Ed.) Issues in mathematics teaching (1.ª ed.). 

(pp. 147-165). London: Routledge Falmer. 
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2- Analisando as produções dos alunos referentes à situação apresentada, 
identifique as estratégias de resolução utilizadas e os conhecimentos matemáticos 
mobilizados.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- No seu papel de professor como lidava com os erros identificados e com os 
processos de resolução? 

 

  

  

  

  

  

  

  

Manuel 
 
- Eu acho que sim, porque se 
cada vaca dá mais leite, é preciso 
menos vacas para dar o mesmo 
leite. 

Marco 
 
- O Sr. João não está certo 
porque à quarta parte das vacas 
não corresponde a quarta parte 
do leite, porque dá números 
diferentes. 

20:4=5 litros 
32:4=8 vacas Paula 

 
 20 x ¼ = 20/4=5 
 
- Cada vaca vai dar 25l de leite 
32 x ¼ =8 
32-8=24vacas 
24 x 25 =600l 
32 x 20= 640l 
640-600= 40l 
- As 24 vacas dão menos 40l de 
leite. Logo o Sr. João não tem 
razão, porque vai produzir menos 
leite. 

Carla 
 
- Eu vi na máquina que as 32 
vacas produziam 640l de leite. 
Como o Sr. João vai ficar com 24 
vacas, vai ficar com 600l de leite. 
Então o Sr. João fica a perder. 
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Tarefas - Sessão 2 
Tarefa 1  

 
A concepção de parte-todo e parte-parte (razão) 
 

 O João quer pintar o seu quarto de azul e está a experimentar numa paleta 
quando é que o azul fica mais claro ou mais escuro, para poder escolher a cor de que 
mais gosta. 
 Com tinta azul e tinta branca fez várias misturas, como mostram as diferentes 

figuras. 

 Em cada uma das experiências (A ou B) indica onde é que se obteve a cor mais 
clara.  
 
Experiência 1 

 
Experiência 2 

 
Experiência 3 

 
Experiência 4 

                  

Experiência 5 

 

Experiência 6  

              
 

Adaptado de http://learner.org/channel/courses/learningmath/algebra/session4/index.html 

 
1. Reflectindo sobre a resolução da situação anterior refira como foi possível fazer a 

comparação das razões encontradas. 
 
2. Imagine que propõe aos seus alunos a experiência em que: 

A- 3 recipientes de tinta azul e 4 de tinta branca 
B- 4 recipientes de tinta azul e 6 de tinta branca  

Que estratégias adoptaria na resolução desta situação? 
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Tarefa 2  

 
A concepção de quociente entre dois números inteiros 

 
 O António quer ler 102 páginas do seu livro “Chocolate à chuva” de Alice 

Vieira, antes da próxima aula de Língua Portuguesa. Para o fazer tem 7 dias. Quantas 

páginas deverá ler em cada dia? 

 

   Adaptado de Moss, Laura J. & Grover, Barbara W.(2007). Not just for computation: Basic 
Calculators Can Advance the Process Standars. Mathematics teaching in the middle school. Vol.12, nº5 

 

 
 

1. Resolva a tarefa utilizando os 3 procedimentos de cálculo: 
 

 

 
2. Quais são as dificuldades que os alunos podem sentir em cada um dos 

procedimentos de cálculo? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos processos utilizados? 
 

 
 

 
 

Cálculo mental 
(estimativa) 

Algoritmos de papel e lápis Calculadora 
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Tarefa 3 

 
A concepção de operador 
 
 Estudos feitos recentemente indicam que cerca de 1/5 dos portugueses vivem 
com muitas dificuldades económicas. Quantos portugueses se encontram nesta 
situação? 
 

http://diarioeconomico.sapo.pt/edicion/diarioeconomico/edicion_impresa/economia/pt/desarrollo/1046490.html 

 
1. Como explorava esta situação em sala de aula? 
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Tarefa 4 
 
 

A concepção de medida 
 
O novo aeroporto que está projectado terá de medida de área 1400 hectares. Um 

campo de futebol mede 10800 metros quadrados, ou seja 1,08 hectares. Frequentemente 
assistimos à situação dos campos de futebol serem usados como unidades de medida. 
Diz a quantos campos de futebol corresponde a área que irá ocupar o novo aeroporto.  

