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O artigo inicia com a caracterização da escola onde foi efectuado o estudo, Harrison. A 

mesma é conotada como uma escola rígida, muito embora, previsões apontem que a maioria 

dos estudantes não ingresse no ensino superior. A população estudante é composta por uma 

diversidade de nacionalidades. 

Em consequência de um estudo efectuado sobre a escola, a mesma foi considerada com 

necessidades de melhoria. 

No que se refere à Matemática os alunos apresentavam dificuldades diferentes, pois 

enquanto que uns dominavam, por exemplo, a adição e a subtracção das fracções, outros 

porém, aprenderam mal a multiplicar. 

Apesar das dificuldades que provinham do facto dos alunos terem as suas línguas, o 

professor (investigador) considerava que a língua não iria afectar o sucesso de uma classe 

matemática uma vez que os números são universais e, como tal, a escola Harrison adoptou um 

programa de Matemática adequado ao contexto educativo. Por sua vez, o programa tinha 

como objectivo promover uma atitude positiva em relação à Matemática. 

Com base no programa adoptado pela escola o professor investigador pretendia que os 

seus alunos realizassem aprendizagens sobre padrões, uma vez que defendia o pressuposto de 

que, sendo a matemática uma ciência que faz parte da vida diária do homem, os alunos 

através do programa deveriam ser capazes de identificar e descrever vários tipos de padrões, 

usar uma variedade de habilidades para resolver problemas e para explicar as estratégias 

usadas. Em consonância com outros autores, Jenkins considera igualmente que a Matemática 

é essencialmente o estudo de padrões, “de encontrar a ordem dentro do caos”. 

De acordo com o programa a unidade referente aos padrões e símbolos é a primeira a ser 

abordada, influenciando, consequentemente, as atitudes dos estudantes para o restante 

programa. Esta preocupação advém da falta de entusiasmo dos estudantes denotada no ano 

anterior sobre a matéria abordada. Perante o desinteresse revelado pelos alunos, optou por 

trabalhar os padrões. 

O professor, também como justificação da escolha dos padrões, refere o facto destes 

apresentarem a possibilidade de introduzir conceitos matemáticos significativos aos 

estudantes em vários níveis de habilidades. Por sua vez, os padrões prestam-se igualmente a 
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uma variedade de apresentação e de actividades que são facilmente compreensíveis aos 

estudantes.  

Por fim, outro factor, refere-se ao facto de ter turmas bilingues e os padrões 

encontrarem-se em cada cultura e língua assim como na natureza sendo, portanto, familiares e 

relevante á maioria dos estudantes. 

Tal como outros autores, também defende que os padrões e os símbolos podem ser 

utilizados para introduzir relacionamentos algébricos e geométricos desde cedo, sendo como 

tal, mais uma razão apontada pelo investigador para trabalhar com padrões. Com base em 

Bourrasa (s/d) para fundamentar a importância dos padrões para a aprendizagem algébrica, 

refere que os padrões “encourage a mind set which is curious to explore algebraic patterns and 

relationships”. 

Ainda para fundamentar a importância dos padrões, Jenkins menciona também que o ser 

humano utiliza padrões em todos os aspectos imaginários da sua vida diária. Assim sendo, 

defende que os padrões servem para introduzir a matemática como uma forma de pensar ao 

invés da concepção da matemática reduzida à manipulação de números. Segundo o autor, 

estudar padrões possibilita os estudantes a compreender melhor o pensamento matemático do 

que os números. 

Entre várias pesquisas que Jenkins menciona ter realizado para tentar definir padrões, 

expressa as dificuldades com que se debateu perante as várias definições que encontrou, não 

conseguindo uma única definição sobre padrões. Por sua vez, tal dificuldade remete, na 

perspectiva do autor, para o facto do significado de padrão poder ser atribuído consoante a 

visão de cada um, uma vez que podemos encontrar os mais diversos tipos de padrões na vida 

diária, sendo, como tal, uma única definição algo redutora do seu amplo significado. 

Na actualidade os padrões estão, segundo Jenkins, associados à arte de cada cultura, 

acrescentando que, somente nos tempos modernos é que a arte foi aceire como algo sem 

ordem, pois até então a desordem não era aceitável. 

Na tentativa de identificar padrões o autor menciona a presença do mesmo na cultura 

Islâmica, nas línguas, padrões visuais, integrando simetrias (reflectional e rotatória) e na 

sequência Fibonacci1. 

Quanto aos padrões numéricos, tal como a sequência de Fibonacci, ao serem utilizados 

pelas crianças ajudam a aprender a generalizar, fazer predições e a seleccionar técnicas para 

                                                
1 Sequência natural de padrões que pode ser encontrada por exemplo nas espirais dos abacaxis 
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resolver problemas, sendo tais habilidades consideradas importantes não unicamente para a 

álgebra como também para a vida quotidiana. 

