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RESUMO 
 

 

Este trabalho surgiu da preocupação em descobrir os contributos que a Língua 

Portuguesa, nomeadamente a nível da expressão escrita, pode trazer para as 

aprendizagens matemáticas em alunos nos seus primeiros anos de escolaridade. Assim, 

este estudo teve como objectivo principal compreender em que medida a comunicação 

escrita contribui para o desenvolvimento de competências matemáticas em alunos do 1º CEB 

ao realizarem tarefas que envolvem raciocínio matemático. Partindo daqui, defini as 

seguintes questões: (a) Que tipo comunicação escrita usam os alunos ao resolverem tarefas 

que envolvem raciocínio matemático, para cuja resolução nem sempre é necessário recorrer à 

matemática convencional? e (b) De que modo essa comunicação escrita usada pelos alunos 

reflecte a sua compreensão matemática das tarefas?. 

Este trabalho é um estudo de caso com dois alunos do 3º ano de escolaridade 

do 1º CEB que apresentavam as características comuns necessárias ao seu 

desenvolvimento deste estudo, nomeadamente o domínio da leitura e da escrita. 

A metodologia utilizada foi qualitativa e consistiu na análise dos registos 

escritos dos dois alunos, das gravações áudio das aulas observadas e das notas de 

campo. Foram feitas onze sessões de trabalho com toda a turma. Também estive 

presente em aulas da responsabilidade da professora da turma, nas quais o meu papel 

se confinou à observação e registo (áudio e por escrito) com o objectivo de perceber 

o modo como a professora trabalhava com os alunos no âmbito da relação entre o 

Português e a Matemática. 

Com a análise dos resultados, constatei que os alunos usaram tanto a 

representação simbólica matemática de quantidades como a representação por 

extenso, consoante a importância das quantidades envolvidas no contexto das tarefas. 

As representações verbais escritas dos alunos permitiram um acompanhamento dos 

seus raciocínios. As representações convencionais (símbolos matemáticos e 

procedimentos algorítmicos), sempre que foram utilizadas, foram com a intenção de 

reforçar ou complementar a explicação exposta verbalmente. Este facto induz-me a 

concluir que este tipo de representações fazem os alunos sentirem que estão a 

responder com maior rigor matemático. Nas tarefas era solicitado aos alunos que 

explicassem as suas estratégias de resolução. Isto implicou que os alunos também 

tivessem de reflectir sobre os resultados das tarefas. A conjugação de mais de um tipo 
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de representação escrita permitiu que os raciocínios dos alunos ficassem mais 

claramente expostos. 

Esta investigação inclui igualmente a análise do Currículo Nacional do Ensino 

Básico (CNEB). Esta análise visou responder às questões: (a) Que semelhanças e 

diferenças existem nas organizações das partes da Matemática e da Língua Portuguesa no 

CNEB? e (b) A que conceitos é feita referência quando se fala de competências no CNEB, 

nas partes da Matemática e da Língua? 

Com a análise ao CNEB verifiquei que em Matemática há a referência a 

termos/conceitos distintos daqueles a que se faz referência em Língua Portuguesa no 

que toca à definição das respectivas competências. Esta diferença reflecte-se tanto nas 

abordagens como nas organizações dos respectivos capítulos. 

 

Palavras-chave: Literacia; Competências; Comunicação escrita em Matemática; 

transversalidade da Língua Portuguesa, Currículo Nacional do Ensino Básico. 
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ABSTRACT 

This research emerged from the concern of finding out contributes that the 

Portuguese Language may have, especially with its written expression, on the students’ 

mathematics learning during their early years in school. So, this study had as its main 

goal to understand in which way the written communication contributes to the 

development of mathematical skills among first grade students when they are proposed 

to solve tasks involving mathematical reasoning. Considering this, I have formulated 

two questions: (a) What kind of written communication do students use to solve tasks 

involving mathematical reasoning, whose resolution doesn’t necessarily involve conventional 

mathematics? and (b) In what way does the written communication used by students reflect 

their mathematical comprehension?. 

This research is a case study involving two students in their 3rd Grade Year of 

the 1st Cycle of the Basic School, who had common characteristics – which were 

important to the development of this study – especially their proficiency in reading and 

writing. 

The methodology used was a qualitative one and it consisted of the analysis 

both of the two students’ task resolutions and of the audio tapes of the observed 

lessons. I took part in the development of eleven hands-on sessions, too. In the 

teacher’s class lessons, my role was only to observe and register the occurred 

situations with the goal of understanding the way the teacher used to manage the 

relation between Mathematics and the Portuguese Language in those classes. 

After the analysis of the results, I could verify those students would write 

mathematical symbolic representations and words of the amounts involved in the 

tasks, depending on the importance those amounts had in the context of the task. The 

verbal written representations students used made it possible to follow their 

reasoning. Whenever the conventional representations were used (mathematical 

symbols and algorithmic procedures), it was with the intention to reinforce or 

complement the explanation verbally exposed. This fact led me to conclude that this 

kind of representations makes the students feel that they are responding with more 

mathematical rigour. As part of the tasks it was proposed to the students that they 

explained the strategies they had used in their resolutions. This made them reflect 

upon the results they had achieved. The conjunction of more than one written 

representations helped the students’ answers become more clearly written. 
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This study also includes an analysis of the Basic School National Curriculum, 

with the intention to respond to the following questions: (a) Which similarities and 

differences are there in the organization of the parts concerning Mathematics and Portuguese 

Language in the Basic School National Curriculum? and (b) What concepts is it made 

reference to when competencies are concerned in the Mathematics and Portuguese Language 

parts of the Basic School National Curriculum? 

By the analysis of the Basic School National Curriculum I could verify that in 

the Mathematics curriculum there is reference to terms/concepts which are distinct 

from those used in the Portuguese Language curriculum, when the definition of the 

respective competencies takes place. This difference is also reflected in the approaches 

to the competencies and in the organization of the chapters as well. 

 

 

Key-words: literacy, competencies, written communication in Mathematics; 

Portuguese Language, and Portuguese National Curriculum of Basic School. 
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capítulo 1– Apresentação e contextualização do estudo 

 1 

CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 
“É necessário que desde muito cedo as crianças se apercebam 
que a matemática é também uma linguagem que traduz ideias 

sobre o mundo que os rodeia. Uma das dificuldades mais sentidas 
por crianças destas idades é a tradução do real e da linguagem comum 

para a linguagem simbólica da matemática.” 
 

(In, Programa Oficial de Matemática do 1º CEB, 1990/1998, p.131) 
 

1.1 Pressupostos 
 

1.1.1 – Os actos de aprender e de ensinar 

 

O processo de ensino e de aprendizagem é um processo complexo. Nele 

intervêm, directamente, o professor e os alunos e, indirectamente, factores culturais e 

sociais. Será pois redutor que só a alguns destes factores se atribua a responsabilidade 

do (in)sucesso educativo dos alunos; existe sim, uma quota-parte de imputação dessa 

responsabilidade. Assim, estudar estas diferentes vertentes e apurar contributos que 

possibilitem um melhoramento da prática pedagógica, só será enriquecedor e uma 

mais-valia para quem ensina e acima de tudo para quem aprende.  

A sala de aula é o espaço privilegiado onde toma lugar a grande maioria dos 

momentos pedagógicos. As relações professoraluno(s), para além da especificidade 

de serem relações educativas, têm um factor em comum com quaisquer outras 

relações inter-pessoais, factor esse que está na sua génese: a comunicação. Castro 

(1999), a este respeito, afirma que as tarefas desenvolvidas nos quadros dos 

fenómenos educativos são sobretudo de natureza linguística, na produção e no 

reconhecimento. Menezes (200b) salienta igualmente que o acto educativo, que 

envolve o ensino e reciprocamente a aprendizagem, é eminentemente comunicativo. 

A Língua1 é a forma através da qual nos expressamos, oralmente ou por 

escrito. Ou seja, é por via do Português que comunicamos. Isto significa que o domínio 

da nossa Língua Materna assume um papel central na escola (Sim-Sim, 1997) e cabe a 

ela um papel preponderante no seu desenvolvimento (Sim-Sim, 2001). 

Com a entrada para a escola, os alunos iniciam uma nova etapa das suas vidas. 

Uma das mudanças com essa nova etapa é o ensino formal da escrita. A sua 

                                                
1 Ao longo deste trabalho escrito refiro alternativamente como sinónimos os termos “Língua”, “Língua Materna”, “Língua 
Portuguesa” e “Português”. 
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aprendizagem e, conjugadamente a da leitura, são marcos importantes no início da 

escolaridade. 

Barbeiro (1999) e Bourton (1997) destacam o duplo papel que a escrita tem. 

De acordo com estes autores, ela é um instrumento que permite não só desenvolver a 

capacidade de pensar como também a de comunicar. Nesta ideia está patente o facto 

de a escrita não ser simplesmente uma forma de registo do pensamento. Ela é 

igualmente uma forma de desenvolver essa mesma capacidade de reflectir sobre o que 

se está escrever. Há portanto uma relação biunívoca entre o pensamento e a escrita.  

A Matemática é “a ciência das regularidades e da linguagem dos números, das 

formas e das relações” (CNEB, p.58) e tem uma ligação estreita com a escrita 

(Menezes, 2000a e Smole & Diniz, 2001). A escrita da Matemática reveste-se de 

algumas especificidades, tal como a sua simbologia própria. De acordo com Sebastião e 

Silva (citado por Pombo, 2003), a escrita em Matemática, por recorrer à simbologia 

que a caracteriza, é ideográfica, opondo-se à da Língua, que é fonética. A escrita 

ideográfica, como a própria designação indica, permite representar ideias de forma 

simples e abreviada. A fonética, com maior paralelismo com a oralidade (Brissiaud, 

1994), representa igualmente ideias, mas de acordo com os sons que representam 

oralmente (Saussure, 1992). 

A representação de ideias matemáticas, em contexto escolar, pode ser feita de 

variadíssimas formas (NCTM, 2001). Entre elas está a formal, isto é, através da 

matemática convencional (Bicudo & Garnica, 2003; Brissiaud, 1994; Lee, 2006; Pimm, 

1987; Pombo, 2003 e Vergani, 2002). Ela é assim designada por recorrer a símbolos 

formais convencionados. No entanto, esta forma de representação pode ser um factor 

que dificulta a compreensão, na medida em que “a formalização é o processo pelo qual 

se prepara a matemática para o processamento mecânico” (Hersh & Davis, 1995, p. 

135). Assim, este processamento mecânico pode implicar o alheamento aos 

significados dos símbolos que estão a ser usados. Para que esses procedimentos 

estejam associados à compreensão do seu uso e da simbologia envolvida, há que saber 

interpretá-los. “Interpretar um símbolo é associá-lo a algum conceito ou imagem 

mental, é assimilá-lo na consciência humana.” (Hersh & Davis, 1995, p. 125) 

Contudo, a facilidade com que o símbolo matemático pode ser abstraído dos 

seus referentes (Lee, 2006 e Orton & Forbisher, 1996) pode ser uma das razões para 

as dificuldades que muitos alunos têm com a Matemática. Isto talvez se fique a dever 
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ao facto de as representações mentais dos símbolos feitas pelos alunos terem fracas 

ligações com as representações mentais das palavras que lhes correspondem 

(Österholm, 2004). 

 

1.1.2 – Comunicação e Matemática 

 

Quando se faz Matemática, usa-se a Língua Materna, para comunicar essa 

Matemática. Se não se comunica o que se descobre, essa descoberta não é veiculada, 

não se torna conhecimento, nem fará parte do património cultural da humanidade. A 

sectarização da Matemática, alheia a estes pressupostos que a caracterizam – aspecto 

comunicacional e de acção humana –, tornam-na artificializada e demasiadamente 

abstracta. 

Guzmán (1993) salienta que o ensino da Matemática deveria reflectir sobre o 

carácter profundamente humano que lhe subjaz a fim de ganhar, desse modo, maior 

equilíbrio, dinamismo, interesse e atracção. O autor explica que os elementos afectivos 

das pessoas são de enorme importância pelas implicações que têm na vida mental e na 

sua relação com a Matemática. Daí que seja necessário que os alunos percebam o 

sentido estético, o prazer lúdico que a Matemática é capaz de proporcionar de modo a 

que eles se envolvam com ela de forma mais pessoal e humana. 

Ponte e Serrazina (2000) e Pimm (citado por Orton & Forbisher, 1996) realçam 

a vantagem que pode haver para os alunos, quanto às suas aprendizagens matemáticas, 

em usarem representações próprias antes do uso das representações convencionais. 

O uso destas representações próprias elimina a possível dificuldade que poderá surgir 

na utilização dos procedimentos e símbolos matemáticos. A atenção poderá desviar-se 

do essencial (o raciocínio) e focar-se no acessório (o procedimento). 

 

1.1.3 – Os insucessos dos alunos em Matemática 

 

Etimologicamente, a palavra “matemática” deriva do grego “máthema” que 

significa ciência, conhecimento, aprendizagem. Na Grécia antiga, a Matemática 

englobava os conteúdos que havia para ensinar. Segundo Pombo (2003), o termo 

Matemática significava, na sua raiz, aquilo que podia ser ensinado. Embora o que nessa 

altura se ensinasse não fosse o que hoje se entende por Matemática, era nela que cabia 
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aquilo que havia para se ensinar. Vergani (1993) defende também esta ideia afirmando 

que os gregos distinguiam diferentes tipos de realidades, entre os quais se contam: 

 
“ta physica”, na qual as coisas surgem a partir de si próprias, “ta 
pragmata”, na qual as coisas são aplicadas ou transformadas pelo homem, 
e “ta mathèmata”, que inclui as coisas na medida em que podem ser 
aprendidas (p.165). 
 

Da citação desta autora sobressai uma concepção da Matemática enquanto um 

conjunto de conhecimentos que resultam de uma aprendizagem. Esta perspectiva, de 

uma aprendizagem matemática associada à mera aquisição de conteúdos, conduziu a 

concepções erradas sobre esta área do saber e à ideia de uma disciplina curricular 

difícil de compreender, de aprender, de dominar, sendo, por isso, só acessível a alguns. 

No entanto, a Matemática é utilizada, actualmente nas mais variadas actividades 

humanas: na ciência, na economia, na mecânica, nas finanças, na engenharia, na 

medicina, etc. A competência matemática preconizada no CNEB perspectiva  

 

“promover o desenvolvimento integrado de conhecimentos, capacidades e 
atitudes e não de adicionar capacidade de resolução de problemas, 
raciocínio e comunicação e atitudes favoráveis à actividade matemática a 
um currículo baseado em conhecimentos isolados e técnica de cálculo. 
Ao mesmo tempo, destaca-se a compreensão de aspectos fundamentais 
da natureza e do papel da matemática e dá-se uma atenção explícita ao 
desenvolvimento das concepções dos alunos sobre esta ciência.” (p.58) 
 

A par deste estigma de que a Matemática tem sido alvo ao longo dos tempos, o 

insucesso nesta disciplina curricular também não tem contribuído para uma visão mais 

positiva da Matemática por parte dos alunos e da sociedade em geral. Em Portugal, os 

maus resultados nacionais (provas de aferição, 2003) e internacionais (PISA2 2003, 

TIMSS3 1995) enfatizam esta problemática, indicando o seu foco de incidência dessa 

problemática e apontando directrizes para a sua resolução. Todavia, até hoje, as 

repercussões destes estudos ainda não se reflectiram eficazmente em resultados 

positivos ou em indicadores que apontem nessa direcção, apesar das iniciativas 

recentes tomadas pelo Ministério da Educação. Neste quadro destacam-se, por um 

lado, o Programa de Formação de Professores no âmbito da Matemática e, por outro, 

o Plano de Acção para a Matemática. 

                                                
2 Project for International Student Assessment. 
3 Trends in International Mathematics and Science Study. 
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Outro aspecto que também contribui para uma visão negativa da Matemática 

relaciona-se com a concepção tradicionalista que a sociedade ainda possui a seu 

respeito, ao aceitar o insucesso nesta área disciplinar como uma quase inevitabilidade, 

fruto de uma selecção natural ao nível cognitivo. Guzmán (1993) defende que é 

necessário romper a ideia preconcebida e fortemente arraigada na nossa sociedade, 

proveniente provavelmente de bloqueios iniciais na infância, de que a Matemática é 

necessariamente aborrecida, inútil, inumana e muito difícil. Até mesmo muitas pessoas 

com algum relevo social que confessam, sem problemas, a sua ignorância em relação à 

Matemática mais elementar ou os seus insucessos na disciplina enquanto alunos. 

Os alunos tanto dos ensinos básico como do secundário têm vindo a obter 

resultados bastante insatisfatórios tanto em estudos internacionais (TIMSS em 1995 e 

PISA em 2003) como nacionais (provas de aferição de 2004). Os estudos 

internacionais que apontam para a valorização da literacia em Matemática e em Língua 

Materna mostram bem a relevância dada a estas duas áreas (OCDE, 2005a). Apesar 

disso, os resultados nacionais e os estudos internacionais realizados no âmbito da 

Matemática têm mostrado que o sucesso nesta área curricular ainda é tendencialmente 

negativo. O relatório final do PISA (OCDE, 2005a) refere que os alunos portugueses 

têm apresentado melhores níveis de desempenho nas competências de conhecimentos 

de conceitos e procedimentos e de raciocínio. Por seu lado, no âmbito da resolução 

de problemas e de comunicação, menos de metade dos alunos atingiu o máximo 

desempenho. Numa leitura horizontal dos resultados, que relaciona e compara os 

desempenhos obtidos por áreas temáticas em cada tipo de competência, verifica-se 

que os melhores resultados foram obtidos nas intersecções da competência 

“conhecimento de conceitos e procedimentos” com os domínios de “álgebra e funções 

e estatística e probabilidades”, respectivamente 65% e 64%. Quanto à comunicação, 

mais de metade dos alunos (53%) emitiu respostas classificadas no nível zero de 

cotação no único item relacionado com o domínio da Geometria e Medida. Estes 

resultados permitem tirar a elação de que estes temas não são abordados nas aulas de 

Matemática, pelo menos com a frequência, a importância ou a abordagem que seria 

desejável para que, pelo menos, os resultados demonstrassem um melhor domínio em 

actividades nos referidos temas. Podemos pensar que os exercícios rotineiros e com 

grande peso procedimental assumem maior importância nas nossas aulas de 
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Matemática e que pouco se exploram actividades que necessitam que se recorra a 

competências que impliquem a argumentação e o raciocínio. 

É frequente ouvir-se, especialmente em relação a alunos com mau 

aproveitamento escolar, a expressão “como poderão ter sucesso em Matemática se 

nem Português sabem?”. Está bem expressa nesta asserção a convicção de que para se 

ser bom aluno a Matemática tem-se, pelo menos, de compreender a Língua Materna. 

Por outras palavras, como poderão os alunos responder as questões no âmbito da 

Matemática se nem sequer ler (extrair sentido) sabem? Sim-Sim (1997) relata que a 

proficiência linguística é condicionante do sucesso educativo e que cabe à escola 

fomentar esse mesmo sucesso. O ensino da Língua assume, portanto, um papel central 

no processo de ensino e aprendizagem, na medida em que ela é transversal a todo o 

currículo escolar. 

 

1.2 – Objectivo e Questões de Investigação 
 

Nesta investigação pretendi compreender em que medida a comunicação escrita 

contribui para o desenvolvimento de competências matemáticas em alunos do 1º CEB ao 

realizarem tarefas que envolvem raciocínio matemático. Procurei responder às questões: 

(a) Que tipo comunicação escrita usam os alunos ao resolverem tarefas que envolvem 

raciocínio matemático, para cuja resolução nem sempre é necessário recorrer à matemática 

convencional? e (b) De que modo essa comunicação escrita usada pelos alunos reflecte a sua 

compreensão matemática das tarefas?. O estudo que me propus fazer é uma perspectiva 

que se insere num conjunto de outros estudos sobre este tema das relações possíveis 

entre a Matemática e a Língua Portuguesa. Um desses estudos4 (Sá, 2000) levanta uma 

questão em aberto sugerindo uma “exploração do encontro/confronto de linguagens, a 

Língua Materna e a linguagem matemática” (p.183) com o objectivo de conhecer como 

elas podem “influenciar a compreensão e motivação matemáticas de alunos do 1º CEB 

e do pré-escolar” (idem).  

Partindo do princípio de que a Matemática e a escrita estão intimamente ligadas 

e que “só se aprende Matemática e Português nesse contacto íntimo com a escrita, 

tenha ela o suporte material que tiver” (Pombo, 2003, p.12), optei por restringir o 

objecto do meu estudo empírico à escrita, não levando em consideração a oralidade.  

                                                
4Exemplos desses estudos são os de Menezes (1995), de Correia (1995), de Sá (2000), de Moreira (2002) e de Veia (1996). 
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O processo de escrita exige um trabalho consciente porque esta relaciona-se 

com a fala interior (Vygotsky, 2003). O autor refere-se a este termo para o distinguir 

da fala oral. Segundo ele, a escrita provoca um diálogo interior no qual tem de haver 

uma tradução desse mesmo diálogo (fala interior) em palavras escritas. Nesta medida, 

a fala interior é mais completa do que a fala oral. O desafio está em representar por 

escrito e de forma compreensível aquilo que gerou esse processo interior. Isto vai ao 

encontro do que Barbeiro (1999) afirma acerca das implicações que o processo de 

escrita tem no raciocínio que provoca. 

Pelo objectivo que defini para o estudo empírico incluir o conceito de 

competência, consultei literatura relacionada com este assunto, nomeadamente o 

CNEB. Como é um conceito que levanta ainda algumas dúvidas e alguma polémica, 

considerei pertinente dedicar um capítulo à análise deste documento oficial do 

Ministério da Educação, no que respeita à Matemática e à Língua Portuguesa por serem 

as disciplinas envolvidas neste trabalho. 

Nesta análise tive como finalidade responder às questões: (a) Que semelhanças e 

diferenças existem nas organizações das partes da Matemática e da Língua Portuguesa no 

CNEB? e (b) A que conceitos é feita referência quando se fala de competências no CNEB, nas 

partes da Matemática e da Língua?. 

 

1.3 – Estrutura do Trabalho Escrito 
 

 Este trabalho escrito é composto por sete capítulos. 

No capítulo 1 – Apresentação e contextualização do estudo, apresento os 

pressupostos deste estudo que são os actos de aprender e de ensinar, a comunicação 

e a matemática e os insucessos dos alunos à disciplina. Apresento o objectivo e as 

questões de investigação e finalizo com a explicação da estrutura do trabalho escrito 

final. 

No capítulo 2 – Literaci(s), Competências e a Matemática no 1º CEB – discuto os 

conceitos de literacia e de competência segundo as perspectivas de diferentes autores, 

para além do lugar da Matemática e da Língua Portuguesa e da sua transversalidade da 

Língua Portuguesa no 1º CEB. No capítulo 3 – A Comunicação e a Comunicação (em) 

Matemática – abordo a comunicação em sentido lato, a comunicação em matemática, e 

a leitura e a escrita. Dentro do ponto da escrita contraponho a escrita em Língua 
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Portuguesa com a escrita em Matemática, dando especial destaque ao uso de símbolos 

matemáticos. 

No capítulo 4 – Metodologia do estudo – refiro as opções metodológicas que 

tomei, descrevo a professora, a turma, os alunos-participantes e as suas relações coma 

Matemática e a Língua portuguesa. Explico o processo de recolha e de análise dos 

dados, tanto no trabalho de campo como na análise do CNEB. No capítulo 5 – As 

Tarefas e os Resultados – apresento as resoluções das tarefas dos alunos-participantes, 

agrupadas pelas diferentes sessões de trabalho em que decorreram e finalizo com uma 

análise comparativa onde consta o sumo das análises de todas as resoluções das tarefas 

dos alunos. No capítulo 6 – Análise do CNEB no que concerne à Matemática e à Língua 

Portuguesa – analiso e comparo as estruturas do CNEB nas disciplinas referidas, bem 

como os conceitos. 

No capítulo 7 – Reflexões Finais – incluo possíveis respostas às quatro questões 

de investigação e à pergunta que constitui o título deste trabalho escrito final. 

 



capítulo 2– Literacia(s), Competências e a Matemática e a Língua Portuguesa  

 9 

CAPÍTULO 2 – LITERACIA(S), COMPETÊNCIAS E 

A MATEMÁTICA E A LÍNGUA PORTUGUESA NO 1º CEB 

 
Introdução 

 

Relativamente ao insucesso em Matemática, muitas razões podem ser 

apontadas para justificarem tal facto. Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) referem-se 

que “os alunos dão um sentido aos termos e aos conceitos que pode ser muito 

diferente daquele que o professor lhes atribui” (p.24). Aqui esboça-se uma possível 

razão para o insucesso na disciplina, na medida em que a comunicação poderá ser um 

factor determinante na construção do conhecimento matemático dos alunos. Em 

muitos casos, a incompreensão de certos conceitos e procedimentos específicos da 

Matemática poderá ficar a dever-se a questões relacionadas com a Língua Portuguesa e 

a linguagem usada. Dos estudos realizados sobre as relações entre a linguagem e a 

Matemática, destaca-se os de Pimm (1987). Este autor focou a sua investigação naquilo 

a que denominou de “registo matemático”. Outros autores têm desenvolvido 

investigações nesta mesma linha, tais como Durkin e Shire (1991), Bicudo e Garnica 

(2003) e Lee (2006). Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) afirmam que um aluno 

deverá ser capaz de comunicar matematicamente, tanto por escrito como oralmente, 

desenvolvendo a aptidão para discutir com os outros e comunicar ideias matemáticas 

através do uso de uma linguagem escrita e oral. 

A necessidade de estreitar as relações entre as disciplinas de Matemática e 

Língua Portuguesa derivam de entre várias razões, de uma que está bem evidenciada na 

expressão “entender a estrutura dum problema” (Abrantes, Serrazina & Oliveira, 

1999, p.41). Dela pode-se interpretar que da análise do enunciado de um problema e 

da compreensão da situação em que ele se enquadra, poderão resultar melhores 

aprendizagens em Matemática. Moreira (2002), no seu artigo Educação matemática e 

comunicação: Uma abordagem no 1º ciclo levanta uma questão que segue esta linha: “Não 

será que o escrever nas aulas de matemática ao proporcionar mais familiarização com 

a escrita não ajudará também o português a um nível mais geral?” (p. 44). 

No presente capítulo discuto o conceito de literacia(s) e de competência(s) 

segundo vários autores e abordo a Matemática e a Língua Portuguesa e os seus papéis 

no 1º CEB. 
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2.1 – Literacia(s) 
 

 “A literacia não é mais definida como referência 
à capacidade de ler, mas sim à capacidade de um adulto 

utilizar a informação escrita para agir em sociedade.” 
 

(Em Moura, H. (org.) (2005). Diálogos com a Literacia. Lisboa: Lisboa Editora, p.24) 

 

Ler, escrever e contar eram tradicionalmente consideradas como as 

aprendizagens necessárias e suficientes a serem veiculadas pela escola. Por isso, a sua 

frequência era razão suficiente para a aquisição de tais aprendizagens, justamente 

porque esse constituía o seu objectivo fundamental. O não-domínio dessas capacidades 

designava-se por analfabetismo. Sim-Sim (2004) explica que a UNESCO define 

analfabetismo adulto como a incapacidade para ler e escrever um pequeno texto sobre 

qualquer tema da vida quotidiana. 

A evolução das sociedades e o surgimento de novas formas de comunicação 

como por exemplo através as tecnologias de informação e comunicação 

(computadores, Internet, …) trouxeram novas necessidades inerentes à evolução das 

sociedades. O papel de transmissão e reprodução de procedimentos na escola 

tradicional tornou-se obsoleto. Saber ler, escrever e contar, não deixou de ser 

necessário mas passou a não ser suficiente. Desta forma, o conceito de alfabetização 

foi alargado e substituído por outro de maior abrangência, o de literacia, cujos 

objectivos surgiram com a obrigatoriedade da escolarização (Sim-Sim, 2004). 

Abrantes, Serrazina e Oliveira (1999) afirmam a primazia sobre o uso efectivo 

das competências necessárias à realização de uma nova tarefa e não tanto na sua 

obtenção, recorrendo-se, com isso, a um novo conceito, o de literacia. 

Em 1996 foi elaborado o Estudo Nacional de Literacia com o objectivo de 

conhecer a situação nacional quanto às competências de literacia da população 

residente em Portugal com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos.  Nele  fez- 

-se a distinção conceptual entre alfabetização e literacia. 

 
Se o conceito de alfabetização traduz o acto de ensinar e de aprender (a 
leitura, a escrita e o cálculo), um novo conceito – a literacia – traduz a 
capacidade de usar competências (ensinadas e aprendidas) de leitura, de 
escrita e de cálculo. Tal capacidade de uso escapa, assim, a categorizações 
dicotómicas, como sejam “analfabeto” e “alfabetizado”. Pretende-se, com 
aquele novo conceito, dar conta da posição de cada pessoa num 
contínuum de competências que tem a ver, também, com exigências 
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sociais, profissionais e pessoais com que cada um se confronta na sua vida 
corrente. (Benavente, 1996, p.4) 
 
Este novo conceito face ao de alfabetização propõe um papel mais activo e 

participativo do aluno/cidadão. 

Moura (2005) explica que a noção de alfabetização incide no desenvolvimento 

de competências de leitura, escrita e cálculo, enquanto que a literacia incide no uso 

daquelas competências, presumivelmente adquiridas. Para esta autora a literacia não 

representa apenas um fenómeno de não conhecimento da leitura e da escrita, mas uma 

dificuldade de organização mental e de criação dum pensamento coerente e 

estruturado expresso em palavras claras, em gestos ajustados, que condicione um 

ritmo ágil e complexo do entendimento. 

Mota (em Moura, 2005) define literacia como sendo uma capacidade de uso de 

competências. Esta capacidade não pode ser encarada como obtida num determinado 

momento e que é válida a partir daí. Alves (em Moura, 2005) afirma que a literacia é 

um processo, e não um estado. Segundo o autor, corremos atrás da literacia. O sinal 

do literato é a percepção do muito que se tem de aprender. Estes dois últimos autores 

realçam o aspecto inacabado e contínuo que caracteriza a literacia. 

Sim-Sim (2004) reflecte igualmente sobre o aspecto da constante construção 

que caracteriza a literacia como uma exigência das sociedades actuais. Segundo esta 

autora a questão do papel activo do leitor é também um factor preponderante, na 

medida em que ler é aceder ao conhecimento através da reconstrução da informação 

contida num texto. O leitor é construtor de significado, acedendo criticamente ao 

conhecimento. 

No estudo apresentado pela OCDE, Measuring Students Knowledge and Skills 

(1999), citado por Tiana e Rychen (2005), definem-se três domínios de literacia: (1) 

literacia na leitura que consiste na “compreensão, uso e reflexão sobre textos escritos, 

de forma a atingir os objectivos individuais, desenvolver conhecimento e potencial e 

participar na sociedade” (p.88); (2) literacia matemática que compreende a 

“identificação, compreensão e motivação para a matemática e realização de juízos bem 

fundamentados acerca do papel que a matemática desempenha, tal como é necessária 

na vida presente e futura do indivíduo, enquanto cidadão construtivo, preocupado e 

consciencioso” (p.88) e (3) a literacia científica que contempla a ”capacidade para usar 

o conhecimento, identificar questões e elaborar conclusões baseadas em factos, de 
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forma a compreender e ajudar a tomar decisões acertadas do mundo natural e das 

mudanças nele operadas através da actividade humana” (p.88). 

Comparativamente a estes domínios definidos pela OCDE (2005b), Carneiro 

(em Moura, 2005) considera um núcleo de competências para a literacia: núcleo 

fundamental de saberes e de competências constitutivos de uma nova literacia para 

todos. O autor não se cinge à Língua Materna, à Matemática e às Ciências, mas abarca 

no conceito de literacia domínios como o de uma Língua Estrangeira, o das Artes e o 

das Tecnologias. Com isto, o autor defende que para se adquirir o desenvolvimento 

pleno da literacia há que ter em conta aspectos relacionados com os domínios 

referidos. Trata-se de um conceito em que se englobam diferentes áreas do 

conhecimento. 

Na perspectiva de Alves (em Moura, 2005), a literacia inclui saber ler, escrever, 

falar e também saber aritmética. 

 

Para funcionar bem [a literacia] no primeiro nível, elementar, sinto que 
preciso antes de tudo de proficiência em português. Preciso de o saber 
ler mas, sobretudo, de o saber interpretar; preciso de o saber escrever 
mas, sobretudo de me saber exprimir. Depois, necessito de 
conhecimentos básicos de matemática: contar, naturalmente, mas 
também alguma aritmética, incluindo fracções, percentagens. (p.16) 

 

É notório nesta ideia de uma hierarquização das diferentes literacias. Primeiro, 

é referida a proficiência em Português e só depois os conhecimentos em Matemática. 

O pensamento deste investigador vai no sentido de uma condição necessária para se 

ser literato em Matemática que consiste em ser-se literato em Língua Portuguesa. 

Pelo exposto, o conceito de literacia tem uma amplitude tal que mais preciso se 

torna referirmo-nos a literacias: em Língua, em Artes, em Ciências e em Matemática. A 

interdisciplinaridade poderá ser uma forma de permitir, em contexto escolar, o 

alargamento dos horizontes das crianças e consequentemente cultivar o 

desenvolvimento da(s) literacia(s), tão importante para um cidadão crítico e 

participativo.  

Os projectos internacionais de avaliação de competências desenvolvidos pela 

OCDE, tal como o PISA, surgiram com a necessidade de desenvolver indicadores de 

resultados comparáveis no domínio da educação. As competências avaliadas nesse 

projecto estão relacionadas com a área da Língua Materna (literacia em leitura), com a 
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da Matemática (literacia matemática) e com a área científica (literacia científica). Esta 

escolha deve-se ao facto destas áreas serem vistas como cruciais para o sucesso da 

economia e das sociedades actuais. 

Thompson (2003) e Jablonka (2003) clarificam o conceito de literacia 

matemática. Para Thompson é a capacidade de processar, comunicar e interpretar 

informação numérica. Já Jablonka apresenta uma definição abrangente que pode ser 

vista como o uso de capacidades básicas de cálculo e de domínio da geometria, o 

conhecimento e compreensão de noções fundamentais matemáticas, a capacidade de 

desenvolver modelos matemáticos ou a capacidade de compreender e avaliar o uso 

dos números e de modelos matemáticos por terceiros. Nesta definição de literacia 

matemática, Jablonka não só se cinge ao domínio individual de conhecimentos e 

conceitos fundamentais da Matemática, como também tem em linha de conta o 

aspecto comunicacional e interpessoal. Lee (2006) faz igualmente referência ao aspecto 

comunicativo na sua definição de literacia. 

 

Literacy is about being able to communicate your ideas clearly to other 
people and to understand what other people are trying to communicate 
to you. Therefore, learning to express your mathematical ideas, whether 
orally or in writing, is improving your literacy in mathematics. (p.78) 

 

O relatório do National Research Council of the National Academies by the Learning 

Study Committee, referido por Jablonka (2003), distingue literacia matemática de 

proficiência em Matemática. Segundo aquele relatório, proficiência matemática é um 

conceito mais estrito do que o de literacia matemática. Ele relaciona-se com aspectos 

mais específicos da disciplina sem que haja uma preocupação com outros como sejam a 

comunicação, o contexto da situação ou a cultura envolvida. A literacia matemática 

inclui a compreensão de conceitos matemáticos, das operações e das relações e dos 

procedimentos. 

O sentido de número relaciona-se com o conceito de literacia matemática, 

embora tenha uma amplitude menos abarcante. Para Serrazina (2002) o sentido de 

número consiste numa compreensão global do número e das operações associada à 

capacidade de usar essa compreensão de forma flexível que permita fazer julgamentos 

matemáticos e desenvolver estratégias úteis de manipulação dos números e operações. 

Na escrita em Matemática existe concretamente o uso de símbolos próprios, 

podendo estes serem alvo de dificuldades para os alunos na aquisição do sentido de 
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número. A compreensão desses símbolos será pois uma vantagem para essa 

competência. Fey e Arcavi, citados por Jablonka (2003), designam-no de “symbol 

sense”. 

 
Symbol sense includes being comfortable in using and interpreting 
algebraic expressions, an ability that relies upon generating numeric, 
graphic or computer representations of algebraic expression. (p. 76) 

 

O que se infere na estratégia “symbol sense” é a ideia de um intrumento-chave 

essencial. Está directamente relacionado com a simbolização de conceitos 

matemáticos, e a Matemática tem uma relação estreita com a escrita. Dominar de 

forma compreensiva a simbologia matemática é facilitador do acesso ao sentido de 

número e consequentemente à literacia matemática. 

Contudo, cabe ao professor um desempenho importante no desenvolvimento 

da literacia matemática dos seus alunos. Um dos aspectos a ter em linha de conta é o 

facto de dar a entender mediante uma variedade de abordagens, que a Matemática não 

é aquela ilha do saber desgarrada das outras áreas, a disciplina em que se é bom ou se é 

mau e nada será possível fazer para mudar este cenário. Thompson (2003) faz alusão a 

algumas abordagens que poderão estar na base desse objectivo. Na obra que 

coordenou, constatou que muitos dos bons professores eram sensíveis à relação de 

diferentes conteúdos da Matemática. Exemplos dalgumas dessas relações são as 

conexões que os professores faziam entre diferentes aspectos da Matemática (adição e 

subtracção, por exemplo), conexões entre diferentes representações da Matemática 

(símbolos, palavras, diagramas, …) e conexões com os métodos dos alunos. 

Pode, pois, considerar-se, por um lado, que o desenvolvimento da literacia é 

um objectivo central da escola de hoje e que, por outro, o despertar e a promoção da 

comunicação sobre o que e como se aprende é basilar para o cidadão do mundo global 

do século XXI. Ao professor compete proporcionar aos alunos experiências 

matemáticas que lhes permitam criar o gosto e descobrir o prazer por aprenderem de 

forma reflexiva e crítica, de modo a tornarem-se cidadãos matematicamente 

competentes. 
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2.2 – Competências 
 

É-se competente sobre alguma coisa, e mostra-se 
essa competência exercendo-a forçosamente num 

ou em vários campos do conhecimento. 
 

(Em Roldão, (2003). Gestão do Currículo e Avaliação de Competências – 
as questões dos professores. Lisboa: Editorial Presença, p.53) 

 

Muito se tem falado de escola nos últimos anos, quer seja sobre questões 

relacionadas com o seu funcionamento quer seja sobre questões que se enlaçam com a 

sua função. A definição da escolaridade obrigatória advém do valor inestimável que a 

escola tem no desenvolvimento das sociedades. Como tal a passagem pela escola não 

deve ser vã. A frequência da escola deve marcar-se por um papel activo na construção 

do ser. 

Primeiramente, era pedido à escola que fosse basicamente um local de 

transmissão de conhecimentos factuais aos alunos. As aprendizagens processavam-se, 

assim, segundo uma lógica linear em que o professor ensinava e os alunos reproduziam 

os conhecimentos aprendidos por memorização. A este respeito, Roldão (2000), 

citada por Valadares (2002), refere que a escola de hoje se diferencia da sua antiga 

missão de divulgar a informação, tendo passado para uma função que visa o 

desenvolvimento de competências, de “organização do conhecimento, de processos de 

construir conhecimento, de conversão da informação em saber útil” (p.18). Esta 

mudança deveu-se a transformações político-económico-sociais e ao desenvolvimento 

de formas de acesso à informação. Assim, à escola cabe o papel de instituição 

formadora, educadora e transformadora. Esta última função procura que cada aluno 

reflicta e decida sobre as suas opções de vida. Neste sentido, a escola é a voz e a acção 

duma consciencialização social composta de diferenças que têm de aprender a 

(con)viver com diversas características individuais. Na escola aprende-se a descobrir e 

a respeitar as potencialidades, as capacidades e as dificuldades de cada um.  

As aprendizagens que se fazem na escola não resultam da mera repetição e da 

memorização sem compreensão. A relativa facilidade com que copiamos ou 

reproduzimos oralmente palavras duma língua estrangeira que desconhecemos, sem 

conhecimento do que significam, exemplifica como a repetição/reprodução per se não 

é sinónimo de compreensão. Como afirma Antunes (2001) aprender “não é estucar 
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informação, mas transformar-se, reestruturando passo a passo o sistema de 

compreensão do mundo” (p.22). 

O CNEB (2001) e o Programa Oficial do 1º CEB (1990/1998) são dois 

documentos oficiais que norteiam o processo educativo, embora alguma confusão 

tenha surgido em torno dos seus princípios. 

Roldão (2003) define currículo como o conjunto de aprendizagens que se 

consideram socialmente necessárias num dado tempo e contexto e que cabe à escola 

garantir e organizar. A autora clarifica que para um dado currículo é forçoso conceber 

um programa e que este representa um plano de acção, isto é, um meio para alcançar 

os fins pretendidos seguindo uma linha e uma sequência, previamente determinadas. 

Para além disso distingue “programa” de “currículo”, afirmando que o programa é um 

auxiliar da acção, e que um programa não se cumpre, o que tem de ser cumprido é o 

currículo, a aprendizagem para cuja consecução ele foi originado. 

Ao falar-se de programa e currículo, ter-se-á inevitavelmente de fazer uma 

abordagem às correntes pedagógicas, particularmente ao modelo de ensino expositivo, 

behaviorista e construtivista por melhor evidenciarem os diferentes relacionamentos 

professor  aluno em contexto de sala de aula. 

Barreira (2004) esclarece que no modelo expositivo a centralidade é dada aos 

conteúdos e o que se pretende ensinar é determinante nas orientações pedagógicas. 

Neste modelo, todos os alunos têm de aprender o mesmo, independentemente das 

suas características pessoais. Ao professor, como detentor do saber, cabe o papel de 

transmissor de conhecimentos. Este paradigma, assenta na memorização, na erudição, 

no dogmatismo e na quase ausência de interacção entre professor e aluno(s).  

Na década de setenta surge a corrente da pedagogia por objectivos que se 

caracteriza pela importância central atribuída àquilo que cada aluno teria de alcançar: 

os objectivos. Esta corrente pedagógica assenta na ideia de uma aula muito bem 

estruturada e planificada, desde os objectivos gerais até aos comportamentais. À luz 

deste modelo, os objectivos são verificados pelo professor e provam a aprendizagem 

feita pelo aluno. “Apoiada no behaviorismo, a pedagogia por objectivos considera o 

comportamento como o resultado da resposta a um estímulo” (Barreira, 2004, p.11). 

O processo de ensino e de aprendizagem, inerente a este modelo, vem mostrar que 

nem todos os objectivos podem ser explicitados e que a mecanização de 

comportamentos não corresponde a uma efectiva aprendizagem. Assim, por meio da 
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verificação pelo professor de um determinado comportamento do aluno não 

corresponde uma garantia de que a compreensão se tenha efectivado. 

Tiana e Rychen (2005) afirmam que o termo “comportamento” traz a ideia do 

conceito de aprendizagem fechado e até mesmo mecânico, que procura definir aquilo 

que os alunos devem aprender e a forma como devem reagir ou reproduzir 

comportamentos específicos. Contrariamente, uma competência enfatiza o processo 

de construção de significados que permite o desenvolvimento dos alunos. 

Por seu turno, o modelo construtivista defende a ideia de que cada indivíduo é 

construtor do seu próprio conhecimento e a aprendizagem só se efectua quando ela faz 

sentido para quem aprende. Autores como Glaserfeld (1987), Lee (2006) e Thompson 

(2003) explicitam que a aprendizagem tem lugar quando os alunos conscientemente 

reorganizam o seu pensamento e o adaptam a novas experiências. Thompson (2003), 

referindo-se às aprendizagens em Matemática, afirma que numa perspectiva 

construtivista ensinar Matemática baseia-se no diálogo entre professor e aluno(s) para 

que o professor melhor compreenda os pensamentos do(s) aluno(s) e para que eles 

acedam ao conhecimento matemático do professor. Neste modelo pedagógico, o uso 

da palavra, escrita ou falada, por parte dos alunos e dos professores é, pois, um 

aspecto central. As teorias socio-culturais colocam a Língua no centro da 

aprendizagem, pois ela é o principal mediador das interacções sociais (Lee, 2006). 

O termo competência surge na década de noventa do século passado e, até 

hoje, o seu conceito mantém diferentes interpretações não consensuais. Inicialmente 

foi utilizado na linguística por Chomsky, tendo-se estendido à psicologia, à sociologia e 

às ciências do trabalho (Barreira, 2004). A própria OCDE (2005b) fundamenta a 

necessidade da pedagogia das competências como consequência das mudanças que têm 

vindo a ocorrer a nível global. Para que o mundo funcione e faça sentido, os indivíduos 

precisam de dominar as tecnologias e gerir a vasta informação a que têm acesso. Terão 

também de funcionar no colectivo, como sociedade da qual fazem parte equilibrando o 

desenvolvimento económico com a sustentabilidade ambiental e promovendo a 

equidade social. Assim, para o alcance de tais objectivos, a OCDE (2005b) considera 

que as competências necessárias se tornem obrigatoriamente mais complexas, 

requerendo mais do que simples capacidades/destrezas5. 

                                                
5 “skills”, no original em inglês (p.4) 
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As competências surgiram então como resposta à necessidade de um novo 

paradigma pedagógico que desse ênfase a uma cultura de sala de aula mais motivadora, 

interessante, eficaz e não redutora, como na pedagogia por objectivos. Tiana e Rychen 

(2005) argumentam que a necessidade de adaptação a novos ambientes se traduz em 

novos conceitos, designados por competências. Este conceito contrapõe-se às rotinas 

e procedimentos, fazendo apelo a uma adaptação constante à mudança. 

A partir do aparecimento do termo competência, várias definições foram sendo 

propostas por diferentes investigadores como Le Boterf (2004) e Perrenoud (2003). 

Existem, contudo alguns elementos comuns nessas diferentes definições. Uma das 

similaridades consiste na associação de uma competência a um contexto e à sua 

composição em tês componentes: saberes, capacidades e situações-problema.  

Barreira (2004) considera que na pedagogia das competências, os saberes não 

constituem um fim em si mesmo mas um meio, sucedendo o mesmo com o 

desenvolvimento das capacidades. Este autor adverte que no domínio das 

competências, o objectivo final não está nos saberes nem nas capacidades, mas na 

resolução de um problema em contexto. Assim, na pedagogia das competências, a 

situação-problema ocupa um papel crucial. Para o desenvolvimento de competências 

deve-se recorrer a diversas actividades de aprendizagem: actividades de exploração, 

actividades de aprendizagem por resolução de problemas, actividades de aprendizagem 

sistemática, de estruturação, de integração e de avaliação. 

