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O artigo apresenta uma unidade sobre o estudo de padrões e variáveis que foi 

concebida para ser realizada no segundo semestre com alunos do 8º ano. 

Linda (professora/investigadora), no artigo, começa por contextualizar o ambiente 

escolar caracterizando-o como multicultural e apresenta, também, as razões que levaram à 

aplicação da referida unidade, mencionando que a escola tinha como objectivo, perante 

constatações efectuadas relativas ao ano anterior, melhorar a leitura e a matemática. 

Em foco é apresentada a motivação dos alunos, pois enquanto que uns revelavam 

completa desmotivação, outros estavam altamente motivados. 

Na opinião da professora Linda os alunos mais enriquecidos, favorecidos sócio e 

economicamente, revelavam estar mais motivados. Perante tais constatações, Linda acredita 

que os alunos se devem sentir confortáveis na sala de aula, uma vez que tal condição 

influencia o bom desempenho e aprendizagem dos mesmos. Deste modo, a professora refere 

que a introdução da unidade “estudo de Padrões e variáveis” tinha como objectivo motivar 

os alunos a resolverem problemas de forma criativa e serem mais criativos na sua própria 

aprendizagem/instrução. 

Com a proposta do estudo de padrões e variáveis, foi privilegiado o trabalho 

colaborativo, uma vez que, segundo Linda, esta metodologia de trabalho permite desenvolver 

habilidades essenciais de comunicação. Assim, os alunos comunicam e representam por 

escrito as suas ideias, exploram formulas matemáticas e as várias formas de as representar, 

através de gráficos, tabelas e cartazes. Com a resolução de problemas, na opinião da 

professora, permite os alunos familiarizarem-se com as representações simbólicas usadas na 

matemática. Quanto ao trabalho colaborativo, sendo esta uma metodologia adoptada para 

esta unidade, contribui para a compreensão aprofundada da matemática, desenvolvendo a 

comunicação e a partilha de ideias que, por sua vez, conduz ao aumento da confiança 

matemática. 

Linda esclarece, ainda, que a unidade contem um sumário de fundo que inclui 

habilidades em utilizar a adição, subtracção, multiplicação e divisão, essenciais serem bem 

sucedidas para posteriores domínios. 

Em síntese Linda defendia que com a aplicação desta temática os alunos seriam 

capazes de interpretar, apresentar dados, tomar decisões, compreender e encontrar padrões, 

bem como fazer predições. 
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A unidade foi dividida em quatro sessões e para além dos objectivos já enunciados 

pretendia também introduzir e relacionar a álgebra com situações de vida diária. 

Na primeira sessão, ao incidir nas variáveis e gráficos coordenados, pretendia-se que os 

alunos se tornassem familiares com as variáveis e que fossem capazes de compreender a 

presença dos mesmos no quotidiano. Em simultâneo permitia desenvolver o vocabulário 

matemático, uma vez que os alunos tinham que registar os dados em gráficos e tabelas, 

criando escalas e intervalos para representar de forma organizada os dados. Deste modo, os 

alunos exploravam padrões e compreendiam o relacionamento entre as variáveis e a sua 

representação nos gráficos.  

Com a segunda sessão os alunos compreendiam formas de representar graficamente, 

tendo que interpretar os dados apresentados em tabelas e gráficos. Com a comunicação 

resultante da interpretação dos dados, bem como das vantagens e desvantagens na utilização 

das diferentes formas de representação, os alunos desenvolvem habilidades de comunicação 

de partilha de ideias. 

 Na sessão número três, através da resolução de problemas, os alunos desenvolvem 

capacidades tais como predizer, saber decidir, comparar, concluir, uma vez que os alunos 

tinham que depois de comparar os dados e as respectivas tabelas e gráficos, determinar os 

padrões de mudança que ocorrem em cada uma das formas de representação. 

Por fim, com a quarta sessão, os alunos compreendiam os relacionamentos lineares e 

não lineares, concluindo que nos relacionamentos lineares para representação dos dados 

utilizam-se tabelas e gráficos. 

Linda antes de justificar a organização e conteúdo das sessões, começa por expressar 

algumas perspectivas que acredita e das quais parte como fundamentação das sessões 

adoptadas. Assim sendo, realça as concepções que usualmente os alunos e até mesmo os pais 

têm acerca da matemática, pois acreditam que fazer matemática requer alguma habilidade. 

