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Resumo: Este texto apresenta a exploração de uma tarefa em aula, enquadrada numa prática 
de ensino-aprendizagem exploratório. Insere-se num estudo de implementação de uma 
experiência de ensino com o objetivo de promover o desenvolvimento do pensamento 
algébrico com alunos do 4.º ano. Em particular, este texto analisa a forma como a 
professora/investigadora conduziu os momentos de discussão da tarefa e de sistematização 
das aprendizagens, tendo em conta os objetivos matemáticos para esta aula, numa perspetiva 
dialógica de desenvolvimento do conhecimento matemático. A professora/investigadora 
assume o papel de orientadora da discussão favorecendo um papel ativo por parte dos alunos 
tanto na explicação das suas formas de pensamento como na compreensão das explicações 
dos colegas. Observa-se a existência de uma reconstrução coletiva das ideias matemáticas 
trabalhadas pelos grupos e a sua sistematização promovendo um consenso social na sua forma 
de representação. 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem exploratório, discussão coletiva, tarefas matemáticas, 
construção dialógica do conhecimento, pensamento algébrico. 

 

Introdução 

 

No âmbito da Educação Matemática em Portugal, o atual Programa de Matemática do Ensino 
Básico (ME, 2007), representa uma inovação curricular em diversos aspetos, nomeadamente 
como fator de mudança nas práticas de ensino-aprendizagem da Matemática e 
consequentemente nas aprendizagens matemáticas que os alunos realizam (Ponte & 
Serrazina, 2009). Essa mudança pode ser concretizada pela passagem do ensino direto para 
um ensino-aprendizagem exploratório (Ponte, 2005). Embora essa prática de ensino possa 
conduzir a aprendizagens significativas dos alunos, ela constitui um constante desafio para o 
professor que o procura implementar. 

Este texto incide sobre a prática da professora/investigadora em torno da realização de uma 
tarefa numa aula, num quadro de ensino exploratório, que pretende promover o 
desenvolvimento do pensamento algébrico de alunos do 4.º ano. Em particular, assumindo 
uma perspetiva dialógica de desenvolvimento do conhecimento matemático em sala de aula, 
pretende analisar-se a forma como a professora/investigadora conduziu o momento de 

                                                           

1 Trabalho realizado no âmbito do Projeto P3M - Práticas Profissionais de Professores de Matemática, apoiado pela 

FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia (contrato PTDC/CPE-CED/098931/2008). 
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discussão do trabalho dos alunos na tarefa e o momento de sistematização das aprendizagens, 
tendo em conta os objetivos matemáticos para esta aula. 

 

Ensino-aprendizagem exploratório 

 

A aprendizagem que os alunos fazem está dependente da atividade que realizam e da reflexão 
que fazem sobre a mesma (Ponte, 2005), e deste modo a seleção das tarefas que são 
trabalhadas em sala de aula deve ter em conta o tipo de atividade que propõe aos alunos. 
Assim, tarefas que conduzem a procedimentos rotineiros são diferentes de tarefas que exigem 
aos alunos pensar conceptualmente e que os estimulam a estabelecer conexões (Stein & 
Smith, 1998). De acordo com National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1994), as 
tarefas matematicamente válidas devem respeitar as seguintes características: apelar à 
inteligência dos alunos, desenvolver a compreensão e a aptidão matemática, estimular os 
alunos a estabelecer conexões e a desenvolver um enquadramento coerente para as ideias 
matemáticas, apelar à formulação e resolução de problemas e ao raciocínio matemático, 
promover a comunicação sobre a Matemática, mostrar a Matemática como uma atividade 
humana permanente, ter em atenção diferentes experiências e predisposições dos alunos e 
promover o desenvolvimento da predisposição de todos os alunos para fazer Matemática. As 
tarefas são “um elemento fundamental na caracterização de qualquer currículo, pois elas 
determinam em grande medida as oportunidades de aprendizagem oferecidas aos alunos” 
(Ponte, 2005, p. 23). 

A principal característica do ensino-aprendizagem exploratório é que promove nos alunos a 
descoberta e a construção do conhecimento (Ponte, 2005). Para tal, a exploração de tarefas 
abertas e a gestão que das mesmas se faz na aula, proporcionando aos alunos momentos de 
discussão entre pares e coletivamente, são oportunidades fundamentais para a construção do 
conhecimento. 

