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Resumo 

A matemática deve ser ensinada de forma a estimular a participação dos alunos, 

permitindo que estes realizem aprendizagens significativas. A matemagia constitui um recurso 

lúdico que permite estimular a motivação do aluno e desenvolver o seu raciocínio. À primeira 

vista, estes problemas/charadas parecem ter algo mágico, mas quando os alunos conseguem 

descobrir os truques matemáticos, consideram-nos desafios dinâmicos. Para pôr em prática este 

tipo de tarefas em contexto de sala de aula, torna-se importante que os futuros professores 

desenvolvam e consolidem, durante a sua formação inicial, o seu raciocínio algébrico.  

Por isso, impõe-se a seguinte questão: “Os futuros professores possuem conhecimentos 

algébricos bem definidos para resolver e implementar tarefas relacionadas com matemagia, em 

contexto de sala de aula?”. Neste sentido, realizou-se um estudo, na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, que contou com a participação de 52 futuros professores de diferentes 

ciclos de estudos e de diferentes cursos, utilizando uma metodologia de investigação de 

natureza qualitativa descritiva e interpretativa com recurso ao design de estudo de caso.  

Num primeiro momento, disponibilizou-se no Google Docs um inquérito por 

questionário composto por questões fechadas, com o objetivo de caraterizar os participantes. 

Num segundo momento, aplicaram-se duas atividades consideradas de matemagia: (a) Pensa 

num número e (b) Desafio Simbólico. Após a leitura das respostas dos participantes, procedeu-

se à elaboração de categorias de análise, o que facilitou o seu estudo, através do software SPSS.  

Depois da análise e interpretação dos resultados, concluiu-se que, na atividade (a), 

apenas 17,3% dos inquiridos conseguiu resolver a atividade utilizando o conceito de operação 

inversa, enquanto os restantes nem a conseguiram resolver. Na atividade (b), apenas 1,9% 

utilizou a simbologia algébrica para a sua resolução e os outros participantes, ou não chegaram 

a uma solução ou resolveram através de exemplos concretos. 

Na parte final deste trabalho descrevemos as atividades, desenvolvidas em contexto da 

Prática de Ensino Supervisionada, que se referem ao domínio dos Números e Operações. Este 

domínio, ainda em contexto aritmético, constitui a base para a passagem gradual para a álgebra. 

Em muitos problemas é notória a necessidade de professores/educadores terem um raciocínio 

algébrico bem desenvolvido para poderem auxiliar os seus alunos/crianças a atingirem os 

objetivos delineados. 

Palavras-chave: matemática; raciocínio algébrico; matemagia; futuros professores; 

prática de ensino supervisionada. 

  



 

 

  



 

 

Abstrat 

Mathematics must be taught in order to stimulate participation of the students, allowing 

them to perform significant learning. Mathmagic establish a ludic resource that enables the 

motivation and development of the students logic. At a first glance, this problems/riddles seem 

to have something magic, but when the students manage to figure out the mathematic tricks 

they consider them dynamic challenges. To apply this kind of tasks in a classroom context, it’s 

important that future teachers develop and consolidate their algebraic reasoning during their 

academic formation. 

For that reason, the following question applies: ‘’Do future teachers have algebraic 

reasoning well consolidated to solve and enforce tasks related with mathmagic in a classroom 

context?’’. In this aspect, a study has been performed in the University of Trás-os-Montes e 

Alto Douro, which had the attendance of 52 future teachers from different study cycles and 

different graduations, using an interpretative and descriptive qualitative research methodology 

with the use of the case study design.  

In the first phase, was provided in Google Docs a composed questionnaire survey, by 

closed questions, with the goal of portray the participants. In the second phase, two mathmagic 

activities were applied: (a) Think of a number and (b) Symbol Challenge. After reading the 

answers from the participants, we proceeded with the elaboration of analysis categories that 

were simplified by the use of the data analysis software SPSS. 

After the analysis and interpretation of the results, we have concluded that, in the activity 

(a), only 17,3% of the surveyed managed to solve the activity using the reverse operation 

concept, while the rest was unable to solve it at all. In the activity (b), only 1,9% of the surveyed 

used algebraic symbolic to solve the activity, while the rest didn’t come to the solution at all or 

used concrete examples to come up with the solution. 

In the final part of this study the activities were described, which were developed in 

Supervised Teaching Practice, with relation to the domain of Numbers and Operations. This 

domain, still in arithmetic context, builds the base for the gradual transition to algebra. In many 

problems its palpable the need for the teachers/educators to have their algebraic reasoning well 

developed to allow them to help their students/children in achieving their outlined goals. 

Keywords: mathematics; algebraic reasoning; mathmagic; future teachers; supervised 

teaching practice. 
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Introdução 

A educação é um direito de todos, sendo considerada como um fator determinante para 

o futuro da sociedade. Este direito concretiza-se através do sistema educativo que garante a 

ação formativa, favorecendo o desenvolvimento dos indivíduos, o progresso social e a 

democratização da sociedade (n.º 2, artigo 1.º, capítulo I da Lei n.º 46/86 de 30 de agosto). 

O principal ponto de partida para a educação básica é a educação pré-escolar que é o 

início de um “processo de educação ao longo da vida” (artigo 2.º do capítulo II da Lei n.º 5/97 

de 10 de fevereiro) e tem como objetivo favorecer “a formação e o desenvolvimento equilibrado 

da criança” (artigo 2.º do capítulo II da Lei n.º 5/97 de 10 de fevereiro).  Posteriormente, segue-

se a educação básica que visa assegurar uma formação geral e comum às crianças, para que 

estas adquiram os conhecimentos essenciais para prosseguirem os estudos, assim como atitudes 

e valores necessários para a vida em sociedade (Lei n.º 46/86 de 30 de agosto).  

Neste contexto, o ensino e a aprendizagem organizam-se consoante os conhecimentos e 

as capacidades que se pretende que as crianças adquiram e desenvolvam ao longo de cada nível 

e ciclo de ensino. São as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016), os Programas das áreas de conteúdo e as respetivas metas 

curriculares, para o 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (G. Martins et al., 2017) e as Aprendizagens Essenciais (AE), que 

ainda se encontram em discussão para aprovação (Roldão, Peralta, & I. Martins, 2017), que 

fazem referência a esses conhecimentos e capacidades. Desta forma, permitem aos educadores 

e professores, a organização e a “(…) definição de estratégias, metodologias e procedimentos 

pedagógico-didáticos a utilizar na prática letiva”, atribuindo uma coerência ao sistema 

educativo, de forma a “assegurar uma visão de criança e de educação que promova a 

continuidade educativa” (G. Martins et al., 2017 p. 8). 