Contrapondo Linda defende que segundo a sua experiência qualquer um pode aprender a 

fazer matemática, acrescentando porém, que a matemática requer habilidades de pensamento 

concreto e abstracto tal como a lógica. Estas são as habilidades que considera que devem ser 

desenvolvidas e praticadas. Contudo salienta que como primeira etapa, para aprender 

matemática, é necessário desenvolver a confiança da matemática. Por confiança sobre a 

matemática, Linda explica que é quando a pessoa acredita que é capaz de resolver um 

problema apresentado. Tal não significa que a pessoa seja um génio a matemática, significa 

antes que a pessoa está disposta e motivada em encontrar uma solução. Por fim, acrescenta 

que a confiança na matemática é conseguida e desenvolvida com a prática, resolvendo 
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problemas com dificuldade crescente. Como segunda etapa, para a aprendizagem 

matemática, Linda menciona a utilização de algoritmos para resolver problemas concretos, 

ou seja relacionados com a vida diária. A aprendizagem deve deste modo ser feita a partir do 

concreto, de algo que é familiar ao aluno, para o abstracto, uma vez que a matemática 

avançada privilegia um pensamento abstracto e para que essa etapa seja bem sucedida pelos 

alunos, estes têm que transitar gradualmente de um raciocínio com base no concreto para o 

abstracto. Parafraseando Linda “utilizando enigmas, situações reais da vida, e colaboração 

que os estudantes começam a desenvolver habilidades de pensamento necessárias para o 

pensamento abstracto, tal como construir a confiança matemática”. 

Sendo um dos objectivos de fundo da aplicação da unidade “estudo de Padrões e 

Variáveis” a introdução e aprendizagem da álgebra, Linda apresenta a importância da 

abordagem desta temática para o domínio da álgebra, bem como as razões que levam a 

trabalhar com padrões e variáveis. Assim sendo, algumas dessas razões são as seguintes: 

1. desafiar os alunos intelectualmente; 

2. privilegia a transição necessária do concreto para o raciocínio abstracto; 

3. desenvolve o pensamento lógico e as estratégias de resolução de problemas que 

podem ser utilizados em diversas áreas, bem como, no contexto da vida diária. 

 

São enunciados no artigo também alguns pré-requisitos relativamente ao desempenho 

e competências do professor, enunciando deste modo, que os professores devem ter um 

sentido de aventura e uma paixão por crianças. De igual modo ao professor compete o 

cuidado na preparação do ambiente de sala de aula, sendo confortável que propicie a 

curiosidade e confiança na matemática.  

Para os alunos também são evidenciados pré-requisitos, referindo que necessitam de 

experiência com computação básica dos números inteiros, decimais e fracções, pois os 

estudantes com experiência na representação do seu processo de pensamento e na explicação 

das suas respostas possibilita o desenvolvimento da compreensão. Linda salienta, então que, 

o processo de escrita possibilita o aumento da compreensão, dado que incorpora inteligências 

múltiplas. Por sua vez, a experiência incentiva a descoberta e a curiosidade, por outro lado a 

experiência resultante da resolução de problemas contribui para o aumento de conceitos 

matemáticos. 

A aplicação da unidade “Estudo de Padrões e Variáveis” focaliza-se na resolução de 

problemas de situações quotidianas, defendendo a ideia que os alunos podem compreender 

mais facilmente os conceitos abstractos que se relacionam aos objectos concretos, ou seja 
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com os que lhes são familiares. Dando relevo a esta perspectiva, Linda refere que assim os 

alunos adquirem confiança na matemática e adquirem habilidades de compreensão, de escrita 

e de leitura. 

A execução da unidade resume-se basicamente á utilização de estratégias para a 

obtenção de dinheiro para uma viagem para New York. Em grupo, organizam-se, pensam em 

várias maneiras de arranjar dinheiro. Com finalidade de avaliação o grupo tem um portfolio 

onde registam as experiências que vão realizando e respectiva análise reflexiva. 

Como resultado das actividades realizadas, os alunos utilizaram tabelas, gráficos e 

representações simbólicas dos padrões, dominando capacidades de fazer estimativas, e 

demonstraram a compreensão de habilidades e conceitos algébricos com as experiências 

relacionadas com problemas matemáticos significativos em que o foco era o descobrir, 

descrever, modelar, generalizar padrões e funções, representar, analisar relacionamentos e 

soluções encontradas. Para além de encontrarem padrões e dos interpretarem, explicando e 

representando a relação entre os mesmos e as variáveis (tempo, velocidade) graficamente, 

através do contacto com variáveis dominaram o significado de variáveis dependentes e de 

variáveis independentes. Consequentemente, podemos concluir que o raciocínio reflexivo 

esteve sempre presente e que, privilegiando uma perspectiva Construtivista, os alunos 

aprenderam de forma criativa a pensar matematicamente. Os alunos revelaram estar 

activamente envolvidos em algo de concreto que de alguma forma se relacionavam com os 

seus próprios interesses. Com um caracter transdiciplinar, a unidade permitiu o 

desenvolvimento de diversas capacidades e os alunos revelaram confiança na matemática, 

fazendo uso da mesma de forma útil para a resolução de problemas que têm para eles 

significado. O domínio de padrões, das variáveis e da álgebra foi considerado como um 

fundo de aprendizagem matemática, envolvendo conhecimentos de estatística, noções de 

tempo, velocidade, entre outros conceitos matemáticos, desenvolvendo também o sentido de 

número.   

 

 