Jenkins com base em estudos realizados por Hargreaves, afirma que crianças com idades 

compreendidas entre os sete e os onze anos utilizam estratégias para procurar diferenças entre 

termos. A título exemplificativo refere que quando foram apresentadas às crianças tabelas de 

multiplicação elas procuraram perceber a natureza dos números, combinando termos para 

fazer outros termos. Assim Hargreaves concluiu que trabalhar com uma variedade de tipos de 

padrões permite às crianças confiar não somente na estratégia de procurar diferenças, mas 

também usar mais de uma estratégia e escolher a informação apropriada para fazer 

generalizações e revelarem serem mais persistentes na investigação de padrões.  

Não pretendendo fazer um estudo detalhado, o investigador aponta como um dos 

objectivos fazer com que os alunos tivessem uma outra visão sobre a matemática para além 

das ideias associadas aos números e verem a mesma como uma forma de tratar ideias de um 

modo criativo com o recurso a variadas estratégias de ensinar e aprender. Como metodologia 

de trabalho o professor optou para além de trabalhos individuais, também trabalhos 

cooperativos de modo a possibilitar os alunos a predizer, generalizar, analisar textos, gráficos 

e problemas. Assim, os alunos iniciaram com uma exploração geral de padrões, passando pela 

aritmética designando de “arte matemática”. De seguida, exploraram padrões na língua, 

investigaram problemas e enigmas das palavras procurando padrões e, por fim, exploraram 

simetria e criaram os seus próprios padrões. 

Como resultado do estudo efectuado o investigador identificou padrões de desempenho 

dos alunos enunciando que uns, demonstraram compreensão dos conceitos, propriedades, e 

dos relacionamentos da geometria e da medida com experiências relacionadas com problemas 

matemáticos que possibilitem o desenvolvimento de capacidades, tais como: identificar, 

classificar, visualizar, comparar e estimar. De igual modo verificou que os alunos utilizaram 

argumentos indutivos e dedutivos para resolver problemas. Outro estudante demonstrou uma 

compreensão de capacidades e de conceitos algébricos resultantes da experiência com 

problemas matemáticos significativos que se baseavam na descoberta, descrição modelação e 

generalização de padrões e funções, bem como representar e analisar relacionamentos e 

encontrar soluções. Para representar, este estudante utilizou tabelas, gráficos e representações 

simbólicas de padrões. 

Do estudo efectuado os alunos revelaram compreender a utilização da matemática, 

concluindo que os alunos são capazes de interpretar e explicar matematicamente o seu pensar, 

fazendo conjecturas convencendo com argumentos matemáticos. Como procedimento os 
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estudantes primeiramente tentaram definir o termo padrão com as próprias palavras e explicar 

com utilizar os padrões no contexto de ensino da matemática. Em grupo, os alunos analisaram 

diferentes padrões, procedendo à classificação dos mesmos, sendo que, no fim, teriam que, 

cada grupo, explicar os sistemas de classificação adoptados e apresentar a sua definição sobre 

padrão, que depois de chegarem a um consenso sobre a definição do mesmo a mesma foi 

afixada no quadro. 

De igual modo na actividade sobre padrões da língua os alunos revelaram capacidade de 

interpretar, explicar fazendo uso de uma comunicação matemática, conjecturar e convencer 

com argumentos adequados as suas ideias e descobertas. 

Na actividade seguinte, que consistia na resolução de problemas recorrendo a estratégias 

diferentes no âmbito dos padrões, os alunos revelaram compreender e usar padrões, e 

respectivas funções 

Para a abordagem da simetria de padrões aos alunos foram propostas tarefas que 

consistia na exploração de transformações geométricas. Com a referida tarefa os alunos 

demonstraram compreender e usar conexões matemáticas. Ainda no âmbito da exploração de 

padrões geométricos o professor revelou a insistência nas tarefas de exploração, valorizando 

as mesmas, como meio de, dando resposta ao interesse, curiosidade e espírito de descoberta 

das crianças, estimular o gosto pela matemática e, em simultâneo, pensar matematicamente, 

descobrindo padrões e desenvolvendo capacidades tais como analisar, identificar, classificar, 

prever, conjectura, concluir e argumentar.  

De forma lúdica, o professor revelou ser capaz de trabalhar matemática com os alunos 

verificando-se uma transversalidade da mesma, uma vez que, utilizando estratégias 

diferenciadas adequadas ao interesse dos seus alunos, possibilitou à aprendizagem de 

conhecimentos diversos, tais como, língua, cultura, habitat das abelhas, etc.  