Hoje em dia, necessita-se de uma educação onde o pensamento, o raciocínio e a 

criatividade sejam estimulados, uma vez que a sociedade está em constante mudança (Moreno 

& Hernández, 2014) e à qual se exige a capacidade de resolver problemas e de adaptação a 

diversas situações (J. Sánchez, Palmero, J. F. Sánchez, Lalanda, & M. Sánchez, 2004).  

A matemática é uma área do saber que ocupa um lugar muito importante na sociedade, 

porque permite auxiliar na compreensão e exploração de diversos aspetos do universo 

(Guzmán, 1997). Nos últimos anos tem-se dado especial atenção ao desenvolvimento do 
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pensamento algébrico com o intuito de o relacionar com outros temas da matemática e, assim, 

promover o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos (Branco & Ponte, 2011). 

Na realidade escolar muitos professores optam, ainda, por lecionar aulas tradicionais e 

centradas no formalismo. É, então, necessário adotar uma prática de ensino que não seja 

apresentada através de procedimentos puramente mecânicos, mas baseada no lúdico para 

estimular os alunos na aprendizagem da Matemática (Becker, Cavalheiro, Fajardo, Kegler, & 

Ottes, 2011).  

Um dos diversos recursos lúdicos que permitem tornar as aulas de Matemática mais 

interessantes e motivadoras é a matemagia. Esta estratégia promove a motivação do aluno, 

estimula o raciocínio e permite que estes se questionem sobre alguns resultados de forma a 

formularem teorias e leis mais gerais (Cantos & Serrano, 2015). Se algumas das propriedades 

matemáticas forem apresentadas através de um quebra-cabeças, em vez da simples exposição 

de conteúdos, os alunos tentariam encontrar o mistério e, assim, aprofundar mais e melhor as 

ideias sobre os factos que estariam em questão (Alegría & Arcaute, 2002). 

Porém, para que o professor possa potenciar o pensamento algébrico dos seus alunos 

através de atividades motivadoras como a matemagia, também este deve ter um raciocínio 

algébrico bem definido e aprofundado. O desenvolvimento desse raciocínio deve ser feito 

durante a sua formação inicial, na qual consolidam aprendizagens para adquirir um 

conhecimento matemático sólido para, mais tarde, realizarem a sua atividade profissional de 

forma eficaz (Branco, 2012). 

A escolha deste tema justifica-se pela nossa preferência, relativamente à área da 

matemática, mas também, pela necessidade de perceber se os futuros professores têm os seus 

conhecimentos algébricos bem desenvolvidos para aplicarem, em sala de aula, tarefas de 

matemagia. Esta ideia surgiu devido às dificuldades que se identificaram, num grupo de futuros 

professores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), na resolução de 

problemas de exames destinados a alunos do 4.º ano de escolaridade. De facto, todos tentaram 

resolvê-lo de forma aritmética, o que pode ter sido a causa dessas dificuldades. Outra razão, é 

a frequência com que estes problemas de matemagia, aparecem nas redes sociais, estimulando 

a curiosidade dos utilizadores para descobrir a solução.  

Este tipo de atividades são, em Inglaterra, resultado de um programa de televisão, Think 

of a number, apresentado por Johnny Ball, que é, também, autor de dois livros relacionados 

com o tema, Mathmagicians (Ball, 2016a) e Think of a number (Ball, 2016b). 
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O presente trabalho está organizado à volta de quatro partes fundamentais. A primeira 

aborda o ensino e a aprendizagem da álgebra nos primeiros anos; a segunda refere-se ao estudo 

da matemagia como recurso educativo no ensino e na aprendizagem da Matemática. A terceira 

é relativa ao pensamento algébrico dos futuros professores na realização de tarefas de 

matemagia, consistindo na investigação realizada que permitiu conhecer o tipo de aulas que os 

futuros professores vivenciaram enquanto alunos, percebendo se esse tipo de aula afetou o seu 

gosto pela matemática. Para além disso, aferir se os futuros professores estão dispostos a 

lecionar aulas motivadoras utilizando vários recursos lúdicos e, finalmente, verificar se os 

futuros professores, participantes no estudo, têm os seus conhecimentos algébricos bem 

definidos para resolver e aplicar tarefas relacionadas com a matemagia, em contexto de sala de 

aula. Por fim, a quarta parte, refere-se às atividades, desenvolvidas em contexto da Prática de 

Ensino Supervisionada (PES), que se referem ao domínio dos Números e Operações. Este 

domínio, ainda em contexto aritmético constitui a base que permite a passagem gradual para a 

álgebra. 

Relativamente ao primeiro capítulo, é apresentada uma contextualização relacionada 

com a Educação Matemática, mais propriamente com os processos de ensino e de aprendizagem 

da Matemática e, consequentemente, da álgebra nos primeiros anos.  

Posteriormente, no segundo capítulo, consideram-se as práticas profissionais que se 

deveriam adotar para melhorar os resultados nesta área do saber, com destaque para a 

matemagia e para a formação inicial de professores. 

O terceiro capítulo refere-se ao estudo de caso, no qual se utilizou uma metodologia de 

caráter qualitativo descritivo e interpretativo, cujos participantes foram futuros professores da 

UTAD. Os instrumentos de recolha de dados utilizados foram um inquérito por questionário, 

que serviu para caracterizar os participantes e duas atividades algébricas de matemagia, com as 

quais se pretendeu responder à questão do estudo. 

Finalmente, no quarto capítulo são referidas as atividades, relacionadas, essencialmente, 

com o domínio Números e Operações, que foram implementadas durante a PES. 

Este trabalho culmina com algumas considerações finais que permitem refletir sobre a 

questão de investigação, apresentando a necessidade de um trabalho mais estreito relativamente 

à álgebra no contexto da formação de professores. 
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Capítulo I – O ensino e a aprendizagem da álgebra 

nos primeiros anos 

O domínio da Matemática assume um papel essencial na estruturação do pensamento, 

em virtude da sua importância na vida quotidiana e nas aprendizagens futuras. Desta forma, o 

desenvolvimento do raciocínio matemático é fundamental para a criança dar sentido, conhecer 

e representar o mundo, uma vez que este diz respeito “aos processos lógicos que permitem 

aceder à informação, interpretar experiências e produzir conhecimento” (G. Martins et al., 2017, 

p. 23). 

Desde muito cedo as crianças adquirem conhecimentos matemáticos através das suas 

vivências diárias. Consequentemente, durante a educação pré-escolar é necessário continuar a 

estimular essas aprendizagens, proporcionando-lhes oportunidades educativas que “constituam 

uma base afetiva e cognitiva sólida da aprendizagem da matemática” (I. Silva et al., 2016, p. 

77).  