Com o aparecimento das competências no campo educacional, muitas têm sido 

as dúvidas levantadas quanto às suas relações com as inteligências (Gardner, 1995), 

com as aptidões, com as predisposições, com as capacidades, com os objectivos e com 

os conteúdos.  

Quanto à importância da(s) inteligência(s) que é atribuída na pedagogia das 

competências, Antunes (2001) faz recurso a uma metáfora que facilmente clarifica a 

relação entre elas. “As competências são a pedra que amola as inteligências como se 

esta de uma faca se tratasse” (p.19). Pode-se extrapolar a partir desta afirmação, que, 

segundo este autor, as inteligências não são estáticas, imutáveis como que pré-definidas 

e permanecendo inalteráveis ao longo de toda a vida. De facto, e de acordo com o 

autor referido, as inteligências poderão ser estimuladas e aguçadas, por via do 

desenvolvimento de competências. 
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O conceito de aptidão surge como um dos mais próximos do de competência. 

A aptidão está relacionada com o acto de se ser capaz de executar uma determinada 

tarefa. Apresenta-se com um certo estatismo e sem grande exigência para quem a 

desempenha para além de ter de a desempenhar bem. Digamos que para se estar apto 

para desempenhar uma determinada função não é necessário ter um conhecimento 

profundo e reflexivo sobre ela nem sobre o próprio acto necessário à sua 

concretização. 

 

É importante que os termos competência e aptidão não foram utilizados 
como sinónimos. O termo aptidão foi utilizado para designar a 
capacidade de desempenhar uma determinada motricidade complexa 
e/ou actos cognitivos com facilidade e precisão, bem como a capacidade 
de adaptação à mudança, enquanto que o termo competência designou, 
essencialmente, um sistema de acção complexo que por seu turno, 
envolve aptidões cognitivas, atitudes e outras componentes não 
cognitivas. (Tiana & Rychen, 2005, p.34) 

 

Barreira (2004) distingue as capacidades em cognitivas, sócio-afectivas, gestuais 

e refere que elas actuam sobre os conteúdos e se manifestam através de saberes-fazer, 

saberes-ser e saberes-tornar-se. Acrescenta ainda que, geralmente, as capacidades são 

transmissíveis, o que significa que podem ser mobilizadas em diversas áreas 

disciplinares, que vão evoluindo e transformando-se com o tempo. As capacidades 

actuam sobre os conteúdos. 

Na obra Desenvolver competências-chave em educação, de Tiana e Rychen (2005), 

é curioso verificar que todas as competências-chave são designadas de capacidades em 

todas as suas categorias. Na categoria “agir autonomamente” as competências-chave 

são: as capacidades de defender direitos, planificar a vida e agir dentro dum cenário. 

Na categoria “utilizar ferramentas interactivamente”, as competências-chave são: todas 

as capacidades de utilizar algo físico, como por exemplo o computador, ou abstracto, 

como o uso de símbolos. Por fim, na categoria “funcionar em grupos socialmente 

heterogéneos”, as competências-chave são capacidades de cooperar, gerir e resolver 

conflitos e relacionar-se com os outros. 

Perrenoud (2003) estabelece uma distinção entre competência e capacidade 

baseada numa questão intelectual, distinção idêntica entre competência e aptidão, sem 

no entanto não deixar de assumir que ambas têm em comum um carácter prático, o 

que faz suscitar algumas dúvidas entre estes dois conceitos. Este autor afirma que o 
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uso habituou-nos a falar de saber-fazer para designar as capacidades concretas, 

enquanto que a noção de competência parece mais ampla e mais intelectual. 

Uma das comparações mais polémicas, e referida no CNEB é a da competência 

com a predisposição. No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia 

das Ciências de Lisboa (2000), a palavra “predisposição” é definida de três modos 

diferentes. O que mais se adequa ao contexto educativo é o de “aptidão, tendência ou 

vocação natural para qualquer coisa” (p.2937). Desta definição, extrai-se que o que 

existe de comum entre uma predisposição e uma competência é o facto de ambas se 

centrarem no indivíduo. Nessa medida, uma predisposição poderá facilitar o 

desenvolvimento duma competência, apesar de não ser uma condição necessária. 

Ainda segundo a definição no mesmo dicionário, uma predisposição é “algo com que 

se nasce” (p.2937). Contudo, Abrantes (CNEB, 2001) considera que o conceito de 

predisposição nada tem a ver com inatismo. Pelo contrário, o autor refere-se a esse 

termo como sendo uma potencialidade inerente a cada indivíduo que, através de uma 

abordagem pedagógica baseada no desenvolvimento de competências, permite o seu 

desencadeamento e o seu aperfeiçoamento. Sobre esta matéria pode ler-se no CNEB 

(2001) que  

 

É à luz destas considerações [objectivos na aprendizagem da Matemática 
só poderem ser atingidos se os alunos tiverem oportunidade de viver 
experiências adequadas e significativas] que devem ser entendidos os 
termos usados para caracterizar a competência matemática. A 
"predisposição" (para procurar regularidades ou para fazer e testar 
conjecturas), a "aptidão" (para comunicar ideias matemáticas ou para 
analisar os erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas) ou a 
"tendência" (para procurar ver a estrutura abstracta subjacente a uma 
situação) são componentes nucleares de uma cultura matemática básica 
que todos devem desenvolver, como resultado da sua experiência de 
aprendizagem escolar da Matemática, e não elementos que, 
supostamente, cresceriam de modo espontâneo ou que apenas seriam 
acessíveis a alguns. (p.58) 

 

Apesar da pedagogia das competências se contrapor à behaviorista, os 

conceitos de competência e de objectivo não se vislumbram de fácil distinção. Um 

objectivo é mais facilmente detectável de ter sido atingido do que uma competência de 

ter sido desenvolvida, especialmente quando se trata de um feedback que o professor 

pretende ter por parte do aluno para verificar tal facto. Além disso, o alcance dum 

objectivo é mais imediato do que o desenvolvimento duma competência, pois esta 
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requer mais tempo. Roldão (2003) explica que uma finalidade com determinada 

intenção é um objectivo. No entanto, nem todos os objectivos visam a construção de 

competências. Esta investigadora considera competência como sendo  

 

(…) o objectivo último de vários objectivos que para ela contribuem. Ou 
como dizia um aluno meu, “ a competência é afinal o objectivo que dá 
sentido aos objectivos…”. (p.20) 

 

Tiana e Rychen (2005) definem o conceito de competência próximo do que 

figura no CNEB (2001), afirmando que a definição funcional ou orientada pela procura 

necessitou, de ser complementada por um conhecimento suplementar das 

competências enquanto estruturas mentais intrínsecas de aptidões, capacidades e 

disposições inatas do indivíduo.  

Perrenoud (2003) fala em competências que apelam aos saberes escolares de 

base como por exemplo a noção de mapa, de dinheiro e de jornal e aos saberes-fazer 

fundamentais ler, escrever e contar. Para o autor não há, portanto, uma oposição 

entre os programas escolares e as competências. Guimarães (2005) acrescenta que 

não são só os conhecimentos factuais que são importantes no desenvolvimento de 

competências, a sua compreensão é igualmente relevante. 

 

Recorrendo à investigação em Psicologia e em Educação, acrescenta-se 
ainda que um dos resultados mais “sólidos” é que “ a compreensão de 
conceitos é uma componente importante d[ess]a competência 
[matemática], em conjunto como o conhecimento factual e o domínio de 
procedimentos”. (Guimarães, 2005, p.3) 

 

Mais uma vez, está presente o aspecto intelectual duma competência, como 

anteriormente se referiu aquando da comparação entre esta e as aptidões. O que se 

pode retirar de fundamental destas comparações é que a uma competência associa-se 

sempre a reflexão sobre a acção, não se cingindo puramente a aspectos mecanicistas e 

procedimentais. 

A abordagem das competências é uma resposta para uma efectiva aprendizagem 

e atribuição de utilidade àquilo que se aprende na escola, evitando que as 

aprendizagens escolares se limitem a conhecimentos que só na escola são úteis e só 

nela são valorizados. Este pensamento é reiterado por Perrenoud (2003) quando 
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destaca que os conhecimentos escolares podem revelar-se inúteis para a vida 

quotidiana, porque não se adequam a situações concretas. 

Valadares (2002), quanto aos conhecimentos e às competências, esclarece que 

existe uma relação de interdependência, porque os conhecimentos são indispensáveis, 

mas por si só insuficientes para construção de competências, e estas não os podem 

ignorar.  

No que concerne à questão da reflexão como aspecto caracterizador das 

competências, Le Boterf (2004) declara que uma pessoa não pode ser reconhecida 

como competente senão quando é capaz de realizar bem uma acção e de 

compreender porquê e como age. Existe aqui uma ligação entre as acções e a reflexão 

que se faz sobre elas. É um processo de reconhecimento consciente de avaliação da 

realização duma tarefa ou resolução de um problema. Este aspecto de reflectir sobre o 

que se está a fazer e sobre o que se mobilizou conduz à metacognição. Barreira (2004) 

define este termo como a análise pelo próprio dos seus processos cognitivos e do 

produto desses processos com vista a melhorar as suas aptidões. Assim, a 

metacognição surge como elemento regulador das aprendizagens, pois permite uma 

tomada de consciência do que se aprende e de como se aprende. A seguinte afirmação 

de Alaiz (1995) explicita bem o exposto. 

 

Uma das condições fundamentais para uma boa aprendizagem é, como 
dissemos, que quem aprende esteja consciente ou tome consciência, da 
forma como aprende, saiba qual é o seu estilo de aprendizagem para 
poder aplicar estratégias adequadas ou alterar aquelas que já utiliza e se 
mostre inadequadas. A esta reflexão sobre a sua própria aprendizagem 
chama-se metacognição. (p.28) 

 

O próprio CNEB (2001) faz referência a este conceito. Nele pode ler-se que a 

prática de procedimentos não deve constituir uma actividade preparatória, mas sim 

uma prática compreensiva que promova a aquisição de destrezas utilizáveis com 

segurança e autonomia com a prática à sua compreensão e à sua integração em 

experiências matemáticas significativas. A metacognição é um caminho para o que em 

última instância se pretende que todos os alunos, mais cedo ou mais tarde, venham a 

desenvolver: a sua autonomia. E ser-se competente está associado a essa característica. 

 

Ser competente é agir igualmente com autonomia, quer dizer, ser capaz 
de auto-regular as suas acções, de saber não somente contar com os seus 
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próprios meios mas procurar recursos complementares, de estar 
preparado para transferir, quer dizer, reintegrar as suas competências 
noutro contexto. (Le Boterf, 2004, pp.35-36) 

 

No quadro conceptual do currículo e com as opções e linhas de orientação 

programática, Figueiredo (2004) reconhece o aluno como um agente activo na 

construção dos seus conhecimentos. Neste sentido, o autor explica que a 

aprendizagem  consiste  num  processo  de  apropriação  dos  saberes  que   se   inter- 

-relacionam com os conhecimentos adequados, num processo complexo de 

construção e reconstrução. 

O uso do termo “transferência” tem igualmente levantado questões, 

nomeadamente quanto ao carácter de inexequibilidade intrínseca da própria 

transferência. Contudo, esse termo não é usado com o seu sentido literal, ou seja, de 

uma transposição física. Antes tem a ver com a forma como se desenrola uma 

competência. Le Boterf (2004), relativamente ao conceito de transferência, esclarece 

que transferir não é acarretar um saber-fazer ou uma competência como se tratasse 

de transportar um objecto. Para o autor, transferir está mais próximo da reflexão 

efectuada a partir de uma boa experiência muito contextualizada do que de uma 

aprendizagem de métodos gerais de resolução de problemas. Assim, transferir é 

reintegrar uma aprendizagem numa situação diferente daquela em que se produziu. 

“Não se trata de transferir aprendizagens mas fazer a aprendizagem da transferência, 

de aprender a tornar transferível ou transponível.” (pp. 57) 

Barreira (2004) define transferência de forma análoga. Para ele, é a capacidade 

de mobilizar conhecimentos e comportamentos e adaptá-los a novas situações. 

Segundo este autor, a abordagem pedagógica das competências tem por objectivo a 

aprendizagem da transferência. A aplicação consiste em colocar em prática uma 

aprendizagem já realizada. Em contrapartida, a transferência consiste na 

recontextualização de uma aprendizagem já efectuada, o que implica realizar uma nova 

aprendizagem (Le Boterf, 2004). Perrenoud (2003) quando afirma que “desenvolver as 

competências a partir da escola não é uma moda nova, mas um retorno às origens, às 

razões de ser da instituição escolar” (p. 33) remete para a escola uma atribuição que 

desde sempre lhe pertenceu não sendo, por isso, uma acção inovadora mas sim fruto 

das exigências da contemporaneidade. 
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2.3 A Matemática e a Língua Portuguesa no 1ºCEB 
 
 
2.3.1 - A Matemática no 1º CEB 

 
“A tarefa principal que se impõe aos professores é conseguir que as 

 crianças desde cedo aprendam a gostar de Matemática.” 
 

(Em Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário (1990/1998). 
Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa: ME-DGEB, p.125) 

 

A aprendizagem matemática no 1º CEB, de acordo com o CNEB (2001), está 

associada a um conjunto de experiências que pressupõem o desenvolvimento de 

actividades concretas que permita aos alunos estabelecerem uma ligação com a 

realidade e compreenderem não só o que estão a fazer como também aperceberem-se 

da importância que a Matemática pode ter para a vida. Assim, aos alunos devem ser 

dadas oportunidades de experienciarem actividades que envolvam diversas temáticas e 

diferentes processos relacionados com esta disciplina, como defendem Ponte e 

Serrazina (2000): 

 
O ensino da Matemática tem assumido a manipulação (onde se destaca o 
cálculo) como aspecto mais carente de atenção. No entanto é hoje claro 
que o reconhecimento das relações matemáticas numa dada situação e a 
sua representação, bem como a interpretação e análise crítica de 
resultados apresentam dificuldades mais sérias do que as colocadas pela 
manipulação, devendo ser tratadas adequadamente na sala de aula. (p. 30) 

 

A variedade de actividades matemáticas que deve ser proporcionada aos alunos 

fundamenta-se nas grandes finalidades do ensino da Matemática definidas no CNEB. 

Neste documento está patente que os alunos devem ter um contacto com as ideias e 

métodos fundamentais da Matemática que lhes permita apreciem o seu valor e a sua 

natureza, e desenvolvam a capacidade e confiança pessoal no uso da disciplina para 

analisarem e resolverem situações problemáticas, para raciocinarem e comunicarem. 

Antes porém coloca-se a questão relativamente às razões do ensino da 

Matemática, tendo Ponte e Serrazina (2000) apresentado algumas delas. Uma é a 

utilização da Matemática na resolução de problemas, cujo carácter formativo constitui 

um Património da Humanidade e o saber matemático estabelece um direito de 

cidadania reservado a todos os cidadãos. Estes aspectos estão relacionados com as 
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dimensões do currículo de Matemática do 1º CEB: carácter prático, formativo, cultural 

e de cidadania, as quais se apresentam esquematicamente no quadro que se segue. 

 

Quadro 2.1: Razões para o ensino da Matemática e suas dimensões curriculares. 

Razões por que se ensina 
Matemática: 

Dimensões do 
currículo de 

carácter 
Descrição sumária: 

“(…) resolução de diferentes 
situações do dia a dia (…)” (p.76) prático 

 
“Capacidade de ser capaz de analisar a 
razoabilidade de um resultado, saber estimar 
o valor da medida de uma grandeza ou a 
ordem de grandeza do resultado de 
determinada operação (…)”. (p.76) 
 

“(…) a escola deve criar 
condições para a formação integral 
do indivíduo, onde a Matemática 
desempenha um papel essencial 
dado o seu carácter formativo.” 
(p.76) 

formativo 

 
“(…) o ensino da Matemática deve promover 
hábitos de pensamento, de forma que, 
perante um problema, os alunos sejam 
capazes de organizar os respectivos dados, 
perceber qual a estratégia a utilizar, aplicá-la, 
questionar o resultado obtido e argumentar 
sobre o método seguido.” (p.77) 
 

“A matemática constitui um 
património cultural da humanidade 
e um modo de pensar.” (p.77) 

cultural 

 
“A Matemática tem estado desde sempre 
ligada ao progresso da humanidade e é 
importante que os alunos, desde o 1º ciclo, 
se vão apercebendo desta estreita ligação.” 
(p.77) 
 

“A Matemática é usada de uma 
forma crescente e extensiva na 
sociedade actual influenciando de 
facto a vida pessoal e profissional 
dos indivíduos.” (p.77) 

cidadania 

 
“O ensino desta área disciplinar deve 
contribuir para criar cidadãos competentes, 
independentes, críticos e confiantes nos 
aspectos em que a sua vida se relaciona com 
a Matemática .” (pp.77-78) 
 

(Fonte: Ponte & Serrazina, 2000, pp. 76-78, adaptado) 

 

A abordagem dos aspectos mencionados no quadro devem ser contemplados 

nas aulas pela importância que cada um compreende. Os aspectos cultural e humano 

da Matemática nem sempre têm sido valorizados e este facto associado ao uso de uma 

linguagem própria que a Matemática usa, poderá ter contribuído para a postura de 

encarar a Matemática como estando isolada. Por outras palavras, será benéfico o 

recurso à Língua e a diversificadas formas de comunicação de modo a partilhar saberes 

e a torná-los indispensáveis (Pereira, 2004). A Matemática como disciplina escolar deve 

ter em conta o aspecto humano como no próprio CNEB (2001) é defendido:  
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A razão primordial para se proporcionar uma educação matemática 
prolongada a todas as crianças e jovens é de natureza cultural, associada 
ao facto de a matemática constituir uma significativa herança cultural da 
humanidade e um modo de pensar e de aceder ao conhecimento (…) 
(p.58) 

 

Nas aulas de Matemática devem ser propiciadas actividades aos alunos de 

modo a que eles se pronunciem e discutam processos de resolução de problemas, 

episódios da História da Matemática, por exemplo, a fim de que a sua participação não 

se limite á posição de meros receptores de conhecimento acabado, inquestionável, 

sem sentido e, por isso, não compreendido nem assimilado. 

Os processos matemáticos, segundo Ponte e Serrazina (2000) agrupam-se em 

quatro grandes grupos: (a) representar, que inclui a compreensão e o uso de símbolos, 

convenções, etc.; (b) relacionar e operar, que inclui o cálculo e a dedução, relação 

entre ideias matemáticas e interpretar ideias matemáticas do quotidiano; (c) resolver 

problemas e investigar situações matemáticas e extra-matemáticas e (d) comunicar em 

diferentes linguagens e suportes. 

A representação é um processo fundamental em Matemática e uma das formas 

de representar é mediante símbolos (matemáticos). A Matemática caracteriza-se pelo 

rigor e linguagem própria, os quais levaram muitos anos a serem desenvolvidos (Ponte 

& Serrazina, 2000). O professor ao enfatizar e exigir esse rigor aos alunos do 1º CEB, 

não só está a exigir no imediato que se assimile o que tanto tempo levou a ser 

desenvolvido e aperfeiçoado, como pode fazer crer aos alunos que a Matemática é 

hermética e permeável ao uso de outros meios de expressão como por exemplo por 

palavras, diagramas, esquemas ou desenhos. Nesta medida, os alunos não se limitam a 

reproduzir uma estratégia estereotipada que consideram ser única e que o seu papel 

nas aulas de Matemática é adivinhar esse caminho. No ensino e aprendizagem da 

Matemática será conveniente proporcionar aos alunos oportunidades de usarem 

representações   convencionais  bem  como  as  suas   próprias   representações,  não- 

-convencionais (Ponte & Serrazina, 2000). As formas convencionais não têm de ser 

aprendidas no imediato, pois per se elas não são reflexo de que tenha havido 

aprendizagem. O uso de representações próprias dos alunos é um meio de atingir a 

compreensão das representações convencionais que constituem as formas 

universalmente formalizadas. 
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Quanto à comunicação como processo tem grande vantagem de servir como 

feedback, tanto para o aluno como para o professor, sobre as aprendizagens, para além 

de, na actualidade, constituir uma competência que importa desenvolver, face à cada 

vez maior mundialização. 

 

2.3.2 – A Língua Portuguesa no 1º CEB 
 

Entende-se que o domínio da Língua Materna, 
como factor de transmissão e apropriação dos diversos 

conteúdos disciplinares, condiciona o sucesso escolar. 

 
(Em Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário (1990/1998). 

Programa do 1º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa: ME-DGEB, p. 97) 

 
Em Portugal, a Língua Portuguesa é uma disciplina obrigatória no ensino básico, 

sendo reconhecida como tal no Programa Oficial do 1º Ciclo (1990/1998) e no CNEB 

(2001). Neste sentido, a intervenção educativa neste âmbito, particularmente no 

ensino da leitura e da escrita, tem um papel evidentemente central. À escola compete, 

pois, desenvolver nos alunos competências linguísticas de modo a torná-los 

proficientes no Português. 

Tradicionalmente, a prática pedagógica nas aulas de Língua tem sido 

desenvolvida através da realização de tarefas que se estruturam em momentos de 

leitura, individual ou colectiva de um texto, normalmente uma narrativa. A esta leitura, 

efectuada silenciosamente ou em voz alta, segue-se a exploração do texto lido, tanto 

oralmente como por escrito: a compreensão. Além disso, também é dedicado um 

tempo ao ensino explícito da Língua: a gramática.  

Sim-Sim (2001) refere que os níveis de desempenho na leitura não assentam 

exclusivamente no tempo que é dedicado a esta actividade mas que a gestão da sala de 

aula tem um papel preponderante relativamente a esses momentos. Por outro lado 

acrescenta que as actividades rotineiras de leitura, de interpretação e de escrita de 

composições nas aulas de Língua Materna, por si só, não permitem sensibilizar os 

alunos para o facto de passarem a considerar a Língua como um poderosíssimo 

instrumento de comunicação e de partilha de ideias. O entendimento da investigadora 

tem um cariz mais amplo e, nessa medida, defende que o uso da escrita, da leitura e da 

interpretação em Língua Portuguesa deve ocorrer sempre que se justifique, em 

qualquer área disciplinar. Desta forma, possibilita-se aos alunos que se consciencializem 

do verdadeiro valor e da transversalidade da disciplina. 
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Ao professor cabe estimular os alunos nas suas aprendizagens mediante um 

leque de tarefas que melhor se adeqúem à diversidade cultural e linguística existente na 

turma. Sim-Sim (1997) refere que: 

 

A investigação realizada nas últimas décadas no domínio das ciências da 
cognição6, nomeadamente da linguística e da psicologia experimental, 
deixa claro que o processo de crescimento linguístico do sujeito, tendo 
as suas raízes na herança genética da humanidade, usufrui 
substancialmente das influências proporcionadas pelo meio, incluindo aqui 
a situação escolar. (p.34) 

 

No CNEB (2001) alude-se à necessidade evidente do ensino do Português a 

todos os alunos que frequentam as escolas nacionais. 

 

No espaço nacional, o Português é a língua oficial, a língua de 
escolarização, a língua materna da esmagadora maioria da população 
escolar e a Língua de acolhimento das minorias linguísticas que vivem no 
País. Por isso, o domínio da língua portuguesa é decisivo no 
desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no 
relacionamento social, no sucesso escolar e profissional e no exercício 
pleno da cidadania. (p.31) 

 

Esta autora define os princípios orientadores do ensino da Língua Materna, 

nomeadamente: (a) contribuir para o crescimento linguístico de todos os alunos, 

estimulando-lhes o desenvolvimento da linguagem e promovendo a aprendizagem das 

competências que não decorrem do processo natural de aquisição; (b) possibilitar a 

todos o acesso ao Português padrão e, simultaneamente, promover o respeito pelas 

restantes variedades; (c) valorizar atitudes cognitivas (curiosidade intelectual, espírito 

criativo, autonomia e eficácia na resolução de problemas) e fornecer os meios de as 

potencializar (competências instrumentais) em detrimento do ensino de conteúdos 

meramente informativos; (d) conceber e pôr em prática um currículo assente no 

desenvolvimento e aprendizagem das competências nucleares que defina os mesmos 

meta-objectivos e a mesma metalinguagem ao longo de todo o percurso escolar do 

aluno; (e) capitalizar o crescimento linguístico em Língua Materna na aprendizagem das 

línguas estrangeiras e das restantes disciplinas curriculares e (f) desenvolver em todos 

os alunos a mestria de competências que lhes permitam, através da leitura de textos 

                                                
6As ciências da cognição são um conjunto de campos do saber que têm como objecto o estudo de processos cognitivos 
envolvidos na apreensão, conservação e elaboração do conhecimento pelo homem e que convocam a articulação, entre outros, 
dos domínios da psicologia experimental, da neurociência, da linguística e da inteligência artificial. 
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literários e não literários de várias épocas e géneros, tomar consciência da 

multiplicidade de dimensões da experiência humana. 

Nos referidos princípios estão subjacentes formas que contribuem para o 

desenvolvimento da literacia em Língua Materna, porém não restringem essas 

directrizes às aulas de Língua Portuguesa, o que significa que nas aulas doutras 

disciplinas também se deve contribuir para o mesmo objectivo, dado que é por meio 

da Língua Materna que se desenrolam as aprendizagens, sejam elas de que domínio 

forem. Aos alunos compete um papel pró-activo, o qual aparece valorizado ao longo 

de todo o currículo e que se insere num paradigma construtivista de desenvolvimento 

de aprendizagens. 

A condição que decorre do facto de ser importante aceder criticamente a 

muitas informações que se recebem nas mais variadas circunstâncias, designadamente 

através dos media tais como a televisão, os jornais, as revistas, a Internet, a 

publicidade, bem como a facilidade e rapidez com que se acede hoje à informação, 

colocaram à escola novos desafios e mudanças. É nesta perspectiva que a escola 

 

nos surge como o interlocutor privilegiado para "ensinar" a transformar a 
informação disponível em conhecimento, mediante o desenvolvimento 
das potencialidades literácitas de cada aluno.7(Sim-Sim, 1997, p.38) 

 

Nesta citação está presente a importância da Língua Portuguesa nas 

aprendizagens em qualquer domínio disciplinar. Daí que a transversalidade seja hoje 

tão falada e valorizada. 

 

2.3.2.1 – A Língua Portuguesa no 1º CEB e a sua transversalidade curricular 

Sendo que a Língua facilita a comunicação, ela reveste-se de fundamental na vida 

em sociedade. Neste sentido, e conforme já se salientou, à escola compete 

proporcionar actividades que propiciem o desenvolvimento de competências 

linguísticas que, conduzam a um maior domínio da Língua Materna. Castro (1999), 

nesta linha de pensamento, afirma que as tarefas desenvolvidas nos quadros dos 

fenómenos educativos são sobretudo de natureza linguística, na sua produção e no seu 

reconhecimento. Assim, parece claro que a relevância destes materiais cruza 

transversalmente todas as áreas do currículo. Os textos que aí se lêem e escrevem são 

                                                
7 Ou seja, das potencialidades referentes à compreensão e à produção de informação escrita. 
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factores decisivos na criação de condições para aquisição de saberes académicos e 

sociais e são igualmente instrumentos de avaliação fundamentalmente para as 

aprendizagens realizadas. 

Sim-Sim (1997) destaca a centralidade e a importância da Língua, afirmando que 

é preciso valorizar a sequencialidade do processo de crescimento linguístico 

“respeitando a continuidade vertical e transversal das aprendizagens ao longo dos 

ciclos escolares e das diferentes áreas disciplinares” (p. 34). 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) realça-se que o ensino e a 

aprendizagem da Língua Materna devem ser estruturados de forma a que todas as 

outras componentes curriculares dos ensinos básico e secundário contribuam 

sistematicamente para o desenvolvimento das capacidades do aluno ao nível da 

compreensão e produção de enunciados orais e escritos em Português. 

Para além da Língua atravessar todo o currículo, a sua efectiva transversalidade 

é vantajosa tanto para as aprendizagens nas disciplinas onde ela se desenrola, como 

para o domínio da sua própria estrutura. Moreira (1999), ao debruçar-se sobre a 

transversalidade do Português na Matemática, questiona-se se não haverá repercussões 

nas aprendizagens a nível do Português para além das que sucedem em Matemática, 

por meio da transversalidade da Língua. 

 

Mas, por outro lado, [para além da questão se o ensino do português é 
suficiente ou adequado às necessidades do conhecimento linguístico a 
utilizar pela disciplina de Matemática] será que aprender a “falar 
matematicamente” não é também uma forma de desenvolver o 
conhecimento da língua-mãe, nomeadamente pelo enriquecimento lexical, 
alargamento do uso da língua a outros campos semânticos e prática de 
certas estruturas gramaticais, dando assim à Língua um outro contexto e 
precisão? (p. 43) 
 

O facto de se comunicar por via do Português, não significa por si só que se 

esteja a fazer uso da transversalidade da Língua. A intencionalidade e a evidência do 

uso da Língua em aulas de diferentes disciplinas têm a ver com abordagens linguísticas 

de assuntos que se exploram nessas diferentes disciplinas, indo além do seu aspecto 

comunicacional. A este propósito, Sim-Sim (1997) afirma: 

 

Vários estudos têm demonstrado um elevado nível de correlação entre o 
desempenho atingido nas competências de leitura e de expressão escrita 
em língua materna e o sucesso noutras disciplinas curriculares; 
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inversamente, tem sido igualmente demonstrado que, quanto maior 
atenção for dada nestas à leitura e à escrita, tanto melhores serão os 
resultados obtidos pelos alunos na disciplina de língua materna. Este 
“círculo vicioso” exige da escola e dos professores um trabalho 
pluridisciplinar convergindo nos mesmo meta-objectivos, que torne claro 
aos alunos que diversidade de disciplinas curriculares constitui uma 
unidade no que respeita aos grandes objectivos de formação e ao tipo de 
capacidades cognitivas gerais e de estratégias de aprendizagem que 
mobilizam. (p.40) 
 

Valadares (2002) partilha da mesma opinião e sobre a questão da 

transversalidade salienta a sua importância na construção do sucesso escolar, uma vez 

que a Língua Portuguesa, através do desenvolvimento das suas competências 

essenciais, tem uma enorme relevância na aquisição de saberes nas diversas disciplinas. 

Por outro lado, argumenta que só incrementando capacidades de leitura, compreensão 

e expressão orais e escritas em Língua Portuguesa, os alunos poderão construir a sua 

aprendizagem e convertê-la em processos significativos noutras áreas. 

O trabalho desenvolvido por Fonseca (2004) sobre os tipos de leitores 

recomenda que nos ensinos básico e secundário os professores de Língua Portuguesa 

terão de ensinar Matemática e os de Matemática ensinar Língua Portuguesa. O autor 

reflecte sobre o seu pensamento, esclarecendo que os professores de Matemática têm 

de passar a atender mais à parte linguística dos enunciados dos problemas 

matemáticos, desmontando com mais profundidade a parte linguística dos problemas, 

baseada em mais conhecimentos linguísticos de causa e de forma idêntica ao que se faz 

na Língua Portuguesa. Explica ainda que os professores de Língua Portuguesa também 

terão de escolher e trabalhar com uma panóplia mais larga de tipos de texto, incluindo 

textos de problemas matemáticos bem como outros tipos de problemas. Fonseca 

(2004) admite que a mudanças destas práticas não implicam uma reforma ou alteração 

de programas, tratando-se mais de uma questão de mudança de paradigma. 

Este conjunto de ideias enquadra-se no que se tem vindo a afirmar em relação à 

transversalidade efectiva da Língua. A sua particularidade incide na necessidade de se 

alargar a leitura e a compreensão a uma especificidade de textos até agora não 

contemplados nas aulas de Português. Por outro lado, a sua novidade assenta no facto 

de aulas de Matemática ampliarem as suas funções à leitura e à compreensão textual, 

que até agora pareciam estar cometidas à disciplina de Língua Portuguesa e ser da sua 

exclusiva responsabilidade.  
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CAPÍTULO 3 – COMUNICAÇÃO E COMUNICAÇÃO (EM) MATEMÁTICA 

 
Introdução 
 

O acto educativo, que envolve ensinar e aprender, é acima de tudo comunicar 

(Menezes, 2000b). É através das relações professor   aluno(s) e aluno(s)  aluno(s) 

que se concretiza o acto educativo e comunicacional, portanto. 

 Este acto comunicativo pode estabelecer-se pela via da oralidade ou pela da 

escrita. Esta última tem uma relação estreita com a Matemática (Menezes, 2000a). É 

através dela que se expressa, utilizando os seus próprios símbolos matemáticos. 

Assim, pode concluir-se que a comunicação escrita tem um papel central na 

Matemática e, consequentemente no seu ensino. 

 Restringir ou atribuir uma centralidade ao uso de símbolos matemáticos no 

ensino da Matemática, poderá ser um entrave à aprendizagem dos alunos, pois eles 

poderão atribuir-lhes um sentido que difere daquele que é pretendido. A escrita e 

compreensão de símbolos matemáticos podem, nesta medida, ser um entrave à 

aprendizagem da Matemática (Ponte & Serrazina, 2000). Se essa simbologia for 

introduzida precocemente, maior dificuldade poderá ainda ser sentida pelos alunos na 

sua compreensão (Menezes, 2000c).  

Assim, a intermediação do ensino da simbologia matemática pela escrita de 

linguagem informal (Pimm, em Orton e Forbisher, 1996) poderá ser uma das formas de 

desenvolver a comunicação e compreensão de ideias matemática. Para além disto, a 

ideia de que a escrita, a leitura e a interpretação em Língua Portuguesa devem ser 

praticadas em várias disciplinas é defendida por Sim-Sim (2001). 

Neste capítulo discutirei o papel da comunicação na educação estabelecendo 

posteriormente o seu papel na educação matemática e no Português. 

 
3.1 – Comunicação 

 
Subjacente ao acesso ao conhecimento reside 

a capacidade humana para a comunicação. 
Comunicar faz parte da essência do Homem; 
é inerente à nossa realidade de seres sociais. 

 
(Em Sim-Sim, I. (2004). (I)literacia, (des)conhecimento e poder. Intercompreensão. 

Revista de Didáctica da Línguas, 14, 11-19, p.11) 
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É através da comunicação, que desde sempre comandou a relação humana, que 

se processa a materialização das acções sociais. Mais do que nunca, essa condição 

invade as nossas vidas e exige que a usemos de forma contínua e adequada, visando a 

sua maior eficácia. Ao falar-se de “comunicação” é imprescindível fazer-se uma 

abordagem deste termo, porquanto o seu uso é utilizado em variadíssimos contextos e 

situações e em cada um deles com um determinado sentido. Numa primeira instância 

importa saber o que significa o termo "comunicar". Etimologicamente, comunicação é a 

“acção ou resultado da acção de fazer ou fazer-se comum a todos ou a muitos” 

(Fontinha, s/d, p.457), mas tem outros sentidos como informar, quando se dá a 

conhecer um determinado acontecimento e, num sentido mais estrito, transmitir, que 

segundo Lyon (1980), consiste na “transmissão intencional de informação por meio de 

um sistema de sinais estabelecidos” (p.35). Pinto et al. (2003) definem comunicação 

enquanto uma capacidade, colocando a tónica na interacção. Neste sentido, o autor 

refere que a comunicação é “a capacidade de trocar ideias, negociar significados, 

desenvolver argumentos” (p.84) e que pode ser aperfeiçoada pelo intercâmbio de 

ideias entre os alunos e entre estes e o professor. 

Sim-Sim (2004) realça a importância da comunicação humana como meio 

imprescindível para aceder ao conhecimento, o qual constitui uma inevitabilidade social 

da Humanidade. Vários autores têm-se referido acerca da definição de comunicação. 

Por exemplo, Riley, citado por Sousa (1999a), define-a como “um processo pelo qual 

nós criamos, negociamos e interpretamos sentidos pessoais” (p.91). Sousa (idem), por 

seu lado, referindo-se à afirmação de Riley, afirma que à comunicação subjaz como 

fundamental a ideia de colaboração em que os indivíduos implicados se envolvem para 

estabelecer uma convergência de sentidos através de transacções de informação. 

A comunicação verbal e não verbal estabelece-se através de formas simples e 

elementares, geralmente usadas pelas crianças, ou mais elaboradas e complexas, 

podendo ocorrer pela oralidade ou pela escrita. Segundo Sousa (1999b), a 

comunicação oral é de base natural, desenvolvendo-se a sua aprendizagem duma forma 

igualmente natural, por estimulação e exposição directa com outros indivíduos. Neste 

caso não há, por isso, necessidade do recurso a formas de ensino e de aprendizagem 

formais. Relativamente à comunicação escrita e de acordo com Sim-Sim (2004), ela 

surge numa fase posterior através do ensino e da aprendizagem formal, pela 



Matemática e Língua Portuguesa: Laços para o Sucesso? 

 

34 

necessidade de registar e de perpetuar a informação. A comunicação oral precede a 

comunicação escrita. 

Sousa (1999a) salienta a natureza e o carácter da comunicação oral e escrita 

bem como, o papel dos intervenientes na acção, afirmando que 

 

a natureza interactiva e negociativa, o carácter contingente, o papel 
activo, tanto de emissor como de receptor, são características comuns 
quer das situações de comunicação oral, quer das situações de 
comunicação escrita. No entanto a comunicação que se estabelece 
através do texto escrito adquire especificidade e exige dos 
intercomunicadores comportamentos distintos dos da comunicação oral. 
(p.92) 

 

É na comunicação escrita, cuja mensagem se expressa através do texto escrito, 

que reside uma maior complexidade na medida em que ela exige ao emissor uma 

antecipação do momento de comunicação com o receptor. O emissor na posição de 

redactor elabora o texto de forma clara e objectiva de modo a minimizar eventuais 

ambiguidades. A escrita exige que o emissor, durante a redacção e a revisão textual, se 

coloque permanentemente na situação de leitor. São estes momentos de 

interactividade que subjazem à escrita e que se contrapõem aos momentos de 

interacção presencial da comunicação oral. Sobre este assunto, Sousa (1999a) 

esclarece que, no acto de escrever, o escritor “actua prevendo os movimentos do 

outro, as suas possíveis atitudes e reacções, negoceia com ele como se estivesse 

presente” (p. 95). Neste contexto, o autor citado refere-se ainda à importância do 

feedback na interacção comunicativa, salientando que 

 

(…) interactivo será pois, então, unicamente o discurso em que se 
observam efeitos de feedback, não o sendo quando o discurso é de 
responsabilidade única de um dos participantes. (p.93) 
 

Assim, o papel fundamental do feedback consiste no emissor perceber como o 

receptor recebe a mensagem e, consequentemente, orientar o seu acto comunicativo. 

O feedback assume uma função reguladora no processo comunicativo. 

Lee (2006) afirma que se a informação não muda o nível de conhecimento, de 

compreensão e de competência do aluno, então o feedback não é formativo. Assim, se 

o aluno não compreende a linguagem na qual a informação é veiculada, não há 
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feedback. A informação apresentada ao aluno deve acrescentar algo de novo que lhe 

sirva de motor para futuras aprendizagens. 

Ao defender-se esta perspectiva, em que a tónica assenta no papel activo do 

aluno na construção do seu saber, é imperativo que seja aberta a possibilidade dele 

expor as suas ideias. Estas são apresentadas mediante o uso da sua linguagem. Neste 

sentido, Whitin e Whitin (2000) referem que tem de se valorizar a linguagem dos 

alunos porque esta funciona como janelas para o processo de construção de 

significados. Se encararmos os alunos como “fazedores de sentido”8, então o professor 

pode colocar-se no lugar deles e ver como eles o vêem. 

Nos momentos de interactividade na comunicação escrita sobressai também a 

relação estreita existente entre a própria escrita e a leitura, sendo quase impossível 

falar-se de uma sem fazer referência à outra, conforme é explicitado no ponto 3.3 

deste capítulo. 

Na comunicação escrita é igualmente importante o significado do “signo”. La 

Borderie (1994) fala de duas correcções que Saussure fez à sua primeira afirmação de 

que o signo, que este só tinha um único sentido. Na primeira correcção, o autor 

admitia que um signo pode ter vários sentidos, na segunda correcção sugeria que essa 

variação de sentidos se podia ficar a dever à conotação, isto é, à associação de outros 

sentidos que não aquele que imediatamente se associava, como por exemplo, o signo 

“apontar”, enquanto sinónimo de indicar ou de anotar. Esta problemática num texto 

matemático é mais difícil de se verificar, em virtude da sua linguagem, 

intencionalmente, não polissémica. A mensagem a transmitir não é passível de suscitar 

dúvidas. Contudo, a utilização da Língua Materna é vulnerável à variedade de sentidos, 

sendo estes resultantes da interpretação do leitor. 

Pimm (1987) exemplifica esse tipo de situações apresentando o enunciado de 

um problema em que se usa a palavra “diferença” com o sentido de resultado de uma 

subtracção. Na verdade, essa era a intenção do autor do problema, mas dada a 

polissemia do termo (variação do sentido de acordo com Saussure, 1992), um aluno 

fez uma interpretação diferente da prevista. Deste modo, o aluno atribuiu sentido 

conotativo ao signo e não o sentido denotativo esperado. 

A pertinência da variação de sentidos dum signo deve-se aos seus diferentes 

contextos de utilização. La Borderie (1994) confirma esta ideia ao negar, por um lado, 

                                                
8 «sense-makers», no original. 
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as variações de significados do signo e, por outro lado, a pluralidade de sentidos como 

uma propriedade que lhe é própria. O autor atribui a variedade de sentidos do signo à 

própria situação de comunicação. O exemplo apresentado anteriormente mostra que 

não houve comunicação, porque a interpretação dada por cada um dos interlocutores 

(professor e aluno) foi diferente, embora ambos partilhassem do mesmo código. 

Correia (1995) afirma que “teoricamente, a eficácia da comunicação é medida 

pelo grau de aproximação entre a informação enviada e a que é recebida” (p.31). 

Assim, dominar o mesmo código não é uma condição suficiente para garantir uma 

verdadeira eficácia do acto comunicativo, embora seja uma condição necessária. Neste 

acto, interferem outros aspectos como, por exemplo, um conhecimento do assunto, 

um domínio semelhante do mesmo código, um conhecimento relativo dos 

interlocutores. A linguagem utilizada também é um factor muito importante na medida 

em que pode facilitar ou impedir a comunicação. Sobre este assunto, La Borderie 

(1994) considera que num acto de comunicação humana, a condição fundamental é a 

partilha dum mesmo repertório. Se o repertório utilizado pelo emissor é 

desconhecido, ou simplesmente não reconhecido pelo receptor, daí resulta então uma 

ausência ou dificuldade de compreensão. Este autor salienta uma questão bastante 

pertinente e que se prende com o repertório do professor e dos alunos. Sendo o 

reportório do professor, especificamente no 1º CEB, mais vasto do que o dos seus 

alunos, torna-se importante que ambos respeitem aquilo que o autor designa por 

“princípio da acomodação informacional” (La Borderie, 1994, p. 67). Este princípio 

consiste na eficácia da compreensão duma mensagem quando existe a mesma 

frequência no uso de determinados termos/palavras, para que o processo de 

comunicação se estabeleça e funcione. Para se compreender bem, é necessário não só 

que os interlocutores partilhem do mesmo repertório, mas também que os elementos 

desse repertório tenham para cada um a mesma frequência de utilização, ou pelo 

menos uma frequência de utilização próxima. 

Bourton (1997) referindo-se aos sistemas codificados, como é o caso dos sinais 

de trânsito ou mais precisamente do significado da cor vermelha, menciona que cada 

sinal possui um e um só sentido unívoco. Todavia este autor adverte que o 

pensamento humano “não se teria provavelmente acomodado a um sistema de 

comunicação baseado no princípio da univocidade dos sinais” (p. 16), porque se assim 

fosse seria necessário um “extraordinário esforço de memória e, por outro, um tal 
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sistema só poderia veicular um número finito de ideias” (p.16), não havendo espaço ao 

uso e à expressão da imaginação ou, pelo menos, de a expressar. 

No acto comunicativo, para além dos aspectos já enumerados e, segundo La 

Borderie (1994), o receptor (aluno) tem um papel mais importante nas (suas) 

aprendizagens do que o emissor (professor). Ele argumenta que desde que se comece 

a falar do sentido, e a considerar que na relação interpessoal se trata daquilo que torna 

efectiva a comunicação, que é isso o verdadeiro objecto de troca, e que tudo o resto, 

códigos, signo, canais mais não são do que os meios, então a questão primeira já não é 

a do emissor e da mensagem, mas sim a do receptor e da significação. Estabelece-se 

assim, uma distinção entre os termos “significação” e “sentido”. Significação 

corresponde ao acto de edificar enquanto que, sentido é entendido como o resultado 

desse acto, isto é, o edifício. A primeira está relacionada com o processo, o segundo 

com o resultado (La Borderie, 1994). Este autor acrescenta ainda que, por um lado, a 

significação não pertence ao signo nem faz parte dele e que, por outro lado, a 

significação do emissor não é transmissível. Cabe a cada indivíduo elaborar o seu 

processo de significação, associando o signo proposto a representações memorizadas, 

resultantes da experiência e estabelecidas segundo regras que lhe são próprias. 

Perante os argumentos e explicitações anteriores, relativamente a conceitos e 

processos comunicativos, pode dizer-se que a transmissão, enquanto mensagem 

propagada do emissor para o receptor, não existe de facto. Se existisse a transmissão 

como se transmitem dados, bens, heranças, então a recepção ocorreria e não haveria 

insucesso escolar (La Borderie, 1994). Portanto, a transmissão de que se fala, isto é, a 

transmissão de sentidos, não é possível ser garantida à partida, porque ela é o 

resultado de significações de natureza e construção pessoais. O que é transmissível 

não são os sentidos, mas sim o que permite alcançá-los, os signos. 