Baxter e Williams (1996, cit. Baxter & Williams, 2010) propõem a designação do “ensino 
orientado pelo discurso” (discourse-oriented teaching, no original) para descrever as ações do 
professor que promovem a construção do conhecimento matemático através da comunicação 
entre os alunos. Os mesmos autores descrevem o ambiente de sala de aula que promove este 
tipo de ensino de acordo com a estrutura seguinte: (1) as tarefas matemáticas são 
apresentadas aos alunos; (2) os alunos trabalham na tarefa a pares ou em pequenos grupos, 
enquanto o professor circula pelos grupos encorajando-os, desafiando-os, questionando-os e 
dando-lhes sugestões, se necessário; (3) os alunos apresentam as suas resoluções à turma; (4) 
o professor sistematiza as apresentações. Conscientes da dificuldade inerente à 
implementação desta estrutura de sala de aula, os autores referem que o professor deverá 
promover suportes sociais que ajudem os alunos a trabalhar em conjunto. Por exemplo, os 
alunos devem ser encorajados a explicar as suas formas de pensamento e a compreenderem 
as explicações dos colegas. As regras que conduzem a esta forma de comunicação na sala de 
aula devem ser explicitamente identificadas e postas em prática até fazerem parte da cultura 
de sala de aula. À medida que os alunos interiorizam essas regras, assumem um papel de 
maior responsabilidade no discurso matemática de sala de aula. Baxter e Williams (2010) 
concluem que em salas de aula onde existe esta prática de ensino, os professores falam menos 
e os alunos mais do que o que seria esperado numa sala de aula de ensino mais tradicional, 
pois o tempo de aula é organizado de forma a que sejam dadas mais oportunidades de 
comunicação aos alunos, tanto em pequeno grupo como durante a discussão coletiva com 
toda a turma. 

Tendo em conta o complexo desafio de orientar uma turma em torno de uma discussão 
coletiva que promova aprendizagens matemáticas significativas, Stein, Engle, Smith e Hughes 
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(2008) apresentam um modelo composto por cinco práticas para a orquestração de discussões 
coletivas: (1) antecipação das prováveis respostas dos alunos a tarefas matemáticas 
cognitivamente exigentes, (2) monitorização do trabalho autónomo dos alunos, (3) seleção das 
resoluções particulares dos alunos para apresentação durante a discussão coletiva, (4) 
sequenciar adequadamente as resoluções dos alunos a serem apresentadas, (5) ajudar a turma 
a estabelecer conexões matemáticas entre as diferentes resoluções dos alunos e entre ideias 
chave. Os autores consideram que as discussões coletivas devem ser impulsionadas por tarefas 
matemáticas cognitivamente exigentes e que o papel que o professor assume deverá permitir 
a construção de um sentido pessoal e coletivo das ideias matemáticas exploradas na aula. Para 
isso, as discussões coletivas devem suportar a aprendizagem matemática dos alunos, 
ajudando-os a aprender o discurso matemático, tornando o seu pensamento público para que 
possam construir e avaliar as suas ideias matemáticas e as dos outros (Stein, Engle, Smith & 
Hughes, 2008). 

Na perspetiva de Wells (2000) as salas de aula devem assumir-se como comunidades de 
investigação, onde a turma trabalha colaborativamente em torno de um mesmo objetivo, 
construindo dialogicamente o conhecimento e onde também o professor deve assumir-se 
como investigador integrante dessa comunidade. O professor, enquanto líder e organizador da 
comunidade de investigação, não pode evitar a responsabilidade de selecionar atividades que 
promovam a melhor oportunidade possível para o desenvolvimento individual e social de cada 
membro da comunidade. De acordo com este autor, os princípios que definem uma sala de 
aula enquanto comunidade de investigação numa perspetiva dialógica do conhecimento são 
os seguintes:  

- As atividades propostas aos alunos envolvem-nos inteiramente como indivíduos em que 
encontram um sentido real para a sua participação. Desta forma, a aprendizagem é 
entendida não como simples aquisição de capacidades ou informações isoladas. 

- As atividades são situadas e únicas, situadas no tempo e espaço. As atividades são 
influenciadas por se desenvolverem numa comunidade com indivíduos particulares que 
utilizam ferramentas particulares e que têm as suas próprias histórias.  