Aos alunos deve ser proporcionado um contacto com as ideias principais da matemática, 

permitindo-lhes potenciar o gosto por esta área, adquirindo conhecimentos e factos, reforçando 

a capacidade de usar a matemática para raciocinar e comunicar, tanto de forma oral como 

escrita, analisando e resolvendo problemas em diversos contextos (Bivar, Grosso, Oliveira, 

Timóteo, Damião, & Festas, 2013). 

Neste capítulo fundamentar-se-á, teoricamente, a Educação Matemática, tendo em conta 

o ensino e a aprendizagem desta área de conhecimento e da álgebra, como domínio essencial 

na educação básica, assim como, o papel do professor nestes processos.  

1. Educação Matemática 

Educação Matemática é uma expressão que varia em função do contexto em que se 

utiliza. De acordo com a Figura 1 constatamos que a Educação Matemática abrange três 

contextos diferentes que se interrelacionam.  

O campo de prática social relaciona-se com as práticas de ensino e de aprendizagem 

relativas aos conteúdos matemáticos. Por outro lado, o campo dos estudos académicos diz 

respeito à investigação que produz novos conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem da 

matemática, e novos métodos e técnicas mais eficazes para esses processos. Por fim, o campo 

da formação, através do qual se transmitem os conhecimentos matemáticos a futuros 
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professores e a professores que já estejam no ativo, ou seja, está relacionado com o ensino da 

Didática da Matemática (Ponte, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matemática considera-se “uma atividade humana extraordinariamente multifacetada” 

(Guzmán, 1989, p. 61), com um papel fundamental na vida do ser humano (Cerqueira & Vale, 

2013), constituindo um modo de organizar o pensamento e um instrumento para explorar o 

universo, aferindo os recursos que nele estão disponíveis e de que forma podem ser utilizados 

(Guzmán, 1989; Olarrea, Nuño, & Blasco, 2010).  

Uma vez que está presente na vida de qualquer cidadão, a aprendizagem da matemática 

deve ser um direito de todos, sendo, por isso, uma área de conteúdo obrigatória nos anos da 

escolaridade básica (N. Silva, 2011). Desta forma, os alunos têm a oportunidade de desenvolver 

competências como a análise, o raciocínio e a comunicação para a resolução de problemas do 

dia-a-dia (Cerqueira & Vale, 2013). 

1.1. O ensino e a aprendizagem da Matemática 

O ensino da Matemática é fundamental para formar cidadãos autónomos, críticos, 

competentes e confiantes. Para isso, aos alunos deve ser permitido o desenvolvimento da 

capacidade de relacionar os seus conhecimentos e as suas competências (Cerqueira & Vale, 

2013). Esse desenvolvimento é concretizado através de três grandes finalidades: estruturar o 

pensamento, ou seja, estudar os conceitos matemáticos, as suas propriedades e argumentar de 

forma precisa e clara; analisar o mundo natural, isto é, compreender fenómenos do mundo que 

nos rodeia; e interpretar a sociedade, compreender como esta funciona, sendo indispensável ao 

estudo de diversas áreas da atividade humana (Bivar et al., 2013).  

Campo de prática 
social 

(ensino -
aprendizagem)

Campo de 
formação 
(inicial e 
contínua)

Campo de 
estudos 

académicos 

(Didática da 
Matemática)

Figura 1 - Campos da Educação Matemática. Adaptado de Ponte 

(2008). 
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A aprendizagem da Matemática refere-se à realização de cálculos, à correta resolução 

de problemas, à aplicação de conhecimentos nas diversas situações do dia-a-dia, etc. Este 

domínio está relacionado com situações, representações e habilidades associadas a números, ou 

seja, dispõe de recursos que podem ser utilizados para fazer coisas e para raciocinar (Martinón, 

1996; A. Silva, 2012; Torres, 2015). 

A matemática constitui-se como uma forma de pensamento, cujo principal foco é a 

capacidade de raciocinar. Porém, até aos dias de hoje, tem-se ensinado os alunos a não 

pensarem, ou seja, a considerar a matemática como um conjunto de factos e procedimentos. 

Para desenvolver, nos alunos, a capacidade de raciocinar é necessário que os professores 

implementem tarefas que estimulem o raciocínio (Ponte, Pereira, & Henriques, 2012; J. 

Sánchez et al., 2004).  

O medo e a ansiedade que, muitas vezes, os alunos demonstram, em relação à 

matemática, podem ser definidos como sentimentos que intervêm de forma negativa na 

resolução de problemas matemáticos (Blazer, 2011). De facto, continua a ser considerada 

socialmente como um tema difícil, abstrato, aborrecido, que só alguns compreendem porque 

conhecem fórmulas complexas que não têm ligação, nem interesse, para a vida diária das 

pessoas. Estas atitudes, assim como a falta de motivação, afetam o rendimento dos alunos em 

qualquer âmbito educativo (Agência Executiva no âmbito Educativo, Audiovisual e Cultural 

[AEEAC], 2012).  

Segundo A. Q. Silva, A. M. Silva, Calfa, Rodrigues e Alves (2011), a Matemática é 

considerada como a área que acarreta, na sua aprendizagem, mais dificuldades para os alunos. 

Apesar do raciocínio matemático representar uma competência essencial no desenvolvimento 

pessoal, na cidadania ativa e na inclusão social, muitos alunos ainda apresentam baixos níveis 

de rendimento (AEEAC, 2012).  

Portugal participou pela terceira vez (em 2015) no TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study), avaliação internacional do desempenho dos alunos do 4.º e 

do 8.º ano de escolaridade em Matemática e Ciências (Instituto de Avaliação Educativa [IAVE], 

2018). 

Nesta avaliação, os resultados são apresentados numa escala de 0-1000 com um ponto 

médio de referência (500). As áreas avaliadas foram: Números, Formas Geométricas e Medida 

e Apresentação de Dados, estabelecendo quatro níveis de desempenho em matemática (A. 

Ferreira, Gonçalves, Lourenço, & Araújo, 2012). Neste estudo considera-se o nível avançado, 

no qual os alunos são capazes de mobilizar conhecimento e a compreensão em situações 
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relativamente complexas e explicar o raciocínio. O nível elevado, no qual os alunos apresentam 

a capacidade de mobilizar conhecimentos e a compreensão para resolver problemas. O nível 

intermédio, no qual os alunos apenas aplicam os conhecimentos básicos em situações de 

resolução imediata. E por fim, o nível baixo em que os alunos apenas apresentam alguns 

conhecimentos matemáticos básicos (A. Ferreira et al., 2012). 