Na fase da escolarização, e conforme o Programa Oficial do 1º CEB 

(1990/1998) sugere, o processo de ensino e de aprendizagem da escrita é, por um 

lado, ensinado pelo professor e, por outro lado, aprendido e desenvolvido pelos 

alunos. Neste contexto, a escrita é fundamental para a aprendizagem dos alunos, dado 

que através dela se torna possível construir conhecimentos, informações, ideias, 

processos e procedimentos. Neste entendimento, o professor é um transmissor de 

signos e o aluno é o receptor desses mesmos signos. La Borderie (1994) refere que 
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(…) são os processos de significação ou processos cognitivos aquilo por 
que um signo toma sentido e dá a conhecer para aquele que o utiliza. O 
nosso cérebro é uma espécie de máquina de significar e de conhecer, que 
trabalha essencialmente sobre signos. (pp.36-37) 

 

No fundo, a comunicação assume a maior relevância face ao seu papel 

mediador interpessoal, entre o professor e os alunos, pela troca e construção de 

conhecimentos, bem como ao seu papel medidor intrapessoal, isto é, do aluno consigo 

próprio. Além disso, só através da comunicação é possível veicular a matéria-prima 

edificadora de sentidos, que permite a compreensão e a aprendizagem, tornando 

efectivo e eficaz o acto educativo. 

 
3.2 – Comunicação (em) matemática 

 
A comunicação é o veículo através do qual 

Professores e alunos podem reconhecer a matemática como 
um conjunto de processos de resolução de problemas e de raciocínio. 

A comunicação é também importante por si própria, 
uma vez que os alunos devem aprender a descrever 

os fenómenos através de várias formas escritas, orais e visuais. 
 

(Em NCTM (1994). Normas Profissionais para o ensino da Matemática. Lisboa: APM e IIE, p.98) 

 

O documento do NCTM (1994) reconhece a importância da comunicação no 

processo de ensino e de aprendizagem da Matemática bem como das várias formas 

que ela pode assumir: escrita, oral e visual. Na verdade, a relevância da comunicação 

no Homem deriva da sua natureza pensante e do seu modus vivendi: gregário versus 

social. A comunicação humana materializa-se através do uso de códigos falados e 

escritos. A função primordial da fala é, pois, a comunicação, que tem por finalidade o 

intercâmbio social. (Vygotsky, 2003) Antes mesmo da escrita, a fala era o meio que se 

utilizava para que houvesse entendimento mútuo entre os indivíduos de uma dada 

comunidade. Ao expressarem-se os indivíduos fazem-no expondo um pensamento ou 

um raciocínio. 

 

A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a 
outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana, 
oriunda da necessidade de intercâmbio durante o trabalho. (Vygotsky, 
2003, p.7) 

 

A linguagem utilizada exerce influência sobre o pensamento. A este propósito, 

Vygotsky (2003) defende que a interiorização do diálogo exterior “leva o poderoso 
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instrumento da linguagem a exercer influência sobre o fluxo do pensamento” (p.IX). 

Acrescenta também que a linguagem determina o desenvolvimento do pensamento, 

por meio dos instrumentos linguísticos do pensamento e da experiência sócio-cultural. 

Desta forma o autor defende que existe uma relação entre o pensamento e a 

linguagem, não só pelo facto de, através da linguagem se poder exprimir ideias e 

pensamentos, por escrito ou oralmente, mas também porque a linguagem se torna 

num meio auxiliar do pensamento. Além disso, o pensamento não é simplesmente 

expresso em palavras, são estas que permitem que ele passe a existir. Esta relação 

entre pensamento e palavra, segundo Vygotsky (2003) “é um processo vivo [porque] o 

pensamento nasce através da palavra” (p.190). 

Em contexto de sala de aula, é de extrema importância estimular a 

comunicação para se atingir o objectivo de desenvolvimento de competências 

comunicacionais nos alunos. Este objectivo está contemplado quer no CNEB (2001) 

quer no Programa Oficial do 1º Ciclo (1990/1998). Porém, nestes documentos 

sublinha-se que esta estimulação não é exclusiva da Língua Portuguesa mas transversal 

a todas as áreas curriculares. É por isso que, nesses documentos, se recomenda que o 

desenvolvimento de competências em comunicação deve ser diversificado em termos 

de situações e contextos, dado que, por exemplo, ser-se competente ao redigir-se um 

relatório não é sinónimo de o ser igualmente na redacção dum texto em que se 

expressa uma opinião sobre um determinado assunto. Tal significa a existência de uma 

gama textual diversificada e que, para cada uma delas, a sua construção tem regras e 

procedimentos próprios. Também nas aulas de Matemática terão de ser criados 

momentos em que se propiciem actividades que proporcionem o desenvolvimento das 

referidas competências. 

Quando se comunica em Matemática, há que ter em conta, também, a 

adequação do discurso à situação. No Programa Oficial do 1º CEB (1990/1998) esse 

aspecto é realçado: 

 
Ser capaz de comunicar matematicamente, tanto por escrito como 
oralmente, constitui um aspecto essencial da competência matemática 
que todos devem desenvolver. (DGEB, p.35) 

 

No CNEB (2001) define-se “comunicação matemática”. Pode ler-se neste 
documento que 
 

A comunicação inclui a leitura, a interpretação e a escrita de pequenos 
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textos de matemática, sobre a matemática ou em que haja informação 
matemática (…) O rigor da linguagem, assim como o formalismo, devem 
corresponder a uma necessidade sentida e não a uma imposição 
arbitrária. (DEB, p.70) 

 

Smole e Diniz (2001) apelam para os contributos que a comunicação tem para 

a construção de conceitos matemáticos. Em Matemática, a comunicação tem um papel 

fundamental para ajudar os alunos a construírem um vínculo entre as noções informais 

e intuitivas e a linguagem abstracta e simbólica da Matemática. Deste modo aprender 

Matemática exige comunicação, pois é através dos recursos de comunicação que as 

informações, os conceitos e as representações são veiculadas entre as pessoas. 

A comunicação em Matemática tem vindo a ter um lugar de destaque em 

documentos sobre educação tanto nacionais (Programa Oficial 1990/1998; CNEB 

2001) como internacionais (NCTM, 2001). À comunicação em Matemática nem 

sempre foi atribuída a devida importância, talvez por não se ter valorizado o papel 

activo do aluno no seu próprio processo de aprendizagem. Smole e Diniz (2001) 

salientam o facto da palavra comunicação ter estado durante muito tempo ligada a 

áreas curriculares que não incluíam a Matemática. A comunicação está inevitável, 

evidente e imprescindivelmente presente no acto educativo. Como defende Menezes 

(2000b) “ensinar e aprender são eminentemente actos comunicativos” (p. 258). Isto 

independentemente das áreas a que nos estejamos a referir. A prática pedagógica seria 

inexequível se se alheasse de actos de comunicação e dos contributos que eles 

repercutem tanto no ensino como na aprendizagem. No modelo expositivo de ensino, 

considera-se que é por meio da transmissão que se efectua a aprendizagem. Neste 

modelo, o que se valoriza é a reprodução dos conteúdos temáticos à semelhança da 

maneira como foram transmitidos pelo professor, a figura central deste modelo 

pedagógico. Nestas condições, a interacção praticamente não tem lugar, ficando 

guardado para o aluno um papel pouco participativo. 

Actualmente, defende-se que a reprodução não é indicadora de interiorização e 

compreensão de conhecimentos. A escrita e o diálogo têm influência primordial na 

compreensão, dado que a comunicação é um meio de desenvolvimento de sentido do 

que se aprende. Smole e Diniz (2001) defendem precisamente esta ideia de que deve 

ser dada a oportunidade aos alunos de se expressarem. Segundo as autoras “a 

comunicação em sala de aula é dar aos alunos uma possibilidade de organizar, explorar 

e estabelecer seus pensamentos” (p.16). Referem que o nível de compreensão de um 
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conceito está relacionado com a comunicação eficiente desse conceito ou ideia. A 

compreensão é acentuada pela comunicação, do mesmo modo que a comunicação é 

realçada pela compreensão. Portanto, quanto mais as crianças têm oportunidades de 

reflectir sobre um determinado assunto, mais elas aprofundam a sua compreensão do 

mesmo. Lee (2006) alarga este raciocínio acrescentando que com essa oportunidade 

dada aos alunos, abre-se a hipótese de eles poderem pensar sobre o seu próprio 

pensamento. Para além disso, argumenta que a comunicação na aula da Matemática 

permite ultrapassar impasses que possam surgir no uso da Matemática formal ou 

convencional. A comunicação bem sucedida na sala de aula é vital para a aprendizagem 

e quando questões de linguagem são barreiras potenciais a tal comunicação, é vital que 

o professor trabalhe essas mesmas barreiras. 

A comunicação está pois na base de toda a educação e, na Matemática, ela é 

particularmente pertinente conforme já se realçou. Na afirmação de Lee (2006) está 

presente o que Vygotsky (2003) afirmava a respeito do papel mediador do adulto, 

neste caso no papel de professor, como meio facilitador para o aluno no seu alcance 

da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). A ZDP é o intervalo indicado pela 

discrepância entre “a idade mental real de uma criança e o nível que ela atinge ao 

resolver problemas com o auxílio de outra pessoa” (pp.128-129). Esta Zona pode ser 

alcançada pelo aluno desde que haja incentivo e auxílio por parte do adulto, de modo a 

que a criança faça mais do que faria sozinha, embora restringindo-se aos limites 

estabelecidos pelo grau do seu desenvolvimento (Vygotsky, 2003). É por meio da 

interacção professoraluno que se pode atingir a ZDP. Este papel do professor é uma 

forma de abrir um caminho (por meio do diálogo e partilha de ideias) ao aluno que lhe 

permite criar significações e sentidos próprios para aquilo que aprende. 

As vantagens da linguagem escrita são apresentadas por Brissiaud (1994) 

quando defende que as actividades simbólicas não são só reflexos de pensamento. 

Desta forma, ao possibilitar-se aos alunos a oportunidade de expressarem os seus 

pensamentos pelos seus próprios processos está-se-lhes a dar um papel mais activo na 

construção das suas próprias aprendizagens. A aprendizagem Matemática não se 

efectua por transmissão directa, mas é através do envolvimento dos alunos nos seus 

processos de aprendizagem que eles vão construindo os conhecimentos sobre esta 

área curricular. O nível de desenvolvimento da linguagem dos alunos interfere não só 

na expressão como na compreensão. Compete ao professor estimular os alunos na 
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partilha das suas ideias, não só como meio para desenvolverem uma competência 

discursiva como também na tomada de consciência dos seus saberes. Lee (2006) 

expressa bem esta ideia na seguinte afirmação: 

 
The teacher’s role in a discourse mathematics classroom is to enable the 
pupils to take ownership of the language that is used to express 
mathematics concepts. Therefore much of the role of a mathematics 
teacher is to teach the pupils the meta-discursive rules of mathematics 
discourse. (pp. 95-96) 

 

Conforme se evidenciou, na comunicação escrita, a leitura e o registo ocupam 

um papel crucial no processo de ensino e de aprendizagem pelo que estes dois 

aspectos serão abordados mais aprofundadamente de seguida. 

 

3.3 - Leitura e escrita 
 

Nas aulas de língua dever-se-á levar os alunos, 
a explicitar a arquitectura de textos numa tripla dimensão: 

a relação dos signos entre si (sintaxe), 
dos signos com as coisas significadas (semântica), 
dos signos com os seus utilizadores (pragmática.) 

 
(Em Figueiredo (2004). Didáctica do português língua Materna. Porto: Edições Asa, p.43) 

 
A leitura e a escrita têm um papel vincadamente presente no nosso quotidiano. 

Convive-se com ambas através das formas mais variadas: folhetos, cartazes, spotes 

publicitários, recibos, facturas, preçários, guias informativos ou procedimentais, por 

meios impressos ou electrónicos. O século XXI está invadido pela comunicação, daí 

que se torne útil e importante o domínio de um código que dê acesso à leitura, à 

escrita e à fala. Sobre este assunto, Pinker, citado por Sim-Sim (2001), refere que o 

domínio da Língua é o passaporte que permite a acção e a interacção entre a nossa 

interioridade e as estruturas do mundo exterior, permitindo dar um sentido ao real 

interior e exterior. O mesmo autor acrescenta que tal é possível através da linguagem, 

a qual consiste numa capacidade especificamente humana que permite “entrar na 

mente do outro e, de forma simbólica, lá deixar uma mensagem” (p.12). 

Perante as condições expostas, cabe à escola um papel determinante no 

desenvolvimento de competências linguísticas, uma vez que elas permitem o acesso ao 

conhecimento, o qual é construído de forma activa por cada indivíduo, quando se 

coloca ao seu dispor condições adequadas (Bártolo et al., 2004). Estes autores 
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defendem a necessidade de conferir ao ensino da leitura e da escrita um papel 

prioritário, porque se trata duma condição sine qua non para a efectivação de todas as 

aprendizagens subsequentes. 

 

3.3.1 - A leitura 

 

Ao falar-se de leitura tem-se obrigatoriamente de abordar a questão da 

imagem, que actualmente domina o mundo. Negar a sua evidência e a sua presença, 

neste século, constitui um erro na medida em que, ela pode ser testemunhada, através 

do cinema, da televisão ou, de uma forma mais subtil, nos outdoors, grafitti ou cartazes 

publicitários que proliferam no meio envolvente. Na verdade, o impacto da imagem é 

hoje reconhecidamente aceite por todos os cidadãos, visto que ela veicula uma 

mensagem que desencadeia variados pensamentos nos indivíduos. Todavia, muitas 

imagens são acompanhadas por palavras ou frases que, pela sua leitura, reconduzem o 

leitor de novo à imagem. Esta técnica permite diminuir, eventuais, ambiguidades do 

visionamento da imagem per se. É desta forma que o texto, no sentido lato do termo, 

se faz representar por exemplo, nas legendas dos filmes, nos livros e jornais, nos 

rótulos de produtos, nas sinaléticas nos locais de atendimento ou de informação. Este 

enquadramento remete para a seguinte conclusão: hoje, o cidadão lê constantemente e 

provavelmente, muitas vezes, nem toma consciência desse acto. 

Neste sentido, um dos objectivos da criação da instituição escolar radicou na 

necessidade de ensinar a ler. Inicialmente, a aprendizagem da leitura restringia-se às 

classes mais favorecidas mas, progressivamente, foi-se estendendo ao resto da 

população. Esta não foi a única razão que esteve na génese da escola mas, foi sem 

dúvida, a mais representativa e que ainda hoje se mantém. A este propósito, Castro 

(1999) considera que “é certamente verdade para uma significativa parte de nós que se 

somos leitores, hoje, somo-lo por causa da escola” (p.44). Todavia, no passado, o 

ensino da leitura estava estritamente associado a aspectos mecanicistas de tradução de 

símbolos escritos em sons da fala: fonemas. Sim-Sim (2001) refere que até meados do 

século XIX, a leitura era vista como uma actividade grafoperceptiva cujo objectivo 

consistia em desenvolver nas crianças um conjunto de capacidades de discriminação 

visual que lhes permitisse dominar os traços distintivos das letras de modo a predispô-

-las para aprender a ler. A leitura era nessa altura considerada como uma técnica 
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relacionada com a capacidade de decifração. Santos (2000) partilha desta mesma ideia 

e, segundo esta autora o termo ler tinha um significado bastante mais limitado do que 

hoje, que remetia, fundamentalmente, para o domínio das habilidades de identificação 

de símbolos gráficos e da sua correspondência com os respectivos sons. Esta autora 

acrescenta ainda que, a autonomização destas habilidades favorecem a fluência e, 

juntamente com as regras de pontuação, constituíam as pedras basilares para se ser 

um bom leitor. 

Presentemente, o conceito de leitura é mais abrangente. De acordo com Sim-  

-Sim (2001), ler consiste na extracção de significado que se traduz na compreensão do 

que está escrito. Esta autora explica que o papel da escola não se pode confinar a 

aspectos rotineiros de treino mecanizado que fiquem aquém daquilo que o conceito de 

leitura preconiza. Santos (2000) entende que dominar aspectos técnicos da leitura, 

como seja a associação de grafemas a fonemas e vice-versa são necessários, mas isso 

corresponde a uma leitura elementar que antecede a leitura compreensiva. Esta 

investigadora afirma também que a aprendizagem das operações de descodificação das 

palavras e da sua junção em frases é vista não como um fim em si mesmo, mas antes, 

como um meio para servir um objectivo, que é o de construir uma significação. Assim, 

apesar de ser exigida uma técnica para se ler, esta não se afigura suficiente para se ser 

proficiente na leitura. Figueiredo (2004) expressa a evolução de que o conceito de 

leitura tem sido alvo ao longo dos tempos. 

 

No início, ler era identificar e reconhecer palavras (percepção); depois 
ler passou a compreensão literal de informação escrita num texto 
(compreensão); hoje insiste-se na compreensão como processo 
reconstrutivo baseado nas interacções entre texto e leitor. (p.61) 

 

Nas palavras desta autora destaca-se o carácter dinâmico inerente ao acto de 

ler. O leitor não se limita a decifrar os sons simbolizados, vai mais além retirando 

sentido desse processo e constrói um sentido global do que leu. Deste modo, a ideia 

do leitor, como receptor passivo de informação nunca ocorre, porque no acto de ler 

tanto interfere o leitor como a situação de leitura. Pode assim afirmar-se que quem 

escreve um texto atribui-lhe um determinado sentido e um leitor desse mesmo texto, 

mediante os seus próprios conhecimentos e a sua intenção de leitura, atribui -lhe o seu 

próprio sentido, que poderá diferir do do autor (Santos, 2000). Contudo, a 

investigadora adverte que a recriação na leitura não é livre nem arbitrária, porque 
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depende dos conhecimentos e das vivências do leitor, da ligação deste com o texto e 

do contexto situacional em que a mesma ocorre. Embora, se reconheça um papel 

activo do leitor tal não significa que um texto possa estar sujeito a qualquer 

interpretação. Significa apenas que, factores como os conhecimentos, as experiências e 

as motivações do leitor podem condicionar a sua interpretação mas isso não valida 

aquilo que o texto pretende veicular (Santos, 2000). É nesta leitura compreensiva que 

reside a verdadeira essência do acto de ler. Descodificar o que está escrito torna-se 

assim num meio que permite que se compreenda o que se lê mas não num fim em si 

mesmo, dado que é a compreensão que possibilita a integração de sentidos e criação 

de significados (Figueiredo, 2004). É por estas razões que a leitura, segundo Santos 

(2000), é considerada como um instrumento precioso e indispensável para todos os 

indivíduos activos e participantes na sociedade e, por outro lado, é pela compreensão 

que se efectuam mudanças no mundo. Sobre esta matéria, Castro (1999) sublinha que 

a leitura é uma prática que potencia a capacidade de nos fazer aceder a outros modos 

de ver o mundo e de conhecer os outros e, nesse sentido, capaz de possibilitar uma 

melhor compreensão de nós próprios e dos contextos sociais em que nos inserimos. 

No acto de ler existe outro aspecto a equacionar e que se prende com os tipos 

de leitor. Fonseca (2004) realizou um estudo sobre esta temática, partindo do 

pressuposto da heterogeneidade da leitura por diferentes leitores. Nesse estudo, o 

autor afirma que durante muito tempo se partiu do princípio de que os leitores liam 

todos do mesmo modo, que extraíam a mesma informação do texto e que utilizavam 

as mesmas estratégias. Todavia, a sua investigação veio mostrar que isso não se 

verificava, o que demonstrou que, durante muito tempo, o modo tradicional de pensar 

a leitura e o leitor estavam errados e, nessa medida, deixou marcas profundas no 

ensino. A referida investigação, intitulada Estudo do Leitor Empírico (1999), conduziu à 

identificação de três tipos de leitores que correspondem a diferentes modos de ler. 
 

Quadro 3.1: Diferentes tipos de leitor. 

Tipo de leitor Ao falarem do texto que leram… 

A Parafraseador 

 

“(…) restituem ao receptor aquilo que leram, em grande parte sem se 
afastarem do texto.” (p.30) 
 

B Tematizador 

 

“ (…) não apresentam um produto de leitura que contenha, na generalidade, a 
mesma informação expressa no texto lido.” (p.30) 
 

“(…) saem da informação contida no texto lido, integrando o seu discurso 
acerca do que leram numa temática ou problemática.” (p.30) 
 

(continua)
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(continuação do Quadro 3.1) 

C Extrapolador 

 

“(…) há informações no produto da leitura que não estão no texto lido. O 
leitor questiona o texto lido Poderá fazê-lo de várias formas: formular 
interrogações; criticar referências do texto ou até a organização do texto); 
polemizar com o autor; comentar passagens do texto; discutir pontos de vista 
do autor, etc.” (p.31) 
 

(Fonte: Fonseca, 2004, p.30-31, adaptado) 

 

As classificações A, B e C são definidas pelo autor e não representam níveis de 

competência ou proficiência na leitura, são simplesmente um critério organizativo. 

Fonseca (2004) concluiu que não existe um tipo único de bom leitor. Esta característica 

depende da forma como o leitor lê e/ou da sua relação com o que lê. Se no relato, o 

leitor revelar proximidade ao texto original, insere-se no tipo A, “parafraseador”. Este 

leitor é mais fiel ao que leu estando o mais próximo do sentido literal do texto. Se vai 

mais além da informação expressa no texto, integra-se no do tipo B, “tematizador”. O 

leitor inclui informações que não constam expressamente do texto lido. Há a 

tendência deste tipo de leitor apresentar factos, argumentos ou ideias não referidos no 

texto, na medida em que foca a atenção no assunto relacionado com o texto. Se a 

leitura do texto faz com que o leitor levante polémica com o autor, faça comentários 

ao texto ou discuta pontos de vista do autor, o leito inclui-se no do tipo C, 

“extrapolador”. 

Na opinião do autor referenciado, outro aspecto a considerar na tipificação de 

um bom leitor decorre dos tipos de texto lidos. Fonseca (2004) salienta que 

 
(…) o bom leitor não poderá ser definido apenas em função da leitura de 
um tipo de textos – os literários, jornalísticos ou filosóficos basicamente. 
O enunciado dum problema de Matemática é um texto. E é um texto que 
uns parecem ler melhor, ou mais produtivamente, do que outros e tirar 
daí melhores consequências. Levando em conta a leitura de textos de 
tipo literário, filosófico e jornalístico (…) e a leitura de textos (problema) 
de matemáticos e sua resolução, os melhores resolutores de problemas 
matemáticos parecem ser os leitores que reproduzem com rigor o que 
lêem (os parafraseadores), que, por vezes, parecem incapazes de 
extrapolar quando se trata de ler textos de tipo literário, filosófico e 
jornalístico. (pp. 38-39) 

 

Nesta perspectiva, um bom leitor pode fazer-se tanto numa aula de Matemática 

como numa de Língua Portuguesa ou de qualquer outra disciplina. A experiência 

revelou que, no ensino dessas duas disciplinas, as práticas de leitura eram diferenciadas 

e que tanto numa como noutra ajudaram a desenvolver diferentes aspectos que 
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caracterizavam um bom leitor. Particularmente nas aulas de Matemática, sendo mais 

frequente registar-se uma leitura associada a enunciados de problemas e de exercícios, 

foi possível desenvolver competências de leitura próximas do perfil do leitor do tipo 

A, visto que este se posicionava como relator e se focalizava mais a nível do texto. No 

que concerne às práticas de leitura na Língua Portuguesa, por norma, o leitor 

enquadrava-se mais no do tipo C, porque os textos ao apelarem à crítica e à reflexão 

conduziam o relato do conteúdo para um nível mais político-interpretativo. Assim, 

abordando a leitura de textos matemáticos duma forma crítica e reflexiva 

(razoabilidade dum resultado, compreensão da estrutura dum problema, …) 

possibilita-se o desenvolvimento de características associadas ao tipo de leitor C, que 

tradicionalmente se associa às áreas das letras. 

 

3.3.2 - A escrita 
 

A Língua Materna é entendida como aquela em que estamos em contacto 

desde os primeiros instantes das nossas vidas, sendo através dela que os indivíduos 

normalmente se expressam. A aprendizagem dessa Língua é feita de forma implícita e 

intuitiva (Sim-Sim, 2001). Com o início da escolaridade inicia-se o processo de ensino e 

de aprendizagem da Língua, de forma explícita e intencional surgindo momentos 

privilegiados para a tomada de consciência e consequente desenvolvimento linguístico. 

Sim-Sim (2001) fala sobre a centralidade da escrita no processo educativo bem como 

do papel da escola no seu desenvolvimento. A este respeito, salienta uma estreita 

relação entre a escola e a escrita, bem como o papel que a instituição escolar 

desempenha no ensino da competência verbal. Deste modo, a escrita aparece 

associada quase exclusivamente ao ensino da Língua. É curiosa esta associação, porque 

segundo Vergani (2002) é à Matemática que devemos o nascimento da escrita.  

 

Os primeiros livros eram justamente livros de contas. Os primeiros 
registos são, assim, meros “apoios de memória” que hoje traduziríamos 
por “cábulas”. (p.11) 

 

A escrita, face à oralidade, mostra-se mais exigente. Barbeiro (1999) estabelece 

uma comparação entre a oralidade e a escrita em que salienta essa exigência. 

 
A fala baseia-se frequentemente no processo de indução, recorrendo a 
escrita com maior frequência à dedução. O refúgio em categorias 
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demasiado genéricas como «coisa», ou «espécie», etc., não é, de um 
modo geral, aceite na escrita. (p.82) 

 

Sugere-se assim a relevância da aprendizagem da escrita não só como meio de 

expressão de pensamento, mas também como forma de reflexão sobre o texto 

produzido.  Esta   reflexão  irrompe,  na   perspectiva  de   Barbeiro  (1999),  da   não- 

-linearidade de um simples contínuum entre o texto oral em que pode ser expresso um 

pensamento e o texto escrito que se reporta a esse mesmo pensamento. Não 

obstante, a oralidade tem um papel importante no desenvolvimento do processo de 

escrita. A oralidade e a escrita estabelecem ligações entre si com contributos para a 

construção de conhecimento. Quanto melhores forem as competências manifestadas 

pela criança ao nível da oralidade, mais apta ela estará a, por um lado, estabelecer uma 

relação entre as linguagens oral e escrita, e, por outro, compreender o sentido dos 

textos (Santos, 2000). Esta autora acrescenta que é por esta via que se consegue 

ultrapassar o sentido literal do texto e se constroem os conceitos. 

O domínio da oralidade, como se referiu, tem benefícios para a expressão e 

compreensão escrita. Vygotsky (2003) estabelece uma comparação da oralidade com 

aquilo a que chama fala interior, e explica como estes factores interferem com a 

escrita. 

 
A escrita exige um trabalho consciente porque a sua relação com a fala 
interior é diferente da relação com a fala oral. (…) o ato de escrever 
implica uma tradução a partir da fala interior. (…) A escrita é 
desenvolvida em toda a sua plenitude, é mais completa do que a fala oral. 
A fala interior é quase que inteiramente predicativa, porque a situação, o 
objeto do pensamento, é sempre conhecida por aquele que pensa. A 
escrita, ao contrário, tem que explicar plenamente a situação para que se 
torne inteligível. (p.124) 

 

Bourton (1997), ao falar da importância atribuída actualmente à escrita, refere 

que longe vão os tempos em que a palavra-de-honra era valorizada. Nesse tempo o 

domínio da escrita não estava generalizado, portanto a expressão oral ocupava o seu 

espaço, sendo-lhe atribuído um peso superior. Hoje, a criança vive num mundo em que 

o escrito exerce uma influência preponderante chegando mesmo a dominar o falado 

(Bourton, 1997). 

Barbeiro (1999) realça o duplo papel da escrita referindo que ela constitui um 

instrumento para desenvolver a capacidade de pensamento e de comunicação. Desde 
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o início da sua aprendizagem, a presença curricular da escrita e da leitura deve-se não 

só aos aspectos de comunicação como também à qualidade de pensamento que 

aquelas podem proporcionar. Bourton (1997) salienta igualmente este aspecto da 

escrita como meio de acesso ao conhecimento, rejeitando, deste modo, o simples 

facto de ser um veículo de comunicação. A escrita, pela fixação que representa, facilita 

o passo necessário para o aprofundamento dos conhecimentos linguísticos, que 

consiste em tomar a Língua como um objecto de reflexão mais que como um utensílio 

de comunicação. É pela escrita que a Língua se torna essencialmente meio de 

conhecimento. Valadares (2002) partilha da ideia de Barbeiro (1999) e acrescenta que 

a escrita assume um papel relevante no acesso ao conhecimento como um processo 

que vai além do simples registo da fala ou do pensamento.  

 

Assume-se hoje como incontestável o papel de relevo que a escrita 
desempenha na activação de processos cognitivos e, consequentemente, 
na facilitação da aprendizagem. (p.38) 

 

Barbeiro (1999) comunga da mesma opinião de Bourton (1997), afirmando que 

a relação entre o pensamento e a expressão escrita não consiste apenas na 

representação do primeiro por meio da segunda. O trabalho cognitivo envolvido no 

processo de escrita conduz à elaboração do próprio pensamento em níveis de maior 

complexidade e serve de base à construção da aprendizagem. 

Pelo facto da escrita se revestir da importância de ser um meio de acesso ao 

conhecimento, torna-a num processo exigente e elaborado. Para se produzir um texto 

escrito há que ter em consideração a sua adequação à situação de comunicação, 

nomeadamente o referente, o leitor e o conhecimento que este tem daquele. Por 

outras palavras, o redactor para além de ter de saber aquilo que vai escrever tem de 

ter em mente o conhecimento que o receptor possui da sua mensagem e do assunto a 

que se refere o texto. A ponderação destas considerações tem a ver com o emissor e 

o receptor que não partilham da edificação do texto. Isto tem implicações em termos 

de desenvolvimento cognitivo para o redactor, pois a manipulação de realidades num 

plano mental obriga a que haja uma capacidade de abstracção própria do pensamento 

formal. Pereira e Azevedo (2005) focam esta questão, estabelecendo uma comparação 

da produção escrita com a produção oral, o que mais facilmente nos elucida. A 

produção verbal escrita é de um nível de dificuldade superior ao da produção verbal 
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oral, já que o locutor tem de ser capaz de gerir e avaliar não só o conteúdo a dirigir ao 

destinatário, como a linguagem a ser mobilizada em relação com esse mesmo 

conteúdo, ao contrário da fala quotidiana que não necessita dessa reflexão. No 

desenvolvimento de um processo de escrita, o emissor tem de antever as eventuais 

reacções do futuro leitor face ao conteúdo e à forma do texto. O sujeito, devido ao 

facto de o destinatário não se encontrar presente e em certa medida ser 

desconhecido, desempenha o papel dos dois participantes, sendo emissor e 

antecipando possíveis ocorrências de incompreensão por parte do receptor, originadas 

pela ausência de conhecimentos comuns. Esta interacção incentiva o desenvolvimento 

cognitivo, uma vez que o sujeito tem de assumir outros pontos de vista (Barbeiro, 

1999). Estes aspectos são salientados por Fisher (1987) que os descreve como factores 

constituintes de possíveis entraves, embora necessários, para o desenrolar do 

processo de escrita. É por isso que o autor considera a escrita como um dos grandes 

problemas com que as crianças em idade escolar se deparam. O desenvolvimento da 

capacidade de escrita é, portanto, um dos grandes desafios para as crianças como 

aprendentes e para os professores como dinamizadores e facilitadores dessa 

aprendizagem. 

 

3.3.2.1 – A escrita em Matemática e a escrita em Língua Portuguesa 

A Matemática serve-se da escrita e o seu ensino e a sua aprendizagem estão-lhe 

intimamente associados. Deste modo, a escrita nesta área programática é usada para 

materializar o pensamento matemático (Programa Oficial, 1990/1998). Smole e Diniz 

(2001) corroboram igualmente deste pensamento e afirmam que “quer por sua 

característica de linguagem científica, pela sua natureza da ciência matemática, seu 

recurso básico de comunicação é a escrita” (p.17). 

Para Saussure (1992) existem dois sistemas de escrita: o ideográfico e o 

fonético. No primeiro, “a palavra é representada por um signo único a alheio aos sons 

que o compõem. Este signo refere-se globalmente à palavra (…)” (p.60). No segundo, 

reproduz-se “a sequência dos sons que se sucedem em cada palavra” (p. 60). 

Na Matemática pode recorrer-se a diferentes tipos de escrita. Contudo, “a 

escrita simbólica da Matemática pode considerar-se de tipo ideográfico. Assim, quando 

se escreve ´três mais dois é igual a cinco’, a escrita é fonética; quando se escreve 

‘3+2=5’ a escrita é ideográfica” (Sebastião e Silva, citado por Pombo, 2003, p.11). Na 
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escrita ideográfica, o grafismo é então um símbolo conceptual que nunca pretendeu, 

pelo menos na origem, representar um valor fonético (Bourton, 1997). Segundo os 

autores citados, a escrita em Matemática usa símbolos convencionais, sendo por isso 

ideográfica, ao passo que a escrita na Língua Portuguesa é alfabética (fonética). 

Quando um aluno lê “0,5” dizendo “zero vírgula cinco”, ele não está a dizer 

nada de errado. De facto, estão grafados um zero, uma vírgula e um cinco. Ou seja, o 

aluno conseguiu descodificar9 o que estava escrito sem que, necessariamente, tivesse 

demonstrado que sabia qual o significado de “0,5”. 

 Segundo Pombo (2003) nas disciplinas de Matemática e de Língua Portuguesa 

 

(…) a linguagem – particularmente a escrita – absorve em si mesma a 
totalidade do trabalho que é proposto ao aluno. (…) Por outras palavras, 
só se aprende Matemática e Português nesse contacto íntimo com a 
escrita, tenha ela o suporte material que tiver. (p.12) 

 

Porém, é diferente. Essa diferença consubstancia na economia da escrita 

convencional matemática (Vergani, 2002). Tal significa que os símbolos são 

representados de forma relativamente simples. Também se pode representar uma 

ideia, uma relação ou um conceito matemático sinteticamente, como é o caso do 

símbolo "<” que significa “menor do que”. Esta característica da escrita convencional 

da Matemática implica conhecer a ligação do símbolo com a ideia que representa, 

saber as circunstâncias a que se aplica e saber como é que a representação pode ser 

usada ao serviço de certos objectos (Ponte & Serrazina, 2000). 

Coulombe e Bereson (NCTM, 2001) em The Role of Representation in School 

Mathematics afirmam que se pode usar variadíssimas formas de representação de 

problemas e ideias para comunicar os nossos pensamentos e que a representação é a 

linguagem da Matemática. As representações matemáticas em termos de escrita são 

referenciadas por Durkin e Shire (1991):  

 
The very ‘concreteness’ of the symbols and the absence of obvious 
mathematical objects to act as referents, can lead many pupils to believe 
that the symbols are the mathematical objects. (pp.19-20) 

 

                                                
9 É de salientar a diferença de significado atribuído à palavra “descodificar” pelas comunidades de Educação Matemática de Língua 
Portuguesa. Na de Educação Matemática é sinónimo de aceder ao conceito representado, é compreender o que está escrito, ao 
passo que na de Língua Portuguesa corresponde à simples leitura sem que se chegue à compreensão do que se descodificou. 



Matemática e Língua Portuguesa: Laços para o Sucesso? 

 

52 

Bicudo e Garnica (2003) defendem que a artificialidade da escrita em 

Matemática se opõe à naturalidade da Língua Materna: 

 

O texto matemático tem um estilo que o diferencia de qualquer outro 
texto. Construído a partir duma gramática própria, a Lógica matemática, 
e explicitado com os recursos de uma linguagem artificial, no sentido de 
ser construída por símbolos que pretensamente dispensam semântica, o 
texto matemático é apresentacional no sentido de ocultar os caminhos 
de elaboração das argumentações nele expostas. Re-traçar esta 
trajectória de construções é um dos papéis que alunos e professores têm 
à frente. Para esse re-traçar sugere-se, então, um trabalho hermenêutico 
do texto matemático para as salas de aula. (p.55) 

 

Este autor salienta que se deve distinguir duas perspectivas diferentes de 

encarar a Matemática: uma enquanto ciência e outra enquanto disciplina. No primeiro 

caso, os actores são os matemáticos que dão corpo a esta ciência, usando a linguagem 

formal. No segundo, os actores são o professor e os alunos que se servem das 

produções matemáticas, materializando-as através de uma escrita formal e/ou informal. 

No quadro 3.2 apresento uma síntese dos pensamentos dos diversos autores 

referidos sobre as representações escritas a nível da Língua e da Matemática 

convencional. 

 
Quadro 3.2: Comparação entre a representação escrita de ideias por meio de palavras (do Português) e 

por meio da Matemática (convencional). 
 

 Autores Representações escritas no 
Português 

Representações escritas na 
Matemática convencional 

Sebastião e 
Silva 

(citado por 
Pombo, 2003)  

Escrita ideográfica 
(1) 

Vergani 
(2002) 

Escrita alfabética 

Abreviada 

(2) Brissiaud 
(1994) 

 

Sequencialidade da representação 
escrita relativamente próxima da do 

discurso oral 

Sequencialidade da representação 
escrita não necessariamente idêntica 

à sequência do enunciado oral 

(3) 
Bicudo e 
Garnica 
(2003) 

 

Escrita natural 
 

Escrita artificial 

(4) 
 

Leitura e escrita podem levantar 
alguma ambiguidade 

 

Leitura e escrita não devem levantar 
ambiguidades, pauta-se por um rigor 

inflexível 
 

(5) 

Vergani 
(2002)  

Uso da sintaxe com alguma 
flexibilidade (posição da vírgula numa 

frase, por exemplo) 
 

Sintaxe rígida (rigorosa) 

(continua)
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(continuação do Quadro 3.2) 

(6) 
Lee (2006) e 

Vergani 
(2002) 

 

Há um leque de palavras sinónimas 
que podem ser usadas em alternativa 

dependendo do escrevente 
 

 

Os seus “sinónimos” (ou elementos 
“equivalente”) são dirigidos à 
compreensão e não admitem 

variações emocionais (escrita não 
redundante) 

 

 (7) 
 

Escrita situada no tempo 
 

 

Escrita atemporal 
 

(8) 
Lee (2006)  

Escrita variável consoante o 
escrevente (notas pessoais) 

 

 

Escrita invariável com o escrevente 
(impessoal) 

 

(9) Pimm (1987) 
e Lee (2006) Escrita de extensão não determinada Escrita concisa 

 

(10) Brissiaud 
(1994) 

 

Escrita dependente do contexto 
 

 

Escrita independente do contexto 
 

(11) Vergani 
(2002) 

 

Possui expressividade 
 

 

Não possui expressividade. É clara, 
objectiva 

 

(Fontes: Bicudo & Garnica, 2003; Brissiaud, 1994; Lee, 2006; Pimm, 1987; Pombo, 2003 e Vergani, 2002) 

 

Em suma, e pela leitura do quadro 3.2, as representações escritas no Português 

estão associadas a uma escrita natural, alfabética, temporal, expressiva, expansiva, 

pessoal, contextualizada, com sequencialidade próxima da oralidade, flexibilidade 

normativa e variabilidade linguística. Por sua vez, as representações escritas na 

Matemática convencional relacionam-se com uma escrita artificial, ideográfica, 

abreviada, atemporal, não-expressiva, concisa, impessoal, independente do contexto, 

com sequencialidade por vezes dissemelhante do enunciado oral, rigor normativo e 

sem redundâncias. 

 

3.3.2.1.1 – A escrita em Matemática: o uso de símbolos 

Um texto antes de ser encarado como um meio de comunicação de uma ideia 

ou de um pensamento ou até mesmo de um dispositivo que desencadeia reflexões que 

vão para além do próprio texto, concretiza-se numa materialidade que lhe é conferida 

pelas palavras que o constituem (Barthes, 2001). Estas, por sua vez, são signos que 

permitem comunicar aquilo que se quer. Benveniste (1998) foca o aspecto da 

importância da materialidade do texto, afirmando que filósofos e linguísticas 

concordam sempre em reconhecer que, sem o recurso dos signos, seríamos incapazes 

de distinguir duas ideias de maneira clara e constante. Estes signos têm um significante 

e por um significado. “O plano dos significantes constitui o plano de expressão e o dos 

significados o plano do conteúdo” (Barthes, 2001, p. 33). A leitura por decifração de 

palavras, não dá acesso ao significado, uma vez que este não está presente no texto, no 
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sentido material do termo, mas sim enquanto significante. Deste modo, o significado 

está para além do significante e para se lhe aceder o leitor terá de o alcançar por 

processos mentais. É desta forma que se atinge o conceito e, consequentemente, se 

constrói conhecimento. Em linguística, a natureza do significado provocou discussões 

que atingiram sobretudo o seu grau de realidade; no entanto todas insistem no facto de 

que o significado não é uma coisa mas uma representação psíquica da coisa.  

Quando uma criança inicia a sua escolaridade já tem conhecimentos que foi 

construindo, relativamente ao mundo que a rodeia. A consciência sincrética que 

caracteriza as crianças em idade de iniciação escolar faz com que seja morosa a 

apropriação da manipulação de símbolos representados no papel, tais como letras ou 

algarismos. Na escola, as crianças iniciam o uso formal, contínuo e intencional da 

escrita de símbolos convencionados para a escrita quer em Língua quer em 

Matemática. A propósito da escrita em Matemática, Menezes (2000a) afirma que a 

escrita assume um papel importante na disciplina de Matemática devido ao grande 

poder simbólico desta ciência. O mesmo autor refere que muitas das dificuldades dos 

alunos na disciplina derivam do facto da linguagem própria da Matemática ser 

introduzida muito precocemente. Os símbolos matemáticos usados no 1ºCEB, devem 

limitar-se aos que são indispensáveis para a realização das actividades e respectiva 

comunicação. De acordo com Ponte e Serrazina (2000) não há vantagem em introduzir 

símbolos em excesso, devendo evitar-se que os alunos interiorizem e associem a 

utilização duma linguagem simbólica complexa à Matemática. Smole e Diniz (2001) 

consideram negativa a exigência precoce do uso dos algoritmos na resolução de 

problemas, pois pode criar dificuldades para os alunos quer na compreensão do que o 

problema pede, quer na elaboração adequada de uma estratégia para a sua resolução. 

Ao invés, deveria ser dado tempo para que os alunos se apropriassem do conceito e 

conseguissem operar mesmo sem usarem a formalidade dos algoritmos, dado que o 

objectivo está em aprender Matemática e não em escrevê-la convencionalmente. Esta 

precocidade na introdução formal, como diz Menezes (2000c), só ajuda os alunos a 

construírem a concepção de que a Matemática se restringe à sua escrita e não a uma 

forma de pensamento intimamente ligado a relações numéricas e geométricas, bem 

como a regras ou a padrões que se extraem da análise e interpretação dessas mesmas 

relações. 
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A vantagem da utilização de símbolos em Matemática é a de representar uma 

ideia matemática com rigor e clareza científicos. Os símbolos usados em Matemática 

permitem ao que Vergani (2002) chama de “economia de escrita” semelhante à 

estenografia. É como se fosse uma expressão universal semelhante ao esperanto. Dar- 

-se demasiada importância ao registo convencional pode resultar num prejuízo na 

interpretação. O uso dos símbolos desligado dos seus significados dificilmente resultará 

em aprendizagens, na medida em que dessa forma não há compreensão. 

Sobre o uso de símbolos, Wagner (2004) esclarece que eles devem ser vistos 

como meios de acesso e não como um fim. A seguinte citação esclarece isso 

claramente. 

 

Mathematical symbols, whether they are algebraic, geometric or words 
spoken to refer to mathematical objects, should be looked through, not 
looked at. They are like windows. (p.9) 

 

Os símbolos são usados em Matemática de uma forma consensual, como que 

um “acordo universal quanto ao seu significado” (Hersh & Davis, 1995, p.125). Estes 

autores defendem que a formalização “é um processo pelo qual se prepara a 

matemática para o processamento mecânico” (p.135). Assim, a escrita de exercícios, 

que se confinam praticamente à resolução através de algoritmos, possibilita o 

desencadear de acções que poderão perfeitamente estar longe do contexto da 

situação que os originou e, assim, passarem a ter lugar práticas rotineiras sem qualquer 

reflexão sobre a razoabilidade dos resultados a que se chega. Brissiaud (1994) refere 

uma outra possível dificuldade no uso da escrita matemática. Tal acontece quando 

existe uma ideia subjacente ao uso de determinados símbolos, independentemente do 

contexto. Ele recorre ao seguinte exemplo: 

 
Pedro perde 6 bolas: agora ele tem 7; quantas bolas ele tinha antes de 
jogar?  
O aluno que aprendeu que o sinal + corresponde a um ganho terá muita 
dificuldade em escrever: 7 bolas + 6 bolas = 13 bolas, num problema 
onde as 6 bolas foram perdidas! As escritas aritméticas não são simples 
transcrições da linguagem ordinária. (pp. 146-147) 

 

O exemplo apresentado permite concluir que a escrita em Matemática não é 

linear. Sá (2000) levanta mesmo a hipótese deste aspecto ser, entre outros, uma dos 

possíveis causas do insucesso nesta disciplina, visto que a simbologia escrita numa 
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linguagem de difícil compreensão, muito formal e abstracta quando comparada com a 

linguagem do quotidiano. A escrita de algoritmos e de outras representações 

normalizadas em Matemática são o que Lee (2006) designa de “matemática 

convencional”. Esta autora distingue “registo matemático” de “matemática 

convencional”. Enquanto que o primeiro diz respeito à exposição escrita dum 

raciocínio matemático usando qualquer linguagem, o segundo diz respeito à 

Matemática que utiliza os seus símbolos e organização próprios. A autora adverte que 

para fazerem Matemática os alunos não têm obrigatoriamente que recorrer à 

Matemática convencional, pois tal obrigação poderá implicar uma barreira à 

aprendizagem. 

Para além das razões apresentadas por Lee (2006), Orton e Forbisher (1996) 

defendem que a facilidade com que o símbolo matemático pode ser abstraído dos seus 

referentes poderá consistir em mais uma dificuldade no uso dos símbolos específicos 

da Matemática. Lee (2006) sublinha que o simbolismo pode constituir uma barreira à 

aprendizagem da Matemática e que no uso de símbolos se torna necessário atender a 

aspectos semânticos e sintácticos. Por seu lado, Searle (1999) defende idêntico 

pensamento quando refere que  

 

os símbolos têm de simbolizar algo e as frases de significar algo. Símbolos 
e frases são de facto entidades sintácticas, mas a interpretação sintáctica 
exige uma semântica. (p.27) 

 

Por outras palavras, Moreira (2001) corrobora da mesma ideia e explana-a do 

seguinte modo: 

 

Compreender uma linguagem implica conhecer os seus símbolos, as suas 
palavras, bem como a forma como eles se combinam entre si para 
expressarem algo com significado. (p.27) 

 

Segundo Pimm (1987), na Matemática convencional há uso de símbolos de 

diferentes naturezas, sendo alguns deles exclusivo da disciplina. Existem ainda 

características próprias da escrita dos números no sistema decimal e das relações e 

operações entre eles como: a ordem, a posição, o tamanho relativo, a orientação e a 

repetição determina o seu valor. A ordem significa que os mesmos símbolos podem 

ser usados e indicar informação diferente. Por exemplo, a escrita de um numeral 

cardinal usando todos os algarismos 5, 3, 1 e 7 uma única vez poderá ter vinte e 
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quatro respostas diferentes, como 1357 ou 7531, o que são diferentes representações 

com diferentes referentes, usando contudo os mesmos símbolos. As diferentes ordens 

significam coisas diferentes. O mesmo é dizer que a ordem por que se apresentam os 

símbolos escritos é usada para reflectir essa diferença (Pimm, 1987). 