- O currículo é entendido como meio e não como fim. Os saberes e capacidades prescritos 
no currículo são ferramentas culturais que deverão ser usadas significativamente tanto 
individual como socialmente. 

- Os resultados de uma atividade são tanto planeados como emergentes, pois embora os 
objetivos da atividade sejam conhecidos, ela alimenta-se da imprevisibilidade da situação 
em que ocorre. 

- As atividades devem permitir a diversidade e a originalidade para que promovam o 
desenvolvimento de cada um dos participantes, individualmente e como comunidade. 

Na conceptualização de uma sala de aula enquanto comunidade de investigação, a turma 
trabalha colaborativamente, o conhecimento é construído dialogicamente e o currículo 
orientado pela perspetiva investigativa (Wells, 2000).  

 

A promoção do desenvolvimento do pensamento algébrico na sala de aula 

 

O pensamento algébrico pode ser encarado como um processo em que os alunos generalizam 
ideias matemáticas a partir de um conjunto de exemplos particulares, estabelecem essa 
generalização através do discurso da argumentação, e expressam-na gradualmente de uma 
forma simbólica apropriada à sua idade (Blanton & Kaput, 2005). Tendo em conta a definição 
mais recente de pensamento algébrico apresentada por Kaput (2008), Blanton (2008) salienta 
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as duas vertentes que considera essenciais para uma compreensão mais abrangente desse 
conceito: a aritmética generalizada e o pensamento funcional. Enquanto a primeira se prende 
com a utilização da aritmética para desenvolver e expressar generalizações, a segunda consiste 
na identificação de padrões numéricos e geométricos para descrever relações funcionais.  

A introdução do pensamento algébrico na escola elementar constitui uma oportunidade de 
construir o desenvolvimento conceptual dos conceitos matemáticos mais profundos e 
complexos desde os primeiros anos de escolaridade (Blanton & Kaput, 2005). A algebrização 
do currículo matemático na escola elementar depende da capacidade dos professores 
transformarem os materiais de ensino com que trabalham usualmente a aritmética, 
possibilitando a exploração de regularidades, a formulação de conjeturas, a generalização e a 
justificação matemática de factos e relações. Neste sentido, Blanton e Kaput (2005) sugerem 
as seguintes práticas de ensino para a construção do pensamento algébrico nos alunos: (1) 
integração natural e espontânea de conversas algébricas na sala de aula; (2) exploração 
gradual dos temas algébricos durante um significativo período de tempo; (3) integração de 
múltiplos e independentes processos algébricos válidos; (4) adaptação e desenvolvimento de 
tarefas matemáticas para promover o pensamento algébrico. Estes autores acrescentam ainda 
que a construção de uma prática de ensino que promova o desenvolvimento do pensamento 
algébrico nos alunos requer um significativo processo de mudança nos professores, os quais, 
muitas vezes, estão habituados a trabalhar a aritmética de uma forma mais enclausurada em si 
mesma. Ou seja, os professores devem desenvolver olhos e ouvidos algébricos: olhar a 
matemática que ensinam de uma nova perspetiva e estar atentos ao raciocínio que os alunos 
expressam, ouvindo-os. Desta forma, os professores serão capazes de identificar, modificar e 
adaptar materiais e conversações de sala de aula, explorando-os algebricamente. 

 

Metodologia do estudo 

 

Opções metodológicas 

Os resultados apresentados neste texto inserem-se num estudo mais amplo, de 
implementação de uma experiência de ensino (Gravemeijer & Cobb, 2006), onde se 
exploraram tarefas para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos de uma 
turma de 4.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo do Ensino Básico, ao longo de um ano letivo.  

Este texto foca-se numa tarefa, envolvendo a exploração das relações funcionais identificadas 
em uma sequência pictórica crescente e incide no modelo de aula usado para implementação 
da tarefa analisando a atividade que a professora e os alunos desenvolveram, durantes as 
fases da discussão coletiva e de sistematização das aprendizagens. Para recolha dos dados, foi 
feita uma gravação em formato vídeo da aula e analisados os referidos momentos. A aula foi 
dinamizada pela investigadora deste estudo (primeira autora deste artigo), tendo a professora 
titular de turma assumido um papel de coadjuvante, apoiando os alunos nos diferentes pares e 
a segunda autora colaborado na recolha dos dados. Na análise dos dados procurou-se 
evidenciar o papel que a professora/investigadora e os alunos assumem durante esses 
momentos da aula. 

