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Resumo

Este artigo analisa os processos de raciocínio matemático de alunos na resolução de tarefas algébricas 

resultados mostram que na generalização os alunos seguem abordagens indutivas e abdutivas e na jus-

diferentes representações parece não limitar o desenvolvimento do raciocínio matemático e os proces-
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Introdução

Raciocinar, mais do que reproduzir conceitos memorizados e efetuar procedimentos 
rotineiros, é formular inferências (não imediatas) a partir da informação disponível. 
Desenvolver a capacidade dos alunos raciocinarem matematicamente é um dos 
objetivos mais importantes do ensino. Esta capacidade é essencial para se usar 

-
gico e coerente (NCTM, 2007). Em Portugal, o programa de Matemática do ensino 
básico (ME, 2007) apresenta o raciocínio matemático como capacidade transversal 
a desenvolver ao longo da escolaridade. Na verdade, promover o raciocínio mate-
mático dos alunos constitui um aspeto central do trabalho do professor (LANNIN, 
ELLIS e ELLIOT, 2011). Contudo, trata-se de um domínio, sobre o qual escasseia 
a investigação. 

Um passo fundamental para promover o desenvolvimento do raciocínio ma-
temático em sala de aula é conhecer melhor como os alunos raciocinam no âmbito 
desta disciplina. Isso é essencial para desenvolver e avaliar estratégias de ensino 

-
zagens (BABAI, EIDELMAN e STAVY, 2012). Este artigo analisa os processos 
de raciocínio de alunos do 9.º ano (8.ª série) na resolução de tarefas algébricas 
envolvendo inequações e visa compreender de que modo os processos de raciocínio 
se relacionam com as representações usadas e com a compreensão de conceitos e 
procedimentos algébricos.

Raciocínio matemático

BROUSSEAU e GIBEL, 2005). Nesta perspetiva, raciocínio matemático constitui 

premissas e conclusões e pela irrefutabilidade das conclusões obtidas (ALISE-
DA, 2003). No entanto, outros autores alargam o raciocínio matemático ao campo 

Outros, ainda, valorizam o raciocínio abdutivo (RIVERA e BECKER, 2009), em 
que se formula uma generalização relacionando diversos aspetos de certa situação, 
que se procuram ajustar como diferentes peças de um puzzle. Assim, podemos dizer 
que raciocinar matematicamente é usar a informação existente para chegar a novas 
conclusões por qualquer destes processos, ou seja, fazer inferências de natureza 
dedutiva, indutiva ou abdutiva. Nestes termos, a capacidade de raciocinar mate-
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maticamente inclui processos como formular questões, formular e testar conjeturas 

verdadeiras (LANNIN, ELLIS e ELLIOT, 2011). Contudo, em Matemática, mais do 

de objetos, ou seja, generalizações que podem respeitar a propriedades, conceitos 
ou procedimentos. Formular uma generalização, um processo central no raciocínio 
matemático, não é mais do que fazer um certo tipo de conjetura de natureza geral. 
Em situações do dia-a-dia, os alunos estão naturalmente predispostos a realizar ge-
neralizações (BECKER e RIVERA, 2005). No entanto, formular uma generalização 

CHERNOFF, 2008). Para que os alunos desenvolvam estratégias que conduzam à for-
mulação de generalizações válidas e adequadas, é necessário um trabalho continuado 
ao longo do seu percurso escolar. Nomeadamente, é necessário que seja promovida e 
compreendida a transição entre generalizações baseadas maioritariamente em casos 
particulares e observações empíricas e generalizações baseadas em propriedades ou 
conceitos matemáticos. Radford (2003) considera três tipos de generalização em 
Álgebra: (i) factual, aplicando diretamente dados empíricos a novos casos particu-

envolvendo a compreensão e utilização da linguagem algébrica.

matemáticas (ME, 2007), é central enquanto processo de raciocínio matemático. É 
-

alunos para o contexto (BELL, 2011). É ainda necessário que os alunos compreendam 

pela sua formulação, contemplam poder matemático (LANNIN, 2005). Como indica 

Para a análise do raciocínio, propomos um quadro conceptual (Figura 1) que 
relaciona os processos de raciocínio indutivo, abdutivo e dedutivo (zona central da 

sense making). Uma vez que é impossí-
vel aceder diretamente aos objetos matemáticos, o raciocínio matemático apoia-se 
necessariamente em representações. Por outro lado, a articulação entre processos de 



da Matemática (NCTM, 2009). Neste quadro, os raciocínios indutivo e abdutivo têm 
lugar sobretudo durante a formulação de conjeturas e o raciocínio dedutivo ocorre 

Figura 1 – Quadro conceptual para o estudo do raciocínio matemático 

(adaptado de MATA-PEREIRA e PONTE, 2011).