A posição e o tamanho são comummente usados com o intuito de representar 

diferentes ideias através dos mesmos símbolos, como acontece no caso do 2 e do 3 

para representar a quantia vinte e três (23) ou oito (23). A orientação dum símbolo é, 

por vezes, suficiente para lhe atribuir um significado diferente. Exemplos disso são os 

pares de símbolos: + e ×, < e > ou 6 e 9. A repetição de símbolos é outro caso 

característico da escrita em Matemática, como por exemplo 77 ou 111. 

Vergani (2002) tem uma classificação dos símbolos em Matemática de acordo 

com as suas características. Os lologramas que são símbolos que são exclusivamente 

usados no contexto da Matemática e funcionam como imagens que representam 

palavras ou expressões, tais como: +, -, ×, =, % e €. Os pictogramas são ícones 

geométricos usados na Matemática como é o caso do  para o quadrado, na 

representação do cálculo da área dum quadrado – A). Os símbolos de pontuação 

usados nos textos de Língua como sejam o ponto final (.), a vírgula (,) e os dois pontos 

(:) são também utilizados na Matemática, mas com significados diferentes. O primeiro 

(.) representa a multiplicação, o segundo (,) usa-se para representar numerais decimais 

e o último (:) representa a divisão.  

Na verdade o ensino e a aprendizagem de símbolos matemáticos é importante, 

mas a sua representação escrita efectua-se em conexão com os processos mentais 

envolvidos na resolução de problemas. Thompson (2003) afirma que existem vários 

estudos que mostram que os processos mentais das crianças diferem em vários 

aspectos da forma de como se processam os algoritmos normalizados escritos. Estes 

funcionam da direita para a esquerda, ao passo que os métodos mentais, geralmente, 

se processam no sentido oposto. Mentalmente, os números são sinónimo de 

quantidade mais do que simples dígitos, e quando as crianças usam métodos escritos 

para apoiarem os seus cálculos, eles preferem fazê-lo horizontalmente em vez de 

verticalmente como se passa com os algoritmos. Um dos problemas que poderá surgir 

à volta do ensino dos algoritmos tem a ver precisamente com o facto de se dar muito 

ênfase aos símbolos e à estrutura do próprio algoritmo normalizado. Como afirma 

Pimm (1987), os algoritmos são frequentemente ensinados em termos relacionados 
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com a forma e os procedimentos, tais como “inverte-se e multiplica-se” ou “quando se 

multiplica por dez acrescenta-se um zero”. Desta maneira, os alunos são encorajados a 

ver os símbolos como (os) objectos em consideração nas aulas de Matemática. 

A atenção centrada no símbolo e o seu uso como objecto, materialidade do 

símbolo segundo Saussure (1992), poderão ser compreensíveis devido à abstracção 

dos referentes de muitos desses símbolos (Pimm, 1987). Outra razão plausível e 

referida pelo mesmo autor prende-se com a maior facilidade que existe na leitura 

linear de textos matemáticos, tais como ler as designações dos símbolos – dois vírgula 

cinco em vez de vinte e cinco décimas – por oposição a uma leitura interpretativa e 

relacionada com os significados dos símbolos usados. Este tipo de leitura requer uma 

maior extensão do comprimento médio do enunciado10, conforme é defendido por 

Pimm (1987): “O soletrar pronúncias [em Matemática] é usado pela simples razão de, 

contrariamente ao soletrar em inglês, tende a ser mais breve”11 (p.183). O referente 

dos símbolos matemáticos são ideias abstractas, e são-no igualmente as suas 

representações gráficas. Como as ideias e objectos matemáticos são abstractos, o 

simbolismo matemático é para muitos alunos aquilo que é mais próximo e visível, 

assumindo uma materialidade e centralidade que lhes poderá fazer considerar como o 

próprio objecto matemático em si. 

Pimm (1987) sustenta esta ideia de que numa conversa banal, as palavras usadas 

não são, por norma, o foco da atenção. Contudo, em Matemática, por um lado devido 

à falta de familiaridade com o sistema de escrita e por outro devido à abstracção dos 

referentes, o sistema de símbolos está mais comummente sob escrutínio. Este 

pensamento é ilustrado com o exemplo da descrição do conceito de número par, com 

a alusão à terminação dos numerais na base decimal que representam números pares. 

De facto não é por terminar em 2, 4, 6, 8 ou 0 que um numeral se refere a um número 

par, senão dezanove unidades representadas na base 5 (34(5)) que na base decimal se 

escreve 19(10) ou simplesmente 19, seria par e de facto não o é. Este recurso 

mnemónico muitas vezes usado como auxiliar na construção dos conceitos é na 

realidade erróneo, pois os conceitos estão para além dos símbolos; o conceito 

ultrapassa as suas representações. 

                                                
10  Em A Língua Materna na Educação Básica, Sim-Sim, 1997, p.28. 
11 No original: “Spelling pronunciations are used for the very good reason that, unlike in English ´spellings’ tend to be much 
shorter.” 
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À dissociação que muitas vezes é feita em Matemática entre o símbolo e o seu 

referente, Pimm (1987) chama de “patologia semântica”12. Patologia porque parece ser 

algo de mau e quase incurável à volta das questões da escrita procedimental com os 

símbolos matemáticos. Ainda acerca dos símbolos e das dificuldades que estes podem 

representar para os alunos, Österholm (2004) explica que as representações mentais 

dos símbolos feitas pelos alunos parecem ter ligações frágeis com as representações 

mentais das palavras que lhes correspondem. Isto dificulta o foco no significado do 

texto, dado que os símbolos são vistos de certa forma como imagens e as 

representações mentais limitam-se a um componente superficial. 

Se por um lado, a linguagem simbólica da Matemática permite de uma forma 

sintética e estenográfica sintetizar informação, essa mesma síntese, representada em 

símbolos próprios, poderá ser um entrave à leitura compreensiva que reporta para os 

significados. Como já foi referido a escrita está fortemente presente no processo 

educativo e caracteriza-se como complexa de modo que a medida a tomar poderá ser 

a de levar os alunos até à escrita formal da Matemática de forma gradual. Fisher (1987) 

partilha desta opinião e sugere uma abordagem progressiva para que se propicie aos 

alunos um meio de raciocínio. Este pensamento está expresso nas suas palavras 

quando afirma que talvez se devesse dar atenção à escrita como um meio de 

desenvolver o poder da criança em raciocinar e em resolver problemas. Desta forma 

pode evitar-se que os alunos que têm dificuldades no acesso à compreensão dos 

símbolos matemáticos se dispersem no seu raciocínio. Como afirma Wagner (2004) 

“Olha-se para o símbolo quando não se consegue aceder aos objectos aos quais os 

símbolos se refere”13 (p.6). 

O Principals and Standards (NCTM, 2000) faz igualmente alusão a uma possível 

forma de pôr a escrita ao serviço dos alunos. No referido documento acentua-se que 

os alunos com idades de frequentarem o 1º CEB devem desenvolver o hábito de 

representar problemas e ideias que sustentem e expandam o seu raciocínio. Tais 

representações ajudam a retratar, clarificar e estender ideias matemática focando a 

atenção em aspectos essenciais. 

Uma forma simples de compreender a complexidade envolta na aprendizagem 

de novos símbolos é apresentada por Orton e Forbisher (1996). Eles estabelecem uma 

relação entre a “ideia”, o “símbolo escrito” e a “representação oral”. 

                                                
12 «semantic pathology » no original. 
13 No original: “We look at the symbols when we do not access to the objects to which the symbols refer.” – tradução livre. 
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When written symbols are introduced to children for the first time they 
need to relate the idea to the oral representation of the idea and to the 
written symbol, forming a tri-linkage structural schema. (p.67) 

 

Na figura 3.1 apresenta-se o que Orton e Forbisher (1996) representam a ideia 

já expressa na citação. 

 
 

            Idea                                                                                               oral representation 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Written symbol 

(Fonte: Orton & Forbisher, 1996, p.68) 

Figura 3.1: O início da simbolização14. 
 

A figura 3.1 ilustra a necessidade de haver uma relação entre aspectos de 

ordem viso-perceptiva (palavra escrita), de ordem áudio-perceptiva (palavra 

dita/ouvida) e de ordem cognitiva (representação mental) para que os símbolos que 

medeiam o raciocínio e a compreensão facilitem as aprendizagens. 

Os alunos têm de usar os conceitos e símbolos matemáticos mas, dada a sua 

complexidade e, por vezes, as dificuldades inerentes à sua utilização, o seu recurso 

deve ser gradual e a passagem para a linguagem formal da Matemática deve ser 

precedida duma linguagem própria dos alunos. Pimm (em Orton & Forbisher, 1991), 

por seu lado, apresenta outras sugestões para que os alunos atinjam a formalidade na 

escrita matemática. Uma, pela escrita própria do aluno, outra, por via do 

aperfeiçoamento na oralidade. Assim, e de forma esquemática poder-se-á representar 

o pensamento desse autor em consonância com o documento do NCTM (2000), 

conforme representado na figura que se segue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Fonte: Pimm, em Orton e Forbisher, 1991, p.21) 
 

 

 

 

Figura 3.2: Caminhos alternativos entre a oralidade e o registo.15. 

                                                
14 “The beginning of symbolizing”, no original. 
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Ponte e Serrazina (2000) salientam igualmente a vantagem que pode haver para 

as aprendizagens dos alunos em Matemática pelo uso de representações próprias antes 

do uso das representações convencionais. 

 

As representações construídas pelos próprios alunos podem 
desempenhar um papel importante na sua compreensão das ideias 
matemáticas. Embora estas representações sejam habitualmente pouco 
precisas e muito particulares, elas tendem a ser valiosas na medida em 
que apoiam a compreensão e solução de problemas, fornecem um ponto 
de partida do qual os alunos podem desenvolver uma apreciação de 
outras representações. (…) o professor pode usar esta informação para 
estabelecer ligações entre as formas de representação dos alunos e as 
formas de representação usuais na Matemática. (pp.43-44) 

 

Estes passos intermédios entre as linguagens dos alunos e a linguagem 

formal/escrita da Matemática, apresentados por NCTM (2000), Orton e Forbisher 

(1996), Pimm (1987) e Ponte e Serrazina (2000), funcionam como auxiliares para os 

alunos focarem a sua atenção nos conceitos e relações matemáticas. 

 

Os alunos precisam de ir interiorizando a pouco e pouco a precisão 
característica da linguagem matemática. No entanto, no 1º ciclo a 
linguagem matemática não pode ser muito formalizada. Permitir aos 
alunos os seus próprios meios de expressão é essencial para que possam 
desenvolver o sentido de apropriação decisivo para um forte 
envolvimento com a Matemática. (Ponte & Serrazina, 2000, p. 62) 

 

As representações ajudam como ferramenta de pensamento na resolução de 

problemas como também para comunicar os seus pensamentos e ideias aos outros. 

Ponte e Serrazina (2000) apresentam quatro formas diferentes de representação: (a) as 

linguagens oral e escrita; (b) as representações simbólicas (algarismos, sinais 

operatórios,…); (c) as representações icónicas (figuras, gráficos, …) e (d) as 

representações activas (objectos usados como mediadores de aprendizagem). Esta 

variedade de representações usadas pelos alunos auxiliam o professor no seu 

conhecimento sobre as formas como os alunos pensam sobre a relação ou conceito 

representados, dado que as representações podem ser um espelho dos 

conhecimentos. Segundo estes autores, um dos processos fundamentais da Matemática 

é representar e o modo como as ideias matemáticas são representadas tem uma 

influência profunda na forma como elas são compreendidas e usadas. 
                                                                                                                                          
15  No original: “Alternative routes from spoken to written language.” 
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Há pois uma ligação entre as representações escritas (exteriores) e a 

compreensão do conceito representado (representação interior). O NCTM (2000) 

defende que cada representação revela uma forma diferente de pensar sobre o 

problema. Dando atenção a diferentes métodos, assim como a diferentes 

representações, ajuda-se os alunos a encararem o poder de se depararem com um 

problema em diferentes perspectivas. Ponte e Serrazina (2000) sublinham que os 

alunos podem representar as suas ideias matemáticas de diversas maneiras quer 

através de formas convencionais, quer pelo uso de materiais manipuláveis, dos dedos, 

da Língua natural, de desenhos e de diagramas. Estas representações permitem 

desenvolver nos alunos as suas imagens das ideias matemáticas. 

É neste enquadramento que atendi dar importância ao registo escrito no ensino 

da Matemática, na medida em que a escrita tem uma forte influência na construção de 

imagens mentais e, consequentemente, na aprendizagem matemática dos alunos. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA DO ESTUDO 

Introdução 
 

O trabalho de campo decorreu numa escola do 1ºCEB do concelho do 

Barreiro, de estrato socio-económico médio, com dois alunos de uma turma do 3º ano 

de escolaridade, entre os meses de Janeiro e Maio de 2005. A professora já trabalhava 

com esta mesma turma desde o seu 1º ano de escolaridade. 

O estudo com estes dois alunos-participantes pretendeu responder ao 

objectivo de compreender em que medida a comunicação escrita contribui para o 

desenvolvimento de competências matemáticas em alunos do 1º CEB ao realizarem tarefas 

que envolvem raciocínio matemático. As questões de investigação que decorreram deste 

objectivo são: (a) – Que tipo comunicação escrita usam os alunos ao resolverem tarefas que 

envolvem raciocínio matemático, para cuja resolução nem sempre é necessário recorrer à 

Matemática convencional? e (b) – De que modo a comunicação escrita usada pelos alunos 

reflecte a sua compreensão matemática das tarefas?. Para dar respostas a estas questões 

analisei as resoluções de seis tarefas realizadas pelos dois alunos-participantes. 

Este trabalho teve como objecto de estudo a escrita usada pelos alunos nas 

resoluções das tarefas. Deste modo, a oralidade não foi valorizada. Algumas das razões 

que definiram este pressuposto foram: (a) a necessidade de ter de restringir o campo 

de estudo, (b) a valorização e o poder que a escrita tem nos dias que correm e, acima 

de tudo, (c) a ligação estreita que existe entre a Matemática e a escrita. 

Um outro grupo de questões decorreu da análise dos capítulos da Matemática e da 

Língua Portuguesa do CNEB: (a) – Que semelhanças e diferenças existem nas organizações 

das partes da Matemática e da Língua Portuguesa no CNEB? e (b) – A que conceitos é feita 

referência quando se fala de competência no CNEB, nas partes da Matemática e da Língua 

Portuguesa?. 

Este capítulo está organizado em dois pontos: as opções metodológicas, e a 

recolha e análise de dados. Nas opções metodológicas explico por que linha de 

investigação optei, descrevo os procedimentos que foi necessário efectuar para levar a 

cabo o trabalho de campo, caracterizo a professora, a turma, os alunos-participantes e 

a sua relação com as disciplinas de Matemática e de Língua Portuguesa. No ponto 

respeitante à recolha e análise dos dados explico no que consistiram e como e quando 

decorreram as sessões de observação e as sessões de trabalho. Defino igualmente os 

aspectos da competência matemática bem como as competências gerais do ensino 
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básico, seus modos de operacionalização e as competências específicas da Língua 

Portuguesa envolvidos nas sessões de trabalho. 

 

4.1 - Opções metodológicas 
 

4.1.1 - Metodologia qualitativa de investigação: estudo de caso 

 

Optei por uma metodologia de investigação de cariz qualitativo por considerar que 

esta seria a melhor opção face ao objectivo do estudo. De acordo com Bogdan e 

Binkle (1994), nos estudos qualitativos a fonte directa de dados é o ambiente natural e 

o investigador frequenta o local de estudo porque se preocupa com o contexto. Nesta 

medida, desenvolvi o meu trabalho de campo com os dois alunos-participantes no seu 

ambiente de sala de aula. 

A investigação qualitativa é descritiva (Bogdan & Binkle, 1994). Os dados recolhidos 

nesta investigação são as resoluções das tarefas pelos alunos que foram descritas e 

analisadas. Foram também consultados os cadernos diários e os dossiês dos dois 

alunos-participantes com o intuito de conhecer as formas de escrita que têm como 

prática diária nas aulas. 

O estudo de caso desta investigação consiste num estudo de caso múltiplo (Yin, 

2003), ou seja, é um estudo em que são considerados dois casos com um fim comum. 

As características que ambos partilham e que fundamentaram a minha opção por eles, 

foram: a idade (ambos têm 8 anos), os conhecimentos do domínio da Língua 

Portuguesa serem idêntico (ambos lêem e escrevem bem tendo em conta o ano de 

escolaridade que frequentam) e as preferências pela disciplina de Língua portuguesa 

(ambos preferem Língua Portuguesa a Matemática). Apesar de cada aluno constituir 

uma identidade, estes critérios que reúnem características comuns aos dois alunos 

permitem-me considerar ambos como um estudo de caso. 

 

4.1.2 - Questões processuais 

 

Antes do trabalho de campo propriamente dito, efectuei os seguintes pedidos 

de autorização: (a) ao concelho executivo para entrar regularmente na escola (anexo 

1), (b) aos encarregados de educação para terem conhecimento do trabalho que iria 

ser desenvolvido (anexo 2), (c) à professora aquando da apresentação da proposta, 
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mas que não careceu de formalização por escrito, (d) de prolongamento do período 

do trabalho de campo (anexo 3) e (e) pedido de autorização para consulta dos 

cadernos diários ao conselho executivo (anexo 4) e aos encarregados de educação 

(anexo 5). 

Fiz um primeiro contacto informal com a professora onde lhe apresentei a 

proposta do trabalho a desenvolver. Depois contactei o conselho executivo do 

agrupamento de escolas e a professora esclareceu os encarregados de educação acerca 

do trabalho que iria decorrer nos próximos meses. Finalmente, apresentei-me aos 

alunos e expliquei-lhes o que iria fazer e durante quanto tempo. 

Escolhidos os dois alunos-participantes, nomeei-os ficticiamente de Daniel e 

Marco, por razões de protecção de identidade. As tarefas eram distribuídas a todos os 

alunos da turma e todos eles as resolviam como se todos fossem alunos-participantes. 

Esta foi a forma que possibilitou que as tarefas fossem resolvidas num ambiente de sala 

da aula. Caso tivesse isolado os alunos-participantes nos momentos da realização das 

tarefas, poderia ter sido criado um ambiente artificial. Pretendi que os alunos agissem 

da forma mais próxima possível daquela em que se comportavam nas aulas que têm 

diariamente com a professora. 

Houve ainda a oportunidade, por insistência dos alunos, de assistir a uma 

apresentação dum trabalho de grupo, em formato de teatro. Considero que isto foi 

benéfico por duas ordens de razões: o pedido dos alunos para assistir a sua 

apresentação foi interpretada como um factor positivo no relacionamento 

investigadorturma pelo certo envolvimento que se criou, e esta atitude foi por mim 

encarada como uma boa recepção e um seja bem-vindo que considerei como próximo 

do ambiente natural de sala de aula. 

 

4.1.3 - A professora16 

 

A entrevista à professora Célia17 (nome fictício), de 52 anos de idade, no dia da 

minha apresentação à turma, teve o objectivo de conhecer aspectos relacionados com 

a sua carreira, a sua turma e a sua prática pedagógica. Para cada uma destes aspectos 

defini perguntas que se relacionavam com os eixos orientadores deste estudo: a 

Matemática e a Língua Portuguesa.  

                                                
16 Pontualmente, serão ilustradas algumas opiniões da professora Célia com excertos da sua entrevista, escritos em itálico. 
17 Ver guião da entrevista, anexo 6. 
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A escolha da professora revestiu-se de alguma importância dado que a sua 

postura é relevante para a aceitação de um outro professor na sala de aula e de 

permitir alguma liberdade na decisão das tarefas a pôr em prática com os alunos, não 

comprometendo o desenvolvimento da investigação. 

A professora Célia dá preferência à Língua Portuguesa no início da 

escolaridade. Esta preferência fundamenta-se no seu conceito de programa: “Para mim 

o programa nacional, é saber ler correctamente, saber escrever correctamente, saber operar, 

enfim, isso é uma base, para mim isso é fundamental!”. Quanto à Matemática, a 

professora Célia afirma: 

 

A Matemática para mim é específica. Tem determinadas funções específicas, 
tal como Português também tem, se bem que Português tenha uma influência 
muito maior, digamos. Porque à priori sem saberes ler, sem saberes escrever, 
sem saberes interpretar não fazes nada, nem fazes Estudo do Meio nem fazes 
Matemática. Portanto no 1º e 2º ano, dou muito mais importância ao 
Português. Quando eles já fazem uma leitura fluente e fazem uma boa 
interpretação estão aptos para desenvolver mais a Matemática, para saber 
interpretar uma pergunta que eu possa fazer e saber depois esquematizar. 
(entrevista em 10 Janeiro de 2005) 
 

Quando questionada sobre o que é para si ser um bom aluno a Matemática 

respondeu que tem de saber raciocinar, executar operações e que tem igualmente de 

saber ler bem por forma a poder interpretar correctamente e poder responder 

adequadamente. 

 
Um bom aluno a matemática é um aluno que saiba raciocinar bem, que sabe 
executar o mínimo de operações, que saiba ler bem. Não há Matemática sem 
boa leitura para se conseguir muitas das vezes distinguir os pormenores das 
indicações que nos dão. E fundamentalmente ter um bom raciocínio. Tem de 
ter um bom fundo cultural. (entrevista em 10 Janeiro de 2005) 

 

4.1.4 - A turma 

 

Para viabilizar este estudo, a turma teria necessariamente de ser do 3º ou do 4º 

ano de escolaridade, pois era condição necessária que os alunos já dominassem a 

leitura e a Língua escrita. 

A turma da qual fazem parte os dois alunos-participantes é composta por vinte 

e seis alunos (catorze meninos e doze meninas) com idades compreendidas entre os 
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sete e os nove anos. É uma turma com bom comportamento e os alunos, duma forma 

geral são participativos. São alunos que genericamente obtêm bons resultados 

escolares. A forma de trabalho mais corrente na turma é o trabalho individual, embora 

pontualmente também existam trabalhos em pequenos grupos. O trabalho individual é 

precedido por uma exploração oral com toda a turma do assunto a explorar. 

 

4.1.5 - Os alunos-participantes: 

 

Após ter feito uma primeira visita informal à turma, apliquei um pequeno 

questionário a todos os alunos da turma. Analisadas as respostas a estes questionários, 

fiz uma selecção de dois alunos. 

Numa sessão de caracterização (anexo 10 [enunciado da sessão de 

caracterização – questionário] e anexo 10-A [respostas dos alunos-participantes aos 

questionários]), todos os alunos responderam a um pequeno questionário para que 

pudesse seleccionar criteriosamente dois alunos. Este pequeno questionário teve o 

propósito de caracterizar os alunos em função dos seus gostos e concepções sobre a 

Matemática e a Língua Portuguesa, especificado nos seguintes objectivos: (a) conhecer 

ideias dos alunos sobre a disciplina de Matemática (questões 1 a 4), (b) conhecer as 

preferências dos alunos em relação às disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa 

(questão 5) e (c) conhecer relações que existem para os alunos entre as disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa (questões 6 a 9). 

Para além das respostas dos alunos ao questionário, levei igualmente em 

consideração a observação informal da turma em ambiente de sala de aula aquando da 

minha apresentação e da explicação sumária do trabalho que iria desenvolver. Optei, 

assim, por escolher o Daniel e o Marco. 

Dado que o meu estudo tem como contexto a sala de aula, interessava-me 

encontrar alunos que nesse referido contexto não tivessem diferenças muito 

acentuadas entre si. Isto é, que tivessem aproveitamento escolar e domínio fluente da 

Língua escrita e da leitura, ficando assim atenuadas as diferenças entre os alunos, pelo 

menos nos aspectos relevantes para o estudo. 

 

4.1.5.1 - O Daniel  

O Daniel tem oito anos e é uma criança extrovertida e muito curiosa. Coloca 

sempre questões acerca de tudo o que o intriga e gosta de ter as suas dúvidas 
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esclarecidas. Ele está sempre a intervir nas aulas com questões relacionada com os 

temas abordados, mas que vão quase sempre além da abordagem feita na aula. Em casa 

conta com o apoio do pai para as suas pesquisas em dicionários e em enciclopédias e 

quase sempre arranja forma de, posteriormente a essas pesquisas, mostrar à turma e à 

professora que acrescentou um pouco mais os seus conhecimentos. 

Nos seus registos escritos, é notória a forma como escreve para que fique bem 

explícito o seu pensamento/ideia e quase não escreve erros ortográficos. A sua 

disciplina preferida é a Língua Portuguesa. 

 

4.1.5.2 - O Marco 

O Marco tem oito anos de idade e sabe expor as suas ideias de uma forma 

clara quer oralmente, quer por escrito. É uma criança calma e um pouco introvertida e 

de uma forma geral só participa nas aulas quando é solicitado. O Marco tem um bom 

ambiente familiar embora ele não tenha a colaboração dos seus pais idêntica à que o 

Daniel tem do seu pai. Tem uma boa dicção e articula muito bem as palavras. Escreve 

de forma legível e cuidada e expõe claramente os seus raciocínios. O Marco prefere a 

Língua Portuguesa às outras disciplinas, porque, como afirma, gosta de ler e de 

escrever. 

 

4.1.5.3- Os alunos-participantes, a Matemática e a Língua Portuguesa18 

Na primeira pergunta do questionário (O que é para ti a Matemática?), o Daniel 

escreveu que a Matemática é “fazer contas e exercícios com os 10 dígitos.” Com esta 

resposta, o Daniel parece demonstrar que a Matemática implica o uso de números. 

Coerentemente, responde à segunda pergunta (No que é que a Matemática te ajuda 

no dia-a-dia?) que a Matemática o ajuda no dia-a-dia a aprender as contas. Quanto à 

utilidade que a Matemática poderá ter na sua futura profissão, respondeu que não sabe 

se a Matemática o ajudará no futuro, pois ainda não é pintor como deseja ser no 

futuro. Para ele, a resposta a esta pergunta só fará sentido quando desempenhar 

efectivamente a profissão de pintor. É de salientar o comentário que o Daniel fez à 

pergunta “Qual a profissão que queres ter quando fores adulto ou adulta?”. Afirmou 

que ela estava mal redigida, dizendo que deveria estar escrito “Qual a profissão que 

                                                
18 Ver anexo 10-A. 
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queres ser…” em vez de “Qual a profissão que queres ter…?” Esta dúvida por parte do 

Daniel demonstra capacidade crítica e de observação. 

O Daniel prefere a disciplina de Língua Portuguesa à de Matemática, embora 

afirme não saber porquê. 

Para o Daniel, a Matemática e a Língua Portuguesa são muito diferentes, 

embora não tenha enumerado as diferenças entre elas. Considera que em ambas as 

disciplinas têm coisas em comum como por exemplo perguntas, exercícios e escrita. 

 Quanto aos contributos recíprocos entre a Matemática e a Língua Portuguesa, 

o Daniel apenas assinalou os da Língua para a Matemática. “Sim, ajuda-me [a Língua 

Portuguesa] a responder umas perguntas e escrever correctamente.” 

Quanto ao Marco, ele referiu que a Matemática é um jogo giro e que o ajuda a 

contar. Como futuro professor de História (profissão que quer exerce futuramente) 

afirma que a Matemática o ajuda “a dizer o número do ano em que uma coisa acontece”. 

Ele manifesta maior preferência pela Língua Portuguesa porque confessa gostar 

de ler e de escrever. 

O Marco afirmou que a Matemática e a Língua Portuguesa são muito diferentes 

e que essa diferença se concretiza em textos, contas, números, problemas e gramática. 

As semelhanças encontram-se nos exercícios e fichas. O Marco escreveu que a Língua 

Portuguesa o ajuda a ler e a escrever na Matemática, mas, reciprocamente, a 

Matemática não o ajuda na Língua Portuguesa. 

Comparativamente, é de notar que para os dois alunos-participantes 

praticamente não existem divergências de opinião relativamente à Matemática. Eles 

demonstram ter uma ideia positiva relativamente à disciplina, apesar desta estar 

exclusivamente associada à aritmética: a Matemática ajuda a contar e a fazer contas e 

problemas. 

Nesta duas últimas perguntas, o Daniel e o Marco vêem mais contributo da 

Língua Portuguesa para a Matemática do que o inverso. 

Quando lhes foi perguntado se a Matemática e a Língua Portuguesa são muito 

diferentes, ambos concordaram que sim. Tanto o Daniel como o Marco preferem a 

Língua Portuguesa à Matemática. Afirmam que aquilo que se sabe em Matemática não 

ajuda em Língua Portuguesa. Contudo, existe unanimidade quanto à opinião de que os 

conhecimentos do domínio da Língua Portuguesa podem ajudar em Matemática. 
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O Marco e o Daniel apontam mais para questões relacionadas com a escrita e 

leitura como instrumentos do domínio da Língua que são igualmente usados na 

Matemática. 

 

4.2 – Recolha dos dados 
 

A definição de instrumentos de recolha de dados é “toda a situação ou recurso 

que permite ao outro expressar-se no contexto de relação que caracteriza a pesquisa” 

(Rey, p.42). O trabalho de campo decorreu durante quatro meses e meio (todo o 2º 

período lectivo e parte do 3º). 

O meu trabalho como investigador no trabalho empírico consistiu na elaboração e 

aplicação dos instrumentos de recolha de dados: o questionário da sessão de 

caracterização, as tarefas das sessões de trabalho e as folhas de registo das sessões de 

observação. Posteriormente, seleccionei os dois alunos-participantes, descrevi e 

analisei as suas resoluções das tarefas e procurei dar respostas às questões de 

investigação cujas respostas. As informações recolhidas nas sessões de observação 

serviram de complemento à informação recolhida no questionário na caracterização 

dos alunos-participantes, assim como na análise das suas tarefas. 

 

4.2.1 - Sessões de observação (SO)19 

 

Como afirma Afonso (2005), a observação é uma técnica de recolha de dados 

útil e fidedigna, na medida em que a informação obtida não se encontra condicionada 

pelas opiniões e pontos de vista dos sujeitos, como acontece nas entrevistas e nos 

questionários. “Os produtos da observação tomam geralmente a forma de registos 

escritos pelo investigador” (pp.90-91). Apesar de a observação não se ter cingido às 

SO (também decorreram nos momentos das sessões de trabalho - ST), estas tiveram o 

objectivo de recolher dados sobre a participação dos alunos nas aulas e sobre as 

tarefas matemáticas por eles realizadas e os aspectos relacionados com a comunicação. 

As SO, que tiveram uma duração de noventa minutos cada uma, foram 

realizadas com o intuito de serem um complemento às ST. As SO tiveram lugar 

durante os 2º e 3º períodos lectivos intervaladas com as ST. Em cada uma das quatro 

semanas em que decorreu o trabalho de campo, houve lugar a uma SO e uma ST. Nas 

                                                
19  Ver Anexo 8 (guião das SO) e Anexo 9 (grelha de registo das SO). 
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restantes decorreu alternadamente uma SO numa semana e uma ST na semana 

seguinte. No total foram realizadas dez SO, identificadas de SO 0 a SO 9. As aulas em 

que tiveram lugar as SO foram de responsabilidade exclusiva da professora da turma. 

No decorrer das SO não intervim, pois o meu papel confinava-se a mero observador 

do decorrer da aula. Para tal, utilizei um gravador áudio e folhas de registos (anexo 8) 

para assentar as notas ao longo do decorrer de cada aula. As aulas observadas foram, 

preferencialmente, de maior incidência nas disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa, dadas as características do estudo. As observações tiveram maior enfoque 

nos alunos participantes no estudo. Apresento a seguir o quadro 4.1 com a listagem 

das SO realizadas, o sumário e a disciplina central de cada uma, e as datas em que se 

realizaram. 

 
Quadro 4.1: Calendarização das SO, tema principal de cada aula da SO e sumários das aulas. 

SO Datas Disciplina de cada 
aula da SO 

Sumário 
(escrito pela professora) 

Período 
lectivo 

SO 0 21 Janeiro Matemática Exercícios de treino 

SO 1 04 Fevereiro 
Apresentação dum 

trabalho colectivo da 
turma 

Apresentação do trabalho de 
pesquisa do PCT. 

2º 

SO 2 18 Fevereiro Língua Portuguesa 
Conversa com os alunos. 
leitura e análise do texto 

“Cinco meninos no espaço”. 

SO 3 04 Março Matemática O compasso – sua utilização. 

SO 4 18 Março Matemática O relógio e as horas. 

SO 5 04 Abril Matemática Medidas de comprimento: m, 
dm, cm, mm. 

SO 6 11 Abril Matemática O perímetro. 

SO 7 27 Abril Matemática Áreas. 

SO 8 06 Maio Matemática Exercícios de revisão. 

SO 9 23 Maio Matemática Áreas e volumes. 

3º 

 

4.2.2 - Sessões de Trabalho (ST) 

 

As ST consistiram na aplicação das tarefas com todos os alunos da turma e cada 

uma das sessões decorreu ao longo de noventa minutos. De acordo com Rey (2005), 
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estes momentos são igualmente de observação, apesar de serem simultaneamente de 

trabalho. Neste sentido, a observação das ST foram participantes pois estive 

directamente envolvido nas suas elaboração e aplicação. Segundo Yin (2003), a 

observação participante é uma forma especial de observação na qual o investigador 

não é meramente um observador passivo. Deste modo, o meu papel nas ST, ao 

contrário do que passou nas SO, foi participante, na medida em que estive 

directamente envolvido nelas. 

As ST foram intencionalmente diferentes entre si para que os alunos não 

criassem normas na resolução das tarefas. Para fazer com que se preocupassem com o 

seu raciocínio para cada situação e não prendessem a sua atenção na forma como 

julgavam que eu pretendia que respondessem. 

As ST seguiram temas definidos. O da ST1 foi as diferentes formas de escrita 

de números, o da ST2 a escrita de enunciados, o da ST3 a resolução problemas e o da 

ST4 o valor posicional no sistema decimal e sequências de figuras geométricas. 

Cada ST foi iniciada com a entrega das folhas com o(s) enunciado(s) da(s) 

tarefa(s). Seguidamente, houve sempre uma leitura em voz alta de cada enunciado 

pelos alunos. Após estes momentos, foram feitos esclarecimento de dúvidas levantadas 

desde que se relacionassem estritamente com a compreensão da mensagem escrita. 

Pretendi, deste modo, fazer com que os alunos ficassem esclarecidos sobre o trabalho 

que tinham de fazer, sem que, contudo, esses esclarecimentos fossem além da 

interpretação do enunciado para que interferisse o mínimo possível nas suas 

resoluções dos alunos. A professora Célia e eu circulávamos pela sala enquanto os 

alunos trabalhavam, esclarecendo dúvidas relacionadas com os enunciado que ainda 

persistissem. Os alunos escreveram as suas resoluções nas próprias folhas dos 

enunciados das tarefas que consistiam em que escrevessem os seus raciocínios da 

forma que considerassem mais conveniente.  

 

4.2.2.1 - Selecção das ST 

Após a conclusão do trabalho de campo, fiz uma selecção das tarefas a serem 

consideradas neste trabalho, dado o avultado número de tarefas realizadas. Esta 
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selecção teve como critérios os momentos do trabalho de campo em que foram feitas: 

no início, a meio e no fim; os temas das ST e as circunstâncias em que decorreram20. 

O quadro 4.2 apresenta as ST seleccionadas enquadradas com todas as outras 

realizadas. 

 

Quadro 4.2: Sessões de trabalho (ST) seleccionadas. 

Data da ST Identificação da ST seleccionada 

13 Janeiro ST1 

27 Janeiro --- 

10 Fevereiro --- 

24 Fevereiro ST2 

10 Março --- 

6 Abril --- 

13 Abril --- 

21 Abril ST3 

28 Abril --- 

19 Maio --- 

25 Maio ST4 

 

Nas ST estiveram implicados aspectos da competência matemática definidos no 

CNEB, assim como algumas das competências gerais do ensino básico e específicas da 

Língua Portuguesa. No quadro 4.3 apresento os aspectos da competência matemática 

definidos no CNEB que estiveram envolvidos em cada uma das tarefas e no quadro 4.4 

as competências gerais do ensino básico e as competências específicas da Língua 

Portuguesa implicadas duma forma geral em todas as tarefas. 

 

                                                
20 Houve ST em que se fez a correcção colectiva da(s) tarefa(s), e outras em que a própria resolução foi feita com toda a turma 
conjuntamente. Assim, apenas seleccionei aquelas em que o trabalho foi individual por reflectirem o mínimo de interferências nas 
resoluções dos alunos. 
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Quadro 4.3: Aspectos da competência matemática por ST. 

 Tarefas 

B
lo

co
 d

o 
pr

og
ra

m
a 

D
om

ín
io

 
do

 C
N

EB
 

Aspectos da competência matemática 

ST1 

T1 
Explica, por palavras tuas, a 
forma como era construída a 
numeração pelo povo Gumulgal. 
Podes e deves escrever tudo 
aquilo que aches que precisas 
para explicar a tua ideia; palavras, 
números, esquemas, desenhos, 
símbolos, 

 
• Aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com 
os algoritmos de papel e usando a calculadora, 
bem como para decidir qual dos métodos é 
apropriado á situação; 
 
• A predisposição para procurar e explorar 
padrões numéricos em situações matemáticas e 
não matemáticas e o gosto por investigar relações 
numéricas, nomeadamente em problemas 
envolvendo divisores e múltiplos de números ou 
implicando processos organizados de contagem; 
 
• A aptidão para dar sentido a problemas 
numéricos e para reconhecer as operações que 
são necessárias à sua resolução, assim como para 
explicar os métodos e o raciocínio que foram 
usados. 
 

T2 
Cria um problema da tua 
imaginação que possa ser 
resolvido como esta apresentado 
a seguir. 
Importante: explica bem as tuas 
ideias escrevendo tudo e que 
achares preciso. 

 
• A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, 
com os algoritmos de papel e lápis ou usando a 
calculadora, bem como para decidir qual dos 
métodos é apropriado à situação; 
 
• A aptidão para dar sentido a problemas 
numéricos e para reconhecer as operações que 
são necessárias à sua resolução, assim como para 
explicar os métodos e o raciocínio que foram 
usados. 
 

ST2 

T3 
Cria outro problema através da 
observação dos seguintes 
desenhos. 

 
• Aptidão para dar sentido a problemas numéricos 
e para reconhecer as operações que são 
necessárias à sua resolução, assim como para 
explicar os métodos e o raciocínio que foram 
usados. 
 

ST3 

T4 
Tenho trinta rodas por fixar a 
automóveis. Duas delas já fixei, 
Quantos automóveis me faltam 
acabar? 

 
• A aptidão para dar sentido a problemas 
numéricos e para reconhecer as operações que 
são necessárias á sua resolução, assim como para 
explicar os métodos e o raciocínio que foram 
usados. 
 

T5 
Qual é o menor número que 
consegues escrever usando uma 
única vez cada um dos algarismos 
5. 3. 1, 7. Por que é que é esse o 
número e não outro? 

 
• A aptidão para analisar as relações numéricas de 
uma situação, explicitá-las em linguagem corrente 
e representá-las através de diferentes processos, 
incluindo o uso de símbolos 
 

ST4 

T6 
Qual das seguintes sequências, 
está arranjada com a mesma 
lógica? 

N
úm

er
os

 e
 O

pe
ra

çõ
es

 

N
úm

er
os

 e
 C

ál
cu

lo
 

 
•A predisposição para procurar e explorar padrões 
numéricos em situações matemáticas e não 
matemáticas e o gosto por investigar relações 
numéricas, nomeadamente em problemas 
envolvendo divisores e múltiplos de números ou 
implicando processos organizados de contagem; 
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Quadro 4.4: Competências gerais do ensino básico, seus modos de operacionalização e competências 
específicas da Língua Portuguesa envolvidos em todas as ST. 

 Tarefas 

Competências 
gerais do ensino 

básico 
envolvidas nas 

ST 

Operacionalização 
de cada 

competência geral 
do ensino básico 
envolvida nas ST 

Competências 
específicas da 

Língua 
Portuguesa 

envolvidas nas 
ST 

 

 

 

 

ST1 

 

 

 

 
 
Mobilizar saberes 
culturais, 
científicos e 
tecnológicos para 
compreender a 
realidade e para 
abordar situações 
e problemas do 
quotidiano 
 
 

Usar estratégias de 
raciocínio verbal na 

resolução de 
problemas 

 

 

 

 

ST2 

 

 

 

 

 

 

 

ST3 

 

 

 
Usar 
adequadamente 
linguagens das 
diferentes áreas do 
saber cultural, 
científico e 
tecnológico para se 
expressar 
 
Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio 
Realizar actividades 
de forma 
autónoma, 
responsável e 
criativa 

Exprimir-se oralmente 
e por escrito de uma 

forma confiante, 
autónoma e criativa 

ST4 

 
T1 

Explica, por palavras tuas, 
a forma como era 
construída a numeração 
pelo povo Gumulgal. 
Podes e deves escrever 
tudo aquilo que aches que 
precisas para explicar a 
tua ideia; palavras, 
números, esquemas, 
desenhos, símbolos, 
 

T2 
Cria um problema da tua 
imaginação que possa ser 
resolvido como esta 
apresentado a seguir. 
Importante: explica bem 
as tuas ideias escrevendo 
tudo e que achares 
preciso. 
 

T3 
Cria outro problema 
através da observação 
dos seguintes desenhos. 
 
 

 
T4 

Tenho trinta rodas por 
fixar a automóveis. Duas 
delas já fixei, Quantos 
automóveis me faltam 
acabar? 
 

 
T5 

Qual é o menor número 
que consegues escrever 
usando uma única vez 
cada um dos algarismos 5. 
3. 1, 7. Por que é que é 
esse o número e não 
outro? 
 

T6 
Qual das seguintes 
sequências, está arranjada 
com a mesma lógica? 
 

 
 
Usar 
correctamente a 
língua portuguesa 
para comunicar de 
forma adequada e 
para estruturar 
pensamento 
próprio 

 
Comunicar de forma 
correcta e adequada 

em contextos diversos 
e com objectivos 

diversificados 

 

Expressão escrita 
. Alargamento da 
compreensão a 
discursos em 
diferentes 
variedades do 
Português, 
incluindo o 
Português padrão: 
. Capacidade de 
extrair e reter a 
informação 
essencial de 
discursos em 
diferentes 
variedades do 
Português, 
incluindo o 
Português padrão 
. Familiaridade com 
o vocabulário e as 
estruturas 
gramaticais de 
variedades do 
Português e 
conhecimento de 
chaves linguísticas 
e não linguísticas 
para a identificação 
de objectivos 
comunicativos 
 

Conhecimento 
explícito: 

. Desenvolvimento 
da consciência 
linguística com 
objectivos 
instrumentais: 
. Capacidade de 
usar o 
conhecimento da 
língua como 
instrumento na 
aprendizagem da 
leitura e da escrita 
. Conhecimento de 
paradigmas 
flexionais e de 
regras gramaticais 
básicas 
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4.2.3 - Análise dos dados 

 

A descrição e a análise de cada uma das resoluções das tarefas propostas aos 

alunos foram feitas atendendo aos processos matemáticos tomados em consideração 

foram: (a) as representações escritas; (b) as relações e as operações; e (c) a 

comunicação. As representações escritas estão subdivididas em: representações 

verbais, representações simbólicas, representações icónicas e representações 

convencionais. Aquilo por que se entende por cada uma das representações está 

definido em detalhe no capítulo 5 – As tarefas e os Resultados. 

A descrição e a análise é feita tendo como critério organizador as ST e dentro 

destas a ou as tarefas propostas. Por cada tarefa apresento o objectivo pretendido e 

os conteúdos programáticos envolvidos. Seguidamente descrevo e analiso a resolução 

do Daniel e do Marco. Ao longo de cada análise estão incorporadas figuras que 

correspondem às respostas dos alunos e a representações esquemáticas dos 

desenvolvimentos dos raciocínios que os alunos seguiram. A finalizar a análise de cada 

tarefa há uma síntese dos aspectos mais relevantes. No fim das análises das seis tarefas, 

redigi uma síntese comparativa que resulta de uma leitura global de tudo o que 

constitui as sínteses parciais das seis tarefas.  

 

4.2.4 - Análise do CNEB 

 

Na análise do CNEB procurei encontrar respostas para as questões que 

levantei e que se relacionam com as organizações dos capítulos da Matemática e da 

Língua Portuguesa e com as competências definidas para destas disciplinas. Assim, 

analisei a estrutura de cada uma disciplinas no CNEB e comparei-as. Quanto aos 

conceitos usados para a definição de competências, seleccionei as palavras-chave dos 

aspectos da competência matemática e das competências específicas, objectivos e 

metas de desenvolvimento e níveis de desempenho da Língua Portuguesa. Para além da 

análise ao CNEB, consultei os programas oficiais de Matemática e Língua Portuguesa e 

às obras A matemática na educação básica (Abrantes, Serrazina, & Oliveira, 1999) e A 

língua materna na educação básica (Sim-Sim, Duarte, & Ferraz, 1997). Estas análises 

foram complementadas com pesquisa bibliográfica relacionada com os conceitos de 

competências de acordo com diferentes autores. Esta análise constitui o capítulo 6.  
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CAPÍTULO 5 – AS TAREFAS E OS RESULTADOS 

Introdução 
 

Conforme já salientei em capítulos anteriores, o objectivo do presente estudo 

consiste em compreender em que medida a comunicação escrita contribui para o 

desenvolvimento de competências matemáticas em alunos do 1º CEB ao realizarem tarefas 

que envolvem raciocínio matemático.  