 

A experiência de ensino 

A experiência de ensino decorreu durante o ano letivo 2010/11 e foram desenvolvidas 
quarenta e duas tarefas, organizadas em cinco sequências de acordo com os temas e tópicos 
matemáticos da planificação anual definida pela professora titular de turma, respeitando a 
perspetiva de conceber o pensamento algébrico como um fio condutor curricular (NCTM, 
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2000), numa lógica de integração curricular. As tarefas foram introduzidas na experiência de 
ensino com uma média de duas tarefas por semana e com a duração de 90 minutos cada uma.  

A turma onde decorreu a experiência de ensino era constituída por 19 alunos, 7 raparigas e 12 
rapazes, com uma média de nove anos de idade. Embora a turma estivesse a trabalhar de 
acordo com o PMEB (Ponte et al., 2007) desde o 3.º ano de escolaridade, no início da 
experiência de ensino os alunos revelavam algumas dificuldades na exploração de questões 
que envolviam o sentido de número, privilegiando quase exclusivamente a utilização dos 
algoritmos na sua resolução.  

As tarefas centraram-se na exploração das relações numéricas e das propriedades das 
operações, numa perspetiva de desenvolvimento do sentido de número, e tendo em conta os 
tópicos matemáticos do programa, como já foi referido. A exploração destas tarefas tinha 
como objetivos a identificação de regularidades e expressão da generalização através da 
linguagem natural, e a iniciação de um percurso em direção à simbolização através da 
passagem da linguagem natural para a linguagem matemática.  

O modelo de aula desenvolvido desde o início da experiência de ensino procurou respeitar os 
principios do ensino exploratório, organizando a aula em quatro fases distintas: apresentação 
da tarefa, trabalho autonómo dos alunos, discussão coletiva e sistematização das 
aprendizagens. A tarefa apresentada neste texto foi a nona tarefa da quinta sequência e 
realizou-se no final do ano letivo. A tarefa intitulada “Os colares”2 (Anexo I) enquadrava-se no 
tópico Regularidades, do tema Números e operações, e, com a sua exploração pretendia-se 
que os alunos fossem capazes de:  

- identificar as variáveis envolvidas na sequência apresentada: número de contas azuis e 
número de contas vermelhas; 

- reconhecer as relações entre as variáveis: o número de contas azuis é o quadruplo do 
número de contas vermelhas e a relação inversa; 

- reconhecer que as relações de covariação e invariância se mantém ao longo da sequência: 
o número de contas azuis depende do número de contas vermelhas (e vice-versa) e essas 
relações mantém-se ao longo da sequência; 

- expressar em linguagem natural e em linguagem simbólica a generalização das relações 
encontradas. 

 

Apresentação dos resultados 

 

Em seguida, é apresentada a exploração da tarefa “Os colares”, como foi feita em sala de aula, 
nos momentos de discussão coletiva e de sistematização das aprendizagens. Apresentam-se 
pequenos excertos desses momentos da aula que revelam como os alunos comunicam as suas 
resoluções e procuram compreender as explicações dos colegas, e evidenciando o papel 
assumido pela investigadora na construção dialógica do conhecimento matemático. 

Ao iniciar a discussão coletiva, a investigadora retoma a tarefa centrando os alunos no seu 
objetivo. Também relembra como os alunos que assistem à apresentação dos colegas devem 
proceder, incentivando-os a colocarem questões ou a fazerem comentários. Em seguida, 
solicita ao par Carolina e Daniel que vá mostrar como descobriu a relação entre o número de 
contas azuis e o número de contas vermelhas. Carolina começa a explicar a forma como 
resolveram a tarefa. 

                                                           
2
 Tarefa adaptada de Ponte, J. P., Silvestre, A. I., Garcia, C. & Costa, S. (2010). 
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Fig. 1 - Resolução do par Carolina e Daniel. 

 

Carolina - Então, nós primeiro fizemos o terceiro colar, que a Maria fez. Fizemos esse 
exemplo e descobrimos que há três conjuntos: há o conjunto das contas azuis, que é este 
aqui… É um conjunto de contas azuis, um conjunto de contas azuis e um conjunto de 
contas azuis. Depois nós juntámos aqui e fizemos 3 vezes 4 porque cada conjunto de 
contas azuis tem 4 contas e fizemos 3 vezes 4. E depois em cima fizemos 3 vezes 4 menos 
3 igual a 3 vezes 3, igual a 9. 