Em 2011, Portugal obteve 532 pontos nesta escala, o que o coloca entre os 15 países 

com melhor desempenho em matemática para o 4.º Ano (Figura 2). Relativamente ao ano de 

1995, Portugal alcançou um aumento significativo de 90 pontos. E, no último ano em que 

participou (2015) Portugal conseguiu atingir os 541 pontos, apresentando uma subida de 9 

pontos (A. Ferreira et al., 2012; Marôco, Lourenço, Mendes, & Gonçalves, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita ao desempenho de acordo com os níveis estabelecidos, há 97% de 

alunos portugueses do 4.º ano de escolaridade a atingirem o nível mais baixo (em 2011 e em 

2015), pelo que demonstram alguns conhecimentos matemáticos básicos, 80% alcançaram o 

nível intermédio (em 2011 e 2015), o que significa que são capazes de aplicar conhecimentos 

básicos em situações diretas, e 40% atingem o nível elevado em 2011 e 46% em 2015, que 

corresponde a serem capazes de mobilizar conhecimento e compreensão para resolverem 

problemas. Há 8% de alunos que atingem o nível avançado em 2011 e 12% em 2015, o nível 

mais exigente da escala, mobilizando conhecimento e compreensão e explicando raciocínios 

(A. Ferreira et al., 2012; Marôco et al., 2016). 

Uma análise das dimensões cognitivas que especificam os processos mentais dos alunos, 

aplicar, conhecer e raciocinar, mostra que, em Portugal, as diferenças de desempenho por 

dimensão cognitiva, relativamente à média global nacional, não são estatisticamente 

significativas. Verifica-se, contudo, que os alunos portugueses têm um desempenho superior na 

Figura 2 - Evolução dos Resultados médios de matemática em 

Portugal (Retirado de Marôco e outros, 2016). 
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dimensão da aplicação e inferior nas do conhecimento e do raciocínio (A. Ferreira et al., 2012; 

Marôco et al., 2016). 

Num outro estudo internacional, Programme International for Students Assessment 

(PISA), Portugal alcançou, em 2012, uma pontuação de 487 pontos na avaliação da literacia 

matemática, o que significa uma progressão de 21 pontos relativamente a 2003 (Figura 3). Este 

estudo visa avaliar a capacidade que os alunos de 15 anos, de diferentes países, têm para 

mobilizar conhecimentos nos domínios da matemática, da leitura e das ciências e responder a 

situações comuns da vida quotidiana (A. Ferreira & Lourenço, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escala utilizada para medir os desempenhos dos alunos na literacia de matemática é, 

também, baseada numa média de 500 pontos, considerando, assim, que Portugal se encontrou 

na média pretendida, não se destacando, positiva ou negativamente (A. Ferreira & Lourenço, 

2013).  

Através destes estudos conclui-se que, apesar de Portugal se encontrar bem situado 

internacionalmente, no que respeita ao desempenho dos alunos em matemática, também 

apresenta melhor desempenho ao nível dos conhecimentos do que ao nível do raciocínio. Este 

aspeto pode ser preocupante, no sentido em que os alunos não são capazes de lidar com 

situações complexas, e de explicar o seu pensamento, em relação à resolução de algum 

problema.  

Para além da atitude negativa relativamente a esta área do saber, os baixos níveis de 

desempenho também podem estar relacionados com o desconhecimento, por parte dos 

professores, de novas estratégias e de recursos lúdicos que podem ser usados nas aulas de 

Figura 3 - Resultados de Portugal nos ciclos PISA de 2003 e 

2012 que avaliaram a Matemática como domínio principal 

(Retirado de A. Ferreira e Lourenço, 2013). 
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Matemática para promover a participação, a reflexão e a atitude crítica dos alunos (Garrido & 

Velásquez, 2010; Lavado, 2012; López, Machado, Fanjul, & Pérez, 2011).  

Desta forma, existe uma enorme preocupação com a falta de interesse e de motivação 

demonstradas na hora de realizar atividades matemáticas e de atender ao que o professor 

explica. Para resolver esta situação é necessário pôr em prática, em contexto educativo, o 

desenvolvimento do pensamento e do raciocínio, com vista a melhorar o desempenho, dos 

alunos, em matemática. Urge, também, identificar as dificuldades dos alunos, os métodos que 

podem ser mais eficientes, procurar novos recursos com o objetivo de conseguir a atenção dos 

alunos, transmitir-lhes confiança em relação às suas explorações e ideias, para que estes se 

sintam competentes e confiantes, proporcionando, assim, um ambiente desafiante para que se 

disponham a ouvir (AEEAC, 2012; N. Santos & Sobrinho, 2016; I. Silva et al., 2016; Valdés 

& Cabello, 2010).  

Os factos relacionados com o insucesso dos alunos, relativamente à Matemática, 

verificam-se a nível mundial e aos vários níveis de escolaridade e, segundo Rodríguez, 

Martínez, Cedeño e Trejo (2014), o problema é maior quando os alunos chegam ao 2.º CEB e 

começam a aproximar-se do tema de álgebra. Segundo Koirala (2005), a álgebra apesar de ser 

uma área da matemática importante é, também, uma área em que os alunos apresentam 

bastantes dificuldades. 

1.1.1. O ensino e a aprendizagem da álgebra 

O estudo formal da álgebra começa no 2.º CEB. Porém, os alunos desde muito cedo 

entram em contacto com alguns conceitos algébricos, por exemplo, desde o jardim-de-infância 

as crianças fazem classificações, ordenações, generalizações e descobrem padrões, tarefas que 

se continuam a implementar ao longo do 1.º CEB.  

Para desenvolver estas ideias nos alunos é necessário que os professores dos primeiros 

anos tenham um conhecimento aprofundado destes conceitos para, mais facilmente, os 

identificar e explorar com os alunos no momento em que estes manifestam o seu pensamento. 

Neste contexto, torna-se essencial que saibam mais do que o que pretendem ensinar, uma vez 

que a compreensão e o conhecimento dos conteúdos matemáticos impede os professores de se 

limitarem a aplicar tarefas rotineiras (L. Santos, Nápoles, & Veloso, 2007).  

Apesar de se pensar na álgebra como um tema complexo e, por isso, deve ser afastado 

do currículo da Matemática do 1.º CEB, surgem recomendações que indicam o contrário. De 

facto, ao longo dos tempos a introdução deste tema tem assumido um papel fundamental nos 
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primeiros níveis de escolaridade, pois permite que os alunos realizem investigações e 

comuniquem experiências que envolvam o pensamento algébrico. Desta forma, desenvolve-se 

uma compreensão matemática que serve de base para aprendizagens mais formais que possam 

surgir no futuro (Cardoso, 2010; Pimentel, 2011). 

A álgebra foi assumida como um método que utilizava os símbolos para facilitar a 

realização de cálculos. Hoje em dia, considera-se como a parte da matemática que estuda a 

quantidade como um conceito geral, utilizando, para a representar símbolos, letras ou 

expressões (Torres, 2015). 