Neste capítulo incluo as quatro sessões de trabalho (ST1, ST2, ST3 e ST4) e as 

seis tarefas que lhes correspondem, designadas por T1, T2, T3, T4, T5 e T6. As tarefas 

estão organizadas de acordo com as respectivas ST. Na apresentação de cada uma das 

tarefas faço referência ao seu objectivo e ao seu conteúdo. Posteriormente, descrevo 

e analiso as resoluções das tarefas de cada um dos dois alunos. Para cada uma das 

tarefas elaborei uma síntese das resoluções dos dois alunos-participantes. Este capítulo 

termina com uma análise comparativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 5.1: Representação esquemática do capítulo do estudo empírico. 
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Na análise das tarefas atendi aos processos matemáticos usados pelos alunos. 

Os processos matemáticos considerados na resolução das tarefas foram: (a) as 

representações escritas; (b) as relações e as operações utilizadas; e (c) a comunicação 

(Ponte e Serrazina, 2000).  

No caso das representações escritas, tive em atenção aspectos tais como as 

representações verbais, as representações simbólicas, as representações icónicas e as 

representações convencionais. As representações verbais dizem respeito ao uso de 

palavras e/ou frases. Por representações simbólicas entende-se a escrita de algarismos, 

sinais convencionais tais como +, -, =. As representações icónicas dizem respeito a 

figuras que facilmente se associam a um objecto ou ideia. Quanto às representações 

convencionais, estas correspondem à escrita de algoritmos e de outras representações 

normalizadas da Matemática (Lee, 2006), como por exemplo as contas em pé. No que 

respeita às relações e operações atendi ao cálculo, dedução e relações entre ideias 

matemáticas. Relativamente à comunicação foi tido em conta a expressão e 

compreensão escrita. 

 

5.1 –  ST 1 
 

Na primeira sessão de trabalho (ST1) os alunos resolveram a tarefa T1. A 

tarefa propunha que a partir da observação dos primeiros cinco números naturais, os 

alunos encontrassem uma lei para a sua formação. Esta tarefa, que tem um carácter 

histórico-cultural, possibilitou que os alunos reflectissem sobre questões matemáticas 

que pouco frequentemente são exploradas, neste caso concreto sobre sistemas de 

numeração e escrita de números.  

 

5.1.1 – Objectivo, conteúdos programáticos e apresentação da T1 

 

Com a T1 pretendi que os alunos explicassem, por palavras suas, uma forma 

possível de construção do sistema de numeração dos Gumulgal21 e que conhecessem 

outras formas de escrita para além da do sistema decimal. Os conteúdos 

programáticos envolvidos nesta tarefa foram o sistema de numeração e adição. 

                                                
21 Povo indígena australiano. 
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Do enunciado da tarefa constava a numeração usada por alguns povos antigos 

tais como, os Maias, os Egípcios e os Babilónios, para além da dos Gumulgal. Foi sobre 

esta última numeração que consistiu o desenvolvimento da T1 (anexo 11). 

 
 Os Gumulgal, um povo indígena australiano… 

Explica, por palavras tuas, a forma como era 

construída a numeração pelo povo Gumulgal. 

Podes e deves escrever tudo aquilo que aches que 

precisas para explicares a tua ideia: palavras, 

números, esquemas, desenhos, símbolos, … 
 

Figura 5.2: Enunciado da T1.22 

 

Nesta tarefa os alunos tinham de apresentar por escrito um raciocínio 

relacionado com um sistema de numeração do referido povo. No sistema de 

numeração dos Gumulgal a apresentação da escrita dos números sugere uma 

composição aditiva elementar, passível de ser descoberta pela simples leitura da 

representação verbal dos números. Neste sentido, é dispensável o recurso ao 

algoritmo (conta em pé) da adição. Uma vez que foi pedido aos alunos que justificassem 

o seu raciocínio, o recurso a formas alternativas de representação do cálculo que 

sustentasse os seus argumentos tornou-se fundamental. Ao fazê-lo, os alunos estavam 

a apresentar uma lei de formação de representação dos números usando o conceito 

de adição. Nessa medida, existiam várias respostas possíveis consoante a 

argumentação apresentada. Esta tarefa apelou a que os alunos respondessem sem ser 

de uma forma recursiva a procedimentos rotineiros e estereotipados. 

O espaço destinado à resposta do aluno correspondia, aproximadamente, a 

uma página A4, em branco. Esta organização visou proporcionar ao aluno condições 

que lhe permitissem representar o seu raciocínio com a máxima liberdade possível. 

 

5.1.2 – Descrição e análise das resoluções da T1 

 
5.1.2.1 –  O Daniel 

No espaço reservado para a resposta, o Daniel optou por acrescentar linhas e 

fez o seguinte registo (figura 5.3): 

                                                
22 Esta é questão colocada aos alunos, mas a T1 apresenta uma introdução de diferentes sistemas de numeração de diferentes 
povos (ver Anexo 12). O sistema de numeração dos Gumulgal foi retirado de Sardar, Z., Ravetz, J. & Van Loon, B. (2000). 
Matemática para principiantes. Lisboa: Dom Quixote, p.9. 
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Figura 5.3: Resposta do Daniel à T1. 

 
No início da sua resposta, o Daniel justificou como se diz três na Língua dos 

Gumulgal. Na sua expressão escrita, usou palavras e algarismos para explicar o seu 

raciocínio. O uso dos algarismos foi feito à medida que se referia ao número 

propriamente dito, acompanhando-o da sua representação verbal entre parêntesis. O 

recurso ao parêntesis foi recorrente ao longo da sua resposta para explicar o seu 

raciocínio, conforme se exemplifica seguidamente. 

 
O 3 escreve-se assim (urapon-ukasar) porque numa conta de (+); ele escreve-
se assim 1 (urapon) + 2 (ukasar) = 3 (urapon-ukasar) que quer dizer que o 
povo gumulgaluês escreve os números em contas de somar. 

 
Verificou-se também que o Daniel percebeu, pela forma como escreveu, que a 

construção da numeração daquele povo é feita através da decomposição de números. 

Da sua resposta consta ainda a exposição do seu raciocínio sobre o sistema de 

numeração do povo Gumulgal. Continuou, exemplificando a sua interpretação com o 

número seis do mesmo modo como procedeu para o três. 

 
O 6 escreve-se assim (ukasar-ukasar-ukasar) porque também é em contas de 
(+);  ele  escreve-se  assim  2  (ukasar) + 2 (ukasar) + 2 (ukasar) = 6 (ukasar- 
-ukasar-ukasar) (…) 
À sua resposta acrescentou o seguinte: 
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(…) ou também há ainda uma outra forma que às vezes é mais propriamente 
utilizado nos números pares que são as contas de (:); 6 (ukasar-ukasar-ukasar): 
3 (urapon-ukasar) = 2 (ukasar). 

 

Com isto, o Daniel deve ter tido unicamente a intenção de demonstrar que conseguia 

decompor o 2, pois não apresentou nenhuma outra lei de formação da numeração dos 

Gumulgal. Apesar do seu raciocínio estar matematicamente correcto parece não se 

enquadrar no âmbito da questão. 

Para melhor se compreender o raciocínio seguido pelo Daniel, na figura 5.4 

esquematizei o desenvolvimento da sua resposta. Dentro de cada rectângulo, com 

linha contínua, encontram-se excertos da resposta do Daniel. Correspondentemente, 

em cada rectângulos, a tracejado, descrevo o raciocínio correspondente que equivale 

às fases de desenvolvimento do raciocínio. Por fim, os rectângulos que compõem a 

coluna mais à direita são respeitantes às fases de desenvolvimento do raciocínio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Representação esquemática do desenvolvimento do raciocínio do Daniel da T1.23 

                                                
23 As palavras a negrito dizem respeito a conceitos matemáticos. 

O 3 escreve-se assim (urapon-ukasar) (…) Apresenta um 
dado. 

(…) porque numa conta de (+); ele 
escreve-se assim 1 (urapon) + 2 (ukasar) = 
3 (urapon-ukasar) (…) 

Justificação da lei 
encontrada baseada 
num exemplo dado 
no enunciado. 

(…) que quer dizer que o povo 
gumulgaluês escreve os números em 
contas de somar. 
 

Define a lei.  

O 6 escreve-se assim (ukasar-ukasar-
ukasar) porque também é em contas de 
(+); ele escreve-se assim 2 (ukasar) + 2 
(ukasar) + 2 (ukasar) = 6 (ukasar-ukasar-
ukasar) (…) 

Dá um exemplo de 
um número maior 
do que 5 baseando-
se na lei que 
encontrou. 

(…) ou também há ainda uma outra 
forma que às vezes é mais propriamente 
utilizado nos números pares que são as 
contas de (:); 6 (ukasar-ukasar-ukasar): 3 
(urapon-ukasar) = 2 (ukasar). 

Apresenta um 
cálculo que parece 
estar fora da 
questão. 

Excertos da resposta Descrição do 
raciocínio 

Início 

 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento  

 
Conclusão 

Fases do 
raciocínio 
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Pode verificar-se pela observação da figura 5.4 que o raciocínio explanado pelo 

Daniel se pode dividir em cinco partes distintas: (a) apresentação dos dados, (b) 

apresentação da lei de decomposição, (c) definição da lei, (d) exemplificação e (e) 

apresentação dum assunto extra-contexto da situação apresentada. 

 

5.1.2.2 – O Marco 

O Marco utilizou o espaço tal como lhe foi apresentado, conforme se pode 

constatar através da figura 5.5: 

 

A resposta do Marco apresenta-se a seguir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Resposta do Marco à T1. 

 

O Marco usou quase exclusivamente palavras, embora tenha também usado 

igualmente linguagem simbólica quer sob a forma de algarismos (1 e 2) quer sob a 

forma de símbolos matemáticos (+ e =). 

No início da sua expressão escrita, o Marco descreveu a sua observação sobre 

os números apresentados. Com base nas palavras que correspondem aos números 1 e 

2, o Marco explicou que, a partir do somatório destes, se vão obtendo os seguintes (3, 

4 e 5), como ilustra o excerto seguinte: 
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Eu vi que o grupo Gumulgal usa as palavras urapon e ukasar para dizer 1 e 2 
e para chegarem a números ainda mais altos eles somam por isso o três diz-se 
urapon-ukasar e o quatro diz-se ukasar-ukasar e o cinco diz-se ukasar-ukasar-
urapon (…) 
Seguindo a lei de formação de representação dos números, o Marco 

exemplificou como os Gumulgal dizem o 6, o 7, o 8 e o 9. 

 

(…) e o seis ukasar-ukasar-ukasar e o sete diz-se ukasar-ukasar-ukasar-urapon 
e o oito diz-se ukasar-ukasar-ukasar-ukasar e o nove diz-se ukasar-ukasar-
ukasar-ukasar-urapon. 

 

Da análise da sua explicação, subentende-se que, para perfazer um número 

maior do que 5 soma-se sucessivamente o 2 (ukasar) e, quando não é possível, como 

acontece no caso dos números ímpares, soma-se o 1 (urapon). O Marco não expõe 

claramente este raciocínio, mas pode-se chegar a esta conclusão com base na resposta 

escrita, conforme a figura 5.5 (resposta do Marco à T1) e a figura 5.6 (representação 

esquemática de desenvolvimento do raciocínio do Marco na T1). 

Termina o seu texto com uma conclusão em que reforça a lei por si 

encontrada. 

 
Chega-se a tudo a somar por exemplo o três diz-se ukasar-urapon ou seja 
1+2=3 e o quatro diz-se ukasar-ukasar ou seja 2+2=4. 

 

O Marco é claro na sua explicação, notando-se bem o cuidado que teve em 

explicitar o seu raciocínio, e demonstrou ter cuidado linguístico na construção do 

texto, nomeadamente no que toca a aspectos de sintaxe e de ortografia. 

A seguir, apresenta-se o esquema-síntese dos passos que o Marco tomou para 

escrever a sua resposta. Dentro de cada rectângulo com linha contínua está a resposta 

dada pelo Daniel. Correspondentemente, a cada um desses rectângulos, a tracejado, 

descrevo o raciocínio que esse excerto da resposta representa. Por fim, os rectângulos 

que compõem a coluna mais à direita são respeitantes às fases de desenvolvimento do 

raciocínio. 
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Figura 5.6: Representação esquemática do desenvolvimento do raciocínio do Marco da T1.24 

 

5.1.3 – Síntese 

 

Os alunos, durante a resolução da T1, observaram formas de representação 

numérica de alguns povos. Mediante esta observação puderam verificar que o sistema 

de numeração que usamos não é único e que variam consoante outras cultura.  

Através dos raciocínios expostos pelos alunos percebe-se que ambos 

conseguiram descobrir uma lei de formação da representação desses números do 

povo Gumulgal. 
                                                
24 As palavras em negrito dizem respeito a conceitos matemáticos. 

Eu vi que o grupo Gumulgal usa as 
palavras urapon e ukasar para dizer 
1 e 2 (…) 

Apresenta uma 
constatação sua. 

(…) e para chagarem a números 
ainda mais altos eles somam (…) 

Descoberta da lei. 

(…) por isso o três diz-se urapon-
ukasar e o quatro diz-se ukasar-
ukasar e o cinco diz-se ukasar-
ukasar-urapon (…) 

Justificação da lei por 
encontrada baseada 
em exemplos dados 
no enunciado 

(…) e o seis ukasar-ukasar-ukasar e 
o sete diz-se ukasar-ukasar-ukasar-
urapon e o oito diz-se ukasar-ukasar-
ukasar-ukasar e o nove diz-se 
ukasar-ukasar-ukasar-ukasar-urapon. 

Dá exemplos de um 
número maior do 
que 5 baseando-se 
na lei que 
encontrou. 

Chega-se a tudo a somar (…) 
Reforça conclusão 
da lei. 

(...) por exemplo o três diz-se ukasar-
urapon ou seja 1+2=3 e o quatro 
diz-se ukasar-ukasar ou seja 2+2=4. 
 

Exemplifica 
novamente o 3 e o 
4, mas usa 
representação 
simbólica . 

Excertos da resposta 
Descrição do 

raciocínio 

Início 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento  

 
 

Conclusão 

Fases do 
raciocínio 
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A organização dos discursos reflectiu sequencialidade de raciocínio. Ambos 

começaram por apresentar um dado inicial a partir do qual desenvolveram a exposição 

e justificação da lei de formação dos números. Contudo, os desenvolvimentos dos 

raciocínios dos alunos não seguiram a mesma sequência. O Daniel começou por 

apresentar a lei de formação dos números conjuntamente com uma exemplificação 

retirada do enunciado e só seguidamente a definiu (figura 5.4). O Marco seguiu o 

processo inverso (segundo e terceiro rectângulos a tracejado da figura 5.6). No 

desenvolvimento dos seus raciocínios, tanto o Daniel como o Marco apresentam 

exemplos próprios de acordo com a lei que definiram. A diferença entre as respostas 

dos dois alunos reside no número de exemplos apresentados. Enquanto que o Daniel 

deu apenas um exemplo para além do número 5, o Marco exemplificou os números 6, 

7, 8 e 9, conforme se expressa no quadro seguinte. Nele apresenta-se uma 

sistematização dos diferentes exemplos apresentados por cada um dos alunos. 

 

Quadro 5.1: Exemplos apresentados pelo Daniel e pelo Marco para números superiores a 5. 
 

 6 7 8 9 

Daniel 
 

ukasar-ukasar-ukasar 
(2+2+2) 

(não apresentou 
exemplo) 

(não apresentou 
exemplo) 

(não apresentou 
exemplo) 

Marco 

 
ukasar-ukasar-ukasar 

(2+2+2) 
 

 
ukasar-ukasar-
ukasar-urapon 

(2+2+2+1) 
 

ukasar-ukasar-
ukasar-ukasar 

(2+2+2+2) 

 
ukasar-ukasar-
ukasar-ukasar 

urapon 
(2+2+2+2+1) 

 
 

O Daniel terminou o seu raciocínio com um exemplo alternativo de 

decomposição do 2, mas que não foi ao encontro da lei inicialmente por si definida. 

Por seu lado, o Marco concluiu a sua exposição de uma forma mais clara e ajustada ao 

problema apresentado. Ele termina reforçando a lei por si estabelecida e ilustrou-a, 

recorrendo a um exemplo retirado do enunciado. 

Ambos utilizaram representação verbal para explicar o seu raciocínio acerca da 

numeração do povo Gumulgal. Contudo, é na resposta do Marco que este tipo de 

linguagem mais se evidencia, sendo mais claro e organizado na apresentação do seu 

raciocínio. No final da sua explicação, socorreu-se da escrita convencional (“1+2=3 e 

2+2=4”), talvez por ser uma forma alternativa à representação verbal que empregou 

ao longo de toda a sua resposta. 
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O Daniel usou na sua exposição, representação verbal conjugada com 

simbólica, “1 (urapon) + 2 (ukasar) = 3 (urapon-ukasar)”. Para a construção da sua 

expressão escrita, este aluno recorreu a termos relacionados com conceitos 

matemáticos (escritos a negrito na figura 5.4) tais como “conta” e “contas de somar/ 

contas de (+)”, “números pares” e “contas de (:)”. O Marco usou as expressões “números 

ainda mais altos” e “somar”. Esta diferença na terminologia adoptada pelos alunos 

parece não reflectir menor rigor na explicação do raciocínio. O Daniel apesar de fazer 

recurso a um maior número de conceitos matemáticos não reflectiu maior rigor ou 

clareza do seu raciocínio ao usar os conceitos “números pares” e “contas de (:)” que 

parecem ter pouco importância para a resolução do problema apresentado. Há, 

comparativamente, por parte do Marco um uso mais pertinente dos conceitos.  

No uso do vocabulário matemático, o Marco definiu a lei por si descoberta de 

forma mais clara (“…e para chegarem a números ainda mais altos eles somam…”) do que 

o Daniel, que o fez de uma forma não tão explícita (“... porque numa conta de (+) …”). 

Outro aspecto que diferencia as respostas dos alunos centra-se na focalização 

do problema. Enquanto que o Daniel ultrapassa o que é pedido na tarefa, apresentando 

uma ideia desadequada ao problema (a decomposição por meio da divisão) apesar de 

não ser matematicamente incorrecta, o Marco cingiu-se estritamente ao que era 

pedido. 

 
5.2 - ST2 
 

A ST 2 consistiu na realização de duas tarefas: a T2 e a T3 (anexo 12), em que 

se solicitava aos alunos o registo de dois enunciados que correspondessem às 

situações apresentadas. Na T2 constava um algoritmo da adição e a respectiva 

expressão numérica. Esta tarefa implicou o reconhecimento de representações 

convencionais matemáticas. Para esta tarefa, a indicação do procedimento a tomar 

pelos alunos foi apresentado num balão da fala em que apenas se usou a representação 

verbal. O espaço destinado à resolução era um rectângulo pautado que correspondia 

sensivelmente a um quarto da página A4. As linhas funcionaram como factor 

organizador e facilitador da realização das tarefas. 

A T3 consistiu na produção do enunciado de um problema a partir da 

interpretação de duas imagens. 
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5.2.1 – Objectivo, conteúdos programáticos e apresentação da T2 

 

A T2 envolveu o conceito de subtracção teve como objectivo fazer com que os 

alunos mediante a leitura, a interpretação e a compreensão da expressão numérica e 

da respectiva conta de pé, redigissem um enunciado dum problema cuja resolução 

pudesse ser a exposta. 

A tarefa apresentada aos alunos foi a seguinte: 

 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 

48-40=8 
 
 48 
-40 
 08 

R: ______________________________________________________________ 
 
 

Figura 5.7: Enunciado da T2. 
 

5.2.2 – Descrição e análise das resoluções da T2 

 

5.2.2.1 – O Daniel 
O enunciado da autoria do Daniel foi o seguinte: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5.8: Enunciado do problema criado pelo Daniel para T2. 

 

Presta atenção! 
Cria um problema da tua imaginação que 
possa ser resolvido como está apresentado a seguir. 
Importante: explica bem as tuas ideias escrevendo 
tudo o que achares preciso. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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O aluno usou escrita verbal e simbólica (algarismos). A escrita simbólica foi 

unicamente utilizada na representação das quantidades que constituem os dados do 

problema (40 e 48), conforme assinalado na figura, apesar do Daniel ter representado 

na sua resposta o valor da solução por extenso. 

 
 
 
 

 

Figura 5.9: Resposta do Daniel ao seu problema da T2. 

 

Uma das razões para o uso de algarismos poderá estar relacionada com os 

numerais representados no algoritmo, outra poderá residir na intenção de destacar os 

dados do problema no enunciado que elaborou, por analogia ao tipo de problemas 

constantes nos manuais. As quantidades envolvidas no problema seguem a mesma 

ordem de apresentação da expressão numérica e da conta de pé, surgindo primeiro a 

quantia quarenta e oito e depois a quantia quarenta. Esta ordem de apresentação dos 

dados corresponde à sequência da leitura do algoritmo e da expressão numérica. 

Seguidamente apresento a estrutura do enunciado que o Daniel escreveu. Cada 

rectângulo com traço duplo diz respeito a cada uma das frases do enunciado do 

Daniel. Dentro dos rectângulos a traço contínuo encontram-se os excertos do seu 

texto. A tracejado descrevo o raciocínio subjacente ao excerto. Finalmente, os valores 

dentro dos círculos são os usados no algoritmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.10: Estrutura do enunciado da T2 do Daniel. 25 
 

                                                
25 As palavras a negrito referem-se às quantidades implicadas no cálculo. 

O Diogo tem 48 
cromos 

e teve pena por o 
Miguel não ter 
nenhum e por isso 

deu-lhe 40. Com quantos 
cromos ficou o 
Diogo? 

Quantidade inicial Circunstância 
motivadora da 

partilha 

Quantidade 
descontada 

Quantidade residual 

              48                                                       – 40                          = 8 

Uma frase Uma frase 
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Da leitura da figura 5.10, constata-se que o Daniel escreveu apenas duas frases 

no seu enunciado. Na primeira, fez referência aos valores 48 e 40. Nesta única frase 

ele apresentou a situação geradora da subtracção e criou uma justificação para a 

partilha dos cromos entre os amigos (o Diogo e o Miguel). Evidencia-se também o 

sentido de tirar que atribuiu à subtracção. Revelou clareza no seu enunciado e 

demonstrou cuidado ao justificar a origem da subtracção. 

 
5.2.2.2 – O Marco 

No espaço destinado à redacção do enunciado, o Marco fez o seguinte registo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.11: Enunciado do problema criado pelo Marco para T2. 

 
O Marco utilizou linguagem verbal e simbólica. Esta última cingiu-se à 

representação por meio de algarismos das quantidades envolvidas no cálculo. As 

razões poderão ter sido semelhantes às do Daniel. A quantidade assinalada a tracejado 

está representada em linguagem verbal, distintamente das outras (a traço contínuo) 

que estão directamente envolvidas na resolução do problema. Na sua resposta, 

manteve este critério de representação das quantidades envolvidas na resolução do 

problema (neste caso a solução) sob a forma de algarismo como se mostra na figura 

5.12. 

 

 
 
 

Figura 5.12: Resposta do Marco ao seu problema da T2. 
 

Seguidamente apresenta-se um esquema representativo da estrutura do 

enunciado do Marco. Cada rectângulo com traço duplo diz respeito a cada frase que 

compõem o enunciado do Marco. Dentro de cada rectângulo a traço contínuo 

escreveram-se excertos do enunciado do Marco. Dentro de cada rectângulo que está a 

tracejado encontra-se descrito o raciocínio correspondente ao excerto que está no 

rectângulo que lhe é contíguo. Os valores dentro dos círculos são os usados no 

algoritmo. 
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Figura 5.13: Estrutura do enunciado da T2 do Marco.26 

 

O Marco elaborou um enunciado em que todo o texto é imprescindível para o 

cálculo apresentado. Isto denota-se pelas frases que escreveu, em que refere em cada 

uma delas, um valor envolvido no problema. Quando se reporta ao número 40, o 

Marco repete a palavra “rebuçados”. É de salientar este aspecto, na medida em que a 

repetição da palavra não é estritamente necessária, pois caso não estivesse repetida 

junto ao número, o enunciado faria igualmente sentido. Assim, se no enunciado 

estivesse escrito “Os lojistas da loja venderam 40.” depreender-se-ia, pelo contexto, que 

seriam rebuçados.  

 

5.2.3 – Síntese 

 

Com esta tarefa quis que os alunos demonstrassem, mediante a escrita dum 

problema, a sua compreensão da escrita convencional da Matemática. Esta tarefa fez 

com que os alunos partissem da leitura dum algoritmo, vulgarmente designado por 

conta de pé e que compusessem um enunciado dum problema segundo a sua própria 

interpretação. Para tal, era imprescindível que os alunos compreendessem o que 

significavam os elementos que compunham a referida resolução. Através desta, os 

alunos tinham de conhecer os significados das posições de cada numeral. Considerei 

importante que os alunos tivessem alguma familiaridade com a resolução apresentada 

(expressão numérica e algoritmo), daí que o algoritmo apresentado tenha sido o duma 

subtracção que não carecia de reagrupamentos. 

                                                
26 As palavras a negrito referem-se às quantidades implicadas no cálculo. 

Uma loja tem 48 
rebuçados para 
vender. 

Os lojistas da loja venderam 
40 rebuçados. 

Quantos 
rebuçados 
sobraram? 

Quantidade inicial Quantidade descontada Quantidade residual 

           48                                    – 40                                        = 8 

Uma frase Uma frase Uma frase 
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No seguinte quadro faz-se uma análise comparativa das representações usadas 

pelo Daniel e pelo Marco e do sentido que deram à subtracção nos seus problemas. 

 

Quadro 5.2: Tipos de representação usados e sentido atribuído à subtracção na T2. 
 

 Representações 
usadas 

situação 
inicial 

situação que 
implica 

operação 

situação 
final 

Sentido 
atribuído à 
subtracção 

Daniel “venderam” “sobraram” 

Marco 

Linguagem verbal “tem” 

“deu-lhe” “ficou” 

tirar 

 

Tanto o Daniel e como o Marco interpretaram a subtracção com o sentido de 

tirar, o que poderá sugerir ser este o conceito mais imediato para os alunos. 

O Marco usou a designação “rebuçados” em todos os momentos em que se 

referem às suas quantidades, enquanto que o Daniel usou a palavra “cromos” apenas 

nos momentos necessários: no início na definição da quantidade e na pergunta final. 

Ambos escreveram os numerais 40 e 48 presentes no algoritmo. Registaram os 

algarismos tal como lhes foram apresentados, o que pode indicar a sua familiarização 

com este tipo de representação. Desta forma, os dados foram destacados, ao passo 

que se os tivessem escrito por extenso não estariam tão destacados. Como esses 

valores foram os dados a considerar no enunciado para a resolução do problema, 

sobressai dos enunciados dos alunos a ideia de que todos os dados terão de estar 

evidenciados no enunciado e que a melhor forma de o fazer é através da escrita desses 

mesmos dados com algarismos. Salienta-se, também, que não há referência a nenhum 

outro valor numérico que não seja relevante para a resolução do problema. Todos os 

dados necessários e só estes fazem parte do enunciado, não havendo dados nem em 

excesso, nem em falta. 

O Daniel criou uma situação justificativa da partilha dos cromos, dando um 

sentido de narrativa ao problema que apresentou. O Marco escreveu apenas o 

estritamente necessário para a resolução. 

 

5.2.4 – Objectivo, conteúdos programáticos e apresentação da T3 

 

À semelhança da T2, o objectivo da T3 foi o de levar os alunos a escreverem 

um enunciado. A diferença consistiu na motivação apresentada. Para esta tarefa foram 



Matemática e Língua Portuguesa: Laços para o Sucesso? 

92 

seleccionados desenhos de peixes em aquários cuja leitura permitisse a criação dum 

problema. O conteúdo programático envolvido são as operações básicas, variando de 

aluno para alunos o uso de uma ou mais dessas operações em função da sua leitura e 

interpretação que fizessem das imagens apresentadas. 

O enunciado com a indicação da tarefa a realizar, é composto por linguagem 

verbal (em balão de fala) e pictórica (três imagens: uma relacionada com o balão da fala 

e outras duas que serviram de suporte à escrita do enunciado). O espaço para a 

resposta era igual ao da T2. 

O enunciado da T3 é o seguinte: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14: Enunciado da T3. 
 

5.2.5 – Descrição e análise das resoluções daT3 

 

5.2.5.1 – O Daniel 

O Daniel apresentou a seguinte resposta: 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.15: Enunciado da T3 do Daniel. 

 

O Daniel só utilizou linguagem verbal, incluindo a representação das 

quantidades envolvidas no problema, conforme assinalado com rectângulos no seu 

Se já fizeste o primeiro e ainda tens tempo, cria 
outro problema através da observação dos 
seguintes desenhos. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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enunciado. Como o estímulo à formação do problema estava representado em 

linguagem pictórica, talvez este facto tenha contribuído para a tal opção. 

Exponho a seguir uma esquematização da relação das imagens apresentadas 

com o enunciado que o Daniel escreveu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 5.16: Partes constituintes do enunciado da T3 do Daniel relacionadas com a operação e 
as imagens.27 

 

O Daniel usou apenas duas frases na construção do seu problema. Na primeira 

incluiu os valores de que necessitou para efectuar o cálculo. A segunda é a pergunta do 

problema. O Daniel escreveu no seu enunciado “(…) e o raio do seu gato ‘Tareco’”, 

atribuindo um certo ritmo narrativo à situação geradora do problema. Ele considerou 

os desenhos apresentados como representativos das situações inicial e final do seu 

problema. Para além do enunciado, o Daniel apresentou a resolução. É de notar que 

esta corresponde à forma de apresentação de resolução (dados, indicação e operação) 

que está habituado a fazer. A figura 5.17 ilustra este facto. 

 

 

 

                                                
27 As palavras sublinhadas são os verbos que sugerem as operações, as a negritos referem-se às quantidades. 

O Pedro comprou um 
aquário com quatro 
peixes 

e o raio do seu gato 
“Tareco” comeu três. 
 

Com quantos peixes 
ficou o aquário do Pedro? 
 

Quantidade inicial Quantidade descontada 
 

Quantidade residual 

             4                                         – 3                                       = 1 

Uma frase Uma frase 
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Figura 5.17: Resolução do problema da T3 do Daniel. 
 

Na sua resposta e contrariamente ao que fez no enunciado do problema, o 

Daniel escreveu a quantidade respeitante à solução sob a forma de algarismos, muito 

provavelmente por ter copiado tal e qual como estava representado na conta de pé. 

 
 
 
 
 

Figura 5.18: Resposta do Daniel ao seu problema da T3. 
 

5.2.5.2 – O Marco 
O enunciado que o Marco escreveu foi o seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.19: Enunciado do problema da T3 do Marco. 
 

O Marco recorreu à linguagem verbal e à linguagem simbólica. A linguagem 

simbólica que usou refere-se às quantidades envolvidas na operação implicada no 

problema: 6 (peixes), 2 (peixes) e 3 (peixes) assinalados na figura 5.19 pelos três 

rectângulos a traço contínuo. Contudo, existe referência a outras quantidades mas que 

são representadas verbalmente: “um menino”, “um dia”e “um aquário” assinalados pelos 

rectângulos a tracejado. Estas são quantidades registadas verbalmente mas que não são 

usadas na resolução do problema. Esta distinção sugere que o Marco destacou as 

quantidades que estão envolvidas no processo de cálculo das que não estão. 
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A esquematização seguinte permite enquadrar o enunciado do problema do 

Marco com as imagens dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.20: Partes constituintes do enunciado da T3 do Marco relacionadas com a operação e as 
imagens.28 

 

O Marco redigiu três frases, tendo apresentado na primeira a quantidade inicial, 

na segunda as quantidades subtraídas e na terceira a pergunta final. O Marco 

considerou cada uma das imagens apresentadas como representação de diferentes 

momentos: uma intermédia (após o gato ter comido 2 peixes) e outra final (número de 

peixes que ficaram no aquário). 

As representações da subtracção que o Marco usou são um pouco diferentes 

das que frequentemente são usadas para a subtracção como se pode verificar pela 

figura seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21: Resolução do problema da T3 do Marco. 

                                                
28 As palavras sublinhadas são os verbos que sugerem as operações, as a negritos referem-se às quantidades. 

Uma frase Uma frase 

= 1  

Um menino tem 
um aquário com 6 
peixes. 
 

O seu gato um dia 
comeu 2 peixes 
 

e no dia seguinte 
comeu 3. 

Com quantos 
peixes ficou o 
aquário? 
 

Quantidade inicial Quantidades descontadas Quantidade residual 

-3  

Uma frase 

6  -2  
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Como optou por resolver o problema que criou, o Marco fê-lo recorrendo à 

representação convencional, apesar de não ter sido da forma exactamente igual à que 

está habituado a fazer as contas de pé e a expressão numérica correspondente. A 

sinalização a tracejado corresponde às representações num mesmo algoritmo dos dois 

cálculos efectuados pelo aluno. 

Na sua resposta, o Marco seguiu o mesmo critério optado no enunciado do 

problema: o da escrita simbólica das quantidades directamente envolvidas no cálculo. 
 

 
 
 
   

 
 

 
 
 

Figura 5.22: Resposta ao problema da T3 do Marco. 
 

5.2.6 – Síntese 

 

A T3 permitiu uma maior liberdade aos alunos de poderem criar um problema 

da sua imaginação face à T2, pois a leitura de imagens varia mais do que a de palavras 

ou de representações convencionais da Matemática. Não obstante, a variedade de 

enunciados de cada aluno da T2 para a T3 não foi significativa. 

Para uma melhor sistematização e facilidade na análise comparativa das 

resoluções dos alunos, apresenta-se seguidamente um quadro onde se registam as 

representações usadas e o sentido atribuído à subtracção pelos alunos em ambas as 

tarefas. 

 

Quadro 5.3: Tipos de representação usados pelo Daniel e pelo Marco e sentido atribuído à subtracção 
na T3. 

 
 

Representações  

 
Representação verbal 

(usada no enunciado do problema) 

Representação 
simbólica 
(usada na 
resolução) 

Sentido 
atribuído à 
subtracção 

 
 

situação 
inicial 

 

situação que 
implicou a 
operação 

situação final 

Daniel 
 

comprou 
 

 
comeu 

 
ficou 

Marco 
 

tem 
 

 
comeu / comeu 

 

 
ficou 

Usa algoritmo tirar 
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Tanto o Daniel como o Marco usaram representação verbal e simbólica. A 

primeira está presente no enunciado do problema e na resposta, enquanto que a 

segunda está presente no enunciado, na resolução e na resposta. O Daniel e o Marco 

escreveram simbolicamente as quantidades que eram os dados do problema. Contudo, 

no caso do enunciado do Marco, ele refere outros números que representa 

verbalmente e que não são dados do problema. 

Apesar do algoritmo ser prescindível quer num quer noutro problema, ambos 

os alunos recorrem a ele. Esta forma de representação do cálculo foi uma necessidade 

sentida quer pelo Daniel quer pelo Marco devido a terem optado por resolver o 

problema, apesar da resolução poder ser feita de diferentes formas. Este facto pode 

ser um indicador da forma como resolvem problemas. O cálculo, por envolver 

números inferiores a dez, era de fácil execução, o que leva a considerar que os 

algoritmos foram escritos mais como uma necessidade de representar o procedimento 

de cálculo do que como um auxiliar para o mesmo. 

Antes de enumerar as diferenças e as semelhanças entre os enunciados, as 

resoluções e as respostas dadas pelo Daniel e pelo Marco aos seus problemas, 

apresento um esquema comparativo da estrutura das suas actividades (figura 5.23). As 

imagens do enunciado da tarefa estão enquadradas em cada um dos enunciados na 

parte em que existe referência às quantidades (de peixes) representadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.23: Esquema comparativo das estruturas dos enunciados do Daniel e do Marco na T3 
coordenados com as imagens dadas e a operação envolvida no problema. 

Um menino tem 
um aquário com 6 
peixes. 

O seu gato um 
dia comeu 2 
peixes 

e no dia seguinte 
comeu 3  peixes. 

Com quantos peixes 
ficou o aquário? 

O Pedro comprou um 
aquário com quatro 
peixes 

e o raio do seu gato “Tareco” 
comeu três 

Com quantos peixes 
ficou o aquário do 
Pedro? 

Aditivo  Subtractivos  Resto 

    Aditivo Subtractivo  Resto 

         4             
         6                            - 2                   - 3                          =1 

 

en
un

ci
ad

o 

O aquário ficou com 
um peixe. 

 

en
un

ci
ad

o 

O aquário do Pedro 
ficou com 1 peixe. 

D
an

ie
l 

M
ar

co
 

 

re
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os
ta

 

 

re
sp

os
ta
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Os problemas do Daniel e do Marco têm mais semelhanças entre si do que 

diferenças. Da análise das respostas à T3 observaram-se algumas dessas semelhanças. 

(a) A estrutura do problema é idêntica em ambos os casos, pois ambos os alunos 

apresentam uma sequencialidade de acontecimentos que corresponde à ordem pela 

qual os dados são usados no cálculo; (b) tanto o problema do Daniel como o do 

Marco envolvem exclusivamente operações aritméticas; (c) nos dois problemas a 

operação envolvida é a subtracção, pois as imagens foram interpretadas como uma 

situação de subtracção, o que poderá ter sido sugerido pelos elementos da imagem: o 

gato e os peixes; (d) o sentido atribuído pelos alunos à subtracção é o de tirar, sendo 

tal facto evidente pelas palavras que ambos usaram e que sugerem o sentido de 

subtracção que tiveram em conta: “comeu” e “ficou”; (e) nos dois casos há o uso de 

linguagem verbal, simbólica e convencional; (f) nos enunciados, quer o Daniel quer o 

Marco, representam os dados com algarismos assim como as quantidades presentes 

nas respostas; (g) os dados apresentados são aqueles que são estritamente necessários; 

(h) os verbos usados nos enunciados e que sugerem as acções que implicam a 

operação aritmética só são diferentes na situação inicial do problema (“comprou” e 

“tem”) na apresentação do valor correspondente ao aditivo. Já na apresentação da 

situação que sugere a operação, ambos os alunos usaram o mesmo verbo (“comeu”); 

(i) Nas resoluções dos problemas são usados algoritmos; (j) Os dois problemas são 

compostos por apenas uma única pergunta e (k) o desenho do gato com o aquário é 

ilustrativo da situação final dos dois problemas (após a subtracção). 

Da mesma análise salienta-se um número inferior de diferenças. (a) O Daniel só 

se refere a quantidades que são dados do problema, o Marco refere-se a quantidades 

que são dados e a outras que não o são, distinguindo a forma de apresentação dos 

dados com algarismos e as outras quantidades por extenso; (b) o Daniel usa duas 

frases, enquanto que o Marco usa três; (c) o texto do Daniel sugere três momentos 

necessários ao problema, ao passo que o Marco cria quatro momentos em que dois 

deles implicam subtracções; (d) Há apenas um momento no problema do Daniel que 

reporta para a subtracção, ao passo que no do Marco há dois (o gato comeu peixes 

por duas vezes) e (e) a imagem do menino com o aquário com quatro peixes sugeriu 

leituras diferentes: o Daniel usou-a como ilustrativa da situação inicial (o número de 

peixes comparados), o Marco, como ilustração da situação intermédia do seu 

problema (número de peixes que restaram após a primeira subtracção). 
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5.3 - ST3 
 

Na ST3 os alunos resolveram o problema apresentado na tarefa T4. O 

enunciado da tarefa está escrito unicamente com palavras. A utilização exclusiva de 

palavras no enunciado foi intencional. Procurei que os alunos não se centrassem na 

representação em linguagem simbólica, mas sim na situação concreta apresentada a fim 

de raciocinarem e apresentarem a solução. 

O vocabulário utilizado no enunciado contém termos associados à Matemática, 

nomeadamente números como “trinta” e “duas”. A pergunta está relacionada com a 

operação subtracção, particularmente através das palavras “quantos” e “faltam”. 

 

5.3.1 – Objectivo, conteúdos programáticos e apresentação da T4 

 

O objectivo da tarefa consistiu em ler, interpretar e explicar uma possível 

resolução de um problema apresentado, recorrendo às formas de representação que 

considerassem mais convenientes. O conteúdo programático compreendido nesta 

tarefa é a divisão. A tarefa T4 (anexo 13) foi a seguinte: 

 

Presta atenção e explica como resolver esta situação. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.24: Enunciado da T4. 
 

5.3.2 – Descrição e análise das resoluções da T4 

 

5.3.2.1 – O Daniel 

A resposta do Daniel foi a seguinte: 
 
 

 

 

 

Tenho trinta rodas por 
fixar a automóveis. Duas 
delas já fixei. Quantos 
automóveis me faltam 
acabar? 
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Figura 5.25: Reposta do Daniel à T4. 

 

No início da resolução pode ler-se “R – Ao mecânico falta acabar 7 carros.”. Isto 

pode sugerir que fez os cálculos mentalmente, pois só após esta afirmação implica que 

tenha havido um raciocínio anterior. Ao longo de toda a sua explicação, o Daniel 

recorreu a representações simbólicas e verbais. Quando se referiu a quantidades, fê-lo 

tanto verbal como simbolicamente. Contudo, o uso destas formas de representação 

parece ter sido criterioso. O seguinte quadro contrapõe as representações usadas 

pelo Daniel no que toca às quantidades a que se refere ao longo da sua explicação. 

 

Quadro 5.4: Representações verbais e simbólicas usadas pelo Daniel na T4. 
 

Representação verbal 
(sinalizadas na figura 5.25 a tracejado) 

Representação simbólica 
(sinalizadas na figura 5.25 a traço contínuo) 

um carro 
quatro rodas 
duas rodas 

 
30 [rodas] 
4 [tábua do] 
28 [rodas] 
7 [carros] 
 

Quantidades não usadas nos cálculos Quantidades usadas nos cálculos 

 

Da observação do quadro verifica-se que os valores representados com 

algarismos são os que o Daniel usou nos seus cálculos e os que representou por 

palavras dizem respeito a quantidades que não estão directamente implicadas nos 

cálculos. 

No desenrolar do seu raciocínio justifica a sua solução, estabelecendo 

correspondência 1 carro  4 rodas. Desta forma, recorre à tabuada do 4. O seguinte 

excerto da sua resposta demonstra isso. 
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Um carro tem quatro rodas. 30 não está na tábua do 4, mas 28 está, quer 
dizer que não se pode pôr 30 rodas em carros sem nenhuma roda e ficarem 
todas com 4 rodas. 

 

É de salientar a forma como expressou o seu pensamento neste excerto da sua 

resposta. Explicita o seu raciocínio escrevendo as condições necessárias de modo a 

chegar a uma conclusão. Frisa muito bem a impossibilidade de, segundo as trinta rodas 

que considerou, não ser possível completar a sua colocação em automóveis sem 

nenhuma roda e todos ficarem com quatro. Termina a sua resposta com a sugestão de 

que o mecânico poderia colocar as duas rodas que sobravam numa mota, apesar de já 

estar expresso no enunciado que essas duas rodas já haviam sido colocadas num carro. 

Na figura 5.25 apresento o desenvolvimento do raciocínio do Daniel segundo a sua 

resposta escrita. Cada passo desse desenvolvimento está inscrito num rectângulo a 

tracejado, que se ilustra com excertos da resposta dada pelo Daniel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.26: Representação esquemática do desenvolvimento do raciocínio do Daniel na T4. 

Um carro tem 4 rodas. Apresenta um dado. 

30 não está na tábua do 4, 
Relaciona um outro 
dado (número total 
de rodas) com a 
tabuada do 4 
(número de rodas 
que um carro tem). 
 

 
mas 28 
está, 
 

Conclui e justifica 
resultado intermédio 
obtido. 

quer dizer que não 
se pode pôr 30 
rodas em carros 
sem nenhuma roda 
e ficarem todos 
com 4 rodas. 

 
 
Revela necessidade 
de utilização de 
todos os dados. 

As duas rodas que o mecânico já 
fixou devia fixá-las numa mota. 

Excertos da resposta Descrição do 
raciocínio 

e as 28 rodas restantes devia fixar 
em alguns carros porque isso se 
pode. 

Chega a resultado 
intermédio 

Descrição do 
raciocínio 
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Pela observação da figura 5.26 verifica-se que o raciocínio do Daniel tem 

encadeamento lógico. Ele começou por apresentar os dados do problema e 

relacionou-os com outros conhecimentos (a tabuada), justificando, assim, a solução 

que apresentou.  

No enunciado do problema refiro que das 30 rodas iniciais, duas já estavam 

fixadas, subentendendo-se que seria num automóvel, pois nada estava indicado que as 

rodas fossem diferentes entre si. Contudo, o Daniel apresentou a sugestão de elas 

serem colocadas numa mota. Ao dar esta sugestão, não teve presente a questão de tal 

não ser possível, pois os veículos em questão têm rodas diferentes. Deste modo, o 

Daniel revelou preocupar-se em que todas as rodas tenham de completar os veículos 

em que são colocadas. 

 

5.3.2.2. –  O Marco 

Quanto ao Marco, a sua resposta foi a que se apresenta na figura abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Resposta do Marco à T4.29 

 

                                                
29 Transcrição da resposta do Marco: “O mecânico tem 30 rodas e já fixou 2 rodas. Assim o mecânico fica com 28 rodas e faltam-lhe 
acabar 7 automóveis.” 
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O Marco foi claro na exposição do seu raciocínio, tendo recorrido às 

representações convencional, verbal, simbólica e icónica, sendo esta a ordem pela qual 

aparecem na sua resolução. No enunciado era pedido que explicassem como chegaram 

à solução. No entanto, e apesar de dar a resposta correcta, o Marco não explicou por 

que é que a resposta é aquela que apresentou. 

Pela observação da figura 5.27 verifica-se que o Marco começou por 

representar o cálculo da subtracção das duas rodas que já tinham sido fixadas às trinta 

inicias. Ao lado deste algoritmo, nota-se que apagou o primeiro algoritmo da divisão e 

que está assinalado a tracejado na figura 5.27, tendo procedido à sua correcção. O 

algoritmo que apagou era a divisão de 28 por 7, o que só poderia ter feito quando 

tivesse o valor 7 apurado. Este facto, sugere que o Marco já tinha efectuado 

mentalmente os reagrupamentos das 28 rodas e obtido o número de carros. Este 

equívoco pode ter ocorrido pelo facto da multiplicação ser comutativa. Ao ter 

calculado que 28 é múltiplo de 4 (7×), colocou o 7 como divisor, e ao ter constatado 

que o quociente representava o número de rodas por cada carro (4) e não o número 

de carros em que faltava colocar o total de 28 rodas, pode ter-se apercebido de que 

tinha procedido de forma errada e corrigiu a operação. Este seu engano só deve ter 

sido detectado no momento anterior a ter iniciado a representação icónica, pois há 

palavras apagadas e reescritas, como se pode verificar pela figura 5.27. Este facto pode 

indiciar que durante o momento de escrita verbal, houve reflexão sobre a resposta. 