Nessa altura, alguns alunos começam a manifestar-se, interpelando a colega para que explique 
melhor as suas ideias. A investigadora pede à Carolina que seja mais clara na sua explicação. O 
excerto seguinte mostra como os colegas que assistem à apresentação estão genuinamente 
interessados em compreender as ideias que são apresentadas pela colega. 

Carolina – Então porque azuis vem de azul e, por isso, escrevemos a azul. Então nós 
fizemos 3 vezes 4, é um 3 e um 4, 3 vezes 4. Menos 3 que é dos 3 vermelhos e depois igual 
a 3 vezes 3 porque 3 vezes 4 menos 3 é igual a 3 vezes 3. Igual a 9. 

Rita – Carolina, o 9 é do quê? 

Carolina –É do 3 vezes 3… 

Rita – Sim, mas o 9 vem de onde? O 9 serve para quê? 

Carolina – É a relação entre as contas vermelhas e as azuis. 

I. – Porque é que tiraste dali aquele 3? 3 vezes 4 é o quê? O que é que significa? 

Carolina – 3 vezes 4 é o conjunto de contas azuis mais um conjunto de contas azuis mais 
um conjunto de contas azuis… 

Gonçalo – Porque é que é o 4? 

Carolina – O 4 são as 4 bolas azuis… 

Daniel – São 3 conjuntos de 4 contas. 

I. – De que cor? 

Daniel – Azuis. 
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Carolina – Então 3 vezes 4 menos os 3 vermelhos que é igual a 3 vezes 3 que é igual a 9. 

João – Ah, então 3 vezes 4 menos 3 é 9. 

 

A investigadora utiliza o contexto da tarefa, solicitando à aluna que exemplifique o seu 
raciocínio com outros colares da sequência. Desta forma, pretende que o raciocínio deste par 
seja compreendido pelo maior número de alunos. 

I. – É a diferença... Explica lá com os outros colares… se isso acontece com os outros 
colares… a ver se nós entendemos aquilo que tu dizes da diferença. O que é que acontece 
no primeiro colar, nessa diferença? 

Carolina – Então é 4 vezes 1, que dá 4 menos 1 dá 3, a diferença é de 3. 

I. – Então explica lá isso no segundo colar. 

Carolina – O primeiro é 3, se for o segundo é 6, se for o terceiro é 9, se for o quarto é 12, 
se for o quinto é 16… 

Vários alunos – Não, é 15. 

I. – É 15. Aquilo que este par esteve a pensar é que a diferença vai ser sempre o quê? 

Vários alunos – Três. 

 

Em seguida, a investigadora solicita ao par António e Diogo que apresente a sua forma de 
resolução. Começa por referir que estes alunos usaram a tabela e que esta foi também uma 
representação usada por outros pares. Os alunos começam por indicar como encontraram 
uma relação entre o número de contas azuis de cada colar. 

 

 

Fig. 2 - Resolução do par António e Diogo. 

 

António – Então, nós fizemos a tabuada do 4 que vai de 4 em 4, que 4 vezes 1 dá 4, 4 
vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 6 dá 24. E aqueles 
vão sendo mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 8 é múltiplo de 4, o 12 também, o 16 também, o 20 
também e o 24 também. 

I. – E esses valores aí dizem respeito a quê? Esse 4, 8 e o 12… 
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Diogo – Ao número de contas azuis… 

I. – Então o número de contas azuis é sempre o quê, António? 

António – É sempre de 4 em 4. 

 

No momento de discussão desta resolução, vários alunos referem que a tabela está confusa 
por ter introduzido na segunda coluna o “4x”, comentando que assim o número de contas 
azuis seria igual ao número de contas vermelhas. Desta forma, neste momento da aula, os 
alunos cooperam para melhorar o produto dos colegas. Assim, João, propõe que se utilizem os 
parênteses e vai mostrar no acetato como concretizar a sua sugestão. 

 

 

Fig. 3 - Reconstrução da resolução do par António e Diogo, proposta pelo João. 