Um dos principais objetivos deste tema centra-se no desenvolvimento do pensamento 

algébrico dos alunos. Segundo Ponte (2006b) este pensamento inclui a capacidade de manipular 

símbolos, mas não só, relaciona-se, também, com a compreensão de padrões e relações; com a 

simbolização, que abrange a representação de situações matemáticas, utilizando símbolos 

algébricos; com a representação e compreensão de relações quantitativas; e com o estudo da 

variação de diversas situações. 

A álgebra aparece, para muitos alunos, como um subdomínio da matemática muito 

confuso. Verifica-se que, neste tema, as dificuldades são maiores devido à complexidade dos 

processos que a resolução de problemas algébricos exige e à aprendizagem memorística que é 

promovida por alguns professores (Arias, 2013), originando, atitudes negativas em relação ao 

tema.  

A falta de interesse e de compreensão dos alunos em relação à álgebra residem em 

fatores como: a incapacidade de os alunos realizarem operações com o desconhecido (Carraher, 

2001), a metodologia utilizada por certos professores, normalmente, abstrata, mecanizada e 

aborrecida (Arias, 2013), e o ensino deste tema de forma isolada dos restantes, tornando-o 

menos eficiente do que ensinar álgebra de forma integrada noutros temas (A. Matos, Ponte, & 

Branco, 2008; Twohill, s.d.). 

Por estas razões, os conceitos algébricos são adiados até à adolescência, porque 

requerem uma maturidade cognitiva e um elevado grau de abstração que as crianças do 1.º CEB 

ainda não têm (Carraher, 2001). Porém, isto não devia acontecer, uma vez que trabalhar a 

aritmética interligada com a álgebra permite facilitar a aprendizagem formal da álgebra nos 

anos posteriores (Filloy & Rojano, 1989).  

A álgebra deve ser entendida como um tema que integra os restantes, permitindo dar 

significado à aprendizagem da matemática na sua globalidade (Mestre, 2014). Por esta razão, 

ensinar aritmética, sem a relacionar com aspetos algébricos, pode dificultar a futura 
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aprendizagem da álgebra, uma vez que existe uma rutura entre os conhecimentos algébricos e 

os conhecimentos aritméticos (Arias, 2013; Twohill, s.d.). 

De acordo com vários autores (Booth, 1999; Moreno & Hernandéz, 2014), para que os 

alunos construam e desenvolvam o seu pensamento algébrico, de forma ativa, torna-se essencial 

determinar, conhecer e compreender bem os fundamentos, processos e conceitos de aritmética. 

Os alunos progridem do pensamento aritmético para o pensamento algébrico, isto é, 

primeiro precisam de considerar relações numéricas, discuti-las, e posteriormente representá-

las através de letras, envolvendo-se na realização de generalizações, utilizando símbolos para 

representar ideias matemáticas e resolver problemas (Warren, 2001). 

Enquanto que na aritmética se pretende encontrar uma resposta numérica, na álgebra o 

foco principal relaciona-se com as derivações, relações, expressões, generalizações e 

simplificações. A simplificação causa alguma dificuldade, pois os alunos não conseguem 

interpretar os símbolos que estão a ser utilizados. Por exemplo, enquanto que na aritmética o 

símbolo ”=” é considerado como unidirecional e precede a uma resposta numérica, na álgebra 

esse mesmo símbolo não serve, apenas, para dar uma resposta numérica mas indicia uma 

equivalência.  

Para o desenvolvimento do pensamento algébrico, alunos e professores não se devem 

focar apenas na descoberta de uma resposta numérica, mas sim nas relações entre os números, 

nas operações e nos seus inversos; na representação de um problema; no trabalho com 

letras/números desconhecidos e na orientação do significado do sinal de igual (Kieran, 2004). 

As propriedades das operações também constituem um conhecimento importante 

quando se fala de pensamento algébrico, por essa razão os professores devem reconhecê-las 

desde os primeiros anos e problematizá-las (M. Ferreira, M. Ribeiro, & A. Ribeiro, 2017). 

No entanto, a confusão instala-se quando os estudantes iniciam a aprendizagem da 

álgebra e deixam de lado a interpretação aritmética. Por esta razão se deve, desde cedo, 

desenvolver o pensamento algébrico apresentando ambas as ideias (Booth, 1999). Ou seja, a 

passagem de situações concretas e informais para situações gerais e formais, sem estabelecer 

relações, não é favorável à aprendizagem, ao desenvolvimento dos conhecimentos e ao 

desempenho dos alunos (Arias, 2013; Booth, 1999).  

Por outro lado, além de conhecimentos aritméticos também é necessário ter 

conhecimentos mais aprofundados de toda a estrutura matemática, ou seja, é fundamental saber 

fazer construções, identificar alterações, saber argumentar, justificar, provar, expressar e 



1. Educação Matemática 

13 
 

generalizar ideias e relações matemáticas, e, ainda, resolver problemas, modelar e prever 

situações (Branco, 2012). 

As dificuldades na passagem da aritmética para a álgebra permitem perceber que existe 

a necessidade de fazer mudanças nas práticas profissionais, de modo a incentivar o 

desenvolvimento do pensamento algébrico (Kieran, 2004). Uma dessas mudanças consiste na 

supressão da fronteira que existe entre a aritmética e a álgebra, porque estes temas estão 

relacionados e a sua interligação pode favorecer a compreensão dos alunos (M. Ferreira et al., 

2017).  

Os conhecimentos matemáticos apresentam-se de acordo com três dimensões: a 

contextual, a abstrata e a direita. A dimensão contextual está relacionada com os conhecimentos 

que os alunos adquirem ao trabalhar com situações concretas; a dimensão abstrata refere-se ao 

conhecimento dos símbolos, ou seja à compreensão simbólica; e a dimensão direita está 

relacionada com o conhecimento das representações (Martinón, 1996).  

As dimensões apresentadas têm particularidades que tornam os conteúdos diferentes aos 

olhos dos alunos. Por essa razão, Martinón (1996) considera que é importante perceber como 

os alunos relacionam as dimensões entre si, como expressam o conhecimento em cada uma 

delas e como uma situação de uma certa dimensão é transferida para outra dimensão. Para Bivar 

e outros (2013), nos primeiros anos, a aprendizagem da Matemática deve progredir do concreto 

para o abstrato de forma gradual e respeitando os tempos dos alunos, promovendo o gosto por 

esta área de conhecimento.  