Esta reflexão permitiu constatar um engano, o que implicou a correcção do algoritmo 

e de parte da resposta verbal. 

Seguidamente à representação convencional, o Marco redigiu uma explicação 

dessa mesma representação. Para tal recorreu à representação verbal e à simbólica. 

Inicia a sua resposta fazendo uma ligação com o enunciado, o que revela atenção ao 

que é pedido. Na continuação da sua resposta escreve “Assim o mecânico fica com 28 

rodas…”, correspondendo à subtracção de 2 a 30, que já estava subentendida na 

questão apresentada no enunciado (“Duas delas já fixei.”). Termina a sua resposta 

verbal com “faltam-lhe acabar 7 automóveis”, a única solução do problema. 

O Marco finalizou a sua resposta reforçando-a com uma representação icónica 

em que desenhou círculos correspondentes a rodas. Estas estão agrupadas em grupos 

de 4 elementos cada, representando os carros aos quais foram fixadas as rodas. 
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30 
 -2 
28 

 
 
Representa os 
cálculos  

O mecânico tem 30 rodas e já fixou 2 
rodas. 

Apresenta os dados 

Assim o mecânico fixou 28 rodas Apresenta o 
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Na figura 5.28 apresenta-se o desenvolvimento do raciocínio do Marco, à luz da 

sua resposta escrita. 
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Figura 5.28: Esquematização do desenvolvimento da resolução do Marco à T4. 

 

Da observação da figura, verifica-se que o Marco recorreu a diversas formas de 

representação. Todavia, o recurso à representação icónica não parece ter sido 

relevante. No fim da sua resposta verbal, que está antes da resposta com 

representações icónicas, pode ler-se “faltam-lhe acabar 7 automóveis”, o que indica que 

o Marco já tinha chegado a uma conclusão. Assim, a escrita icónica parece ter 

funcionado como uma confirmação ou reforço da sua solução por proximidade à 

imagem dos carros, mais do que como um auxiliar no raciocínio. 
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Tendo em atenção as diferentes representações usadas pelo Marco, pode 

estabelecer-se uma relação entre elas. Na figura 5.29 faço a correspondência entre 

essas diferentes formas de representação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.29: Esquematização das relações entre as representações usadas pelo Marco na T4. 

 

As relações estabelecidas entres as diferentes representações do Marco que 

estão na figura 5.29 parecem apontar para a intenção de esgotar as formas de 

expressar o seu raciocínio. Contudo, ele só efectuou dois procedimentos: uma 

subtracção e uma divisão. Pela análise da resposta do Marco, parece ter havido da sua 

parte uma preocupação mais a nível de forma do que propriamente de conteúdo. Ou 

seja, o Marco apresenta uma resolução em que é bem evidente o uso estanque das 

diferentes representações (primeiro a convencional, depois a verbal e simbólica e por 

último a icónica). Esta apresentação parece não corresponder a uma sequencialidade 

do desenvolvimento do raciocínio, pois as diferentes representações referem-se aos 

mesmos raciocínios e procedimentos, conforme a figura 5.29. 

Quanto às quantidades a que o Marco se refere, estas foram sempre escritas 

com algarismos, conforme está no quadro 5.5.que seguidamente se apresenta. 
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Quadro 5.5: Representações que o Marco usou para as quantidades que refere na sua resposta à T4. 
 

Representação verbal Representação simbólica 

2 [rodas] 
7 [carros] 
28 [rodas] 
30 [rodas] 

(não representou quantidades verbalmente) 

Quantidades usadas nos cálculos 

 

Estas quantidades são as que usou nos algoritmos que escreveu logo no início. 

Como se pode observar, o Marco teve a preocupação em representar de diferentes 

formas o raciocínio que seguiu para obter a resposta. Porém, não explicou por que 

razão a solução que apresentou é a correcta, e era isso que era pedido no enunciado. 

 

5.3.3 – Síntese 

 

O Daniel usou representação verbal e simbólica, enquanto que o Marco, para 

além destas, utilizou também a convencional e a icónica. O Daniel foi mais claro na sua 

explicação da resolução. Pretendia-se, portanto, que os alunos para além da resolução 

e da resposta, explicassem a forma que usaram para a resolução. Apenas o Daniel 

atingiu este objectivo, apesar dos dois alunos terem chegado à solução do problema. 

Comparando as formas como os alunos se expressaram, o Daniel foi mais claro na 

exposição/explicação do seu raciocínio. Apesar do Marco ter respondido 

correctamente à questão, ele limita-se simplesmente a dar a resposta, apesar de ter 

sido pedido que a justificasse. Tanto ele como o Daniel efectuam os mesmos 

procedimentos: uma subtracção e uma divisão. Mas, enquanto que o Marco fica só pela 

resolução propriamente dita, o Daniel evidencia o recurso a conhecimentos e a 

conceitos aos quais recorreu para resolver o problema (“30 não está na tábua do 4”). 

Quando ele escreveu “Um carro tem 4 rodas”, “30 não está na tábua do 4” explicou o 

seu raciocínio recorrendo a conhecimento matemático. Soube adequar explicitamente 

a evocação desse conhecimento, explicando a sua conclusão: “quer dizer que não se 

pode pôr 30 rodas em carros sem nenhuma roda e ficarem todos com 4 rodas”. Fazendo 

uma comparação das expressões dos dois alunos, parece ter havido, por parte do 

Daniel, um recurso consciente a outros conhecimentos e conceitos da Matemática, ao 

passo que o Marco limitou-se a usá-los. Pode afirmar-se que o Daniel foi mais 

pormenorizado na exposição do seu raciocínio. 
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Quando o Marco se refere a quantidades, fá-lo exclusivamente de forma 

simbólica, mas o Daniel representa-as simbólica e verbalmente. Esta diferença de 

representação feita pelo Daniel parece fundamentar-se no uso das quantidades nos 

cálculos (30 [rodas], 4 [rodas], 28 [rodas]) ou não (um [carro], quatro [rodas], duas 

[rodas]), conforme assinalado na figura 5.25. 

No quadro 5.6 estabelece-se a comparação entre as concretizações das 

diferentes formas de resposta de cada aluno. 

 

Quadro 5.6: Tipos de representação usados pelo Daniel e pelo Marco na T4. 
 

Representações 

 Linguagem 
verbal 

Linguagem 
simbólica 

Linguagem 
convencional 

Linguagem 
icónica 

Daniel 
Frases em que 

expressa e explica 
o seu raciocínio 

As quantidades 
usadas nos cálculos (não usou) (não usou) 

Marco 
Frases em que 
expressa o seu 

raciocínio 

As quantidades 
usadas nos cálculos 

contas de pé da 
subtracção e da 

divisão 

rodas agrupadas 
em grupos de 4 
que simbolizam 

carros 

 

Como mostra o quadro 5.6, o Daniel usou linguagem verbal para explicar a sua 

resposta, enquanto que o Marco apenas a usou para a expressar. O Marco, 

contrariamente, usou também as representações convencionais e icónicas, parecendo 

ter funcionado mais como um reforço da resposta já dada em linguagem verbal e 

simbólica do que uma ajuda efectiva para chegar a um resultado final. 

 

5.4 - ST 4 
 

A ST4 (anexo 14) foi composta por duas tarefas: a T5 e a T6. Nestas tarefas 

era pedido aos alunos que, para além das respostas às perguntas, as justificassem. Por 

meio da justificação, os alunos expressaram a sua compreensão do problema e razão 

por que estava correcta a sua resposta. 

 

5.4.1 –  Objectivo, conteúdos programáticos e apresentação da T5 

 

Esta tarefa, envolvendo o conceito de valor posicional na escrita de numerais 

no sistema de numeração decimal, consistiu na ordenação de quatro algarismos de 
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forma a obter uma representação do menor número possível. Para além disso, os 

alunos tinham de justificar a sua resposta. 

O enunciado era composto por duas perguntas: uma em que pedi a resposta ao 

problema, e outra em que tinham de a justificar. As representações que usei foram a 

verbal e a simbólica. Esta última concretizou-se nos algarismos que tinham de ser 

ordenados. O espaço atribuído para a resposta consistiu em linhas, por se considerar 

que seria a forma mais apropriada. Do enunciado da tarefa fazia igualmente parte uma 

imagem ilustrativa da situação. Na figura seguinte apresenta-se o enunciado da T530. 

 

Qual é o menor número que consegues escrever usando uma única vez cada um dos                        

                            algarismos 5, 3, 1, 7? Porque é que é esse o número e não outro? 

 
 

 

 
 

 

Figura 5.30: Enunciado da T5. 

 

5.4.2  –  Descrição e análise das resoluções da T5 

 

5.4.2.1 – O Daniel 

O Daniel escreveu a solução correcta à pergunta inicial. Quanto à justificação, 

ela é clara e revela encadeamento lógico de raciocínio. Para além disso a forma como a 

redigiu indicia que houve compreensão na resolução do problema. A figura 5.31 

representa a resposta dada pelo Daniel. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.31: Resposta do Daniel à T5. 

                                                

30 Tarefa adaptada do TIMSS – Mathematics Items for the Primary School Years: Released Set for Population 1 (Third and Fourth 
Grade), 1995, p.63 (no original foram usados outros algarismo). Categoria: “whole numbers”, “performance expectation: problems 
solving” cuja percentagem média internacional dos estudantes que responderam correctamente foi de 43% no escalão “upper 
grade” (4º ano) e de 29%, no “lower grade” (3º ano), em que o “international índex” era de 614. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



capítulo 5 – As Tarefas e os Resultados 

 

 109 

Como se pode observar na figura, ele fez uma ligação, com uma seta, desde o 

número 1357 escrito no topo da sua resposta, assinalado a tracejado, até ao mesmo 

número escrito no final, assinalado a traço contínuo. Como o número é o mesmo, 

apenas com a diferença de no caso em que está no fim da resposta as ordens estarem 

marcadas, encarei que a disposição pela qual a resposta está apresentada corresponde 

à ordem pela qual foi redigida. Este esclarecimento tem pertinência para saber se o 

Daniel chegou à solução antes ou depois da justificação, e parece ter sido antes. Na 

figura 5.32 esquematizei a estrutura da resposta escrita do Daniel. Nos rectângulos a 

traço contínuo encontram-se excertos das respostas entre aspas e nos rectângulos a 

traço descontínuo estão assinalados os passos que o Daniel tomou na sua justificação e 

a descrição do raciocínio expresso na resposta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.32: Desenvolvimento do raciocínio do Daniel na T5. 

 

Pode considerar-se que a resposta do Daniel está estruturada em duas partes: 

uma em que dá a resposta à primeira questão e outra em que justifica a solução que 

apresentou. Para a solução, ele só escreveu “1357”. Na justificação, explica o seu 

pensamento em quatro pontos. Os três primeiros correspondem aos números que 

adicionados compõem o menor número possível. Para isso, o Daniel recorreu ao uso 

de zeros. O procedimento que tomou e que se repete nos três passos iniciais da sua 

justificação consistiu em colocar os algarismos, um a um, na maior ordem, desde a das 

“Porque, de 1000, 5000, 3000 e 7000”  “(1000) 
é o mais pequeno (…)” 

 
 
 

Selecciona o menor 
número, um a um. 
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dá este resultado” 

Reforça a solução 
apresentada no início, mas 
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pequeno (…)” 
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unidades de milhar até à das dezenas. Recorreu a zeros para poder usar os algarismos 

dados na ordem em que lhe era permitido concluir qual o menor número que 

conseguia escrever. Este procedimento foi sendo repetido enquanto foi necessário 

fazer eliminações, como foi com os algarismos 1, 3 e 5. O 7 foi o restante. Concluiu, 

assim, qual era o menor número possível de escrever de acordo com as condições 

apresentadas. 

No quarto passo da sua justificação, marcou por cima de cada algarismo a 

ordem respectiva, o que estabelece uma continuidade com a selecção que fez nos três 

primeiros passos da justificação da sua resposta. Além disso, ligou com uma seta o 

número que obteve ao que apresentou inicialmente, o que reforça a ligação da 

justificação com a solução que apresentou. 

O Daniel usou representações simbólicas quando escreveu os números (1, 3, 5, 

7) e identificou as ordens dos algarismos (MCDU, representando, respectivamente, a 

ordem das unidades de milhar, das centenas, das dezenas e das unidades)), e 

representações verbais na construção do texto que integra todas estas 

representações. O uso de algarismos neste exercício é quase incontornável, na medida 

em que são apresentados algarismos no enunciado sugerindo indirectamente este tipo 

de representação para a resposta. 

O Daniel recorreu igualmente à representação verbal para representar o 

conceito “menor que”, embora ele o tenha feito escrevendo “mais pequeno”.  

 

5.4.2.2. – O Marco 

A resposta do Marco está na figura 5.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33: Resposta do Marco à T5. 
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O Marco deu a sua resposta de acordo com a ordem das perguntas do 

enunciado. Foi claro na sua expressão, tendo desta forma revelado compreensão dos 

conteúdos abordados. Para melhor se compreender, apresenta-se, seguidamente, um 

esquema em que está estruturado o desenvolvimento do raciocínio do Marco. Os 

textos dentro dos rectângulos seguiram o mesmo critério dos do esquema da resposta 

do Daniel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.34: Desenvolvimento do raciocínio do Marco na T5. 

 

O Marco começou por apresentar a solução do problema. De seguida, 

seleccionou os algarismos um a um e por fim explicou a disposição dos algarismos no 

número final. Quando apresentou a solução do problema, o Marco teve o cuidado de 

iniciar a resposta com a apresentação dos dados. Redigiu uma resposta completa, que 

tem sentido independentemente da leitura da pergunta que lhe corresponde. 

Seguidamente, apresenta a sua justificação da resposta. Nesta pode-se distinguir 

quatro passos, correspondendo cada um deles à selecção de um algarismo e um quinto 

passo em que explica a ordenação desses algarismos seleccionados. O procedimento 

que se repete desde o primeiro ao quarto passo consistiu na escolha do algarismo mais 

pequeno dentre os que ainda não tinham sido seleccionados, ou seja, desde o menor 

“o 1 fica em primeiro, o 3 é o segundo, o 5 é 
o terceiro e o 7 é o último” 
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um a um. 
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1º 

“O menor número que se consegue fazer com 
o 5, o 3, o 1 e o 7 é o 1357” 
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algarismos que seleccionou, no 
sentido da leitura. 
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até ao maior. Esta sequência de apresentação corresponde à ordem em que cada um 

desses algarismos se posiciona desde a das unidades de milhar até à das unidades. O 

mesmo é dizer que corresponde ao sentido da leitura e da escrita. 

No passo final, o Marco explica a ordem pela qual cada algarismo surge no 

número final. Toda a justificação do Marco é um texto em que há representações 

simbólicas e verbais. Quando se refere aos algarismos, o Marco utiliza estas duas 

formas de representação. Porém, parece haver um critério na escolha em representar 

um determinado algarismo duma determinada forma num determinado momento. O 

quadro 5.7 ajuda nessa análise. 

 

Quadro 5.7: Representações verbais e simbólicas usadas pelo Marco na T531 
 

Representação verbal 
(dos algarismos que vão sendo 

seleccionados) 
 

Representação simbólica 
( dos algarismos que não vão sendo 

seleccionados) 
um 

(corrigiu, tinha escrito “1”) 
3, 5, 7 

três 5, 7 

cinco 7 

sete 

 
(comparando com) 

(o restante) 

 

Pela observação do quadro, pode constatar-se que os algarismos que vão sendo 

seleccionados por corresponderem ao critério “ser menor” são aqueles que estão 

escritos por extenso. Os algarismos que não vão sendo seleccionados estão escritos 

sob a forma de algarismos. Isto pode, eventualmente, ficar a dever-se ao facto de já 

estarem escritos sob a forma de algarismos no início da sua resposta, ou, 

simplesmente, de ser uma forma de distinguir os algarismos que vão sendo 

seleccionados dos que não vão. O Marco usa os numerais cardinais escritos por 

extenso – “primeiro”, “segundo” e “terceiro” – quando expõe a ordem pela qual cada 

algarismo surge no menor número possível de se escrever. Isto parece indiciar que a 

escrita de números por extenso e por algarismos não é feita aleatoriamente. 

No fim, usa o critério inverso e dado ter de escrever o numeral com 

algarismos pela ordem que referiu, escreve os próprios algarismos em vez da sua 

leitura. 

 

                                                
31 Ver sinalizações feitas na imagem da resposta do Marco à T5 (figura 5.34). 
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5.4.3 – Síntese 

 

Tanto o Daniel como o Marco expressaram-se de forma clara e com 

encadeamento de argumentação. As justificações desenvolveram-se de formas 

semelhantes. O Daniel usou os algarismos dados sequencialmente desde a ordem de 

grandeza dos milhares até à das unidades, enquanto que o Marco selecciona os 

algarismos do menor ao maior, mas não fala em ordens do número. Na parte final da 

justificação, o Daniel apresentou o número e o Marco explicou a ordem por que 

aparecem os algarismos no número. 

No que toca ao rigor matemático no uso do vocabulário mais adequado, tanto 

o Daniel como o Marco escreveram “o mais pequeno” em vez de “o menor”, como 

sugere o enunciado apesar de o Marco usar este termo no início da resposta. 

No seguinte quadro resumi as representações usadas nas respostas de cada um 

dos alunos. 

 

Quadro 5.8: Comparação das representações usadas pelo Daniel e pelo Marco na T5. 
 

 
Representação 

Daniel Verbal 
Simbólica (dos algarismos dados) 

Marco Verbal (dos algarismos dados) 
Simbólica (dos algarismos dados) 

 

Ambos os alunos usaram as representações verbais e simbólicas. O Daniel 

referiu-se aos algarismos que compõem o numeral final unicamente sob a forma 

simbólica, enquanto que o Marco usou as duas formas de representação. Pela análise 

da sua resposta do Marco, esta distinção no uso das representações parece ter sido 

criteriosa. 

 

5.4.4 – Objectivo, conteúdos programáticos e apresentação da T6 

 

Na T6 os alunos tiveram de observar uma sequência de figuras geométricas e, 

por analogia, verificar qual de quatro sequências dadas respeitava o mesmo padrão de 

ordenação. Por fim, tiveram de justificar a sua escolha como forma de complemento 
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revelador da compreensão do que era pedido. A esta tarefa não corresponde nenhum 

conteúdo programático em especial. Envolve pensamento algébrico e no CNEB apenas 

se definem aspectos da competência para este bloco temático para os 2º e 3º ciclos do 

ensino básico. 

No enunciado desta última tarefa utilizei representações icónicas e verbais. Os 

alunos tinham de escrever as suas respostas nas linhas apresentadas. 

Na figura 5.35 apresenta-se o enunciado da T632. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Justifica a tua resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Figura 5.35: Enunciado da T633. 

 

5.4.5 – Descrição e análise das resoluções da T6 

 

5.4.5.1 – O Daniel 

O Daniel seleccionou a opção correcta. Na justificação da sua resposta usou 

representação icónica, verbal, simbólica e convencional. Na figura 5.36 está a sua 

resposta. 
                                                

32 Retirada do TIMSS, 1995, Mathematics Items for the Primary School Years: Released Set for Population 1 (Third and Fourth 
Grade), p. 32, da categoria “patterns, relations and fractions: performance expectation knowing” e cujas percentagens de 
respostas correctas foi de 72% no “upper grade” e de 61% no “lower grade” em que o “international difficulty index” é de 488.   

33 Retirado do “TIMSS ”, 1995, Mathematics Items for the Primary School Years: Released Set for Population 1 (Third and Fourth 
Grade), p. 32, da categoria “patterns, relations and fractions: performance expectation knowing” e cujas percentagens de 
respostas correctas foi de 72% no “upper grade” e de 61% no “lower grade” em que o “international difficulty index” é de 488.  

Qual das seguintes sequências, está arranjada com a mesma 
lógica? 

Estas formas estão arrumadas de acordo com uma lógica. 
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Figura 5.36: Respostas do Daniel à T6. 
 

O Daniel recorreu a uma forma de justificar a sua resposta inspirada no 

algoritmo da subtracção. A figura seguinte aclara melhor o procedimento do aluno. 

Nos rectângulos a traço contínuo encontram-se os excertos da resposta, nos a 

tracejado, a descrição dos passos do procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.37: Descrição do procedimento do Daniel na justificação da resposta à T6. 

 

Excertos da resposta Passos do procedimento 

 
 
 

Interpreta a diferença entre as 
sequências. 

Reescreve a sequência dada 
que transformou em linguagem 
simbólica. 

Transforma-a em linguagem 
simbólica (usando algarismos). 

Escreve a sua resposta 
(sequência que seleccionou). 

Transforma-a em linguagem 
simbólica (usando algarismos). 

Escreve o dado (sequência 
dada). 
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O aluno justificou a sua resposta por meio de algarismos, apesar de estes não 

fazerem parte do enunciado, nem de ser necessários à resolução do problema. O 

Daniel encontrou uma forma de os usar recorrendo ao algoritmo da subtracção. 

Como se pode observar na figura anterior, o Daniel transformou a sequência inicial e a 

que seleccionou em sequências de algarismos, representando cada numeral o número 

de vezes que cada figura surge na sequência (//11/22/33). 

Assim, conseguiu ter as sequências representadas de forma numérica (simbólica) e usar 

esta representação num algoritmo. É de notar o cuidado que o Daniel teve na escolha 

da operação que usou: a subtracção. Obteve o resultado “000000”, e em seguida 

escreveu “que dá 0”. Adianta ainda que esse resultado “significa que ambas são iguais”, 

interpretando o resultado da subtracção como correspondendo a uma diferença nula, 

isto é, que as sequências têm o mesmo padrão. O uso de algarismos foi como um 

meio, não como um fim. Os algarismos serviram para serem usados num algoritmo e 

poder mediar, através deste, a sua explicação com uma outra linguagem que não a 

icónica (sequências do enunciado) que, possivelmente considerando mais fácil a 

interpretação, serviria para explicitar por escrito a sua explicação e compreensão da 

escolha da sequência C como resposta. 

 

5.4.5.2 – O Marco 

O Marco usou exclusivamente representação verbal na sua resposta, como se 

pode verificar através da figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.38: Resposta do Marco à T6. 

 

Na sua resposta começou por referir a sequência inicial escrevendo “Porque na 

sequência de cima (…)”. Seguidamente, descreve essa mesma sequência indicando as 
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figuras que a compõem e o número de vezes que cada uma delas surge na sequência. 

Termina a resposta estabelecendo a comparação entre as sequências afirmando “ (…) 

e na sequência C é a mesma coisa.” Na figura 5.39 apresenta-se uma descrição dos 

procedimentos que o Daniel tomou na sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.39: Descrição do procedimento do Marco na justificação da resposta à T6. 

 

Esta divisão da resposta em diferentes partes possibilita verificar mais ao 

pormenor o raciocínio seguido pelo Marco. Em primeiro lugar, ele começa por 

apresentar a sequência-solução. Seguidamente, justifica a sua opção começando por 

fazer uma descrição da sequência dada. Termina a sua resposta estabelecendo uma 

ligação entre as duas sequências afirmando “ (…) é a mesma coisa”. Desta forma, o 

Marco, apesar de justificar a sua resposta, não estabelece uma comparação explícita 

entre as sequências, descreve a sequência e no fim apenas diz que são iguais. 

 

5.4.6 – Síntese 

 

As representações que usaram foram diferentes e as justificações das escolhas 

que implicavam uma comparação entre a sequência dada e a que escolhida, foi mais 

evidenciada pelo Daniel, que recorreu a diferentes representações, do que pelo Marco, 

Excertos da resposta Passos do procedimento 

 
 
 

Conclui a sua resposta. 

 
 
 

Justifica a sua escolha. 

Escreve a sua solução. 

(…) e na sequência C é a mesma coisa. 

(…) e depois há três círculos e três triângulos (…) 

(…) depois dois círculos e dois triângulos (…) 

Porque na figura de cima há um círculo e um 
triângulo (…) 

É a sequência C. 
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que só usou a representação verbal. No quadro 5.9 estabeleço uma comparação entre 

as respostas dos alunos. 

 

 Quadro 5.9: Comparação entre as respostas do Daniel e do Marco à T6. 
 

 Daniel Marco 

So
lu

çã
o 

 

 

[circundou a letra C que identifica a sequência] 
 

“É a sequência C.” 

 

“Porque a lógica (…)” 
 

 

“Porque na sequência de cima 
(…)” 

 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

 

[algoritmo] 

 
“(…) primeiro há um triângulo 

depois dois círculos e dois 
triângulos e depois há três 

círculos e três triângulos (…)” 
 

Ju
st

ifi
ca

çã
o 

C
on

cl
us

ão
 

 
“(…) que dá 0 significa que ambas são iguais.” 

 

 

“(…) e na sequência C é a 
mesma coisa.” 

 

 

O Daniel e o Marco justificaram as suas respostas passo-a-passo, embora de 

formas diferentes. O Daniel estabeleceu uma comparação entre as duas sequências por 

meio de representação convencional (algoritmo) e concluiu que as sequências têm o 

mesmo padrão. O Marco descreveu a sequência inicial (“primeiro há um triângulo depois 

dois círculos e dois triângulos e depois há três círculos e três triângulos”) sem fazer uma 

comparação evidente entre a sequência inicial e a que escolheu como resposta, 

escrevendo apenas e “na sequência C é a mesma coisa.” 

 

5.5 – Análise comparativa 
 

Nesta síntese global, faço uma recapitulação dos pontos mais relevantes da 

análise das seis tarefas.  
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O Marco fez mais uso de texto (em quatro das cinco tarefas) e o Daniel usou a 

forma de texto nas suas respostas em três das seis tarefas. Em duas das três tarefas em 

que o Daniel usou representações convencionais, fê-lo de uma forma complementar e 

sistematizadora da justificação da sua resposta. Já a resposta do Marco na T4 com 

representações icónica e convencionais associadas a verbais, parece ser só um reforço 

ilustrativo da solução, na medida em que se não as tivesse usado a sua resposta estaria 

certa e completa. O mesmo sucedeu na T1 (no fim da sua resposta exemplifica a sua 

explicação com uma soma [1+2=3 e 2+2=4]). O Daniel, na T5, ao ter usado 

representações verbais e simbólicas, explicitou o seu raciocínio, enquanto que o Marco 

ao associar representações icónicas e convencionais apresentou uma justificação 

menos explícita. Tal facto, tem a ver com as características das próprias 

representações usadas, ou seja, elas carecem duma leitura interpretativa, na medida em 

que são ideográficas (as convencionais) e de leitura mais ambígua ou variável (as 

icónicas). 

Na T6, o Daniel empregou representações verbais, simbólicas e convencionais, 

sendo estas últimas de uma forma criativa ao usar um algoritmo da subtracção para 

provar que não existia diferença entre duas sequências de figuras geométricas quanto 

ao seu critério de organização. Completou o seu raciocínio escrevendo uma resposta 

verbal em que usou o resultado da operação que fez. Por seu lado, o Marco, apesar de 

só ter usado representações verbais não conseguiu ser tão claro na explicação. 

De uma forma geral, o Marco revelou-se mais sucinto e objectivo nas suas 

respostas, havendo apenas uma excepção a fazer na T3 em que cria um enunciado dum 

problema que implica duas subtracções. Como já se salientou, ele demonstrou 

preferência pelo uso de representações verbais e limita-se a escrever o estritamente 

necessário, ou seja, não escreve ideias ou dados desnecessários. Por outro lado, o 

Daniel sempre que escreveu representações convencionais fê-lo correcta e até 

criativamente (como é exemplo o algoritmo que usou na T6). Quando usa linguagem 

verbal, também o faz correctamente, mas acaba muitas vezes a incluir na sua resposta 

aspectos secundários ou até mesmo desnecessários. Exemplos disso são, na T1, uma 

forma de decomposição do número 2 que nada tem a ver com a lei de formação que 

havia definido anteriormente; na T2, uma justificação emotiva que implicou a operação 

(“e teve pena por o Miguel não ter nenhum”) e, na T3, uma frase “e o raio do seu gato 

‘Tareco’”. Desta forma de escrita pode depreender-se que o Daniel poderá ter tido o 
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intuito de dar um ritmo narrativo aos seus enunciados, o que sai um pouco da norma 

dos enunciados dos problemas. Pode, assim, dizer-se que o Daniel nas suas resoluções 

fez maior uso de representações verbais comparativamente com outras, mas no 

entanto, sempre que usa outras dessas formas, como é o caso da convencional, ele fá- 

-lo de forma pertinente e adequada, o que reflecte um amadurecimento do 

conhecimento do uso e da aplicação deste tipo de representação. 

O Marco, por seu lado, já revelou maior à-vontade no uso de representações 

verbais. Quando usou outras formas representação nem sempre o fez de uma forma 

tão pertinente quanto o Daniel (caso da T4). Nas resoluções de quatro das seis 

tarefas, usou exclusivamente o texto como forma de expressão, o que demonstra 

alguma preferência por este estilo de respostas. Como atrás se referiu quando o 

Marco utilizou conjuntamente representações verbais com outras formas de 

representação, não o fez muito adequadamente, o que poderá revelar algumas 

dificuldades em usar esta forma de expressão. 

Desta análise constata-se que os alunos-participantes deste estudo empregaram 

diferentes representações nas suas resoluções por diferentes razões. As 

representações verbais e o conteúdo dessas representações (correcção ortográfica e 

adequação lexical, por exemplo) reflectem a facilidade que os alunos têm em usar este 

tipo de escrita. 

Quanto às relações e operações estas estiveram mais evidentemente implicadas 

nas tarefas T2 e T3. Na primeira por ser necessário interpretar um algoritmo duma 

subtracção e na segunda por envolver uma operação que teria de decorrer dum 

enunciado a partir da leitura de imagens. A operação a que ambos os alunos 

recorreram foi a subtracção, o que poderá ter ficado a dever-se ao facto de as imagens 

representarem peixes e um gato. Tanto o Daniel como o Marco atribuíram o sentido 

de tirar às subtracções das duas tarefas. Na segunda, era pedido somente que fosse 

criado um enunciado dum problema, mas ambos os alunos também o resolveram. Os 

valores envolvidos na subtracção eram inferiores à dezena, o que facilitou o cálculo 

mental. Ou seja, o registo da conta em pé era desnecessário. Contudo, os alunos 

utilizaram esta forma convencional de registo do cálculo. Este facto pode ter ficado a 

dever-se a uma analogia com a T2 em que havia um algoritmo, ou então ao facto de 

ser habitual usarem os algoritmos das operações nas resoluções dos problemas 

independentemente dos valores envolvidos. Isto poderá ter a ver com a concepção 



capítulo 5 – As Tarefas e os Resultados 

 

 121 

acerca do registo matemático (Lee, 2006 e Pimm, 1987), que terá de ser feito de 

forma convencional. Assim, pelo cálculo envolvido no problema que apresentaram 

fazer-se mentalmente sem dificuldade, o algoritmo parece ter funcionado mais como 

uma forma de registar um procedimento de cálculo (já feito mentalmente) do que 

como um meio de auxílio de cálculo, como aliás é sugerido pelo Programa oficial do 

1ºCEB. 

Nas tarefas T1, T4 e T5 as relações e as operações entre os números estão 

mais subliminares pelo facto de não estar expressa a necessidade de efectuar cálculos. 

Esta necessidade decorreu da interpretação feita pelos alunos dos enunciados das 

tarefas. Na T1, em que os alunos tiveram de descobrir e descrever uma possível lei de 

formação da numeração do povo Gumulgal, as operações funcionaram como um 

recurso para a justificação duma lei que se pretendia que descobrissem. Nesta tarefa, 

nenhum dos alunos escreveu representações convencionais (conta de pé). Escreveram 

as suas respostas em forma de texto do qual faziam parte representações 

essencialmente verbais complementadas com simbólicas. 

No enunciado da T4, foram usadas única e intencionalmente representações 

verbais para que os alunos não centrassem a atenção nos algarismos, na medida em 

que estes se distinguem graficamente das palavras. A representação das quantidades 

por extenso implicou uma leitura atenta do enunciado. Nesta tarefa, só o Marco usou 

representações convencionais (algoritmo da subtracção e da divisão), ao passo que o 

Daniel usou representações verbais e simbólicas. Apesar do Marco ter usado uma 

maior diversidade de representações, esse facto não correspondeu a uma resposta 

melhor, ou seja, mais clara e completa. O Daniel com as representações que usou foi 

mais explícito na exposição do seu raciocínio e foi justificando-o à medida que o 

descrevia. 

Na T6, o recurso a operações era perfeitamente prescindível, pois o que era 

pedido era que se justificasse a semelhança de padrão entre duas sequências de figuras 

geométricas. Apesar disso, o Daniel empregou um algoritmo da subtracção para 

aclarar o seu raciocínio e comprovar a analogia entre as duas sequências. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DO CNEB NO QUE CONCERNE À MATEMÁTICA 

E À LÍNGUA PORTUGUESA 

Introdução 
 

Em 2001, foi publicado o Decreto-Lei 6/2001 onde pela primeira vez, em 

documentos oficiais do Ministério da Educação, se fala de competências. Este diploma 

surgiu após a execução dum documento de reflexão participada sobre os currículos do 

ensino básico. Surgiu com a “necessidade de proceder a uma reorganização do 

currículo do ensino básico, no sentido de reforçar a articulação entre os três ciclos 

que o compõem.” (CNEB, p.258) O Decreto-Lei 6/2001, que regulamenta a 

reorganização curricular, trouxe algumas novidades, tais como o uso do termo 

competência, a institucionalização dos Projectos Curriculares de Turma e de Escola; 

uma nova concepção de currículo, mais aberta e abrangente; a inclusão de três novas 

áreas curriculares não-disciplinares (estudo acompanhado, área projecto e formação 

cívica); a inclusão da obrigatoriedade do ensino experimental das ciências; o destaque 

ao aprofundamento da aprendizagem das línguas modernas; a inclusão do 

desenvolvimento da educação artística e da educação para a cidadania e o reforço do 

currículo central nos domínios da língua materna e da matemática. O CNEB veio 

constituir “o elemento central do cumprimento dessa orientação” (DEB, p.3). 

Ainda em 2001, foi publicado o CNEB. Nele definem-se as competências gerais 

do ensino básico e, constituindo a grande parte do documento, as competências 

específicas por disciplina (Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras, Matemática, Estudo 

do Meio, História, Geografia, Ciências Físicas e Naturais, Educação Artística, Educação 

Visual, Música, Expressão Dramática/Teatro, Dança, Educação Tecnológica e Educação 

Física). Na construção CNEB seguiu-se a lógica de ciclo, sendo as competências 

específicas em cada disciplina definidas a nível dos 1º, 2º e 3º CEB. 

Este documento oficial veio considerar o ensino básico como um todo tanto a 

nível da sua estrutura em três ciclos, como a nível disciplinar “apoiando a construção 

de uma nova cultura de currículo e práticas mais autónomas e flexíveis de gestão 

curricular (…)” (CEB, p.4). O CNEB é o único documento que inclui todas as 

disciplinas de todo o ensino básico. Apesar deste documento se referir aos programas 

das diferentes disciplinas, a sua criação teve como objectivo proceder posteriormente 

a uma reformulação geral dos mesmos. No próprio CNEB pode ler-se: 
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Uma tal reformulação basear-se-á na reconsideração do papel que os 
programas desempenham no conjunto das orientações curriculares e 
implicará a consequente revisão tanto do seu conteúdo como do seu 
estilo de organização. (p.3)34 

 

O CNEB apresenta o conjunto de competências de carácter geral, a 

desenvolver ao longo de todo o ensino básico, assim como competências específicas 

que dizem respeito a cada uma das disciplinas e áreas disciplinares, no conjunto dos 

três ciclos e em cada um deles. A figura 6.1 representa a relação entre estes dois tipos 

de competências presentes no CNEB. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Relação entre as diferentes competências definidas no CNEB. 
 

Além das competências, o CNEB apresenta ainda os tipos de experiências de 

aprendizagem que devem ser proporcionados a todos os alunos em cada umas das 

disciplinas e áreas disciplinares. Para evitar eventuais dúvidas acerca do sentido com o 

qual a palavra competência é usada no CNEB, na sua introdução é feito um 

esclarecimento. O conceito de competência utilizado no CNEB é o de saber em acção 

ou em uso, na medida em que integra conhecimentos, capacidades e atitudes. Como no 

se pode ler próprio documento: 

 

Neste sentido [o de considerar a noção de competência como saber em 
uso], a noção de competência aproxima-se do conceito de literacia. (…) a 
competência não está ligada ao treino para, num dado momento, 
produzir respostas ou executar tarefas previamente determinadas. A 
competência diz respeito ao processo de activar recursos (conhecimentos, 
capacidades, estratégias) em diversos tipos de situações, nomeadamente 
situações problemáticas. Por isso, não se pode falar de competência sem 
lhe associar o desenvolvimento de algum grau de autonomia em relação 
ao uso do saber. (p.9) 

                                                
34 Esta alteração já está em curso para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Este último, já homologado, segue a lógica 
de ciclo e constitui o programa da disciplina para todo o ensino básico. Este novo programa que esteve em discussão pública, 
enfatiza a organização por ciclos de ensino, havendo apenas no 1º CEB uma separação dos temas matemáticos, por um lado, para 
os 1º e 2º anos e, por outro, para os 3º e 4º anos. Há sempre antes de cada tema matemático uma indicação sobre a articulação 
curricular com o ciclo imediatamente anterior, contribuindo para uma coesão do programa e fortalecendo a ideia de unidade do 
ensino básico. 

Competências essenciais 

Competências gerais 
 

(ao longo de todo o ensino básico) 

Competências específicas 
 

(por disciplina ou área disciplinar) 
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A análise do CNEB decorreu da necessidade que senti de conhecer mais 

aprofundadamente o referido documento oficial, particularmente nas partes 

respeitantes à Matemática e à Língua Portuguesa. Esta necessidade decorreu do facto 

de pela primeira vez ser feita referência num documento oficial nacional, do termo 

competência(s) e de este conceito constar no objectivo deste trabalho. Para tal, 

analisei as estruturas das partes respeitantes à Matemática e à Língua Portuguesa e 

confrontei-as, nomeadamente nas suas estruturas e nos conceitos aos quais é feita 

referência quando se fala de competências. 

Em termos da organização, neste capítulo faço uma análise do CNEB em 

termos das competências da Matemática e da Língua Portuguesa, que apresento nos 

pontos 6.1 e 6.2, respectivamente. Analiso ainda as estruturas que o CNEB tem em 

cada uma das disciplinas. O último ponto deste capítulo, o ponto 6.3, está subdividido 

em outros dois: o 6.3.1 em que comparo as estruturas dos capítulos das referidas 

disciplinas e o 6.3.2 que em estabeleço uma comparação dos conceitos a que nos 

capítulos da Matemática e da Língua Portuguesa se apela quando se faz referência às 

competências. 

 

6.1 – A Matemática no CNEB 
 

A parte do CNEB respeitante à Matemática organiza-se numa introdução onde 

se fala da Matemática como Património Cultural da Humanidade, onde se faz a 

descrição de dois aspectos com os quais todos os alunos do ensino básico deverão ter 

oportunidade de experienciar35 e a definição, em oito pontos, da competência 

matemática que todos os alunos deverão desenvolver. Estes oito pontos são: (a) a 

predisposição36 para raciocinar matematicamente, isto é, para explorar situações 

problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjecturas, formular 

generalizações, pensar de maneira lógica; (b) o gosto e a confiança pessoal em realizar 

actividades intelectuais que envolvem raciocínio matemático e a concepção de que a 

validade de uma afirmação está relacionada com a consistência da argumentação lógica, 

e não com alguma autoridade exterior; (c) a aptidão para discutir com outros e 

comunicar descobertas e ideias matemáticas através do uso de uma linguagem, escrita 

                                                
35 “Contactar, a um nível apropriado, com as ideias e os métodos fundamentais da matemática e apreciar o seu valor e a sua 
natureza e desenvolver a capacidade de usar a matemática para analisar e resolver situações problemáticas, para raciocinar e 
comunicar, assim como a autoconfiança necessária para fazê-lo.” (CNEB, p.57) 
36 O sublinhado de algumas das palavras deste parágrafos são da minha autoria. 
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e oral, não ambígua e adequada à situação; (d) a compreensão das noções de 

conjectura, teorema e demonstração, assim como das consequências do uso de 

diferentes definições; (e) a predisposição para procurar entender a estrutura de um 

problema e a aptidão para desenvolver processos de resolução, assim como para 

analisar os erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas; (f) 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; (g) a tendência para 

procurar ver e apreciar a estrutura abstracta que está presente numa situação, seja ela 

relativa a problemas do dia-a-dia, à natureza ou à arte, envolva ela elementos 

numéricos, geométricos ou ambos e (h) a tendência para usar a matemática, em 

combinação com outros saberes, na compreensão de situações da realidade, bem 

como o sentido crítico relativamente à utilização de procedimentos e resultados 

matemáticos. 

Estas oito componentes da competência matemática para a definição da 

competência matemática (sublinhados na enumeração anterior) serão alvo de análise 

no ponto 6.3.2. 

Uma outra parte do CNEB, no capítulo da Matemática, é a abordagem da 

disciplina no ensino básico, e na qual se salientam duas finalidades do ensino da 

disciplina37 e onde se definem os aspectos a desenvolver por cada um dos domínios38 

ao longo de todo o ensino básico e em cada um dos ciclos. Na figura 6.2, estruturei 

essa organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 “A razão primordial para se proporcionar uma educação matemática prolongada a todas as crianças e jovens é de natureza 
cultural, associada ao facto de a matemática constituir uma significativa herança cultural da humanidade e um modo de pensar e de 
aceder ao conhecimento; A ênfase da Matemática escolar não está na aquisição de conhecimentos isolados e no domínio de regras 
e técnicas, mas sim na utilização da matemática para resolver problemas, para raciocinar e para comunicar, o que implica a 
confiança e a motivação pessoal para fazê-lo.” (CNEB p.58) 
38 Domínios da Matemática definidos no CNEB: Números e Cálculo, Geometria, Estatística e Probabilidades e Álgebra e Funções. 
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 (Fonte: DEB, 2001, pp. 60-67)39 
 

Figura 6.2: Representação esquemática da organização dos aspectos da competência matemática 
definidos no CNEB.40 

 

Pela observação da figura 6.2 pode verificar-se que os aspectos da competência 

matemática estão definidos, em cada um dos domínios, por cada ciclo de ensino e pelo 

conjunto de todos os ciclos. É de salientar que os domínios “estatística e 

probabilidades” e “álgebra e funções” apesar de não terem aspectos da competência 

matemática definidos especificamente para o 1 ºCEB, devem ser desenvolvidos, neste 

ciclo de ensino, aspectos comuns definidos no CNEB para todos os ciclos do ensino 

básico. Neste dois domínios referidos, apenas há definição de aspectos da competência 

matemática próprios para os 2º e 3º ciclos. 

Uma terceira parte é dedicada às experiências de aprendizagem. Estas 

encontram-se definidas pelas categorias: (a) tipo de aprendizagem; (b) aspectos da 

história, do desenvolvimento e da utilização da Matemática; (c) aspectos transversais 

da aprendizagem da Matemática e (d) recursos. Dentro de cada uma destas categorias 

                                                
39 No anexo 15 apresentam-se todos os aspectos da competência matemática referidos no CNEB respeitantes ao 1ºCEB e/ou a 
todo o ensino básico. 
40  As áreas sombreadas são as que dizem respeito ao 1º CEB. 
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especificam-se diferentes formas de abordagem dessas experiências de aprendizagem. 

No quadro 6.1 apresento esta categorização. 

 

Quadro 6.1: Organização das experiências de aprendizagem definidas para a Matemática no CNEB. 

Resolução de problemas 

Actividades de investigação 

Realização de projectos 

Tipos de experiências de 
aprendizagem 

Jogos 

Reconhecimento da Matemática na tecnologia e na 
técnica 

Aspectos da história, do 
desenvolvimento e da utilização da 
Matemática Realização de trabalhos sobre a Matemática 

Comunicação Matemática 

Prática compreensiva de procedimentos 
Aspectos transversais da 
aprendizagem da Matemática 

Exploração de conexões 

Utilização das tecnologias na aprendizagem da Matemática 
Recursos  

Utilização de materiais manipuláveis 

(Fonte: DEB, 2001, pp. 68-71, adaptado) 

 

Das experiências de aprendizagem recomendadas no CNEB, três (comunicação 

matemática, prática compreensiva de procedimentos e exploração de conexões) 

integram uma das quatro categorias, designada de “aspectos transversais da 

aprendizagem da Matemática”. Este aspecto da transversalidade da disciplina é referido 

no CNEB, mas não no Programa Oficial. 

É de salientar a relevância que a comunicação tem no CNEB no que toca à 

Matemática, face ao Programa Oficial. A comunicação é referida no CNEB tendo como 

base o seu aspecto transversal e a influência que tem na construção de conhecimentos. 

Esta inclusão explícita e intencional da comunicação no CNEB surge em consonância 

com o paradigma educacional do desenvolvimento de competências. Apesar de no 

Programa Oficial da Matemática estar definido como uma das três grandes finalidade 

do ensino da disciplina para o conjunto dos três ciclos o desenvolvimento da 

capacidade de comunicação, esta não é mais referida ao longo do programa. 
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6.2 – A Língua Portuguesa no CNEB 
 

No que se refere à Língua Portuguesa, o CNEB está organizado em três 

grandes partes: introdução, competências específicas e experiências de aprendizagem. 

Na introdução são definidos os conhecimentos da Língua que permitem atingir 

a meta do currículo de Língua Portuguesa41 e os modos de operacionalização das 

competências gerais do ensino básico, numa perspectiva transversal da Língua. Estas 

competências do ensino básico são referidas neste capítulo do CNEB porque “a 

disciplina de Língua Portuguesa desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento das competências gerais de transversalidade disciplinar (…)” (CNEB, 

p.31). 

No quadro 6.2 apresento as competências gerais do ensino básico e os 

respectivos modos de operacionalização no âmbito da Língua Portuguesa. Ele está 

organizado sob a forma de tabela de dupla entrada para que mais facilmente se consiga 

visualizar o cruzamento de cada competência geral com o(s) respectivos(s) modo(s) de 

operacionalização. As competências gerais presentes na coluna da esquerda, foram 

retiradas do respectivo capítulo do CNEB (pp. 15-26). Os modos de 

operacionalização, presentes nas colunas seguintes, foram retirados do capítulo refere 

às competências específicas da Língua Portuguesa (p. 31). 

