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Palhares e Mamede com base em Romberg (1992), referem que Lynn Steen foi o 

primeiro a evidenciar a importância dos padrões na matemática. Desde então vários 

matemáticos procuram padrões em diversos contextos, no número, no espaço, nos 

computadores, etc. Perante as perspectivas enunciadas por Romberg sobre a importância dos 

padrões e a presença constante destes na vida quotidiana do homem, considerou a matemática 

como a ciência dos padrões (Palhares e Mamede, 2000). 

Também Palhares e Mamede (2000) iniciam o artigo situando a importância que, 

actualmente, é conferida ao estudo de padrões com base nas recomendações evidenciadas no 

NCTM (1991 e 2000) e no DEB (1997 e 1998). Todavia expressam a dificuldade que os 

mesmos documentos revelam na definição de padrão. Perante tal dificuldade, Palhares e 

Mamede consideram temer riscos na ausência de uma definição, pois sendo um conceito 

“multifacetado e complexo” (Palhares e Mamede, 2000, p.107), poderá conduzir a 

consequências negativas, tais como, ao empobrecimento do conceito, assumindo uma visão 

restritiva de padrão como repetição, ou ao esgotamento do conceito, fazendo que tudo possa 

ser considerado padrão. 

Não somente Palhares e Mamede como também Orton (1999), entre outros, que se 

debruçaram sobre o estudo de padrões, expressaram as dificuldades sentidas na definição do 

conceito, uma vez que, a este poderão ser atribuídos significados diferentes atendendo às 

diversas ciências que existem. Na matemática, o conceito padrão aparece geralmente 

associado á ideia de regularidade, encontrando padrões geométricos, quando a regularidade 

assenta na ideia de simetria, ou padrões numéricos, quando estamos perante uma sequência 

numérica como é o caso do Fibonacci. Contudo para Palhares e Mamede não consideram 

estes padrões (geométricos e numéricos) relevantes para a Educação Pré-escolar. 

Na perspectiva de Palhares e Mamede na Educação Pré-escolar os padrões assentam 

fundamentalmente no desenvolvimento do raciocínio lógico, uma vez que os padrões podem 

ter disposições diferentes consoante as regras lógicas de formação subjacentes, podendo ser 

repetitivos ou não (Palhares e Mamede, 2000, p.108). 

                                                
1 Os Padrões na Matemática do Pré-escolar é um artigo de Pedro Palhares e Ema Mamede ambos envolvidos em 
estudos relacionados com a infância no Instituto de Estudos da criança na Universidade do Minho.  
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Ainda na apresentação do que caracteriza um padrão, Palhares e Mamede, apresentam, 

tendo em conta a articulação das semelhanças e das diferenças, a componente de repetição 

com alternância (ABAB) e a componente de progressão aritmética (ABAABAAAB), ou ainda 

uma componente de simetria (ABABBABA). Para a formação de padrões é necessário ter em 

conta as características a estes associadas e que poderão ser muito diversificadas: cor, som, 

posição, forma, movimento, tamanho, etc.(Palhares e Mamede, 2000). 

 As recomendações sobre o estudo de padrões desde o Jardim de Infância têm vindo a 

ser cada vez mais evidentes e as razões apontadas todas elas convergem nas mesmas ideias, 

pois parafraseando Palhares e Mamede (2000, p.108) “ajuda as crianças a ver relações, 

encorajar conexões, estabelecer generalizações e a fazer conjecturas, para além de sustentar 

um tipo de pensamento que ajuda as crianças a resolverem problemas e a pensar de forma 

abstracta” 

As Orientações Curriculares, de igual modo conferem ao estudo de padrões uma saliente 

importância para o desenvolvimento do raciocínio lógico, sendo este considerado como um 

veículo para a capacidade de generalizar e, por sua vez, para a resolução de problemas.  

Palhares e Mamede (2000) com base nas ideologias de Orton (1999) e Threfall (1999), 

considera que em todas as áreas somos atraídos para a necessidade de encontrar regularidades, 

fundamentando a necessária relevância dos padrões no ensino da matemática como veículo do 

desenvolvimento de capacidades que permitem ao homem compreender o mundo que o rodeia 

e adaptar-se a ele. 

Threlfall (1999) apresenta duas razões que justificam a introdução de padrões 

repetitivos, nomeadamente no fim no do Pré-escolar, sendo elas: “os padrões repetitivos 

funcionam como uma base familiar e concreta para explorar outros conteúdos; outra é que o 

trabalho com padrões repetitivos servirá no futuro de suporte para a aprendizagem na Álgebra 

ou para a introdução de símbolos” (Palhares e Mamede, 2000, p.109).  