Sendo o Perfil do Aluno o documento que define, atualmente, o que se pretende que os 

alunos atinjam no final da escolaridade obrigatória, torna-se relevante referir que inclui nos 

seus princípios, uma visão do aluno relacionada com o que se pretende para os jovens, enquanto 

cidadãos, os valores a transmitir aos jovens; e as áreas de competências que relacionam 

conhecimentos, capacidades e conteúdos (G. Martins et al., 2017).  

Por outro lado, estão em discussão pública as Aprendizagens Essenciais (AE) (Roldão 

et al., 2017) que pretendem que os documentos curriculares se tornem mais orientativos do que 

prescritivos, como é o caso das metas curriculares (Bivar et al., 2013). Isto é, nas AE considera-

se que o documento orientador de cada disciplina/área deve incluir a finalidade e o contributo 

de cada disciplina/área; as áreas temáticas/disciplina/ano/ciclo; a construção de aprendizagens, 

integrando conhecimentos, capacidades e atitudes; modelos de desempenho e níveis de 

progressão. Recomenda-se, assim, o que os alunos deverão trabalhar e desenvolver nos 

diferentes conteúdos e situações de ensino e de aprendizagem; e dão-se orientações sobre tipos 



Capítulo I – O ensino e a aprendizagem da álgebra nos primeiros anos 

14 
 

de estratégias de ensino adequadas às finalidades enunciadas, promovendo aprendizagens 

essenciais (Roldão et al., 2017). 

No que respeita à matemática, o Perfil do Aluno faz referência às seguintes áreas de 

competência: linguagens e textos; informação e comunicação; raciocínio e resolução de 

problemas; pensamento crítico e pensamento criativo; relacionamento interpessoal; 

desenvolvimento pessoal e autonomia; bem-estar, saúde e ambiente; sensibilidade estética e 

artística; saber cientifico, técnico e tecnológico e consciência e domínio do corpo. Nenhuma 

destas áreas de competência está relacionada com uma área curricular em específico, ou seja, a 

Matemática está envolvida em todas elas (G. Martins et al., 2017). 

De acordo com as AE, a área da Matemática no 1.º CEB encontra-se organizada em três 

temas: Números e Operações (números naturais; adição e subtração; resolução de problemas; 

raciocínio matemático e comunicação matemática); Geometria e Medida (localização e 

orientação no espaço; figuras geométricas; medida; resolução de problemas; raciocínio 

matemático e comunicação matemática); e Organização e Tratamento de Dados (representação 

e interpretação de dados; resolução de problemas; raciocínio matemático e comunicação 

matemática). Cada um destes temas apresenta, detalhadamente, os conhecimentos, capacidades 

e atitudes que se pretendem que os alunos atinjam (Aprendizagens Essenciais [AE] de 

Matemática para o 1.º Ciclo, 2017).  

As dificuldades dos alunos, em relação à Matemática, aumentam quando estes começam 

a aprender a álgebra, oficialmente, no 2.º CEB, diminuindo o seu progresso a nível educacional. 

Para evitar este aspeto considera-se importante a introdução deste tema nos primeiros níveis de 

educação (Twohill, s.d.).  

1.1.2. O pensamento algébrico nos primeiros anos  

Uma forma de introduzir a álgebra nos primeiros anos de escolaridade é através do 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Early Algebra consiste numa abordagem dos 

conceitos algébricos desde os primeiros anos, com a finalidade de desenvolver o pensamento 

algébrico e o raciocínio matemático dos alunos, facilitando a passagem da aritmética para a 

álgebra, considerando a aritmética como parte da álgebra (Branco, 2013; Duarte, 2011). O 

objetivo não é iniciar o estudo da álgebra mais cedo do que o habitual, mas sim, desenvolver o 

raciocínio algébrico de forma progressiva (passo a passo) para que os alunos comecem, desde 

cedo, a compreender as estruturas matemáticas (Canavarro, 2007). 
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O pensamento algébrico consiste em representar e raciocinar sobre objetos e as relações 

entre eles de forma geral (Ponte, 2006b), caracterizando-se pela generalização e formalização 

de padrões e pela manipulação simbólica, considerando-se como um procedimento que serve 

para generalizar ideias matemáticas, tendo em conta vários casos em particular (Serra & 

Rodrigues, 2015). 

No início da escolaridade os alunos apresentam habilidades de generalização que devem 

ser desenvolvidas, permitindo às crianças obter competências necessárias à manipulação de 

símbolos abstratos (Twohill, s.d.). A capacidade de generalizar está relacionada com o 

pensamento matemático e com o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos. 

Inicialmente, os alunos podem representar as generalizações através de palavras e, 

progressivamente, começar a utilizar formas simbólicas (Mestre, 2015). 

A generalização está intimamente relacionada com o desenvolvimento do pensamento 

algébrico, entendida como “uma afirmação que descreve uma verdade geral sobre um conjunto 

de dados (matemáticos)” (Blanton, 2008, p. 3 citado por Branco, 2012, p. 237) e deve ser 

expressa através de símbolos. De acordo com Canavarro (2007), a generalização envolve a 

identificação do que é comum entre vários casos, envolvendo o raciocínio cujo foco já não 

reside nos casos em si mesmos, mas antes nos padrões, procedimentos, estruturas, e nas relações 

através e entre esses casos. 

Para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos é essencial que os 

professores se sintam à vontade no tema, uma vez que o conhecimento do professor é o fator 

que mais influencia nos resultados e nas aprendizagens dos alunos (Duarte, 2011; M. Ferreira 

et al., 2017). Também é importante que se incrementem diversas tarefas matemáticas, 

nomeadamente os problemas e as investigações, porque permitem estabelecer generalizações 

(Canavarro, 2007; Meel, 1999) e a comunicação de ideias, a discussão e a reflexão sobre elas, 

promovendo assim competências matemáticas nos alunos (Canavarro, 2007; Duarte, 2011). 

Se os professores proporcionarem aos seus alunos aulas em que a aritmética se centra 

nas “relações entre os números e entre as operações e nas propriedades dos números e das 

operações, mais do que nos cálculos em si” será possível desenvolver neles formas de 

pensamento algébrico (Duarte, 2011, p. 75). 

Uma outra forma de ajudar os alunos a melhorar o seu desempenho em matemática 

consiste em antecipar o que os alunos pensam, as suas dificuldades e as suas motivações, e 

avaliar de forma contínua as suas aprendizagens com o objetivo de descobrir, frequentemente, 

se existem erros e quais os seus motivos (Booth, 1999; M. Ferreira et al., 2017). 
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No que respeita a este tema da matemática, no Perfil do Aluno aparecem competências 

mais gerais como: utilizar, diferentes linguagens e símbolos associados à matemática; aplicar a 

linguagem matemática em diferentes contextos de comunicação; interpretar informação; 

planear e conduzir pesquisas. Também, desenvolver processos que levam à construção de 

conhecimento, usando recursos diversificados; pensar, de forma lógica, observando, analisando 

informação, experiências ou ideias. E, ainda, compreender processos e fenómenos científicos 

que permitam a tomada de decisão; manipular e manusear materiais e instrumentos 

diversificados para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas (G. 