                                                
41 “(i) Compreender e produzir discursos orais formais e públicos; (ii) Interagir verbalmente de uma forma apropriada em 
situações formais e institucionais; (iii) Ser um leitor fluente e crítico; (iv) Usar multifuncionalmente a escrita, com correcção 
linguística e domínio das técnicas de composição de vários tipos de textos; (v) Explicitar aspectos fundamentais da estrutura e do 
uso da Língua, através da apropriação de metodologias básicas de análise, e investir esse conhecimento na mobilização das 
estratégias apropriadas à compreensão oral e escrita e na monitorização da expressão oral e escrita.” (CNEB, p.31) 
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Quadro 6.2: Operacionalização das competências gerais em Língua Portuguesa. 

(Fonte: DEB, 2001, pp.15-26 e p. 31, adaptado) 

 

Cada um dos modos de operacionalização permite desenvolver pelo menos 

uma das competências gerais. No entanto, um desses modos (“exprimir-se oralmente 

e por escrito de uma forma confiante, autónoma e criativa”), operacionaliza quatro das 

Competências Gerais 
para o ensino básico Modos de operacionalização das Competências Gerais em Língua Portuguesa 
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(1) Mobilizar saberes 
culturais, científicos e 
tecnológicos para 
compreender a realidade e 
para abordar situações e 
problemas do quotidiano 

       *   

(2) Usar adequadamente 
linguagens das diferentes áreas 
do saber cultural, científico e 
tecnológico para se expressar 

        *  
(3) Usar correctamente a 
língua portuguesa para 
comunicar de forma adequada 
e para estruturar pensamento 
próprio 

        * * 
(4) Usar línguas estrangeiras 
para comunicar 
adequadamente em situações 
do quotidiano e para 
apropriação de informação 

          

(5) Adoptar metodologias 
personalizadas de trabalho e 
de aprendizagem adequadas a 
objectivos visados 

          

(6) Pesquisar, seleccionar e 
organizar informação para a 
transformar em 
conhecimento mobilizável 

          

(7) Adoptar estratégias 
adequadas à resolução de 
problemas e à tomada de 
decisões 

          

(8) Realizar actividades de 
forma autónoma, responsável 
e criativa 

        *  
(9) Cooperar com outros em 
tarefas e projectos comuns           
(10) Relacionar 
harmoniosamente o corpo 
com o espaço, numa 
perspectiva pessoal e 
interpessoal promotora da 
saúde e da qualidade de vida 

         
 

 

Legenda: 
 Intersecção das competências gerais do 

ensino básico e respectiva 
operacionalização. 

* Intersecção das competências gerais do ensino 
básico e respectiva operacionalização que foram 
consideradas neste estudo. 
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dez competências gerais, ou seja, quase metade. De facto, o modo de 

operacionalização definido é bastante abrangente, na medida em que faz apelo às 

expressões oral e escrita e, ao mesmo tempo, torna-se exigente pela forma de 

expressão ter de ser de forma confiante, autónoma e criativa. O modo de 

operacionalização “comunicar de forma correcta e adequada em contextos diversos e 

com objectivos diversificados” permite o desenvolvimento de três competências 

gerais. Estes dois modos de operacionalização que visam o desenvolvimento de mais 

de uma competência geral estão relacionados com a comunicação e expressões oral e 

escrita. Este aspecto vem ao encontro da importância que a comunicação, nestas suas 

vertentes, tem no desenvolvimento de competências e da literacia. Em conjunto estes 

modos de operacionalização permitem desenvolver seis do total de dez competências 

gerais definidas para todo o ensino básico, o que representa mais de metade das 

competências gerais do ensino básico. 

Para as competências específicas da Língua Portuguesa definem-se três 

domínios: o de modo oral, o de modo escrito e o de conhecimento explícito. Os dois 

primeiros subdividem-se em duas vertentes. O domínio do modo oral subdivide-se em 

compreensão do oral42 e expressão oral43; o domínio da escrita, em leitura44 e 

expressão escrita45 e o conhecimento explícito46 não se subdivide. Para cada uma 

destas subdivisões são definidas competências específicas para as quais são 

apresentadas metas de desenvolvimento por cada ciclo. Estas subdivisões estão 

representadas na figura 6.3. Nela, esquematizo a estrutura do capítulo das 

competências específicas da Língua Portuguesa. Desta figura decorre o quadro 6.3 em 

que nomeio os objectivos, as competências, os domínios e os níveis de desempenho, 

cruzando o CNEB e a obra A Língua materna na educação básica (Sim-Sim, Duarte, & 

Ferraz, 1997). 

                                                
42 “Entende-se por compreensão do oral a capacidade para atribuir significado a discursos orais em diferentes variedades do 
Português.” (CNEB, p. 32) 
43 “Entende-se por expressão oral a capacidade para produzir cadeias fónicas dotadas de significado e conformes à gramática da 
língua. Esta competência implica o recrutamento de saberes linguísticos e sociais e supõe uma atitude cooperativa na interacção e 
o conhecimento dos papéis desempenhados pelos falantes em cada tipo de situação.” (CNEB p. 32) 
44 “Entende-se por leitura o processo interactivo entre o leitor e o texto em que o primeiro reconstrói o significado do segundo.” 
(CNEB p. 32) 
45 “Entende-se por expressão escrita o produto, dotado de significado e conforme à gramática da língua, resultante de um 
processo que inclui o conhecimento do sistema de representação gráfica adoptado. Esta competência implica processos cognitivos 
e linguísticos complexos, nomeadamente os envolvidos no planeamento, na formatação linguística, na revisão, na correcção e na 
reformulação do texto.” (CNEB p. 32) 
46 “Entende-se por conhecimento explícito o conhecimento reflectido, explícito e sistematizado das unidades, regras e processos 
gramaticais da língua.” (CNEB p. 32) 
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(Fonte: DEB, 2001, pp. 29-36) 

Figura 6.3: Esquema representativo da organização das competências específicas da Língua Portuguesa 
definidas no CNEB.47 

 
 

As competências específicas da Língua Portuguesa para o 1º CEB são cinco, 

uma para cada subdivisão de cada domínio. Para cada uma destas competências 

específicas, está definido um objectivo de desenvolvimento e duas metas de 

desenvolvimento dessa mesma competência específica. As metas de desenvolvimento 

não se encontram no CNEB, mas sim em A língua materna na educação básica (Sim-Sim, 

Duarte, & Ferraz, 1997), obra para a qual o próprio CNEB nos remete quando define 

as competências específicas da disciplina. No quadro 6.3 descrevo as competências 

específicas, os objectivos e as metas para o seu desenvolvimento e os níveis de 

desempenho. 

                                                
47  As áreas sombreadas são as que dizem respeito especificamente ao 1º CEB. 
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Quadro 6.3: Competências específicas de Língua Portuguesa para o 1ºCEB definidas no CNEB. 

 Do domínio do modo oral Do domínio do modo escrito Conhecimento explícito 

Objectivos no 
desenvolvimento 

das 
competências48 

 
-Alargar a compreensão a 
discursos em diferentes 
variedades do Português, 
incluindo o Português padrão, e 
dominar progressivamente a 
compreensão em géneros formais 
e públicos do oral, essenciais para 
entrada na vida profissional e para 
o prosseguimento de estudos; 
 

-Alargar a expressão oral em 
Português padrão e dominar 
progressivamente a produção de 
géneros formais e públicos do 
oral, essenciais para entrada na 
vida profissional e para o 
prosseguimento de estudos. 
 

-Criar autonomia e hábitos de 
leitura, com vista à fluência de 
leitura e à eficácia na selecção de 
estratégias adequadas à finalidade 
em vista; 

-Apropriar-se das técnicas 
fundamentais da escrita, com vista 
à desenvoltura, naturalidade e 
correcção no seu uso 
multifuncional. 

-Desenvolver a consciência 
linguística, tendo em vista 
objectivos instrumentais e 
atitudinais, e desenvolver um 
conhecimento reflexivo, 
objectivo e sistematizado da 
estrutura e do uso do 
Português padrão. 

 

 Compreensão do Oral Expressão Oral Leitura  Expressão Escrita Conhecimento explícito 

Competência 
específica49 

 
Alargamento da compreensão a 

discursos em diferentes 
variedades do Português, 

incluindo o Português padrão: 
 

Alargamento de expressão oral 
em Português padrão: 

Aprendizagem dos mecanismos 
básicos de extracção de 

significado do material escrito: 

Domínio das técnicas instrumentais 
da escrita: 

Desenvolvimento da consciência 
linguística com objectivos 

instrumentais: 

Metas de 
desenvolvimento 

das 
competências 

específicas do 1º 
CEB50 

 
-Capacidade de extrair e reter a 
informação essencial de discursos 
em diferentes variedades do 
Português, incluindo o Português 
padrão; 
 
-Familiaridade com o vocabulário 
e as estruturas gramaticais de 
variedades do Português e 
conhecimento de chaves 
linguísticas e não linguísticas para a 
identificação de objectivos 
comunicativos. 

 
-Capacidade de se exprimir de 
forma confiante, clara e audível, 
com adequação ao contexto e ao 
objectivo comunicativo; 
 
- Conhecimento de vocabulário 
diversificado e de estruturas 
sintácticas de complexidade 
crescente. 
 
 
 
 
 
 

 
-Capacidade para decifrar de 
forma automática cadeias 
grafemáticas, para localizar 
informação em material escrito e 
para apreender o significado global 
de um texto curto; 
 
-Conhecimento de estratégias 
básicas para a decifração 
automática de cadeias 
grafemáticas e para a extracção de 
informação de material escrito. 
 
 
 

 
-Capacidade para produzir textos 
escritos com diferentes objectivos 
comunicativos; 
 
-Conhecimento de técnicas básicas 
de organização textual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Capacidade de usar o 
conhecimento da língua como 
instrumento na aprendizagem da 
leitura e da escrita; 
 
-Conhecimento de paradigmas 
flexionais e de regras gramaticais 
básicas 
 
 
 
 
 
 
 

(continua)

                                                
48 Em, DEB (2001), pp.32-33. 
49 Em, DEB (2001), pp.33-35. 
50 Em, DEB (2001), pp.33-35. 
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(continuação do Quadro 6.3) 
 Compreensão do Oral Expressão Oral Leitura  Expressão Escrita Conhecimento explícito 

Níveis de 
desempenho por 

competência 
específica51 

 
 
-Saber escutar discursos em 
diferentes variedades do 
Português; 
 
-Reter o essencial do que 
ouviram; 
 
-Reconhecer os objectivos 
comunicativos do interlocutor 
através de chaves linguísticas e 
paralinguísticas; 
 
-Descobrir pelo contexto o 
significado de palavras ainda 
desconhecidas, alargando, assim, o 
vocabulário passivo; 
 
-Reconhecer estruturas sintácticas 
com alguma complexidade. 

 
 
-Falar de uma forma clara e 
audível; 
 
-No contexto da sala de aula, 
interagir verbalmente de uma 
forma confiante e participar 
construtivamente na discussão em 
grupo; 
 
-Utilizar as formas de tratamento 
adequadas ao contexto escolar; 
 
-Formular pedidos, dar ordens e 
informações, tendo em conta a 
situação e o interlocutor; 
 
-Narrar situações vividas e 
imaginadas; 
 
-Descrever cenas e objectos 
observados; 
 
-Usar vocabulário diversificado; 
 
-Utilizar estruturas sintácticas de 
subordinação com maior 
frequência e diversidade do que à 
entrada na escola. 

 
 
-Executar leitura silenciosa; 
 
-Ler com clareza em voz alta; 
 
-identificar as ideias principais do 
texto; 
 
-Localizar num texto informação 
pretendida; 
 
-Antecipar conteúdos a partir de 
capas, gravuras, títulos e primeiras 
linhas; 
 
-Tomar a iniciativa de ler. 

 
 
-Escrever legivelmente, gerindo 
correctamente o espaço da 
página; 
 
-Dominar as técnicas básicas para 
usar o teclado do computador; 
 
-Escrever com correcção 
ortográfica palavras do 
vocabulário fundamental, usar os 
principais sinais de pontuação, as 
letras maiúsculas e assinalar a 
mudança de parágrafo; 
 
-Utilizar a escrita como substituto 
do oral para redigir recados e 
cartas a familiares e amigos; 
 
-Escrever histórias curtas e 
relatos de experiências pessoais; 
 
-Recontar histórias lidas ou 
ouvidas; 
 
-Legendar gravuras e associar as 
mesmas a pequenos textos; 
 
-Elaborar respostas curtas a 
perguntas em contexto escolar; 
 
-Respeitar as regras elementares 
de concordância (sujeito-verbo, 
nome-adjectivo-determinante); 
 
-Usar frases complexas para 
exprimir sequências e relações. 

 
 
-Explicar algumas regras 
elementares de ortografia e as 
regras básicas de pontuação; 
 
-Distinguir sílabas tónicas e átonas 
e identificar os elementos que as 
constituem; 
 
-Inferir o significado de palavras 
desconhecidas a partir da sua 
estrutura interna; 
 
-Estabelecer relações semânticas 
de semelhança e de oposição 
entre palavras; 
 
- Identificar as classes principais de 
palavras, reconhecer funções 
sintácticas centrais e tipos de 
frases; 
 
-Conhecer paradigmas da flexão 
nominal, adjectival e verbal; 
 
-Usar instrumentalmente 
dicionários e enciclopédias 
infantis. 

(Fontes: Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997 e DEB, 2001) 
                                                
51 Em, Sim-Sim, Duarte & Ferraz (1997), pp. 53-55. 
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6.3 – Comparação entre os capítulos da Matemática e a Língua Portuguesa  

no CNEB 
 

Apresento agora uma comparação das estruturas dos capítulos e das formas 

como são referidas as competências (específicas) em Língua Portuguesa e em 

Matemática no CNEB. Começo por analisar os termos usados quando no documento 

se fala em competências. Posteriormente, apresento uma confrontação das estruturas 

dos capítulos das duas disciplinas. 

 

6.3.1 – Comparação das estruturas dos capítulos da Matemática e da Língua Portuguesa 

no CNEB 

 

Por uma questão de organização e de facilidade na comparação dos dois 

capítulos, considerei três partes distintas que compõem tanto o capítulo da 

Matemática como o da Língua Portuguesa. São elas: (1) a parte introdutória, em que a 

abordagem à disciplina é feita em termos gerais; (2) a organização dos domínios, onde 

se descrevem as competências específicas, e (3) as estratégias de aprendizagem, onde 

são sugeridos recursos e formas de ensino da disciplina. Dentro de cada uma destas 

três partes defini critérios em que se pode agrupar as ideias-chave que estão presentes 

nos textos. Estes critérios estão numerados. 

A sistematização da comparação que fiz constitui o quadro 6.4. Em cada uma 

das três partes, linha a linha, são contrapostas ideias centrais (referida na primeira 

coluna do quadro como “critério organizador”). Ou seja, sempre que uma 

determinada ideia-chave, no âmbito de uma das disciplinas tem paralelo na outra, está 

ao lado da que lhe corresponde. As ideias-chave que não têm correspondente, não 

respeitam este critério, ficando vazio o rectângulo do lado. Os textos de cada 

rectângulo do quadro 6.4 são, na maioria dos casos, excertos retirados do próprio 

CNEB para que melhor ilustrem a ideia presente. Nos restantes casos, o texto escrito 

corresponde a descrições do que está escrito no original do documento. 

 

 

 

 



capítulo 6 – Análise do CNEB no que concerne à Matemática e à Língua Portuguesa 

 

 135 

Quadro 6.4: Comparação da estrutura do CNEB nas disciplinas de Matemática e de Língua Portuguesa.52
 

DISCIPLINA 
MATEMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA 

CRITÉRIO 
ORGANIZADOR 

PARTE INTRODUTÓRIA 

1 Importância 
da disciplina 

“A matemática constitui um património 
cultural da humanidade e um modo de 
pensar.” (p.57) 

“A língua materna é um importante 
factor de identidade nacional e 
cultural.” (p.31) 
“(…) o domínio da Língua 
Portuguesa é decisivo no 
desenvolvimento individual, no 
acesso ao conhecimento, no 
relacionamento social, no sucesso 
escolar e profissional e no exercício 
pleno da cidadania.” (p.31) 

“As duas principais finalidades da 
Matemática no ensino básico53 (…) 
destacam dois aspectos centrais 
relacionados entre si (…)” (p.58) 

--- 

 “A Matemática é usada na sociedade 
(…) a educação matemática tem o 
objectivo de desocultar a matemática 
presente nas mais variadas situações 
(…)” (p.58)  

--- 

“Todas as crianças e jovens devem ter a 
possibilidade de 54(…)” (p.57) 
(definem-se duas finalidades do ensino da 
Matemática) 

“A meta do currículo da Língua 
Portuguesa na educação básica é 
desenvolver nos jovens um 
conhecimento da língua que lhe 
permita55 (…)” (p.31) 
(definem-se 5 metas do ensino da 
Língua) 

2 
A disciplina e 

o ensino 
básico 

“ (…) promover o desenvolvimento 
integrado de conhecimentos, capacidades 
e atitudes e não de [os] adicionar (…)”. 
(p.58) 

--- 

3 
 

Definição dos 
domínios 

“ (…) optou-se (…) por desenvolver os 
aspectos da competência matemática em 
quatro domínios temáticos (…)” (p.59) 

--- 

4 

Ligação da 
disciplina com 

as 
competências 

gerais do 
ensino básico 

“ (…) o desenvolvimento do currículo 
de Matemática deve ser visto como um 
contributo, a par e em articulação com 
outros, para a promoção das 
competências gerais do ensino básico.” 
(p.58) 

“A disciplina de Língua Portuguesa 
desempenha um papel fundamental 
no desenvolvimento das 
competências gerais de 
transversalidade disciplinar. (…).” 
(p.31) (enumeram-se 10 modos de 
operacionalização das competências) 

(continua)

                                                
52 As palavras e frases escritas entre aspas são ipsis verbis as que estão presentes no CNEB. 
53 “A razão primordial para se proporcionar uma educação matemática prolongada a todas as crianças e jovens é de natureza 
cultural, associada ao facto de a matemática constituir uma significativa herança cultural da humanidade e um modo de pensar e de 
aceder ao conhecimento” e “A ênfase da Matemática escolar não está na aquisição de conhecimento isolado e no domínio de 
regras e técnicas, mas sim na utilização da matemática para resolver problemas, para raciocinar e para comunicar, o que implica a 
confiança e a motivação pessoal para fazê-lo.” (p.58) 
54 “Compreender e produzir discursos orais formais e públicos; interagir verbalmente de um forma apropriada em situações 
formais e institucionais; ser um leitor fluente e crítico; usar multifuncionalemente a escrita, com correcção linguística e domínio 
das técnicas de composição de vários tipos de textos e explicitar aspectos fundamentais da estrutura e do uso da língua, através da 
apropriação de metodologias básicas de análise, e investir esse conhecimento na mobilização das estratégias apropriadas à 
compreensão oral e escrita e na monitorização da expressão oral e escrita.” (CNEB, p.31) 
55 “Contactar, a um nível apropriado, com as ideias e os métodos fundamentais da matemática e apreciar o seu valor e a sua 
natureza e desenvolver a capacidade de usar a matemática para analisar e resolver situações problemáticas, para raciocinar e 
comunicar, assim com a auto-confiança necessária para fazâ-lo.” (CNEB, p.57). 
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(continuação do Quadro 6.4) 

5 

Esclarecimento 
sobre conceito 

de 
competência 

usado 

“É à luz destas considerações 
[aprendizagens adequadas e 
significativas] que devem ser entendidos 
os termos usados para caracterizar a 
competência matemática.” (p.58) 

 

ORGANIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS 

6 Definição dos 
domínios --- Definem-se o que se entende por 

cada um dos domínios (p.32) 
Definem-se “aspectos da competência 
matemática” ao longo dos ciclos por 
domínio (pp.60, 62, 64 e 66) 

--- 

7 
Competências 

em todo o 
ensino básico 

--- 

Definem-se dois “objectivos” por 
domínio a serem perseguidos ao 
longo da escolaridade básica para 
desenvolver as competências 
específicas de cada ciclo (pp.32-33) 

Definem-se “aspectos da competência 
matemática” por domínio (pp.61, 63, 65 
e 67) 

Define-se uma competência 
específica por cada ciclo (pp.33-35) 

8 

Competências 
em cada ciclo 

do ensino 
básico --- 

Para cada “competência específica” 
definem-se duas “metas de 
desenvolvimento” e diferentes 
“níveis de desempenho” (pp.33-35) 

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 

9 
Estratégias e 
recursos de 

aprendizagem 

As Experiências de aprendizagem estão 
categorizadas: 
 
“Tipos de experiências de aprendizagem: 
• Resolução de problemas; 
• Actividades de investigação; 
• Realização de projectos; 
• Jogos. 
 
Aspectos da história, do 
desenvolvimento e da utilização da 
matemática: 
• Reconhecimento da matemática na 
tecnologia e nas técnicas 
• Realização de trabalhos sobre a 
matemática. 
 
Aspectos transversais da aprendizagem 
da matemática: 
• Comunicação matemática; 
• Prática compreensiva de 
procedimentos; 
• Exploração de conexões. 
 
 Recursos: 
• Utilização das tecnologias na 
aprendizagem da Matemática; 
• Utilização de materiais manipuláveis.” 
(pp.68-69) 

São enumeradas dez experiências de 
aprendizagens: 
• “Audição orientada de registos 
diversificados de extensão e grau de 
formalidade crescentes; 
• Audição orientada de registos de 
diferentes variedades do Português; 
• Actividades de planeamento e de 
produção de diversos tipos de discurso 
oral, com grau crescente de formalidade; 
• Actividades que propiciem a 
participação eficaz e adequada em 
diversas situações de interacção 
• Actividades de leitura silenciosa e em 
voz alta de diferentes tipos de textos; 
• Actividades de consulta de material 
escrito com o objectivo de localizar 
informação e de transformá-la em 
conhecimento; 
• Actividades de escrita usando materiais 
e suportes variados, com recurso a 
instrumentos que assegurem a correcção 
do produto escrito; 
• Actividades de elaboração de vários 
tipos de textos compositivos; 
• Actividades de identificação e 
descoberta de unidades, regras e 
processos da língua; 
• Actividades de reflexão sobre a 
qualidade linguística e a adequação das 
produções orais e escritas com vista à 
autonomia na autocorrecção.” (p.36) 

(Fonte: CNEB, 2001, adaptado) 
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Pela observação do quadro 6.4 verifica-se que existem algumas semelhanças e 

diferenças. Quanto às semelhanças, em ambas as disciplinas é referida a importância do 

seu ensino (critério 1); bem como do seu propósito do seu ensino com a definição de 

finalidades e metas (critério 2); a sua ligação com as competências gerais do ensino 

básico; a definição das competências específicas por ciclo e para todo o ensino básico e 

a apresentação das experiências de aprendizagem. 

A importância do ensino da Matemática é justificada pelo facto desta ciência 

fazer parte do património cultural da humanidade, ao passo que a da Língua Portuguesa 

é pela identidade nacional e cultural. O propósito do ensino destas disciplinas é 

fundamentado no direito a que todas as crianças têm ao seu acesso. 

Quanto à ligação entre as disciplinas e as competências gerais do ensino básico, 

(critério 4), em ambas as disciplinas é referida o necessário elo da disciplina com as 

competências gerais do ensino básico. Na Matemática apenas se refere que a disciplina 

tem um papel na promoção dessas competências gerais. Na Língua Portuguesa, que 

assume um seu papel essencial no desenvolvimento dessas mesmas competências, são 

enumerados dez modos de operacionalização das mesmas. No critério 2, no âmbito da 

Matemática, é referido o grande objectivo de “desocultar a matemática presente nas 

várias situações” (CNEB, p.58) e como deve ser feito (integrando conhecimentos, 

capacidade e atitudes). São ainda definidas as duas principais finalidades da Matemática 

no ensino básico. Estes três aspectos que não têm correspondência idêntica na Língua 

Portuguesa, vincam a perspectiva integradora e contextualizada que deve nortear o 

ensino da Matemática. 

No que respeita às competências, tendo como referência cada ciclo 

isoladamente (critério 8), na Matemática definem-se aspectos da competência 

matemática por domínio, o que se equipara às competências específicas da Língua. Um 

conjunto destes aspectos por cada ciclo tem paralelo com uma competência específica 

da Língua Portuguesa do ciclo correspondente. Isto porque cada aspecto ou só alguns 

aspectos da competência não representam a competência matemática de forma 

completa. 

Na Língua Portuguesa esmiúçam-se, para cada ciclo, metas e níveis de 

desempenho. Estes estão articulados com A língua materna na educação básica (Sim-Sim, 

Ferraz & Duarte, 1997) para o qual o CNEB nos remete. A articulação que se verifica 
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na Língua Portuguesa consiste na definição de diferentes níveis de desempenho (cf. 

quadro 4.4). 

A nível das experiências de aprendizagem (critério 9) na Língua Portuguesa são 

enumeradas variadas actividades. Na Matemática as experiências estão organizadas em 

quatro categorias (tipos de experiências de aprendizagem; aspectos da história, do 

desenvolvimento e da utilização da Matemática; aspectos transversais da aprendizagem 

da Matemática e recursos), sendo sugeridas não só actividades propriamente ditas 

como também aspectos a ter em consideração e materiais que devem ser usados 

nessas mesmas actividades. 

As diferenças mais assinaláveis nas organizações dos capítulos destas disciplinas 

encontram-se na introdução. Na Matemática definem-se os seus quatro domínios 

(números e operações, geometria, estatística e probabilidades e álgebra e funções) 

(critério 3) na introdução. Os três domínios da Língua (oralidade, escrita e 

conhecimento explícito) são definidos nas páginas das competências específicas 

(critério 6). Para além da definição, é explicado o que se entende por cada uma delas. 

Uma última diferença a assinalar é o esclarecimento que é feito sobre os termos 

usados para caracterizar a competência matemática (critério 5). No ponto 6.3.2 analiso 

os termos usados quando se faz referência ao conceito competência, quer na 

Matemática, quer no Português. 

 

6.3.2 – Comparação dos conceitos usados para a definição das competências nos capítulos 

da Matemática e da Língua Portuguesa  

 

Antes de comparar os conceitos usados no CNEB, nos capítulos das disciplinas 

em questão, fiz uma análise das palavras enunciadas no início de cada aspecto da 

competência Matemática e de cada competência específica da Língua Portuguesa, por 

considerar que pode ser um meio de se poder avaliar a forma como é utilizado o 

conceito de competência. Designei essas palavras de “palavras-chave”. Começo pelo 

capítulo da Matemática e seguidamente analisarei o da Língua. 

No quadro 6.5 apresento as palavras referidas nos aspectos da competência 

matemática e quantifico cada uma delas. Os domínios do CNEB e os blocos do 

Programa Oficial do 1º CEB, ambos escritos abreviadamente, estão correspondidos 
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entre si56. Como dois destes blocos (GM e FE) se inserem num único domínio (G), os 

valores numéricos correspondentes aparecem parcelados. 

 

Quadro 6.5: Palavras dominantes nos aspectos da competência matemática.57 

Domínios do 
CNEB/blocos do 

programa 
 Palavras-chave iniciais e sua frequência de 

referência no total dos aspectos de cada domínio 

todo o 
ensino 
básico 

Compreensão (1) 

Reconhecimento (1) 

Aptidão (2) 

Sensibilidade (1) 

Predisposição (1) 
NC/NO 

1º CEB 
Compreensão (1) 

Reconhecimento (1) 

 GM FE 

todo o 
ensino 
básico 

Aptidão (4) 

Compreensão (1) 

Predisposição (1) 

Sensibilidade (1) 

1 

-- 

-- 

-- 

3 

1 

1 

1 G/GM e FE 

1º CEB 

Reconhecimento (1) 

Aptidão (1) 

Compreensão (1) 

-- 

-- 

1 

1 

1 

-- 

EP58 
todo o 
ensino 
básico 

Predisposição (1) 

Aptidão (3) 

Tendência (1) 

Sensibilidade (1) 

Sentido crítico (1) 

AF59 
todo o 
ensino 
básico 

Predisposição (1) 

Aptidão (3) 

Sensibilidade (1) 

 (Fonte: DEB, 2001, adaptado) 

 

Através do quadro 6.5 é possível verificar-se que em cada grupo domínio do 

CNEB/bloco do Programa Oficial a palavra-chave a que se faz maior referência é 

                                                
56 Domínios da Matemática do CNEB: NC: Números e Cálculo; G: Geometria; EP: Estatística e Probabilidades e AF: Álgebra e 
Funções. Blocos do programa do 1º CEB: NO: Números e Operações; GM: Grandezas e Medidas e FE: Forma e Espaço. Na 
paridade entre os domínios do CNEB e os blocos do Programa do 1º CEB, o bloco “Grandezas e Medidas” foi incluído no 
domínio “Geometrias” de acordo com a nota do CNEB, p.62 (“As competências relativas ao bloco Grandezas e Medidas do 
programa do 1º ciclo foram integradas no tema Geometria.). 
57 As palavras sublinhadas são as mais vezes referidas em cada conjunto domínio CNEB/bloco do programa. 
58 Não tem aspectos definidos especificamente para o 1º CEB. 
59 Não tem aspectos definidos especificamente para o 1º CEB. 
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“aptidão”. As restantes palavras que iniciam os aspectos da competência matemática só 

aparecem uma única vez por domínio. O total de palavras que iniciam esses aspectos é 

de sete. Para verificar a distribuição do número de vezes que cada palavra surge em 

cada domínio, construí o quadro 6.6. Nele apresento os somatórios respeitantes ao 

total de vezes que cada palavra-chave surge ao longo do capítulo da Matemática. 

 

Quadro 6.6: Contabilização das palavras mais referidas nos aspectos componentes do desenvolvimento 
de competências matemáticas. 

Domínios60 
Palavras 

NC G EP AF 
TOTAIS 

Compreensão 1+1 1+1 -- -- 4 

Reconhecimento 1+1 0+1 -- -- 3 

Aptidão 2+0 4+1 3+0 3+0 13 

Sensibilidade 1+0 1+0 1+0 1+0 4 

Predisposição 1+0 1+0 1+0 1+0 4 

Tendência -- -- 1+0 -- 1 

Sentido crítico -- -- 1+0 -- 1 

Palavras mais referida 
por domínio 

aptidão aptidão aptidão aptidão  

 (Fonte: DEB, 2001) 
 

Observando o quadro verifica-se que a palavra “aptidão” é a mais usada. Ela 

surge em mais de um terço do total dos aspectos da competência matemática do 

ensino básico e do 1º CEB (treze dos trinta). Mesmo dentro de cada domínio, é a 

palavra-chave “aptidão” que mais se repete também. De acordo com Tiana e Rychen 

(2005), o termo aptidão está relacionado com a capacidade de executar uma 

determinada motricidade, ao passo que competência se relaciona com um sistema de 

acção no qual se inclui a aptidão. Pode-se concluir, então, que os aspectos que maior 

peso têm na definição da competência matemática são aqueles que se refere a 

aptidões. Mas é curioso verificar que pela definição dos mesmos autores, aptidão tem a 

ver com execução duma motricidade. A esta descrição está subjacente a um 

desempenho físico, o que não tem muito a ver com a Matemática. Esta, como no 

próprio CNEB está definida é “um modo de pensar” (p.57). 

                                                
60 A primeira parcela de cada soma refere-se à frequência com que a palavra-chave em questão aparece nos aspectos da 
competência matemática respeitantes ao longo de todos os ciclos, a segunda parcela refere-se aos do 1º CEB. Os valores a negrito 
são os que representam as maiores somas por cada domínio. 
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As restantes palavras-chave mais mencionadas (quatro vezes cada uma) são 

“compreensão”, “sensibilidade” e “predisposição”, que surgem em doze do total dos 

trinta aspectos. 

O termo “compreensão” parece-me ser menos polémico, pois este está 

intimamente ligado com o de competência como de resto se refere no capítulo 2. 

Os outros dois termos mais referidos – “predisposição” e “sensibilidade” – 

poderão ser mais controversos por serem genericamente entendidos como algo com 

que naturalmente se nasce, que é inato. Mas, como já salientei, “predisposição” e 

“sensibilidade” são usadas no CNEB com o sentido de algo que é interior e passível de 

ser desenvolvido tal como uma qualquer potencialidade. É nesse desenvolvimento que 

se alinham os conceitos de “predisposição” e “sensibilidade” com o de “competência”. 

Com o intuito de analisar as palavras-chave das competências específicas da 

Língua Portuguesa, apresento o quadro 6.7. Nele apresento as palavras-chave dos 

objectivos das competências específicas, das próprias competências específicas, das 

metas de desenvolvimento e dos níveis de desempenho. Os valores entre parêntesis 

junto a cada palavra-chave são referentes às vezes que ela está presente. 

 
Quadro 6.7: Palavras-chave iniciais e sua frequência por objectivos, competências, metas de 

desenvolvimento e níveis de desempenho e respectiva contabilização. 
 

Palavras-chave iniciais e sua frequência por objectivos, competências, metas 
de desenvolvimento e níveis de desempenho por domínio 

Domínios 
Competência 

específica 

Objectivos no 
desenvolvimento 
das competências 

Metas de 
desenvolvimento 
das competências 
específicas do 1º 

CEB 

Níveis de 
desempenho por 

competência 
específica 

C
om

pr
ee

ns
ão

 
do

 O
ra

l 

Alargamento (1) Alargar (1) 
Capacidade (1) 

Familiaridade (1) 

Saber (1) 

Reter (1) 

Reconhecer (2) 

Descobrir (1) 

M
od

o 
or

al
 

E
xp

re
ss

ão
 O

ra
l 

Alargamento (1) Alargar (1) 
Capacidade (1) 

Conhecimento (1) 

Falar (1) 

Interagir (1) 

Utilizar (2) 

Formular (1) 

Narrar (1) 

Descrever (1) 

Usar (1) 

 (continua)
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(continuação do Quadro 6.7) 

Le
it

ur
a 

Aprendizagem (1) Criar  (1) 
Capacidade (1) 

Conhecimento (1) 

Executar (1) 

Ler (1) 

Identificar (1) 

Localizar (1) 

Antecipar (1) 

Tomar (1) 

M
od

o 
es

cr
it

o 

E
xp

re
ss

ão
 E

sc
ri

ta
 

Domínio (1) Apropriar-se (1) 
Capacidade (2) 

 

Escrever (3) 

Dominar (1) 

Utilizar (1) 

Recontar (1) 

Legendar (1) 

Elaborar (1) 

Respeitar (1) 

Usar (1) 

C
on

he
ci

m
en

to
 e

xp
líc

it
o 

Desenvolvimento 

(1) 
Desenvolver (1) 

Capacidade (1) 

Conhecimento (1) 

Explicar (1) 

Distinguir (1) 

Inferir (1) 

Estabelecer 

(1) 

Identificar (1) 

Conhecer (1) 

Usar (1) 

 (Fonte: DEB, 2001, adaptado) 
 

Através da leitura do quadro 6.7 pode-se verificar que os termos utilizados 

variam entre os substantivos e os verbos. Os primeiros para as competências 

específicas e para as metas de desenvolvimento, os segundos para os objectivos de 

desenvolvimento das competências e para os níveis de desempenho. Os verbos 

implicam explicitamente uma determinada acção. É fácil compreender a sua utilização 

na definição dos objectivos e das metas de desenvolvimento, na medida em que estes 

aspectos se referem concretamente a acções específicas e bem determinadas. Estes 

objectivos e níveis de desempenho decorrem de um desdobramento em diferentes 

passos que orientam o desenvolvimento das competências específicas ou indicam o 

alcance de cada meta, uma vez essa acção praticada. 

Estabelecendo uma comparação entre a abordagem feita às competências na 

Matemática e na Língua verificamos que têm diferenças. 
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Na Matemática não há a enumeração de uma única competência específica. Não 

há nenhuma frase que isoladamente lhe corresponda. Nem o termo “competência 

específica” é usado. A competência matemática é o seu correspondente; cada capítulo 

de cada disciplina tem o intuito principal de definir a(s) sua(s) competência(s) 

específica(s). 

No Português para além de estar definida uma competência específica para cada 

ciclo do ensino básico, cada uma delas é desdobrada em metas de desenvolvimento e 

em níveis de desempenho. Este esmiuçar pode permitir ao professor uma orientação 

no desenvolvimento das competências dos seus alunos.  

Deste modo, para estabelecer a comparação entre as duas disciplinas tive em 

consideração as palavras-chave presentes nas competências específicas da Língua 

Portuguesa para o 1º CEB e as presentes nos aspectos da competência matemática 

para o 1º CEB. Não levei em linha de conta as metas de desenvolvimento e os níveis 

de desempenho do Português por não terem paralelo na Matemática. 

  

Quadro 6.8: Comparação entre as palavras-chave dos aspectos da competência matemática e as das 
competências específicas e suas metas de desenvolvimento da Língua Portuguesa. 

 
 

Palavras-chave presentes nas 
competências específicas da 
Língua Portuguesa para o 1º 

CEB 

frequência 
Palavras-chave presentes nos 

aspectos da competência 
matemática para o 1º CEB 

frequência 

“Alargamento” 2 “Compreensão” 2 

“Aprendizagem” 1 “Reconhecimento” 2 

“Domínio” 1 “Aptidão” 1 

“Desenvolvimento” 1   

 (Fonte: CNEB, 2001, adaptado) 
 

Da leitura do quadro, pode-se constatar que nenhuma das palavras-chave 

usadas na Língua Portuguesa é usada na Matemática. Esta diferença poderá reflectir o 

sentido dado ao conceito de competência. As palavras usadas na Matemática são 

aquelas que alguma polémica têm gerado em volta do que são as competências e que 

foram alvo de discussão no capítulo 2. As palavras que são referidas no início de cada 

competência específica do Português são de carácter mais vago e abrangente, como 

por exemplo, “alargamento” e “aprendizagem”. Talvez seja por esta mesma razão que 

no capítulo do CNEB respeitante a esta disciplina haja não só uma pormenorização de 

cada competência específica em metas de desenvolvimento, como ainda nos remete 
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para um outro documento onde se expõem níveis de desempenho que se relacionam 

com essas mesmas competências específicas. 

A análise que apresentei neste capítulo refere o número de vezes que são 

referidas as palavras que se relacionam com o conceito de competência em cada uma 

das disciplinas. A contabilização das vezes que cada termo/palavras é referido em cada 

um dos dois capítulo do CNEB que analisei, apenas teve o intuito de facilitar a análise 

do conceito de competência que pode estar subjacente à utilização dessas palavras e 

não de outras. A outra razão para ter feito esta contabilização teve a ver com a 

possibilidade que me deu para mais facilmente poder comparar as palavras usadas nas 

duas disciplinas, assim como de poder estabelecer uma comparação entre elas e, 

consequentemente, do conceito de competência utilizado nas duas. 

Por outro lado, pode parecer um pouco redutor descontextualizar as palavras-

chave das respectivas frases, podendo correr-se o risco de ser dado um sentido a uma 

palavra isoladamente um pouco divergente do que se pretendia dar no contexto da 

frase que a inclui. Porém, o facto de terem sido estas e não outras palavras, pode ser 

indicador da significação (La Borderie, 1994) que o(s) autor(es) quis(eram) dar. 
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CAPÍTULO 7 – REFLEXÕES FINAIS 

Introdução 
 

No presente capítulo discuto os resultados obtidos tendo em linha de conta as 

questões de investigação definidas quer para o trabalho de campo, quer para a análise 

do CNEB. Nesta medida, a discussão tem duas vertentes: uma que resulta da análise 

das resoluções das tarefas propostas aos alunos, que foi relatada no capítulo 5, e outra 

resultante da análise efectuada ao CNEB e que constitui o capítulo 6. 

Ainda dentro deste capítulo apresento algumas limitações que senti no 

desenvolvimento desta investigação e exponho uma possível resposta à questão que dá 

título a este trabalho escrito. 

 

7.1 – Comunicação Escrita e Desenvolvimento de Competências 
Matemáticas 

 

Com este estudo desejei compreender em que medida a comunicação escrita 

contribui para o desenvolvimento de competências matemáticas em alunos do 1º CEB ao 

realizarem propostas de actividades que envolvem raciocínio matemático. As questões de 

investigação que decorreram deste objectivo e que orientaram o trabalho empírico 

são: (a) Que tipo comunicação escrita usam os alunos ao resolverem tarefas que envolvem 

raciocínio matemático, para cuja resolução nem sempre é necessário recorrer à matemática 

convencional? e (b) De que modo essa comunicação escrita usada pelos alunos reflecte a sua 

compreensão matemática das tarefas?. 

Os pontos 7.1.1 e 7.1.2 correspondem, respectivamente, à discussão dos 

resultados que permitirão tecer algumas respostas à primeira e à segunda questões de 

investigação. 
 

 

7.1.1 A comunicação escrita usada pelos alunos 

 

7.1.1.1 Os processos matemáticos usados pelos alunos 

 Representações escritas 

Na elaboração das tarefas procurei que elas tivessem características que 

melhor se adequassem ao objectivo deste estudo empírico. Teriam de possibilitar que 

os alunos usassem o discurso escrito para além de outro tipo de representação 
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escrita. Foi dada margem a que explorassem o seu raciocínio livremente e que lhes 

permitisse que mesmo não tendo preferência pela Matemática, como é o caso do 

Daniel e do Marco, pudessem consciencializar-se de que poderiam conseguir ter 

sucesso na disciplina. 

O Daniel e o Marco usaram representações verbais em todas as suas respostas, 

mas nunca exclusivamente. Estas representações verbais estiveram sempre associada à 

representação simbólica e por vezes à icónica e/ou à convencional. Em todas as tarefas 

se exigia que os alunos fizessem explicações, o que os induziu a que usassem a 

linguagem verbal. Por outro lado, dado não haver interacção entre os alunos e o 

investigador durante as resoluções das tarefas, a expressão escrita com recurso à 

palavra era aquela que melhor poderia espelhar o raciocínio de cada aluno pelo facto 

de a sequencialidade da representação escrita por palavras estar relativamente 

próxima da do discurso oral (Brissiaud, 1994). Com a escrita verbal foi possível aos 

alunos fazerem descrições e pormenorizar os passos do desenvolvimento dos seus 

raciocínios. Nesta medida, funcionou para os alunos como um regulador do seu 

raciocínio, como o caso do Marco na T4 (tarefa das rodas e dos carros) em que ele 

corrigiu parte da sua resposta no momento em que escrevia a explicação do seu 

raciocínio, como explico no capítulo 5. Esta reflexão permitiu constatar um engano, o 

que implicou a correcção do algoritmo e de parte da resposta verbal. 

O Marco usou a Língua Portuguesa (palavras) o estritamente necessário à 

exposição do seu raciocínio, enquanto que o Daniel foi por vezes além disso. Ele deu 

ritmo narrativo em algumas das suas respostas (T2: “… teve pena do Miguel …”; T3: 

“… o raio do seu gato «Tareco» …”). Estes elementos que o Daniel incluiu não têm 

relevância para as resoluções dos problemas. Contudo não as invalidaram. 

Nas T2 e T3, em que tinham de redigir um enunciado, a escrita de 

representações simbólica (algarismos) não era obrigatória, ou seja, dos enunciados 

poderia só constar representações verbais. Contudo, tanto o Daniel como o Marco 

usaram algarismos. Isto poderá ter ficado a dever-se ao facto de ser bastante frequente 

o uso de algarismos para representar quantidades nos enunciados dos problemas em 

vez de estarem escritos por extenso. Na T4 (tarefa das rodas e dos carros) ambos os 

alunos usaram a representação simbólica associada à verbal, num pequeno texto 

explicativo da resolução do problema. As quantidades envolvidas no problema foram 

intencionalmente escritas por extenso no enunciado. Nas resoluções destas três 
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tarefas (T2, T3 e T4), os alunos sempre que usaram algarismos, estes referiam-se às 

quantidades implicadas nas resoluções ou soluções dos problemas e, regra geral, as 

quantidades envolvidas nos problemas são escritas pelos alunos sob esta forma. Nas 

T1 e T5 a escrita dos algarismos na resolução era praticamente incontornável. Na T1 

porque envolvia um sistema de numeração e na T5 porque tinham de escrever um 

número com os algarismos dados e segundo uma determinada condição. Nas T2, T3 e 

T4 os algarismos não tinham obrigatoriamente de ser usados, pois era pedido que 

escrevessem um enunciado (na T2 e na T3) e explicar quantos carros havia por 

completar com as rodas disponíveis (T4). Os alunos sempre que escreveram uma 

quantidade com algarismos continuaram a fazê-lo ao longo das suas resoluções. 

A opção dos alunos em representar quantidades sob a forma de algarismos ou 

por extenso parece ter sido criteriosa. Eles escreveram algarismos quando 

representaram quantidades envolvidas nos cálculos (T3 e T4 as quantidades envolvidas 

nos problemas) ou quiseram distinguir a relevância dumas quantidades face a outras 

(T2). Para distinguir valores numéricos quanto ao seu grau de importância dentro do 

problema foi usada a escrita verbal (como o Marco na T5 para se referir aos números 

que ia considerando como menores distinguindo-os dos maiores). 

Em quatro das seis tarefas (nas T3 – escrita dum enunciado –, T4 – tarefa das 

rodas e dos carros – e T6 – sequência de figuras geométricas) o Daniel e o Marco 

usam contas em pé. Na T3 não era necessário resolver os problemas que enunciassem, 

mas fizeram-no e ambos com recurso às contas em pé. Na T4, em que era pedido que 

se calculasse o número de carros que faltavam arranjar tendo em conta o número de 

rodas que faltavam fixar, o Marco usou a representação convencional (contas em pé) 

conjugada com a verbal (explicação do seu raciocínio), a simbólica (integrada na 

representação numérica na sua explicação verbal) e a icónica (usou linhas curvas 

fechadas para simbolizar as rodas), como reforço da exposição do seu raciocínio. Na 

T6, o Daniel utilizou a representação convencional. No enunciado, apenas havia 

representações icónicas e verbais, sem referência directa a quantias. Contudo, o 

Daniel encontrou uma forma de usar uma conta em pé. Pode ter funcionado como um 

validador do seu raciocínio, expressando matematicamente a solução do problema.  