 

Por fim, os alunos concluem que as relações encontradas deveriam estar expressas fora da 
tabela. Neste momento, os alunos exploram a relação entre as operações inversas e Matilde 
explicita essas relações do seguinte modo: “O número de contas azuis a dividir por 4 é igual ao 
número de contas vermelhas. O número de contas vermelhas vezes 4 é igual ao número de 
contas azuis”. 

 

Fig. 4 - Reconstrução coletiva da tabela. 

 

Continuando a exploração da tabela, os alunos relacionam estas descobertas com a 
apresentação do par Carolina e Daniel, estabelecendo a conexão entre os dois modos de 
resolução. Neste momento, entendem não só a questão da “diferença” referida por esse par, 
como também questionam a validade desse método mais recursivo para obter generalizações 
mais distantes.  

André – 4 menos 3 vai dar o resultado do número de contas vermelhas… 
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Rita – Mas isso é só porque tu sabes o resultado. Ali no outro é menos 6, no 12 é menos 9 
e depois isso é porque sabes o resultado, senão não sabias isso… 

Fábio – Como aquele grupo disse, que a diferença era sempre 3. Mas, para isso ele tinha 
de saber o resultado, porque senão ele estava a fazer menos 3 que vai dar 2. 

Gonçalo – Ya. Precisam de saber o resultado das 2 colunas. 

I. – Para utilizar sempre esse pensamento teria de saber a diferença entre cada colar… 

Gonçalo – E precisava de saber as duas colunas primeiro. 

Fábio – Ya. Porque se não faziam menos 3 que não ia dar o número de contas vermelhas. 

 

Em seguida, a investigadora solicita ao par Matilde e André que apresente a sua resolução, 
referindo que já tinham chegado a essa conclusão. Este momento é usado para ajudar a 
consolidar o que já tinha sido referido pelos alunos e para mostrar outra forma de expressar as 
relações entre as variáveis envolvidas na sequência. 

 

 

Fig. 5 - Resolução do par Matilde e André. 

O par seguinte, Gonçalo e Henrique, mostra e explica a forma como expressou a relação entre 
as contas vermelhas e as contas azuis. Estes alunos apresentam uma representação simbólica 
dessa relação e explicam-na pormenorizadamente. 

 

 

Fig. 6 - Resolução do par Gonçalo e Henrique. 

 

Gonçalo – Primeiro vimos que… a relação era sempre 1 vermelho, 4 azuis, mais 1 
vermelho e 4 azuis, mais 1 vermelho e 4 azuis e sempre assim. Depois, só para explicar 
primeiro antes disso, “1g” é 1 grupo, “nv” é número de bolas vermelhas e “na” é o 
número de bolas azuis. Aqui fizemos só um exemplo de um colar e aqui fizemos “nv + na = 
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1g”. É assim, “nv” o número de bolas vermelhas dando o exemplo do 1, tinha de ser o 1, 
depois o “na” que é o número de bolas azuis que era o 4, era igual a grupo, por exemplo, 
deste vermelho até este azul era um grupo, deste vermelho até este azul era outro grupo, 
deste vermelho até este azul era outro grupo, depois ia haver muitos mais grupos. 

Carolina – Sim, mas como é que 1 mais 4 igual a 1 grupo? 

Gonçalo – 1 mais 4 [aponta para o desenho do colar] o grupo era este pedaço. E depois 
aqui há o “nv x 4 = na”, por exemplo, era como tinham na tabela, eles disseram que era 2 
vezes 4 o 8, que era o 8. 

 

Finalmente, a investigadora solicita ao par Marco e Fábio que mostre a sua resolução. Estes 
alunos também representam simbolicamente a relação entre as contas vermelhas e as contas 
azuis, mas utilizam uma simbologia diferente do par anterior. 

 

 

Fig. 7 - Resolução do par Marco e Fábio. 

 

Após a apresentação do par Marco e Fábio, a investigadora propõe a comparação entre as 
representações usadas por este par e pelo par Gonçalo e Henrique. Para que seja mais fácil 
essa comparação, projeta os dois acetatos em simultâneo. Desta forma, a investigadora 
pretende que os alunos estabeleçam uma conexão entre as duas resoluções e que isso 
contribua para o desenvolvimento do seu sentido de símbolo. Os alunos comparam as duas 
representações, referindo as suas diferenças. 
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Fig. 8 - Comparação entre as resolução dos pares Gonçalo-Henrique e Marco-Fábio. 