Martins et al., 2017). 

A álgebra apenas aparece nas AE do 2.º CEB de Matemática. Neste documento o tema 

encontra-se estruturado da seguinte forma: expressões numéricas e propriedades das operações; 

sequências e regularidades; resolução de problemas; raciocínio matemático e comunicação 

matemática. Sendo que cada um destes subtemas se encontra fundamentado em várias 

aprendizagens essenciais (competências, capacidades e atitudes) (Aprendizagens Essenciais 

[AE] de Matemática para o 2.º CEB, 2017). 

1.2. O papel dos professores na aprendizagem dos alunos 

Nos dias de hoje, ainda está enraizada a ideia que a matemática consiste num conjunto 

de “(…) números, factos, regras e reprodução de procedimentos memorizados” (Boavida, 

Paiva, Cebola, Vale, & Pimentel, 2008, p. 61). Essa visão redutora necessita ser alterada, 

auxiliando os alunos a compreenderem a verdadeira essência desta área e a sua importância na 

vida quotidiana (J. Sanchéz et al., 2004). 

Existem professores que potenciam a aprendizagem dos alunos através de atividades 

motivadoras, mas também existem outros que não demonstram o mesmo interesse e reduzem o 

seu trabalho à implementação de atividades baseadas numa rotina. Nomeadamente, na repetição 

de exercícios e na aplicação de algoritmos, optando por aplicar, diariamente, fichas de trabalho 

em vez de estabelecer objetivos e escolher tarefas e materiais diversificados (N. Silva, 2011). 

Para Garrido e Velásquez (2010), no ensino tradicional, o professor é o ator principal, 

explicando os conteúdos, previstos para cada aula, utilizando pouco mais do que o manual 

adotado como recurso. Porém, o professor não deve limitar-se ao ensino expositivo, mas atribuir 

um papel ativo aos seus alunos na sua aprendizagem, através da utilização de diversas 

estratégias motivadoras. 
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Atualmente, seria desejável que os professores dispusessem de condições favoráveis 

para adquirirem e desenvolverem os seus conhecimentos sobre a matemática e a sua didática 

especifica (Boavida et al., 2008). Por outro lado, pretende-se que os alunos desenvolvam 

capacidades como a resolução de problemas, o raciocínio algébrico e a comunicação 

matemática. Para que tal se concretize os alunos devem vivenciar experiências diversificadas e 

desafiantes, facilitando o seu envolvimento, permitindo a interação e a utilização de diversos 

recursos para alcançar os objetivos definidos previamente. Desta forma, aprendem conceitos 

matemáticos, mas também outras competências, como um pensamento independente e crítico 

(Boavida et al., 2008; J. Sánchez et al., 2004; L. Santos et al., 2007; Solís, 2013). 

Neste contexto, o professor incrementa uma atitude positiva em relação à matemática, 

relaciona a matemática com a vida real e valoriza os conhecimentos prévios dos alunos. Para 

além disso, propõe atividades que proporcionem aos alunos experiências matemáticas que 

permitam desenvolver aprendizagens significativas e a motivação, encorajando a aprendizagem 

ativa e favorecendo o trabalho cooperativo. Também fornece apoio e incentivo, usa materiais 

didáticos diversificados e auxilia os alunos na reflexão final acerca dessas experiências através 

de um diálogo em grande grupo (Blazer, 2011; Cardoso, 2010). 

Ao estabelecer um ambiente agradável na sala de aula proporcionando a oportunidade 

de trabalhar, explorar, investigar, pensar e usar o conhecimento de forma ativa e dinâmica, os 

resultados podem ser bastante positivos (J. Sánchez et al., 2004).  

Logo nos primeiros anos, as Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (I. Silva 

et al., 2016) recomendam que o educador proporcione às crianças experiências diversas 

permitindo desenvolver a curiosidade, a atenção, a imaginação, a criatividade, a autorregulação 

e a persistência através de processos como a classificação, a seriação, o raciocínio matemático, 

a resolução de problemas e a reflexão, permitindo que as crianças construam noções 

matemáticas.  

Os docentes desempenham um papel de guia, orientando os alunos para aprendizagens 

significativas dos conceitos matemáticos. Para isso, as aulas devem ser planificadas em torno 

de atividades lúdicas e situações-problema diversificadas, permitindo dar significados à 

linguagem e às ideias desta área para estimular os alunos na aprendizagem da Matemática 

(Becker et al., 2011; Cerqueira & Vale, 2013; Torres, 2015). 

Uma estratégia considerada interessante para a construção de aprendizagens 

significativas, gerando entusiasmo e permitindo aos alunos usar o raciocínio matemático são os 

jogos. Desta forma, o professor cria “(…) um ambiente de aprendizagem que favorece a 
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aprendizagem cooperativa, a competência saudável, a motivação, a confiança, o 

desenvolvimento do pensamento e a capacidade de análise” (Garrido & Velásquez, 2010, p. 

749). 

As tarefas que o professor propõe aos seus alunos têm um papel importante na sua 

aprendizagem, uma vez que é através delas que o docente incentiva as crianças para a 

construção do seu próprio conhecimento (Ponte, 2007). A forma como as planifica determina 

as oportunidades de aprendizagem dos alunos, pois depende dos recursos que o professor 

escolhe, da gestão que faz do tempo e do espaço e das interações que proporciona (Canavarro 

& Santos, 2012). 

A compreensão dos princípios, valores e áreas de competência do Perfil do Aluno requer 

determinadas ações por parte dos professores: abordar conteúdos de cada área do saber, 

associando-os a situações e problemas do quotidiano; organizar o ensino, promovendo 

atividades de observação, questionamento da realidade e integração de saberes; organizar e 

desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a troca de saberes, a 

tomada de decisão e a resolução de problemas; e valorizar o trabalho de livre iniciativa (G. 

Martins et al., 2017). 

No que respeita às AE, os professores do 1.º CEB, na área da Matemática, devem 

promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em Matemática e a 

capacidade da sua aplicação em contextos matemáticos e não matemáticos. Para além de 

desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de reconhecer e valorizar o 

papel cultural e social desta ciência (Aprendizagens Essenciais [AE] de Matemática para o 1.º 

CEB, 2017). 
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Capítulo II – A matemagia como recurso educativo  

Para reforçar a capacidade de usar a matemática para raciocinar e comunicar será 

importante concretizar mudanças ao nível do modelo de ensino, uma vez que o modelo 

tradicional não beneficia a aprendizagem dos alunos, pois consiste apenas na exposição de 

novos conceitos (Ponte, 2009). Atualmente, pretende-se oferecer aos alunos um ensino de 

qualidade, baseado no lúdico, ou seja, alternativa que aumenta a motivação; desenvolve a 

autoconfiança, a organização, a concentração, a atenção e o raciocínio lógico-dedutivo; e o 

senso cooperativo dos alunos (Becker et al., 2011). 