 
1. Resolva pelo procedimento de cálculo que achar mais adequado. 
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Tarefa 5  
 

Sugestão de trabalho: 
 

A partir de uma das seguintes notícias recolhidas em: 
http://tsf.sapo.pt/online/vida/interior.asp?id_artigo=TSF185182 
http://tsf.sapo.pt/online/vida/default.asp (7/11/07) 
prepare uma tarefa para os seus alunos que envolva algumas das concepções de número 
racional.   

 
 

 

 
Um quarto dos portugueses não lava as mãos antes da s refeições   
 
Um estudo feito pelo Conselho de Higiene revelou que um quarto dos portugueses não 
lava as mãos antes das refeições. Ainda segundo este estudo, metade dos portugueses 
não lava as mãos após espirrar, sendo que um em cada dez não o faz após ir à casa de 
banho. 

 
 

 

 
Agricultores estão preocupados  
 
As altas temperaturas e a falta de chuva estão a preocupar os agricultores alentejanos. 
Dois terços do país estão numa situação de seca fraca e, no Alentejo, já temem que se 
repita o cenário de há dois anos atrás, altura em que a região viveu um período de seca 
grave.  
Nelson Figueira, da Associação de Jovens Agricultores, diz que não se prevê que chova 
nos próximos dez dias e há já culturas ameaçadas. 
(…) 
Para já, a falta de chuva no Alentejo está a afectar as plantações de trigo, cevada, aveia, 
o olival e as pastagens naturais. 
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Tarefas - Sessão 3 

 
Explorar diferentes representações dos números racionais 

 
Tarefa 1 

 
 

1. Há muitos anos viveu um Rei que deixou em testamento aos seus quatro filhos 
toda a sua fortuna. Segundo as leis da época a sua fortuna teria de ser distribuída do 
seguinte modo: 
 
O filho mais velho receberia sempre 50% da fortuna; 
O filho mais novo receberia sempre 25% da fortuna; 
Os restantes filhos receberiam igualmente a restante fortuna. 
 
  
 

1.1. Qual das seguintes representações (A, B ou C) corresponde à distribuição 
da fortuna pelos quatro filhos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.2. O valor da herança do filho mais velho foi calculado em 4 500 pesos reais. 

Quanto receberam em pesos reais os restantes filhos? 
 
 
 
1.3. Que percentagem da herança recebeu cada um dos filhos do meio? 
 
 
 
1.4. Se tu fosses o Rei como dividias a fortuna pelos quatro filhos? Justifica a tua 

opção. 
 
 
 
1.4.1. De acordo com a tua opção que percentagem da fortuna recebia cada 

filho? Quanto recebiam em pesos reais?  
  

A B C 
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2. A distribuição dos anéis reais foi diferente. O Rei pegou na sua colecção de 

anéis de ouro e deu à sua única filha 40% dos anéis. Os outros filhos (homens) 
receberam em igual quantidade a restante parte da colecção de anéis. Um deles recebeu 
5 anéis. 
 

2.1. Que percentagem da herança coube a cada filho? 
 
2.2. Assinala (X) que fracções correspondem à parte 
da colecção de anéis a filha recebeu? 

 

 
10
4

      
25
4

 

 

   
5
2

      
5
1

 

  

2.3. Quantos anéis recebeu a filha? 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

1. Que diferenças encontra no contexto das questões 1 e 2 desta tarefa? 
 
2. Que dificuldades encontra na elaboração de perguntas em cada uma das 
situações? 
 
3. Que dificuldades podem surgir ao trabalhar as diferentes representações dos 
números racionais? 
 
4. Quais os procedimentos de cálculo mais adequados? Justifique a sua opção. 
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Tarefa 2 
 

1. A tabela mostra a lista de representações decimais para a fracção 1/2 e 1/4. 
1.2. Completa a tabela, utilizando a calculadora. 