 

Gonçalo – É a mesma coisa. O “v” se não fosse um número qualquer eles punham lá um 
número. O “v” significa qualquer número, mas têm de ser vermelhas e o “a” qualquer 
número de azuis e é a mesma coisa. 

Carolina – Está ali escrito “v igual a número total de contas vermelhas”. 

João – Então, mas pode ser um número qualquer… ali o “a” pode ser o 20, o 40, pode ser 
um qualquer. 

Fábio – Não podem ser números ímpares nem múltiplos de 4. 

I. – Pronto, isso é verdade na relação, mas entre esta forma de escrever a relação e esta 
forma de escrever há grandes diferenças? (...) mesmo assim qual será aquela que é mais 
fácil de usar? 

Lawry – A do Fábio. 

I. – Porquê? O que é que a do Fábio e do Marco mostra que possa parecer mais fácil?  

Daniel – É mais simples. 

Rita – Professora, eu acho que a do Gonçalo é mais fácil… 

 

Enquanto os alunos se dividem sobre a opção que tomariam para representar a expressão da 
generalização da relação, a investigadora aproveita para clarificar um aspeto que considera 
importante na utilização da representação simbólica, através da intervenção do Gonçalo. 

Gonçalo – É a mesma coisa, mas só que o meu grupo acrescentou os “n’s”. 

I. – É importante o que está a dizer o Gonçalo porque nós temos de saber que aquele “a” 
ali não é conta azul, é o número de contas azuis e aquele “v” ali representa o número de 
contas vermelhas.   

 

Concluido o momento de discussão coletiva, é chegado o momento de sistematização das 
aprendizagens, de acordo com os objetivos de exploração da tarefa. Para tal, a investigadora 
projeta a seguinte tabela: 
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Fig. 9 - Tabela explorada no momento de sistematização. 

 

A tabela é explorada no coletivo. A investigadora solicita a alguns alunos que completem as 
linhas que têm o ponto de interrogação, começando pela descoberta do número de contas 
azuis. 

I. – Então eu agora gostava que vocês pensassem no seguinte: nós estivemos até aqui a 
trabalhar a relação entre o número de contas vermelhas e o número de contas azuis, 
certo? Tenho aqui duas colunas: o número de contas azuis numa coluna e o número de 
contas vermelhas. Eu sei uma coisa aqui, ao ler aquela tabela, sei o quê? 

Daniel – O número de contas vermelhas é 15. 

I. – O número de contas vermelhas é 15. Sei mais alguma coisa? Eu sei o número de contas 
azuis? 

Vários alunos – Não 

Fábio - Não sabemos o número de contas azuis. 

I. – Então, eu sei o número de contas vermelhas que é 15, não sei o número de contas 
azuis. Como é que eu posso saber o número de contas azuis?  

Elisabete – Fazer 15 vezes 4. 

 

Depois, a investigadora solicita aos alunos que expressem essa relação para qualquer número 
de contas azuis. Desta forma, retoma o que tinha sido trabalhado pelos pares e procura que os 
alunos cheguem a acordo sobre uma forma de representar simbolicamente essa relação. 

I. – Então como é que eu posso expressar essa relação? Vocês já disseram várias formas, 
uma forma fácil, rápida de eu dizer essa relação entre o número de contas azuis e o 
número de contas vermelhas, ou melhor, se eu souber o número de contas vermelhas, 
como é que eu sei o número de contas azuis? 

João – Fazemos vezes 4. 

I. – Como é que eu posso representar aqui? Quem é capaz de dizer? Escrever uma forma 
que dê para saber para qualquer número de contas azuis, sabendo o número de contas 
vermelhas? 

Fábio – N vezes 4 

Gonçalo – “nv” vezes 4 é igual a “na”. 
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Através do mesmo processo, os alunos descobrem o número de contas vermelhas sabendo o 
número de contas azuis. Nesta altura, identificam a utilização das operações inversas que era 
um dos objetivos de exploração da tarefa. 

I. - Então e agora, se eu souber o contrário? Se eu souber o número de contas azuis, isto é, 
68, mas não sei o número de contas vermelhas?  

Beatriz – 68 a dividir por 4. 