Na atividade matemática, as diferentes representações jogam papéis muitas 
vezes complementares, assumindo as transformações entre representações um papel 
central para viabilizar o raciocínio. Duval (2006) apresenta dois tipos de transforma-
ções: tratamentos e conversões. Tratamentos são transformações de representações 
dentro de um mesmo registro, como a resolução algébrica de equações ou a utilização 
de um cálculo mantendo-se estritamente na mesma notação. Conversões são trans-
formações de representações num certo registro para representações num registro 
distinto, nomeadamente passar de uma expressão algébrica para a sua representação 

a sua notação algébrica. Estas transformações de um registro para outro são por 
vezes complexas, mas tornam-se frequentemente essenciais para compreender o 
objeto matemático em questão.

-
ensão matemática e no desenvolvimento do raciocínio matemático. Estes processos 
consistem em desenvolver a compreensão de uma situação, contexto ou conceito 
conectando-o com o conhecimento existente e promovem o desenvolvimento das 
competências matemáticas dos alunos, tanto a nível dos conhecimentos como dos 



processos (NCTM, 2009). Estando estreitamente relacionados com as conexões, os 

(HANNA, 2000). Assim, organizar o ensino e a aprendizagem enquadrando racio-

aprendizagem da Matemática com compreensão.

Metodologia de investigação

O estudo apresentado neste artigo segue uma metodologia de investigação de 
observação participante (JORGENSEN, 1989), numa abordagem qualitativa e 
interpretativa (BOGDAN e BIKLEN, 1994), sendo realizado em colaboração 
com a professora de uma turma de 9.º ano (8.ª série) composta por dezassete 
alunos, dos quais, de acordo com a caracterização dada pela professora, sete 
apresentam baixo desempenho em Matemática, sete médio e três bom. Apesar 
do fraco desempenho global da turma, esta tem um ambiente de trabalho produ-
tivo, sendo as atividades desenvolvidas maioritariamente em pequenos grupos. 
Analisamos o raciocínio dos alunos em tarefas sobre inequações. Anteriormente, 
os alunos já tinham estudado equações do 1.º grau, sistemas de duas equações a 

A recolha de dados, realizada pela primeira autora (daqui em diante desig-
nada por investigadora), teve como local preferencial a sala de aula. A professora 
da turma lecionou as respetivas aulas e a investigadora acompanhou os alunos 
na realização das tarefas como “professora de apoio”. A recolha de dados foi 
realizada utilizando processos característicos da observação participante, nome-
adamente, observação direta (com gravação áudio e vídeo das aulas) e recolha 
documental, sendo ainda mantido um diário de bordo com anotações realizadas 

envolvidos. A organização e interpretação dos dados de acordo com este quadro 
conceptual permitem uma descrição centrada nos processos de generalização e 

Joana Mata-Pereira // João Pedro da Ponte



Figura 2 – Questões da tarefa sobre inequações

Antes da questão 1 os alunos tinham resolvido diversas questões envolven-
do intervalos de números no conjunto dos números reais e as suas representações 
habituais. A questão 1 envolve um primeiro contacto dos alunos com inequações, 
que, neste ponto, não conhecem ainda os princípios de equivalência de inequações. 
A questão 2, muito semelhante à 1, apresenta algumas convenções referentes 
às inequações, nomeadamente o que se entende por inequação, solução de uma 
inequação, membros e termos de uma inequação e inequações equivalentes. A 
questão 3 envolve pela primeira vez a utilização dos princípios de equivalência 
de inequações.

Generalização

A questão 1 proporciona um primeiro contacto com inequações, criando oportu-
nidades para surgirem processos de raciocínio que envolvem generalização. No-
meadamente, durante a sua resolução, espera-se que os alunos generalizem para a 
resolução de inequações alguns dos procedimentos que já conhecem da resolução 

-
terpretar o enunciado, não compreendendo o que é pretendido, pelo que solicitam 
ajuda. A investigadora, presente junto do grupo, procura esclarecer o que se pretende 
e acompanha a realização da questão 1.1. Nota-se que, embora as alunas encontrem 
facilmente valores para x, -
valo de números reais:



Investigadora: Qual é o número limite?
Ana: Quatro vírgula nove.
Investigadora: (…) Qual é o número limite? Que não me interessa, mas que 
é o limite.
Nádia: É o cinco.
Investigadora: Portanto é do cinco…
Débora: para trás.
Investigadora:

Nádia: Não.
Investigadora: Então o cinco vai ser o quê? É um conjunto, certo?
Débora: Tem a ver com a chaveta, então é a chaveta aberta.

os valores que x pode tomar, reforçando uma ideia já expressa por Débora:

Ana: Do cinco para trás.
(Nádia escreve na sua folha “]5”)
Investigadora: É do cinco para trás, então começamos pelo cinco? 
Nádia: Não, começamos pelo um…
Investigadora: E não dá abaixo do um?
Ana:

Nádia:

Ana:

Figura 3 – Resolução de Nádia da questão 1.1.