 

 

Fracção Denominador 
Denominador 
com potência 

de base 2 

Nº de casas 
decimais 

Representação 
decimal 

2

1
 2 21 1 0,5 

4

1
 4 22 2 0,25 

8
1

     

16
1

     

 

1.3. Qual o número de casas decimais que existirá na representação decimal de 

32
1 ? (sem utilizar a calculadora) 

 
 

Adaptado de http://www.learner.org/channel/courses/learningmath/number/session7/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Como explorava esta situação do ponto de vista didáctico?   
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Tarefa 3 
  
 1. Tendo em conta as fracções: 
 

  
2
1

 
3
1

 
4
1

 
5
1

 
6
1

 
7
1

 

 
 

1.1. Coloca-as na linha numérica, do modo mais aproximado que conseguires.  

 
 
  

1.2.Explica como fizeste. 
 
1.3.O que acontece se continuares a aumentar o valor do denominador? 

 
 

Tarefa 4 
 

1. Considera as seguintes fracções: 
 

  
4
3

 
2
1

 
5
4

 
3
2

 
7
6

 
6
5

  

 

 
1.1. Ordena os números representados por fracções por ordem crescente (sem utilizares 
a calculadora). Explica como pensaste. 
 
1.2. Com auxílio da calculadora investiga as dízimas das fracções consideradas. 
 
1.3. Dá exemplos de outras fracções com uma relação idêntica entre numerador e 
denominador. Que conclusão podes tirar?  

 
 
 
 

Tarefa 5 
 

1. Utiliza a calculadora para encontrares a representação decimal para 1/9. Baseado no 
resultado prevê a representação decimal para 2/9, 3/9, 4/9….8/9. Continua o padrão, 
como pensas que será a representação decimal de 9/9? Como pode ser possível? 

  
Adaptado de http://intermath.coe.uga.edu/topics/nmcncept/fractns/r01.htm 

 

 
 

  

  

  

 
1. Que conteúdos lhe permitem explorar tarefas desta natureza? 
 
2. Que papel assume a calculadora nestas tarefas? 
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Explorar diferentes representações dos números racionais 
 

JOGO 
 

Este jogo aplicado em sala de aula poderá proporcionar um convite à reflexão. 
 

1. Tornar explícitos os conceitos existentes 
 
 Escolha alguns dos seguintes números decimais e peça aos seus alunos para os 

colocarem por ordem crescente e explicarem como pensaram. 

 

 1,5 0,25 0,4 0,75 1,25 0,04 0,125 

 
 Escolha algumas fracções que correspondam aos números inicialmente 

escolhidos e peça aos seus alunos para as colocarem por ordem crescente e 

explicarem como pensaram. 

 

 
8

1

25

1

4

5

5

2

4

1

2

3

4

3
 

 
  

 A intenção aqui será tornar explícitas as concepções erradas e não responder de 

imediato às questões. Dê tempo aos alunos para compararem e descreverem os seus 

métodos sem indicar se as respostas são ou não as correctas. 

 
2. Partilha de métodos e produção a partir da “discussão de conflitos” 
 

De seguida constitua grupos de dois ou três alunos de modo que os grupos sejam 

constituídos por alunos com respostas diferentes de forma a tornar as discussões mais 

ricas. Distribua a cada grupo vários cartões. Para começar, distribua primeiro os 

conjuntos de A a E. Os alunos deverão começar por agrupar os cartões de modo a que 

cada grupo represente o mesmo número. Se os alunos conseguirem fazer a essa 

correspondência poderão ser distribuídos, na mesma aula, os cartões do conjunto F. Se 

considerar necessário poderão ser distribuídos os cartões G. Depois disso, os alunos, 

deverão colocar os números por ordem crescente. 
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Reflexão 
 

• Até onde esta aula expôs obstáculos conceptuais na comparação entre 
decimais e fracções? 

 
• Existiu algum conflito cognitivo evidente? Como se manifestou? Como foi 

ultrapassado? 
 