As representações icónicas foram escritas tanto pelo Daniel como pelo Marco 

apenas uma única vez: o Daniel na T6 e o Marco na T4. O Daniel copiou a sequência 

das figuras geométricas para fazer a correspondência com os algarismos que depois 
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usou na conta em pé. Pelo facto do Daniel ter apresentado a sua resposta desta forma, 

o uso que ele fez da representação icónica parece surgir como mediadora para 

representar convencionalmente a sua resolução. Já o Marco, na T4, não expressa de 

forma tão explícita que a representação icónica lhe tenha servido de mediadora para 

os seus cálculos nas contas em pé, na medida em que as representações icónica e 

convencional se encontram, na sua resposta, intermediadas pela representação verbal. 

O pouco uso de representações icónicas por parte de ambos os alunos parece 

reflectir à-vontade e familiaridade que têm com outras formas de representação, como 

sejam a verbal e a simbólica. 

 

7.1.2 – A comunicação escrita e a compreensão matemática 

 

 Relações e operações: 

Em três das seis tarefas (T1, T5 e T6) era clara a implicação de relações entre 

ideias e conceitos matemáticos. Na T1, os alunos tiveram de explicar uma possível lei 

de formação dum sistema de numeração indígena tendo por referência o sistema de 

numeração decimal e a operações aritméticas básicas. Na T5, com os algarismos 

dados, tiveram de formar um número de acordo com a condição exigida. Na T6 

tiveram de identificar uma sequência de figuras geométricas com o mesmo padrão 

duma outra sequência dada inicialmente. Esta exigência de relacionar ideias e conceitos 

matemáticos foi alcançada por ambos os alunos. Conseguiram efectivamente fazer 

apelo a noções matemáticas que já dominavam e enquadrá-las adequadamente nas suas 

respostas. Tanto o Daniel como o Marco fizeram a transferência de acordo com o que 

Barreira (2004) define, pois mobilizaram conhecimentos e adaptaram-nos à nova 

situação apresentada. Efectuaram uma recontextualização de uma aprendizagem já 

consolidada (Le Boterf, 2004). Na T1 recorreram ao conceito de adição para 

explicarem uma possível lei de formação da numeração usada pelo povo Gumulgal. 

Nas T2 e T3 quando redigiram os enunciados dos problemas sugeridos por uma conta 

em pé e por desenhos, respectivamente, tiveram de ter presente a estrutura dum 

problema. Na T4, para explicarem como solucionariam a distribuição das rodas pelos 

carros, recorreram à tabuada e ao conceito de divisão. Na T5, para escreverem o 

menor número possível com os algarismos dados, socorreram-se do conceito de valor 

posicional do sistema de numeração decimal. Na T6 tiveram de procurar um padrão 
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duma sequência de figuras geométricas apresentada e identificá-lo numa outra 

sequência. 

 Pelo facto de, em todas as tarefas ter sido pedida uma explicação e não 

simplesmente a determinação de um resultado, proporcionou aos alunos a 

possibilidade de mobilização e consciencialização dos conceitos envolvidos. A 

explicação que os alunos tiveram de fazer implicou que reflectissem sobre as relações 

dos conceitos envolvidos. Usaram justificações, explicaram por outras palavras e 

estabeleceram comparações, com o objectivo de clarificar as suas compreensões. Os 

seguintes excertos das respostas dos alunos ilustram esta afirmação: “O 3 escreve-se 

assim (urapon-ukasar) porque numa conta de (+); ele escreve-se assim 1 (urapon) + 2 

(ukasar) = 3 (urapon-ukasar) …” (Daniel na T1); “30 não está na tabuada do 4, mas 28 

está, que quer dizer que não se pode pôr 30 rodas em carros sem nenhuma roda e ficarem 

todos com 4 rodas.” (Daniel na T4); “Porque de 1000, 5000, 3000, 7000 (1000) é o mais 

pequeno, …” (Daniel na T5); “O menor número que se pode escrever com o 5, o 3, o 1 e o 

7 é o 1357 porque o um é mais pequeno que o 3, o 5 e o 7, … “ (Marco na T5) e “Porque 

a lógica [conta em pé da operação subtracção] que dá 0 significa que ambas são iguais.” 

(Daniel na T6). Estas justificações dadas pelos alunos reflectem a compreensão 

matemática dos conceitos envolvidos, o que é uma componente da competência 

matemática (Guimarães, 2005). 

 

Comunicação 

Uma das razões porque optei pela escolha destes alunos da turma, como defino 

no capítulo 4, foi a de ambos dominarem a língua escrita. Conjugando esta 

característica comum dos alunos com o objectivo do estudo, estava aberta a 

possibilidade de poder verificar se mediante a expressão escrita os alunos poderiam 

resolver tarefas matemáticas sem recorrerem necessariamente à matemática 

convencional. 

Pela análise das resoluções dos alunos, pude verificar que conseguiram utilizar a 

língua escrita de forma coerente e clara para expressarem um raciocínio matemático. 

Em todas as tarefas era pedida uma explicação, não apenas uma resolução ou solução 

do problema apresentado. 

Na maioria das resoluções, os alunos usaram numa mesma resposta mais de 

uma forma de representação. Esta conjugação permitiu uma maior clareza na 
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representação dos seus raciocínios e de uma melhor representação da forma como 

pensaram sobre as tarefas. Particularmente as representações verbais permitiram aos 

alunos que expressassem os seus raciocínios, mas também que complementassem e 

clarificassem as outras representações associadas. Do ponto de vista comunicacional, 

tornou-se mais eficaz a conjugação de representações do que o uso isolado de uma 

delas, mesmo que fosse a verbal. As tarefas onde este facto mais se destaca são as T4 

(tarefa das rodas e dos carros), T5 (tarefa em tinham de escrever o menor número 

possível) e T6 (tarefa da sequência de figuras geométricas). O Daniel estabeleceu um 

contínuum claro entre as representações convencional e verbal na T5 escrevendo o 

desenvolvimento do seu raciocínio e conjugando-o coerentemente com a 

representação convencional e na T6 quando explica o resultado da conta em pé que 

fez. 

Outro aspecto que observei foi o de tanto o Daniel como o Marco, apesar de 

estarem a resolver situações matemáticas, não descoraram de aspectos tais como a 

correcção ortográfica e a sintaxe da língua. Particularmente o Marco apresentou por 

norma respostas completas semelhantemente ao que lhe é exigido em Língua 

Portuguesa, apresentando quase sempre uma introdução com dados (T1: “Eu vi que o 

povo Gumulgal …”; T5: “O maior número que se consegue fazer …”; T6: “É a 

sequência C. …”). Este aspecto reforça de certo modo o que Moreira (1999) afirma 

acerca da dialéctica dos benefícios que podem ser gerados tanto para a Matemática 

como o Língua Portuguesa do uso desta última nas aulas de Matemática. 

 Outro aspecto ainda a referir é o rigor matemático. Tanto o Daniel como o 

Marco demonstraram correcção no uso de ideias e conceitos matemáticos, quer 

tenham sido traduzidos em matemática convencional ou em registo matemático (Lee, 

2006). O Daniel, pela forma como enquadrou as diferentes representações, 

estabeleceu um contínuum entre elas em cada uma das suas respostas. Exemplo disso 

está presente na T5 em que com os algarismos dados escreveu o menor numeral 

possível e por meio de uma seta estabeleceu uma ligação entre a solução e a resolução 

e na T6 em que justificou na frase final o significado do valor a que chegou na conta em 

pé para a sua escolha da sequência de figuras geométricas que tinha o mesmo padrão 

que a sequência dada. Esta análise permite afirmar que o rigor matemático está 

presente sempre que um raciocínio está claramente expresso. O uso de diferentes 

representações escritas de forma coerente e interligada ajuda a evidenciar esse rigor. 
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7.1.3 – Limitações 

 

Uma delas tem a ver com as expressões oral e escrita. Neste trabalho foi dada 

maior relevância e atenção à escrita. Contudo, no decorrer da análise e da revisão de 

literatura, senti que se tivesse levado em consideração também a oralidade, a 

investigação sairia mais enriquecida. Com essa abordagem observaria as implicações 

mútuas que podem existir entre as expressões escrita e oral e até que ponto essa 

interacção teria repercussões no desenvolvimento de competências matemáticas. 

Por outro lado, se tivesse efectuado entrevistas com os alunos-participantes, 

teria recebido um seu feedback sobre a influência que este tipo de tarefas matemáticas 

pode ter para a construção de concepções/percepções dos alunos em relação à 

educação, em geral, e às disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, em particular. 

Deste modo, teria informações de duas vertentes: uma da análise dos trabalhos dos 

alunos, outra, das suas reacções à participação no estudo. Contudo, não fiz estas 

entrevistas, por me só ter apercebido do enriquecimento que elas poderiam trazer ao 

trabalho quando me encontrava a fazer a análise das respostas dos alunos e num 

momento em que já não havia possibilidade de as fazer. 

 

7.2 – Análise do CNEB 
 

Com a análise do CNEB pretendi responder às questões: (a) Que semelhanças e 

que diferenças existem nas organizações das partes da Matemática e da Língua Portuguesa 

no CNEB? e (b) A que conceitos é feita referência quando se fala de competência no CNEB, 

nas partes da Matemática e da Língua Portuguesa?. 

No ponto 7.2.1 discuto os resultados da análise do CNEB tendo em 

consideração a primeira questão de investigação e o ponto 7.2.2 a segunda. 

 

7.2.1 – Semelhanças e diferenças organizacionais entre a Matemática e a Língua 

Portuguesa no CNEB 

 

Ambos os capítulos analisados contêm três partes em comum, nas quais eles 

podem ser subdivididos: uma introdução, outra da organização dos domínios e a das 

experiências de aprendizagem. 
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Tanto o capítulo da Matemática como o da Língua, na parte introdutória, fazem 

referência à importância e ao papel da disciplina no ensino. É também característica 

comum o facto de haver referência ao não-isolamento disciplinar. Alguns exemplos de 

afirmações presentes no CNEB que ilustram esta ideia são: “a tendência de usar a 

matemática, em combinação com outros saberes (…)” (CNEB, p.57); “o 

desenvolvimento do currículo de Matemática deve ser visto como um contributo, a 

par e em articulação com outros, para a promoção das competências gerais do ensino 

básico” (CNEB, p.58) e “usar estratégias de raciocínio verbal na resolução de 

problemas” (CNEB, p. 31). 

Nas páginas em que se definem as competências a nível dos domínios, é no 

capítulo da Matemática que a apresentação é mais simples. Aí são apresentados os 

aspectos da competência matemática a serem desenvolvidos ao longo de todo o 

ensino básico e por cada um dos seus ciclos de acordo com cada um dos quatro 

domínios definidos para a Matemática. Na Língua Portuguesa, para além das 

competências específicas a serem desenvolvidas em cada ciclo em cada um dos três 

domínios, são incluídos igualmente: (a) objectivos a ter em linha de conta ao longo do 

conjunto dos três ciclos de forma que os alunos possam desenvolver as competências 

específicas, (b) duas metas de desenvolvimento por cada uma das competências 

específicas e (c) níveis de desempenho dessas mesmas competências. Esta diferença de 

organização no Português face à da Matemática, pode ter decorrido da preocupação 

de permitir que os professores se sintam mais orientados na sua prática lectiva. É de 

salientar que os níveis de desempenho não são parte integrante do CNEB. Nele existe 

uma nota que nos reporta para um documento editado pelo Ministério de Educação (A 

língua materna na educação básica) onde se estabelece essa ligação entre as 

competências e os níveis de desempenho. 

 Finalmente, na parte respeitante às experiências de aprendizagem ressalta a 

diferença de no capítulo da Matemática essas experiências estarem organizadas tendo 

em conta o tipo de experiências; os aspectos da história, do desenvolvimento e da 

utilização da matemática; aspectos transversais da aprendizagem da Matemática e os 

recursos que devem ser usados. No capítulo da Língua Portuguesa apenas existe uma 

enumeração de diferentes experiências de aprendizagem sem que sejam organizadas 

segundo critérios distintos. 
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7.2.2 Conceitos que definem competência em Matemática e em Língua Portuguesa no 

CNEB 

 

 Os conceitos que são usadas no Português e na Matemática quando no CNEB 

se faz referência às competências não são os mesmos. 

Na Matemática, as quatro palavras-chave mais repetidas são “aptidão”, 

“compreensão”, “sensibilidade” e “predisposição”, sendo a primeira destas palavras a 

que mais se repete tanto na totalidade dos aspectos da competência matemática como 

em cada um dos domínios da disciplina. Como referi no capítulo 2, dentre os 

diferentes conceitos com os quais estabeleci uma comparação com o de competências, 

o de aptidão é o que mais se aproxima daquele. Apenas é apontada a diferença de uma 

competência exigir reflexão e de uma aptidão apenas impor que a tarefa seja bem 

executada ou desempenhada. Devido a esta conotação com um desempenho físico que 

a aptidão acarreta é quase paradoxal e contraditório que seja este o conceito que 

maior presença marca nos aspectos da competência matemática, na medida em que a 

Matemática é uma ciência que essencialmente trabalha com símbolos. É “a ciência das 

regularidades e da linguagem dos números, das formas e das relações” (CNEB, p.58). 

A “compreensão” que surge em quatro dos trinta aspectos da competência 

matemática parece fazer todo o sentido neste contexto. É a compreensão que 

possibilita a integração de sentidos e criação de significados (Figueiredo, 2004). 

O termo “sensibilidade” transporta-nos mais para o campo do afectivo. Mas 

este sentido, quanto a mim, apenas se encontra num dos aspectos da competência 

matemática61. Este aspecto reporta para uma relativa subjectividade ao estar associado 

ao verbo “apreciar”. Nos restantes três aspectos62, a palavra “sensibilidade” parece-me 

que é usada com maior objectividade e, deste modo, mais facilmente passíveis de pôr 

em prática nas aulas, pois surge associada a verbos como “estimar”, “decidir”, 

“distinguir” e “usar”. 

Por último, o ter “predisposição” é usado, como aliás se refere no próprio 

CNEB, como potencialidades que qualquer aluno tem e que cabe à (na) escola 

                                                
61 A sensibilidade para apreciar a geometria no mundo real e o reconhecimento e a utilização de ideias geométricas em diversas situações, 
nomeadamente na comunicação. (ver anexo 15, linha do domínio Geometria.) 
62 A sensibilidade para a ordem de grandeza de números, assim como a aptidão para estimar valores aproximados de resultados de 
operações e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer processo de cálculo ou por estimação (ver anexo 15, linha do 
domínio Números e Cálculo); A sensibilidade para distinguir fenómenos aleatórios e fenómenos deterministas e para interpretar situações 
concretas de acordo com essa distinção (ver anexo 15, linha do domínio Estatística e Probabilidades) e A sensibilidade para entender e 
usar as noções de correspondência e de transformação em situações concretas diversas (ver anexo 15, linha do domínio Álgebra e 
Funções). 
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desenvolvê-las. Não se trata, portanto de algo inato e já definido. É com a passagem 

por experiências de aprendizagem que se pode proporcionar o seu desenvolvimento. 

No que diz respeito à Língua Portuguesa, apenas estão repetidas as palavras-    

-chave “reconhecer”, “utilizar” e “escrever” nos níveis de desempenho e “capacidade” 

nas metas de desenvolvimento. As três primeiras palavras revestem-se de um carácter 

prático e são facilmente verificáveis pelo professor quando um aluno tem um 

comportamento que envolva alguma destas três acções. Daí estas palavras-chave 

estarem presentes em níveis de desempenho das competências específicas. 

Quanto à designação “capacidade”, esta tem um significado semelhante ao de 

aptidão (Perrenoud, 2003). Assim, a justificação para este caso é idêntica também. 

A análise e a reflexão que fiz do CNEB e da literatura que consultei, permitem- 

-me tecer algumas conclusões relativamente ao que é uma competência. É uma 

palavras que cada mais é vez usada com frequência a nível da educação. Contudo, o 

conceito por detrás da palavra pode por vezes não ser único. Usar outros 

termos/conceitos e confrontá-los com o de competência, creio que pode ser um bom 

exercício para ir clarificando ideias e eliminando dúvidas. 

Da análise do CNEB (capítulo 6) foi-me possível verificar que apesar de existir 

literatura que esclarece conceitos susceptíveis de gerar confusão com o de 

competência (capítulo 2), estes são algumas vezes evocados quando se quer fazer 

referência a competências. Isto pode ficar a deve-se ao facto de essas palavras se 

relacionarem com as competências, embora não queiram significar exactamente o 

mesmo. 

Sabe-se que o conceito de competência é lato e complexo. Assim, ao se definir 

uma determinada competência, a sua abrangência terá de ser, obrigatoriamente, 

grande. 

No CNEB, no capítulo da Língua e pela organização que o caracteriza 

(diferentes competências específica por ciclo de ensino), o conceito considerado 

parece diferir daquele que se considera no da Matemática. No Português há a clara 

definição de cada competência específica numa só afirmação. Talvez por isso tenham 

sido definidas metas de desenvolvimento por cada uma delas tendo como função a de 

orientar no percurso de desenvolvimento das competências. 
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7.3 – Matemática e Língua Portuguesa: Laços para o Sucesso? 
 

Chegando ao cabo deste trabalho escrito, será o momento próprio para tecer 

algumas reflexões que servem de contributo para a construção de uma possível 

resposta para a questão: Matemática e Língua Portuguesa: laços para o sucesso? 

Nesta investigação tive em consideração os insucessos dos alunos em 

Matemática, o Português como língua que veicula o processo de ensino e 

aprendizagem e a centralidade que a escrita tem nesse processo. 

Pela minha experiência como professor e pelas leituras que fiz, sou levado a a 

firmar que se se fizer o uso rotinizado de representações escritas, pode correr-se o 

risco de inculcar nos alunos a ideia de que essa é a forma de se fazer matemática. Esta 

afirmação decorre da análise das resoluções das tarefas em que apesar de os cálculos 

necessários serem fáceis e acessíveis e, portanto, bastar o cálculo mental, os alunos 

recorreram à escrita do respectivo algoritmo. Exemplos disso são as resoluções das 

T2 (escrita de um enunciado dum problema), T4 (tarefa das rodas e dos carros) e T6 

(sequência de figuras geométricas). Estes factos parecem transparecer que os alunos 

sentem a necessidade de usar algo puramente matemático (matemática convencional), 

para atribuir valor e seriedade matemáticos às suas resoluções. Estas características 

das resoluções parecem ser um reflexo da prática lectiva da professora Célia, que 

apesar de não delimitar fronteiras estanques entre áreas do saber nas suas aulas, ela 

transpareceu nas aulas observadas e na entrevista que é norma na resolução de 

situações matemáticas o recurso à matemática convencional. 

Considero que será benéfico variar na forma de apresentação dos dados num 

enunciado dum problema com o intuito de não fomentar a ideia ou concepção nos 

alunos de que há a obrigação do uso de procedimentos matemáticos na resolução de 

tarefas matemáticas. Creio que será vantajoso para os alunos, no início da sua 

escolaridade, usarem os dados de um problema em algarismos para se familiarizarem 

com a escrita da simbologia matemática. Contudo, à medida que vão avançando na sua 

escolaridade penso que talvez seja proveitoso usar alternadamente esta forma de 

apresentação com a escrita verbal dos dados para evitar que haja demasiada atenção 

em aspectos formais da matemática em detrimento da leitura atenta e compreensiva 

do enunciado. Do meu ponto de vista, a leitura de um enunciado dum problema 

escrito unicamente com palavras poderá facilitar a atenção na da situação geradora do 

problema, para além de se poder estabelecer uma ponte com a leitura compreensiva 
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por via da transversalidade da Língua. Para além disto, o facto de não haver a 

representação de números com simbologia matemática, pode evitar que os alunos 

centrem a sua atenção no modo como os devem usar num algoritmo. 

Não pretendo minorar a importância da escrita convencional da matemática. 

As suas características permitem evitar a ambiguidade na leitura, sendo clara e 

objectiva (Vergani, 2002). Contudo, um procedimento matemático poderá ser feito 

mecanicamente e no entanto a apresentação escrita ser igual a um outro efectuado de 

forma compreensiva. Segundo a análise das tarefas dos alunos, o uso da escrita verbal 

complementada com a convencional destaca-se como uma mais-valia. Para o aluno, na 

clareza da exposição do seu raciocínio e na reflexão que tem de fazer (metacognição), 

e que funciona como factor regulador. Este poderá ser um caminho para a construção 

duma rede de conceitos que se vai fortalecendo por meio deste tipo de práticas. Para 

o professor, por lhe permitir compreender melhor o raciocínio do aluno e daí poder 

identificar as suas dificuldades e poder ajudá-lo a ultrapassá-las. 

No 1º CEB, pelo regime de monodocência que o caracteriza, mais facilmente o 

professor poderá criar momentos que proporcionem leituras de diferentes tipos de 

texto (enunciados de problemas, narrativas, prescrições, descrições, …) de forma 

explícita e intencional, para que os alunos desenvolvam capacidades de leitura de 

acordo com os diferentes tipos de leitores (Fonseca, 2004). 

Por último, embora não menos importante, considero que seria benéfico 

construir-se uma maior proximidade entre as comunidades da Educação Matemática e 

da Língua Portuguesa. No dia-a-dia, na prática docente, é empiricamente evidente a 

interdependência de diferentes áreas do conhecimento e da centralidade que a 

comunicação tem no processo educativo. As comunicações oral e escrita são 

inalienáveis do processo de ensino e de aprendizagem. No campo da oralidade, usamos 

a língua-mãe; à escrita, a Matemática está intimamente ligada. A sala de aula é um 

ponto de encontro entre a Matemática e a Língua Portuguesa e em vez de 

simplesmente coexistirem num mesmo espaço-tempo, seria mais frutíferos estarem de 

mãos dadas, com contributos para as aprendizagens e desenvolvimento das crianças. 

Daí considerar importante uma maior proximidade e partilha de experiência e (de) 

estudos com estas duas comunidades científicas. 
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Anexo 1 
 

Ex.ª Sr.ª Presidente do 

Agrupamento de Escolas da Verderena 

 
Assunto: Pedido de autorização 

 

 

 Eu, Rui Miguel Azevedo Marques, venho por este meio pedir-lhe a autorização 

para, de uma forma regular (conforme calendarização em anexo), entrar na EB1 nº 4 

do Barreiro com o objectivo de desenvolver um trabalho de campo com a turma do 

3º ano de escolaridade da professora Zélia Jacinto. 

 Já falei com a professora em questão, que desde logo demonstrou 

disponibilidade em colaborar. 

 O trabalho de campo a que me refiro consiste na realização duma investigação 

com os alunos da turma em questão no contexto das disciplinas de Matemática e 

Língua Portuguesa, com o intuito de desenvolver a dissertação de mestrado que me 

propus realizar no âmbito do Curso de Mestrado em Educação, especialização em 

Didáctica da Matemática para a Educação de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, aguardando uma resposta da vossa 

parte, disponibilizando-me desde já para algum esclarecimento adicional que julgue 

conveniente. 

 

Atentamente 

_______________ 

(Rui Marques) 

2005-01-03 
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Anexo 2 

 
Ex.(a) Sr.(a) Encarregado de Educação 

 

 Eu, Rui Miguel Azevedo Marques, encontrando-me neste momento a 

desenvolver uma dissertação de Mestrado em Educação, especialização em Didáctica 

da Matemática para a Educação de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico, desenvolverei 

um trabalho com o(s) seu(s) educando(s), no período compreendido entre os meses 

de Janeiro e de Abril de 2005, duas vezes por semana no período da manhã até ao 

intervalo. O anonimato das crianças será tomado em conta, não havendo divulgação 

nem de nomes nem de dados pessoais. 

Mais adianto, que este trabalho, que se desenvolverá dentro do espaço da sala 

de aula, é do conhecimento tanto da parte da professora Zélia como do Conselho 

Executivo do Agrupamento de Escolas da Verderena. 

 Atentamente 

_______________ 

(Rui Marques) 

2005-01-06 
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Anexo 3 

 
Ex.ª Sr.ª presidente do 

Agrupamento de Escolas da Verderena 

 

Assunto: Prolongamento de calendarização 

 

 

 Eu, Rui Miguel Azevedo Marques, em 3 de Janeiro de 2005, tive autorização da 

sua parte para entrar na EB1 nº 4 do Barreiro com o objectivo de desenvolver um 

trabalho de campo com a turma do 3º ano de escolaridade da professora Zélia Jacinto. 

 Essa autorização referia-se ao período entre Janeiro e Abril. Contudo, dado o 

desenvolvimento do trabalho, seria pertinente o prolongamento do período 

estabelecido por mais um mês (até final de Maio), conforme calendário anexo. 

 Agradeço desde já a atenção dispensada, aguardando uma resposta da vossa 

parte, disponibilizando-me desde já para algum esclarecimento adicional que julgue 

conveniente. 

 

Atentamente 

_______________ 

(Rui Marques) 

2005-04-11 
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Anexo 4 

 
Ex.ª Sr.ª presidente do 

Agrupamento de Escolas da Verderena 

 

Assunto: Pedido de autorização 

 

 

 Eu, Rui Miguel Azevedo Marques, venho por este meio pedir-lhe a autorização 

para, em seguimento do trabalho que desenvolvi com o alunos da EB1 Nº 4 do 

Barreiro, deslocar-me à referida escola com o objectivo de lhes solicitar o 

empréstimo dos seus cadernos diários e/ou dossiês do ano lectivo de 2004/2005. 

Obrigado 

 

 

Atentamente 

_______________ 

(Rui Marques) 

2005-11-10  

 

P.S.: Anexa-se folha do referido pedido a ser entregue aos Encarregados de Educação. 
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Anexo 5 

 
Ex.(a) Sr.(a) Encarregado de Educação 

 

 Eu, Rui Miguel Azevedo Marques, encontrando-me neste momento a desenvolver uma 

dissertação de Mestrado em Educação, especialização em Didáctica da Matemática para a Educação de 

Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico, e já tendo realizado o trabalho de campo com a turma da qual o 

vosso educando fez parte o ano transacto, venho por este meio solicitar-vos o favor de me 

emprestarem o(s) caderno(s) diários(s) ou dossiê(s) onde o vosso educando fez os registos das aulas do 

ano passado. 

Poderão deixá-lo com a professora da turma a quem me encarregarei de ir buscá-los. 

O empréstimo do(s) caderno(s) diários(s) ou dossiê(s) tem única e exclusivamente o intuito de 

analisar os registos feitos nas aulas que observei. Comprometo-me a entregar os o(s) caderno(s) 

diários(s) ou dossiê(s) nos dois dias úteis seguinte ao do recebimento dos mesmos 

Obrigado pela disponibilidade. 

 Atentamente 

_______________ 

(Rui Marques) 

2005-10-11 

 

 

 

Ex.(a) Sr.(a) Encarregado de Educação 

 

 Eu, Rui Miguel Azevedo Marques, encontrando-me neste momento a desenvolver uma 

dissertação de Mestrado em Educação, especialização em Didáctica da Matemática para a Educação de 

Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico, e já tendo realizado o trabalho de campo com a turma da qual o 

vosso educando fez parte o ano transacto, venho por este meio solicitar-vos o favor de me 

emprestarem o(s) caderno(s) diários(s) ou dossiê(s) onde o vosso educando fez os registos das aulas do 

ano passado. 

Poderão deixá-lo com a professora da turma a quem me encarregarei de ir buscá-los. 

O empréstimo do(s) caderno(s) diários(s) ou dossiê(s) tem única e exclusivamente o intuito de 

analisar os registos feitos nas aulas que observei. Comprometo-me a entregar os o(s) caderno(s) 

diários(s) ou dossiê(s) nos dois dias úteis seguinte ao do recebimento dos mesmos 

Obrigado pela disponibilidade. 

 Atentamente 

_______________ 

(Rui Marques) 

2005-10-11 
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Anexo 6 
 

Guião da entrevista 
dirigida à professora da turma 

 

Carreira 

 

-Idade 

-Formação: inicial: professora: porquê? 

                         contínua: áreas de formação: quais? Porquês essas e não            

                         outras? 

                         Outros tipos de formação;  

-Tempo de serviço 

-Localização das escolas onde leccionou 

-Funções docentes desempenhadas ao longo da carreira 

-Opinião sobre o conhecimento que te acerca da Formação Inicial de professores 

do 1º ciclo do ensino básico, nomeadamente no que tocas às disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa 

-Tem orientado estagiários? Em que áreas de formação? Qual o balanço que faz 

desse mesmo estágio, de uma forma geral? 

 

Caracterização da turma 

 

-Número de alunos 

-Proveniência dos alunos (transferidos – entradas e saídas da turma, caracterização 

sócio-economico-cultural) 

-Retenções 

-Comportamento 

-Relacionamento: alunos/alunos e alunos/professora 

-Acompanha a turma desde quando? 

-Aproveitamento da turma em geral. Algum(ns) aluno(s) se destacam de alguma 

forma? Qual? 

-Aproveitamento concretamente quanto às disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa? Alguns se destacam? Por que é o afirma? 
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Prática Pedagógica 

 

-Desde quando acompanha a turma? 

-Que formas de trabalho com os seus alunos mais privilegia? Porquê? 

-Para além de momentos mais expositivos, que outras formas de trabalho prefere 

desenvolver com os seus alunos? 

-Manuais: que juízo faz dos mesmo em geral (os de Matemática e Língua 

Portuguesa) e dos com que trabalha em particular? 

-Qual o papel que atribui ao uso do manual na sala de aula? 

-Privilegia a interdisciplinaridade ou outra forma de relação entre disciplinas nas 

suas aulas? Entre quais? 

-Quais as áreas que mais privilegia? Porquê? 

-Que é para si a Matemática? 

-Distingue a Matemática em contexto escolar de outra fora dele? 

-Qual, para si, o valor da Matemática que se ensina hoje aos nossos alunos? Tem 

pertinência, está desfasada? 

-Quanto a si, quando é que um aluno é “bom” a Matemática? 

-Qual o juízo que faz sobre os documentos oficiais (CNEB e Programa do 1º CEB) 

no que toca à Matemática? 

 

-Como explora os conteúdos da Língua Portuguesa? 

-Que fronteira considera, se é que considera, que haja entre a Matemática e a 

Língua Portuguesa? 

-Qual o juízo que faz sobre os documentos oficiais (CNEB e Programa do 1º CEB) 

no que toca à Língua Portuguesa? 

- Quanto a si, quando é que um aluno é “bom” a Língua Portuguesa? 

 

-Em termos de tempo, que peso atribui às disciplinas de Matemática e Língua 

Portuguesa nas suas aulas? Porquê? 

-Que disciplinas são por si são consideradas como mais importantes 

(independentemente da sua prática)? 
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-Qual a sua opinião quanto à ideia da actual Ministra da Educação quer que haja 

maior carga horária tanto de Língua Portuguesa como de Matemática nas escolas 

de 1º ciclo do ensino básico? 

-Que peso atribui à oralidade dentro da sala de aula, tanto da sua parte como da 

dos alunos? 

 

-Em que difere, quanto a si, um “bom” aluno a Matemática dum “bom” aluno a 

Língua Portuguesa? 

-Quais julga serem as razões para tão baixos níveis dos nossos alunos em estudos 

internacionais como o PISA e o TIMSS? 

-Que sugestões avança para que se inverta esta tendência? 

 

-Considera possível uma ligação estreita e intencional em termos de abordagem de 

conteúdos em Matemática e em Língua Portuguesa? De que forma? Fá-lo nas suas 

aulas? Porquê? 

-Considera positiva este tipo de abordagem para os seus alunos? Em que medida? 

 

-Crê que os seu alunos têm bons desempenhos escolares, nomeadamente em 

Matemática e em Língua Portuguesa? Quais julga serem as razões? 

-Tem usualmente conhecimento do aproveitamento dos seus alunos quando estes 

transitam ao 2º ciclo do ensino básico? 

-Que avaliação faz da forma como orienta as suas aulas (nomeadamente quanto às 

disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa) durante e após um período ou ano 

lectivo e até mesmo quando os seus alunos transitam ao 2º ciclo do ensino básico 

e tem conhecimento dos seus desempenhos escolares?  

 

 

 



 

174 

Anexo 7 

 

Guião das SO’s 

 

Serve este guião como orientação da sessões de observação (SO), contudo, 

dado o dinamismo da aula, há pontos que podem verificar-se simultaneamente embora 

através da leitura do guião estarem apresentados como alternativos ou que podem ser 

considerados como tal aquando da leitura do guião (por exemplo as formas de 

trabalho da turma). 

 

 Caracterização da sala de aula:  

. Disposição da aula 

. Formas de trabalho: em pequeno grupo, individual ou em grande grupo (toda a 

turma) 

. Tema da aula/ligação com outras áreas 

 

 Características das tarefas: 

. De rotina (de sistematização) 

. De características mais abertas 

. Em situações vividas pelos alunos 

. Que envolvam o raciocínio 

. Quais as que são privilegiadas 

 

 Comunicação na sala de aula 

. A professora coloca questões aos alunos? 

. De que género? 

. Que tipo de respostas estimulam essas questões? 

. A quem são dirigidas? 

. Como procede com as respostas? 

. Promove a discussão de ideias? 

. Permite que os alunos troquem informações entre si? 

. Estimula os alunos a escreverem sobre as actividades que realizam? 
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. Qual o peso das actividades de escrita no conjunto das actividades propostas pela 

professora? 

. Estimulas os alunos a justificarem as suas respostas, tentando que eles explicitem 

o seu raciocínio? 

. Coloca outras questões no seguimento das respostas dos alunos? (ex.: o que 

aconteceria se…) 

. Acompanha os alunos, orientando-os quando estes realizam as actividades? Qual 

a actuação da professora? 

 

 Caracterização do ambiente 

. Como era encarado o investigador? 

. Era uma pessoa estranha? 

. Os alunos agiam indiferentemente da sua presença? 

. Parecia agirem como se lá não estivesse o investigador? 
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Anexo 8 
 
 
SO__ Data ___/___2005 
Tempo de observação: ____ 
Aula de ______________________         Sumário  
 

Q
ua

dr
o 

 

Pr
of

es
so

ra
 

O
ra

lm
en

te
  

M
ar

co
 

 

A
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s 

D
an
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Anexo 9 

 

Caracterização dos alunos participantes: 

 

 

Notas dos alunos participantes nos 1º e 2º períodos. 

 

Grelha de notas dos alunos 
1º Período 

Nome Nota 
Matemática 

Nota Língua 
Portuguesa 

Nota Estudo 
do Meio Média 

Daniel 18,9 
Muito Bom 

19 
Muito Bom 

20 
Excelente 

19,3 
Muito Bom 

Marco 20 
Excelente 

20 
Excelente 

19,6 
Muito Bom 

19,9 
Excelente 

2º Período 

Daniel 19,5 
Muito Bom 

20 
Excelente  

20 
Excelente  

19,8 
Muito Bom 

Marco  18,4 
Bom 

19,8 
Muito Bom 

20 
Excelente  

19,4 
Muito bom 

Intervalos de classificação segundo os critérios da professora da turma. 

 

Excelente 
20 

Excelente 
20 

Muito Bom 
[17-19,9] 

Muito Bom 
de 19 a 19,9 

Bom 
[14-17[ 

Bom 
de16 a 18,9 

bom 
de13 a 15,9 Suficiente 

[10-14[ Suficiente 
De 10 a 12,9 

Não Satisfaz 
[0-9,5] 

Não Satisfaz 
De 0 a 9,9 

 

  Aluno 
Preferências 

 
 

Idade 
Data de 
nasci-
mento 

Nacionali-
dade 

Profissão 
quando for 

adulto 

Actividade 
escolar 

Forma de 
trabalho 

Activida
de 

extra- 
-escolar 

Danie
l 

8 anos 
12.11.96 Portuguesa Inventor Composição Grupo Desenho 

Marc
o 

8 anos 
19.02.96 Portuguesa Professor 

de história Escrita Individual Ginástica 
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Anexo 10 
 
 
Nome completo: _____________________________________Idade: ________ 
 
Data: ____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

1. O que é para ti a Matemática? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. No que é que a Matemática te ajuda no dia-a-dia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Qual a profissão que queres ter quando fores adulto ou adulta? 

_______________________________________________________________ 

 

4. A Matemática é importante nessa profissão que queres ter? 

_______________________________________________________________ 

Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Entre a Matemática e a Língua Portuguesa, qual das disciplinas mais gostas? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Lê com muita atenção as perguntas e 
responde de acordo com as tuas ideias. 

SESSÃO DE CARACTERIZAÇÃO 
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Porquê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. A Matemática e a Língua Portuguesa são muito diferentes uma da outra? 

_______________________________________________________________ 

 

7. O que te parece que elas têm de igual ou parecido? E de diferente? 

Responde no seguinte quadro. 

 

Coisas que a Matemática e a Língua 

Portuguesa têm de igual ou parecido 

Coisas que a Matemática e a Língua 

Portuguesa têm de diferente 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

8. Aquilo que sabes de Matemática pode ajudar-te em Língua Portuguesa? 

_______________________________________________________________ 

Como? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Aquilo que sabes de Língua Portuguesa pode ajudar-te em Matemática? 

_______________________________________________________________ 

Como? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 10-A 

 
 
 

Objectivos da Sessão de Caracterização (Anexo 10) 
 

Objectivos (da perspectiva do investigador) 
 

Questões 

 
Conhecer algumas ideias dos alunos sobre a disciplina de Matemática 
 

1,2,3,4 

 
Conhecer as preferências dos alunos em relação às disciplinas de 
Matemática e Língua Portuguesa 
 

5 

 
Conhecer relações que existem para os alunos entre as disciplinas de 
Matemática e Língua Portuguesa 
 

6,7,8,9 

 
 
 
Respostas dos alunos participantes ao questionário da Sessão de Caracterização.63 
 
1ª Questão: O que é para ti a Matemática? 
 

Daniel Marco 
Fazer contas 
Exercícios com 10 com os dígitos É um jogo muito giro 

 
 
2ª Questão: No que é que a Matemática te ajuda no dia-a-dia? 
 

Daniel Marco 
A aprender as contas Ajuda-me a contar 
 
 
3ª Questão: Qual a profissão que queres ter quando fores adulto ou adulta? 
 

Daniel Marco 
Pintor Professor de História 
 
 
4ª Questão: A Matemática é importante nessa profissão que queres ter? Porquê? 
 

Daniel Marco 

Não sei …… ainda não a tenho Sim. Ajuda-me a dizer o número do ano em que 
uma coisa aconteceu 

 

                                                
63 As respostas às questões são uma transcrição literal das dos alunos.  
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5ª Questão: Entre a Matemática e a Língua Portuguesa, qual das disciplinas mais gostas? 
Porquê? 
 

Daniel Marco 
Língua Portuguesa. Não sei porquê Língua Portuguesa. Gosto de ler e escreve 
6ª Questão: A Matemática e a Língua Portuguesa são muito diferentes uma da outra? 
 

Daniel Marco 
São muito diferentes Sim 
 
 
7ª Questão: O que te parece que elas têm de igual ou parecido? E de diferente? 
 

Daniel Marco 
Igual ou parecido Diferente Igual ou parecido Diferente 

Perguntas, exercícios, 
escrita. 

São disciplinas 

diferentes. Exercícios e fichas. 
Textos, contas, 
números, problemas, 
gramática. 

 
 
8ª Questão: Aquilo que sabes de Matemática pode ajudar-te em Língua Portuguesa? Como? 
 

Daniel Marco 
 Não. 
 
 
9ª Questão: Aquilo que sabes de Língua Portuguesa pode ajudar-te em Matemática? Como? 
 

Daniel Marco 
Sim, ajuda-me a responder umas perguntas e 
escrever correctamente. 

Sim, ajuda-me a ler e a escrever na matemática. 
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Anexo 11 
 

 

Nome: _______________________________________________________ 

data: __/__/____ 

 
 
 
 
 
 
      Os Maias…                       
 
                                          
         ~ 
                                           Os Egípcios… 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
                                         
                                         Os Babilónios… 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                         Os Gumulgal, um povo indígena australiano… 
 
                                                
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Os números que nós utilizamos hoje em dia, sofreram várias 

alterações ao longo dos séculos até serem como são agora.  

Vê algumas das formas utilizadas por diferentes povos. 

SESSÃO DE TRABALHO 1 



 

 183 

Explica, por palavras tuas, a forma como era construída a numeração pelo povo 

Gumulgal. Podes e deves escrever tudo aquilo que aches que precisas para explicara 

tua ideia: palavras, números, esquemas, desenhos, símbolos, … 
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Anexo 12 

 

 

Nome: _______________________________   Idade : __________ 

Data: _____/_____/_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

48-40=8 
 
 48 
-40 
 08 

R:______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________ 

Presta atenção! 
Cria um problema da tua imaginação 
que possa ser resolvido como está 
apresentado a seguir. 
Importante: explica bem as tuas ideias 
escrevendo tudo o que achares preciso. 

SESSÃO DE TRABALHO 2 
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R: 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

Se já fizeste o primeiro e ainda tens 
tempo, cria outro problema através da 
observação dos seguintes desenhos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Anexo 13 
 

 

Nome: _______________________________   Idade : __________ 

Data: _____/_____/_____ 

 

Presta atenção e explica como resolver esta situação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho trinta rodas por fixar a 

automóveis. Duas delas já fixei. 

Quantos automóveis me faltam 

acabar? 

SESSÃO DE TRABALHO 3 
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Qual das seguintes sequências, está arranjada com a mesma 
lógica? 

Anexo 14 

 

 

Nome: ______________________________________ Data: ___/___/_____ 

 

1. Qual é o menor número que consegues escrever usando uma única vez cada 

um dos algarismos 5, 3, 1, 7? Porque é que é esse o número e não outro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estas formas estão arrumadas de acordo com uma lógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifica a tua resposta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________ 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

SESSÃO DE TRABALHO 4 
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Anexo 15 
 

Aspectos da competência matemática (CNEB)64 
 

Domínios das 
competências 
matemáticas 

Aspectos da competência matemática 
N

úm
er

os
 e

 C
ál

cu
lo

 

Ao longo de todos os ciclos: 
A compreensão global dos números e das operações e a sua utilização de maneira flexível para fazer julgamentos matemáticos e 
desenvolver estratégias úteis de manipulação dos números e das operações; 
• O reconhecimento e a utilização de diferentes formas de representação dos elementos dos conjuntos numéricos, assim como 
das propriedades das operações nesses conjuntos; 
• A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a calculadora, bem como para 
decidir qual dos métodos é apropriado à situação; 
• A sensibilidade para a ordem de grandeza de números, assim como a aptidão para estimar valores aproximados de resultados 
de operações e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer processo de cálculo ou por estimação; 
• A predisposição para procurar e explorar padrões numéricos em situações matemáticas e não matemáticas e o gosto por 
investigar relações numéricas, nomeadamente em problemas envolvendo divisores e múltiplos de números ou implicando 
processos organizados de contagem; 
• A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer as operações que são necessárias à sua resolução, assim 
como para explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. 
 
No 1º CEB: 
• A compreensão do sistema de numeração de posição e do modo como este se relaciona com os algoritmos 
das quatro operações; 
• O reconhecimento dos números inteiros e decimais e de formas diferentes de os representar e relacionar, 
bem como a aptidão para usar as propriedades das operações em situações concretas, em especial quando 
aquelas facilitam a realização de cálculos. 
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Ao longo de todos os ciclos: 
• Aptidão para realizar construções geométricas e para reconhecer e analisar propriedades de figuras geométricas, 
nomeadamente recorrendo a materiais manipuláveis e a software geométrico; 
• A aptidão para utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise de situações e na resolução de problemas em geometria 
e em outras áreas da matemática; 
• A compreensão dos conceitos de comprimento e perímetro, área, volume e amplitude, assim como e a aptidão para utilizar 
conhecimentos obre estes conceitos na resolução e formulação de problemas; 
• A aptidão para efectuar medições e estimativas em situações diversas, bem como a compreensão do sistema internacional de 
unidades; 
• A predisposição para procurar e explorar padrões geométricos e o gosto por investigar propriedades e relações geométricas; 
• A aptidão para formular argumentos válidos recorrendo à visualização e ao raciocínio espacial, explicitando-os em linguagem 
corrente; 
• A sensibilidade para apreciar a geometria no mundo real e o reconhecimento e a utilização de ideias geométricas em diversas 
situações, nomeadamente na comunicação. 
 
No 1º CEB: 
• O reconhecimento de formas geométricas simples, bem como a aptidão para descrever figuras geométricas e 
para completar e inventar padrões; 
• A aptidão para realizar construções geométricas simples, assim como para identificar propriedades de figuras 
geométricas; 
• A compreensão do processo de medição e a aptidão para fazer medições e estimativas em situações diversas 
do quotidiano utilizando instrumentos apropriados. 
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Ao longo de todos os ciclos: 
• A predisposição para recolher e organizar dados relativos a uma situação ou a um fenómeno e para os representar de modos 
adequados, nomeadamente através de tabelas e gráficos e utilizando as novas tecnologias; 
• A aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que dizem respeito e para comunicar os resultados das 
interpretações feitas; 
• A tendência para dar resposta a problemas com base na análise de dados recolhidos e de experiências planeadas para o efeito; 
• A aptidão para realizar investigações que recorram a dados de natureza quantitativa, envolvendo a recolha e análise de dados e 
a elaboração de conclusões; 
• A aptidão para usar processos organizados de contagem na abordagem de problemas combinatórios simples; 
• A sensibilidade para distinguir fenómenos aleatórios e fenómenos deterministas e para interpretar situações concretas de 
acordo com essa distinção; 
• O sentido crítico face ao modo como a informação é apresentada. 
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 Ao longo de todos os ciclos: 

• A predisposição para procurar padrões e regularidades e para formular generalizações em situações diversas, nomeadamente 
em contextos numéricos e geométricos; 
• A aptidão para analisar as relações numéricas de uma situação, explicitá-las em linguagem corrente e representá-las através de 
diferentes processos, incluindo o uso de símbolos; 
• A aptidão para construir e interpretar tabelas de valores, gráficos, regras verbais e outros processos que traduzam relações 
entre variáveis, assim como para passar de umas formas de representação para outras, recorrendo ou não a instrumentos 
tecnológicos; 
• A aptidão para concretizar, em casos particulares, relações entre variáveis e fórmulas e para procurar soluções de equações 
simples; 
• A sensibilidade para entender e usar as noções de correspondência e de transformação em situações concretas diversas. 

 
 

                                                
64 Os aspectos da competência matemática são definidos por domínio e dentro de cada um destes por cada ciclo do ensino básico 
e ao longo de todo o ensino básico, mas neste quadro só se incluem os aspectos referentes ao longo de todo o ensino básico e ao 
1º CEB. 

específica 
  