Esta questão não dá origem a qualquer generalização, mas constitui um ponto 
de partida para as questões seguintes pois permite às alunas situarem-se perante a 

-
valo e as representações a utilizar.

Na questão 1.2., a investigadora intervém ajudando as alunas a obterem o 
intervalo pretendido:

Ana: E este aqui é y menos um é maior que menos quatro.
Débora: Então é…
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Nádia: É menos três. Menos três, menos um.
(…)
Investigadora: 

que interessa são os números que estão para trás desse ou os números que 
estão para a frente.
Débora:

Investigadora: Então experimenta lá menos dois.
Débora: O menos dois…
Nádia: Não, o menos três é o limite. Então é de menos três para lá (gesticula), 
para dar mais, porque tem cá o sinal de maior.
Ana:

Nádia:

Nesta questão, Nádia, ao dizer “para dar mais, porque tem cá o sinal de 
maior”, enuncia informalmente que, numa desigualdade em que a+x > b+c  
(a, b, c constantes) o conjunto solução é da forma ] [. Esta generalização, 
ainda que apenas seja válida para x
da igualdade dos membros corresponde ao extremo inferior ou superior do inter-
valo de números reais.

Na questão 1.3., Ana, Débora e Nádia conseguem utilizar parcialmente as 
ideias desenvolvidas nas questões anteriores e aplicá-las à nova situação:

Débora: O sete é menor que x mais um.
Nádia: Portanto o limite é o seis.
Investigadora: O limite é o seis, mas é para trás ou para a frente?
Nádia: É para trás.
Investigadora: Se for… Experimentem outro. 
(…)
Nádia: O cinco mais um vai dar seis.
Investigadora: E sete é menor do que seis?
Débora: Não.
(…)
Nádia: São do seis para a frente. O sete mais um vai dar oito, é maior que sete.
Ana:

Nádia: E é aberto.
Ana:



A ideia de “número limite” usada pela investigadora na conversa com as 
alunas na questão 1.1. é facilmente utilizada por elas na resolução das questões 1.2. 
e 1.3., levando-as a encontrar facilmente um dos extremos do intervalo. Contudo, as 

intervalo de números reais ao qual x pertence. Tratando-se do seu primeiro contacto 

nas questões 1.2. e 1.3., pressupõe, implicitamente, uma generalização relativa à 
utilização da igualdade entre os membros para obter um dos extremos do intervalo. 
Assim, as alunas generalizam para a resolução de inequações um procedimento já 
conhecido para a resolução de equações, ao transformarem implicitamente a inequa-
ção numa equação. Esta generalização baseia-se no caso particular usado na questão 
1.1., para o qual as alunas apenas conseguem utilizar o conceito de extremo de um 
intervalo com alguma intervenção da investigadora. Note-se que, na resolução da 
inequação da questão 1.3., as alunas não aplicam a generalização feita por Nádia na 

ao extremo inferior ou superior do conjunto solução. 
Ao longo da resolução da questão 1, Ana, Débora e Nádia realizam, sem 

natural oral, procurando assim interpretar (no sentido de “dizer por palavras suas” 
como referem Bishop e Gofree, 1986) o enunciado de cada subquestão. Utilizam 
essencialmente a linguagem natural oral, realizando a conversão para a linguagem 

questão, as alunas estabelecem conexões entre as inequações apresentadas e as 
-

possíveis para x¸ o que inviabiliza a construção do intervalo de números reais ao 
qual x pertence. Assim, as alunas aplicam a generalização obtida implicitamente para 
encontrar um dos extremos do intervalo, mas não conseguem aplicar a generalização 
enunciada por Nádia, que lhes permite compreender de imediato se o valor encontra-
do se trata do extremo inferior ou superior. A falha na aplicação desta generalização 

o extremo inferior ou superior do intervalo de números reais a construir.

-
ções, pelo que a investigadora lhe solicita que apresente a sua resolução:
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Investigadora:

Afonso: Três.
Investigadora: Mas mudaste aqui uns sinais…
Afonso: Foi ela que disse que era assim.
Investigadora: Quem é que disse?
Afonso:

Ainda que o resultado esteja correto, o aluno não mostra ter compreendido 
como resolver a inequação, limitando-se a reproduzir a resposta dada por uma 
colega. A investigadora sugere-lhe então que utilize os princípios de equivalência 
enunciados na tarefa:

Investigadora: Lê lá aqui este, o segundo princípio de equivalência.
Afonso:

princípio em silêncio) Então tenho de inverter o símbolo.
Investigadora: Porque…
Afonso: Estou a dividir por um número negativo.
Investigadora: Os princípios são muito parecidos com os das equações.
Afonso: Mentira, as equações não têm isto.
(…)
Investigadora: x maior que nove, como é que eu represento na forma de 
intervalo?
Afonso:

Figura 4 – Resolução de Afonso da questão 3.1.