• Como é que os alunos desenvolveram a sua compreensão ao longo da aula? 
 
• Como é que os alunos reagiram a esta aula emocionalmente? 
 
 

Bibliografia de referência: 

Swan, M. (2001). Dealing with misconception in mathematics. In P. Gates (Ed.) Issues in mathematics teaching (1.ª ed.). (pp. 147-

165). London: Routledge Falmer. 
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A B C D E F G 

 
 

 

 
  
  

  
  

 

 

1,5 
 

 

 

 

 

 

150% 

 

 

2
3

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
 

 

 

 

 

0,25 
 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

4
1

 

 

 

  

 

 

 

     

     

 

 

0,4 

 
 

 

 

 

 

40% 

 

 

5
2

 

 

 
  

 

0 1 

0 
1 

0 1 

0 1 

0 1 

2 
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0,75 
 

 

 

 

 

75% 

 

 

4

3
 

 

 
  

    
  

  
  

 

 

1,25 

 

 

 

 

 

125% 
 

 

 

 

4

5
 

 

 

  

 

 

     

     

     

     

     
 

 

 

 

0,04 

 

 

 

4% 

 

 

25
1

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

0,125 

 

 

 

12,5% 

 

 

8

1
 

 

 

  

0 1 

0 1 0 1 

0 1 

0 2 

0 1 

0 

1 

1 
1 

0 2 
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Tarefas – Sessão 4 

Operações com racionais 

Tarefa 1 

 

1. Estima os resultados das seguintes operações utilizando a recta numérica. Para cada um 

indica se está mais próximo de 0, de 1/2 ou de 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 2 

1. Digita na tua calculadora o número 50,67. Sem apagar esse número, usa as teclas 
numéricas e as teclas + ou – e = para transformá-lo nos números indicados. Regista o que 
fizeste em cada caso: 
a) 50,67 para 40,67  
b) 50,67 para 50,66 
c) 50,67 para 49,07 
d) 50,67 para 48,67 
e) 50,67 para 49,560 
f) 50,67 para 52                              
g) 50,67 para 51,6 

Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Secretaria Municipal da 
Educação. Grupo de Estudos de Educação Matemática e Científica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adaptados do Rational Number Project 
 

1.Que conteúdos lhe permitem explorar tarefas desta natureza?  
 
2.Que papel assume a calculadora e a recta numérica nestas tarefas? 

 
3.Que dificuldades podem surgir ao aplicar estas tarefas aos seus alunos?  
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Tarefa 3 
 
 

1. Analise se a representação esquemática está de acordo com a representação numérica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1. A qual das representações pode corresponder o seguinte contexto:  
 

Eu tenho duas pizzas. O meu amigo come um quarto de uma das pizzas. Eu fiquei com 

1 pizza e três quartos. Depois reparti igualmente entre dois outros dos meus colegas. 

Cada um destes fica com três pedaços e metade de um pedaço de pizza. 

 
 

 

 

1.2. Crie um contexto, ou descreva uma situação, que corresponda à outra representação 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Adaptado de Deborah Ball (s/d) 
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Tarefa 4 
 
1. A partir do 6 chegar ao 100 (com a calculadora) 
 
1. Sem utilizar a adição. 
 
2. Apenas com três adições. 
 
3. Utilizando a multiplicação e a subtracção. 
 
4. Carregando no menor número de teclas. 
 
5. Utilizando a multiplicação e a divisão. 
 
6. Só com divisão. 

Retirado de Educação e Matemática nº 77 – Março/Abril de 2004  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1. Qual/quais dos itens considera poder vir a trazer mais dificuldades aos seus 

alunos? Justifique. 
 
2. Como explorava esta tarefa do ponto de vista didáctico? 
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Guião da Entrevista 
 
 

A. Dados sobre a formação e percurso profissional  
 

• Qual a tua formação académica?  
 

• Como obtiveste a tua profissionalização como professor? 
 

• Há quantos anos leccionas?  
 

• Em que instituição tiraste o curso?  
 