Com base numa pesquisa efectuada por Palhares e Mamede a investigações realizadas 

no âmbito do estudo de padrões, concluem que apesar de actualmente já se verificar alguma 

investigação sobre padrões ainda não se poderá considerar abundante. 

Já Piaget (1946) nos seus estudos se debruçou sobre padrões repetitivos, identificando 

três estádios, sendo os dois primeiros subdivididos em dois subestádios: 

Primeiro estádio 

• Subestádio I A: durante a construção da série modelo as crianças não conseguem 

traduzir para uma sequência linear; 

• Subestádio II B: conseguem traduzir mas não conseguem prever qual virá a seguir; 
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Segundo estádio 

• Subestádio II A: conseguem prever a sequência repetitiva – ABCDABCD - se 

começar no termo inicial A, mas não conseguem se começar por outro termo 

qualquer, não conseguem prever a ordem inversa; 

• Subestádio II B: conseguem prever a sequência partindo de um termo intercalar mas 

somente até ao último termo; conseguem prever a ordem inversa a partir do último 

termo mas não de um intercalar; 

 
Terceiro estádio 

• Conseguem mobilidade operatória e libertarem-se dos erros precedentes. 
 

Tomando como referência Threfall (1999), Vitz e Todd debruçaram-se igualmente 

sobre o estudo de padrões e apresentaram um modelo de ordenação de padrões repetitivos, 

consoante o grau de dificuldade. Assim sendo, os padrões foram os seguintes: 

• ABABABABABAB – considerado o mais simples; 

• AAABBBAAABBB; 

• AABBAABBAABB; 

• AABAABAABAAB; 

• AAABAAABAAAB; 

• ABCABCABCABC; 

• AAABBBCCCAAA; 

• AABBCCAABBCC; 

• ACCCBCCCACCC; 

• AAABCAAABCAA; 

• AABCAABCAABC; 

• AABBCAABBCAA- considerado o mais difícil. (Palhares e Mamede, 2000, p.110). 

 

Rustigian, também referenciado por Palhares e Mamede (2000), enuncia a complexidade 

dos padrões com base num estudo efectuado com crianças dos 3 aos 5 anos, constatando que 

era mais fácil encontrar um movimento físico do que encontrar uma representação pictórica 

(icónico), bem como, a forma evidenciou ser um critério mais simples do que a cor. Assim, o 

referido investigador apresentou fases que elucidam a progressão de procedimentos das 

crianças no seu estudo efectuado:  
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• “a) fase em que há uma escolha aleatória de novos elementos sem referencia aos 

elementos anteriores do padrão; 

•  b)fase em que a criança repete o último elemento;  

• c) fase em que usa os elementos anteriores mas numa ordem qualquer; 

• d) fase da abordagem simétrica em que reproduz a sequência na ordem inversa; 

• e) fase em que há uma continuação deliberada do padrão, em que a criança olha para 

o início para verificar quais os elementos a colocar” Palhares e Mamede, 2000, 

p.110). 

 

Palhares e Mamede (2000) apresentam as suas conclusões consequentes de uma 

investigação efectuada por um dos referidos autores do artigo, sobre a introdução de um 

padrão tipo ABAB, sendo a cor como critério de diferenciação, com crianças dos 4 aos 6 anos 

de idade, verificando que as crianças conseguiram continuar o modelo e identificaram a 

existência do mesmo padrão na sala de actividades. Contudo quando foi apresentado o desafio 

ás crianças para fazerem outros padrões, com o mesmo material, revelaram grandes 

dificuldades. Num segundo momento ainda tentaram introduzir o padrão repetitivo do tipo 

ABABBABBB mas a dificuldade foi ainda maior, pois somente uma criança o conseguiu 

efectuar, enquanto que as restantes crianças continuaram a efectuá-lo de forma aleatória ou 

insistindo em fazer o padrão ABAB. Posteriormente, deram oportunidade ás crianças de 

criarem os seus próprios padrões. Contudo, mais uma vez, uns incidiram no modelo ABAB, 

outros criaram um padrão simples como o AABB ou AABAAB. Este estudo permitiu 

constatar as dificuldades que as crianças revelam nas capacidades de observar, conjecturar, 

prever, resolver problemas, apelando ao raciocínio lógico em torno de padrões. Por outro lado 

a generalização que interiorizaram referente ao modelo ABAB consideraram-no como 

aplicação generalizada para as restantes situações, revelando dificuldade em criar outro tipo 

de padrões. Este relato de experiência leva-nos também a considerar que a criatividade é um 

aspecto importante promover nas tarefas propostas no Pré-escolar. 