-
veis, ainda que na sua primeira resolução não consiga fazer os tratamentos necessários 
à obtenção do resultado pretendido. De seguida, consegue realizar os tratamentos 

variáveis tanto para a representação em forma de intervalo como para a represen-
tação na reta numérica.



que a alteração de sinais é realizada por indicação de uma colega, baseando 

estabelecer as conexões necessárias à resolução da inequação, não mostrando 
compreender a situação. Numa segunda fase, o aluno consegue articular a reso-
lução da inequação com a informação referente aos princípios de equivalência, 
estabelecendo as conexões necessárias à compreensão da situação. É ainda indu-
zido a estabelecer uma relação entre os princípios de equivalência das equações e 
os princípios de equivalência das inequações, conseguindo destacar de imediato 

-
que a alteração do sentido da desigualdade, utiliza o princípio de equivalência 
enunciado, mostrando compreendê-lo e, consequentemente, apresentando uma 

passo seguinte (e último) na resolução da inequação é de complexidade reduzida:

Investigadora: A minha pergunta é, tu passaste o x para o outro lado, e a 
minha pergunta é, porque é que…
Afonso:

Investigadora: Mas a minha pergunta é, porque é que tu podes passar o x 
para o outro lado.
Afonso: Porque me disseram que podia.

Nesta primeira fase da resolução, Afonso realiza tratamentos em lingua-

necessários à conclusão da resolução, utilizando, como anteriormente, a lingua-
x para 

o que não constitui um argumento matematicamente válido, invalidando a sua 

resolução de inequações, utilizando procedimentos análogos aos já conhecidos 
das equações. 

Nesta questão salienta-se ainda que Afonso, quando é questionado a primeira 
vez, interpreta erradamente a questão da investigadora mas refere que a alteração 
dos sinais implica a alteração do sinal da desigualdade, referindo-se implicitamente 
à multiplicação de ambos os membros da inequação por -1:
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Investigadora: Porque é que tu podes mudar o x para o outro lado?
Afonso: Então, posso meter o quatro negativo, o 2x negativo e o x positivo 
e mudar o símbolo.

evidência de alguma compreensão do segundo princípio de equivalência apresen-
tado na tarefa.

Conclusão

Na formulação de generalizações apresentada, as alunas seguem uma abordagem 
indutiva, generalizando as relações observadas num caso particular para uma classe 
de objetos mais ampla. No entanto, Nádia, ao formular uma nova generalização 
considera outros aspetos da situação, não se limitando a considerar o caso particular 
da questão 1.1., o que remete para uma abordagem abdutiva. 

-
nin (2005), surgem por vezes associadas a uma referência a uma autoridade externa, 

aluno remete para uma aplicação meramente rotineira de procedimentos algébricos, 
-

cação válida. Esta situação, semelhante às destacadas por Henriques (2010), remete 
para um desenvolvimento instável do sentido de símbolo, necessário ao raciocínio 
algébrico e consequentemente à capacidade de estabelecer conexões. Neste estudo, 

para situações que surgem na discussão das questões com os colegas. Em parte destas 
situações, os alunos baseiam-se em conhecimentos anteriores ou argumentos válidos 
para a situação em questão, nomeadamente conceitos ou propriedades conhecidas. 

No que respeita às representações, os alunos utilizam a linguagem natural oral 

-
derando a facilidade com que os alunos realizam transformações entre representações, 
a utilização de diferentes representações não parece limitar o desenvolvimento do 

parte das situações apresentadas os alunos conseguem estabelecer conexões entre 
os aspetos da questão e as propriedades ou conceitos necessários à sua resolução, 
manifestando compreensão da situação. Contudo, em alguns casos, não estabelecem 



todas as conexões necessárias, o que sugere uma compreensão apenas parcial da 
situação em questão. Quando os alunos são direcionados, através do questionamento, 
para estabelecerem as conexões em falta, aparentam desenvolver os seus processos 

-

nas conexões entre os conceitos e propriedades necessários à consecução da tarefa, 

modelo de análise utilizado (Figura 1) revelou-se um instrumento útil pois mostra 

utilizando raciocínio indutivo, abdutivo e dedutivo e como articulam os seus pro-

análise apresentada contribui para o conhecimento dos processos de raciocínio dos 
alunos. Elaborar tarefas que contribuam para o desenvolvimento destes processos 

para trabalho futuro em educação matemática.
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