I. – Então o que é que eu fiz aqui? 

Fábio – O inverso da multiplicação. 

 

 

Fig. 10 - Resolução coletiva da tabela no momento de sistematização. 

 

Considerações finais e conclusões 

 

Tendo em conta que a tarefa apresentada se realizou no final da experiência de ensino, pode 
considerar-se que a cultura de sala de aula construída durante o percurso de um ano letivo, já 
se caracteriza pelo envolvimento dos alunos enquanto comunidade de investigação, que tem 
um mesmo objetivo e numa perspetiva dialógica de construção do conhecimento (Wells, 
2000). De facto, pelos pequenos excertos apresentados, pode constatar-se a forma como os 
alunos integram a discussão coletiva, assumindo um papel ativo tanto na explicação das suas 
formas de pensamento como na compreensão das explicações dos colegas (Baxter & Williams, 
2010), inclusivamente reconstruindo os produtos apresentados de modo a fazer-lhes sentido 
individualmente e na comunidade que integram.  

Quanto aos principais aspetos que caracterizam a prática de ensino da 
professora/investigadora, centremos a nossa análise nos momentos de discussão coletiva da 
aula. Nestes momentos a investigadora assume um papel de orientadora da discussão, 
solicitando maior clareza nas apresentações, reforçando ideias matemáticas importantes, 
promovendo conexões entre as ideias, resoluções e representações apresentadas, e 
assegurando-se que todos os alunos investem nesse momento de forma ativa. Naturalmente 
que, anteriormente a essa fase da aula, a investigadora já se inteirou das diferentes resoluções 
produzidas pelos alunos, selecionando-as e sequenciando-as para uma discussão mais 
produtiva (Stein, Engle, Smith & Hughes, 2008). Nesta seleção e sequenciação, a investigadora 
opta pela crescente complexidade nas representações usadas pelos alunos, iniciando a 
discussão com uma representação pictórica da sequência para uma melhor compreensão da 
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sua estrutura, passando a uma exploração das relações funcionais expressas numa tabela, 
seguindo a apresentação da generalização em linguagem natural e terminando na discussão de 
duas representações diferentes da generalização em linguagem simbólica.  

No momento seguinte de sistematização das aprendizagens, o papel assumido pela 
professora/investigadora torna-se mais diretivo. Nesta fase, pretende que as ideias chave 
relacionadas com a exploração da sequência numa perspetiva de pensamento funcional 
fiquem bastante claras e sejam apropriadas por todos os alunos da turma. Assim, usando as 
ideias que tinham emergido das resoluções dos pares e que tinham sido exploradas 
coletivamente, a investigadora conduz os alunos à síntese das ideias fundamentais e procura 
um consenso social na sua forma de representação.  

Considerado como fundamental o processo de seleção das tarefas que são exploradas em sala 
de aula, a tarefa aqui apresentada revela-se muito significativa para a promoção do 
pensamento algébrico dos alunos, nomeadamente na vertente do pensamento funcional. No 
entanto, é pela sua exploração em sala de aula e pela atividade que os alunos realizam e a 
reflexão que produzem que poderemos considerar as aprendizagens dos alunos (Ponte, 2005). 
Para tal, e no respeitante ao desenvolvimento do pensamento algébrico, é importante que os 
professores desenvolvam olhos e ouvidos algébricos (Blanton & Kaput, 2005) para que 
integrem natural e espontaneamente a abordagem dos conteúdos e procedimentos algébricos 
na sala de aula, durante um período de tempo significativo que permita a sua maturação 
gradual. 

Assumindo a complexidade inerente a todo este processo, é razoável conceber que o que se 
apresenta neste texto apenas reflete parcialmente o ambiente de aprendizagem vivido em sala 
de aula. De facto, as situações de construção de aprendizagens são demasiado ricas para se 
compactarem em tão limitada imagem, pois todos os momentos da aula são entendidos como 
oportunidades para a construção do conhecimento matemático, numa perspetiva dialógica. 
No entanto, pelas opções tomadas pela professora/investigadora e pela forma como os alunos 
reagem à prática de ensino por ela orientada, podemos concluir que os resultados de uma 
vivência tão intensa contribuirão não só para uma construção da identidade matemática de 
cada aluno, como para a evolução do seu desenvolvimento integral enquanto cidadãos.  
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Anexo I  

 

 

 