Com base nas visões de Threfall (1999), Palhares e Mamede (2000) apresentam algumas 

sugestões para trabalhar padrões repetitivos na Educação Pré-escolar. Neste âmbito salienta o 

facto de se pensar que o trabalho com padrões repetitivos pretende-se com o facto de que as 

crianças copiam modelos a partir do que observam nos adultos, para assim criarem os seus 

próprios padrões, tendo por base a necessária criação de uma regra e a sua aplicação de forma 

consistente. Contudo, acrescenta que, com base nas observações efectuadas, as crianças ao 

produzirem padrões, recorrem a um movimento repetitivo em alternância, “sem 
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necessariamente ter em mente o padrão que daí resulta. Por exemplo, tendo um carimbo em 

cada mão e alternando o movimento das mãos produzem necessariamente um padrão 

repetitivo, no entanto o que foi planeado terá sido o movimento alternado e não o padrão que 

surge no papel” (Palhares e Mamede, 2000, p.111). Assim perante tal perspectiva, e perante a 

variedade de padrões que podem ser criados, não se espera que, na Educação Pré-escolar, a 

criança consiga aplicar a estrutura a cada um dos casos mas que vá gradualmente abstraindo a 

estrutura através da exploração das várias concretizações. 

A capacidade de reconhecer padrões é considerado por Baratta – Lorton (1995), como 

uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas, tendo igualmente um contributo 

enorme no desenvolvimento da compreensão matemática da criança. Como tal, a mesma, 

considera que “deve haver oportunidades de experimentar padrões de forma visual, auditiva e 

física, e dá grande importância à verbalização dos padrões”. Assim sendo, “propõe 

actividades muito variadas com padrões dando ênfase à transposição de padrões para outras 

formas, à observação de semelhanças e diferenças, à análise e comparação de padrões, ao 

reforço da progressão esquerda para a direita, ao raciocínio dedutivo, à conexão das ideias 

abstractas com o mundo real, à produção e verificação de conjecturas para lá, e claro, da 

reprodução e extensão e/ou criação de padrões” (Palhares e Mamede, 2000, p.112). 

Depois da análise efectuada por Palhares e Mamede em torno da definição de padrão, 

passando pela apresentação dos tipos de padrões existentes e respectiva importância, com 

base na reflexão sobre investigações efectuadas sobre padrões na aprendizagem matemática e 

com a apresentação de alguns exemplos de padrões que podem ser trabalhados no Pré-escolar, 

finalizam com a questão central: qual a abordagem que o adulto deve utilizar quando 

introduz os padrões na dinâmica da sala?  

A questão enunciada pelos referidos autores do artigo remete para a necessária análise 

dos modelos de ensino. Assim encontram várias perspectivas, uma vez que, uns consideram 

que o modelo de construção de padrões iniciado pelo adulto no Pré-escolar pode ser 

desnecessário, podendo existir um trabalho demasiado dirigido pelo adulto limitando as 

explorações individuais das crianças, outros porém, defendem que o adulto deve ensinar o 

caminho à criança apresentando modelos de forma mais expositiva. 

De facto se tomarmos em consideração as Orientações Curriculares na Educação Pré-

escolar (DEB, 1997) devem ser proporcionadas oportunidades variadas para as crianças 

estruturarem o seu pensamento, os materiais, as suas acções, seguindo o seu caminho de 

forma pessoal para a construção de padrões, e para a partilha das suas descobertas. (Palhares e 

Mamede, 2000). Entre os modelos de ensino existentes para o ensino da matemática, Palhares 
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e Mamede (2000) fazem referencia ao modelo Tradicional ou Instrumental e ao 

Construtivismo, e apresentam como diferença essencial entre ambos os modelos a resolução 

de problemas. Neste âmbito referem que tarefas vistas como exercícios no Pré-escolar que 

são, parafraseando Palhares e Mamede, “desprovidas de qualquer obstáculo e portanto de 

desafio mental. Contrariamente, os problemas são tarefas em que existe um obstáculo, que 

exige o uso de raciocínio para o ultrapassar” (2002, p.122). Deste modo, a resolução de 

problemas são privilegiadas em detrimento dos exercícios, uma vez que é considerado como 

um veículo essencial para a aprendizagem matemática. Para justificar esta perspectiva 

Palhares e Mamede (2000) exemplificam, “se a criança só for confrontada com padrões 

simples (do tipo ABABAB) e o adulto for dizendo à criança que só tem de repetir, estamos 

sem dúvida em presença de um exercício. Para que seja um problema, a criança terá de 

descobrir por ela própria como continuar” (p.122,123). Tal implica, ainda na linha de 

pensamento dos mesmos autores, possibilitar a criança descobrir por ela própria como o 

padrão está estruturado, constituindo um desafio primordial para que a criança consiga 

realizar diferentes tipos de padrões em diversos contextos. 
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