• Em que escolas leccionaste antes da tua escola actual? 
 

• Já leccionaste noutros níveis de ensino? Se sim, quais? 
 

• Que disciplinas já leccionaste? 
 

• Que acções de formação contínua tens feito na área da Matemática? 
 

 
B. Dados sobre a escola actual 
 

• De uma forma global como caracterizas a escola onde trabalhas? (alunos, professores, 
ambiente de trabalho, condições de trabalho, grupo de professores de Matemática, ...)  

 
• O grupo dos professores de Matemática da tua escola já alguma vez discutiu em 

reuniões questões relacionadas com a utilização da calculadora no 5º e no 6º ano 
de escolaridade? Definiu algumas regras relativamente a esta questão? 

 
• E informalmente, lembras-te do uso da calculadora ter sido alguma vez abordado 

em conversas entre alguns dos professores do grupo? 
 

• Na tua escola existem calculadoras em número suficiente para serem usadas por uma 
turma? 

 
• De um modo geral, os professores de Matemática do 2.º ciclo da tua escola 

utilizam a calculadora nas aulas com os seus alunos? 
 
 
C. Dados sobre as perspectivas e a as práticas relativas à utilização da calculadora no 

ensino/aprendizagem da Matemática 
 
• Consideras que a calculadora deve ser ou não deve ser usada no ensino/aprendizagem 

da Matemática? Caso negativo Porquê? Caso afirmativo, como e porquê? 
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• Com que frequência os teus alunos utilizam a calculadora nas tuas aulas? 
(Praticamente em todas a aulas? Só de vez em quando? Nunca?) 

 
• Tiveste sempre a mesma opinião sobre o uso da calculadora no ensino? Se houve 

alterações na tua posição, quando e porque ocorreram? 
 
• Na tua perspectiva, o uso da calculadora pode trazer alguns prejuízos para as 

aprendizagens matemáticas dos alunos? Quais? Porquê? 
 
• Em que tópicos matemáticos costumas utilizar mais a calculadora com os teus alunos?  

 
• Consideras que, de um modo geral, a calculadora tem sido muito ou pouco utilizada 

em sala de aula como ferramenta pedagógica? Porque achas que isso acontece?  
 
 
D. Dados sobre a experiência de formação 
 

• Qual o balanço geral que fazes das sessões de formação sobre os números racionais?  
 

• Das tarefas propostas, houve alguma que tivesses considerado particularmente 
interessante? Porquê? 

 
• Do ponto de vista didáctico, sentes dificuldade em realizar nas tuas turmas alguma das 

tarefas propostas? Porquê? 
 

• O que pensas das tarefas que envolveram a calculadora? Parecem-te adequadas para 
propor aos teus alunos na sala de aula? 

 
• Depois da formação concluída já realizaste alguma das tarefas propostas na 

formação envolvendo o uso da calculadora na tua sala de aula? Se não, porquê? Se 
sim, que balanço fazes dessa aula? 

 
 

• Nestas sessões de formação, o que te pareceram os momentos de discussão realizados? 
Achas que foram úteis? Ou teria sido melhor usar o tempo de outro modo? 

 
• Nestas sessões, houve algum momento em particular que te levou a repensar ou 

questionar as tuas práticas? Qual? Porquê? 
 

• Achas que a metodologia de trabalho adoptada nesta formação te levou a reflectir 
sobre as tuas práticas, relativamente à utilização da calculadora na sala de aula? 

 
• Qual a perspectiva com que ficaste, no final das sessões, sobre a utilização da 

calculadora? Era semelhante ao que sentias antes de frequentar a formação? 
 

• No fim desta formação sentes-te mais esclarecida sobre possíveis vantagens e 
desvantagens relativamente ao uso da calculadora na aula de Matemática? 

 
• No fim desta formação sentes-te mais esclarecida sobre o modo como a 

calculadora deve ser usada na sala de aula? 
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• Deixa um comentário final acerca da utilização da calculadora no processo 

ensino/aprendizagem da Matemática. 

  

  

  

  