Neste capítulo abordar-se-ão algumas práticas profissionais que se relacionam com a 

implementação de tarefas recreativas, como a matemagia e com a formação inicial de 

professores. 

1. Práticas profissionais 

Descobrir que a matemática é um tema fascinante constitui um trabalho difícil (Muñiz-

Rodríguez, Alonso, & Rodríguez-Muñiz, 2014), porque é necessário que os mitos criados pela 

sociedade acabem (Curth, 2001). Quando os alunos têm a oportunidade de criar, entender e 

aplicar os conceitos matemáticos de forma dinâmica e divertida, começam a descobrir o quanto 

este tema é interessante. Na escola, os alunos gostam de viver experiências de aprendizagem e 

na matemática apreciariam que houvesse algo mais do que guias de exercícios, que acabam por 

os desmotivar. Muitas vezes não gostam da matemática porque não conhecem a sua utilidade 

prática na vida quotidiana (Campana, 2007). Com vista a mudar estes aspetos, devem ser 

trabalhadas as seguintes áreas: a introdução de novos materiais nas aulas, a utilização de 

diversas metodologias e a formação do professor (Maldonado, 2013). 

O aluno tem o direito de aprender, por conseguinte, essa aprendizagem deve ser 

significativa, permitindo a sua participação, em vez de ser uma aprendizagem repetitiva e 

mecânica (Fiorentini & Miorim, 1990). Existe uma relação entre aprendizagem e motivação, 

ou seja, se um aluno alcança uma aprendizagem significativa foi porque esteve motivado. 

Quando um aluno está motivado, mais facilmente, desenvolve uma atitude positiva que lhe 

permite aprender melhor, enquanto um aluno que se sente desmotivado tende a dispersar-se e a 

afastar-se do tema, o que pode interferir nos resultados da sua aprendizagem (Torres, 2015). 

Hoje em dia, dificilmente se motivam os alunos com um ensino dito tradicional, apresentando 

os conteúdos de forma oral ou escrita com recurso aos manuais escolares, acompanhados de 
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fórmulas a memorizar. Para finalizar, complementa-se com uma variedade de exercícios para 

os quais os alunos devem encontrar um valor numérico, sem associar os procedimentos a um 

contexto (A. Q. Silva et al., 2011).  

Ao longo do tempo, tem-se assistido a diversas tentativas para reformar o ensino da 

Matemática, começando por mudar algumas ideias dos futuros professores. Para isso, deve-se 

banir as ideias de que a matemática consiste num conjunto de regras; que o seu ensino é um 

processo que se realiza através da exposição e comunicação de conteúdos; e que a sua 

aprendizagem acontece através da memorização (Serrazina, 2002).  

Considerando que existe a necessidade de mudar as rotinas curriculares têm-se 

considerado novas propostas pedagógicas para as aulas de Matemática, com o objetivo de dar 

mais ênfase à motivação dos alunos e à sua participação ativa no processo de construção dos 

seus conhecimentos (Groenwald & Padrón, 2007).  

Esta mudança de paradigma altera o entendimento da matemática escolar, deixando de 

ser considerada como um conjunto de conteúdos a memorizar, mas atendendo ao processo de 

construção do conhecimento matemático por parte dos alunos. O objetivo não é conhecer 

regras, mas sim explorar, experimentar, questionar, conjeturar e acima de tudo, pensar de forma 

autónoma. Também se estabelecem conexões entre os diferentes ramos da matemática, 

considerando-a como um todo, assim como entre a matemática e as experiências vividas fora 

do contexto escolar (J. Sánchez et al., 2004).  

Esta realidade facilita a utilização de recursos e estratégias diversificadas, a 

comunicação de ideias e a possibilidade de compreender a aplicabilidade dos conceitos 

matemáticos. Os alunos já não são considerados como meros recetores passivos de informação 

e passam a participar ativamente na construção da sua aprendizagem, e os professores são agora 

organizadores e facilitadores das aprendizagens, em vez de se limitarem a transmitir conteúdos 

(J. Sánchez et al., 2004). 

Para tornar as aulas de Matemática interessantes e aliciantes poder-se-á apresentar aos 

alunos um jogo, um truque de magia ou uma experiência prática. Se estas atividades forem 

criteriosamente escolhidas ajudam na introdução de um tema, na compreensão de determinados 

conceitos ou procedimentos e no desenvolvimento daqueles já alcançados. Para além de 

proporcionarem a aquisição de habilidades relativamente a um algoritmo, melhoram alguns 

hábitos ou práticas ou até consolidam um tema (Campos, Carvalho, & Moreira, 2015; Campos 

& Moreira, 2016; Salvador, s.d.). 
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As novas propostas que são recomendadas para melhorar os resultados dos alunos, 

relativamente ao insucesso da Matemática, baseiam-se na introdução de novos métodos, 

estratégias, meios e recursos didáticos (Groenwald & Padrón, 2007). A utilização de recursos 

para realizar uma tarefa facilita a sua concretização e incentiva a exploração e reflexão da 

criança em relação aos resultados obtidos, ou seja, permite desenvolver o raciocínio matemático 

(I. Silva et al., 2016).  

1.1. Tarefas matemáticas  

Nos processos de ensino e de aprendizagem as tarefas que o professor propõe aos alunos 

são cruciais, pois potenciam a criatividade, incentivam as crianças a descobrir e a construir o 

seu próprio conhecimento, promovem o pensamento, relacionam os vários temas matemáticos 

e, permitem desenvolver a capacidade de resolução de problemas (Cerqueira & Vale, 2013).  

As tarefas apresentam uma identidade própria e independente das experiências que 

podem proporcionar aos alunos (Canavarro & Santos, 2012). Neste sentido, a tarefa é o ponto 

de partida para a atividade matemática, constituindo situações propostas aos alunos, pelo 

professor, que lhes permitem realizar a atividade. Esta, por sua vez, é o que permite que o aluno 

aprenda através da sua realização e da sua reflexão (Moreira, 2014). 

Considerando-se a tarefa como o conjunto de passos relacionados com os processos que 

os alunos realizam para dar resposta a alguma situação, o professor não deve intervir 

diretamente na atividade matemática, porém, pode e deve centrar-se na formulação das tarefas 

a propor na sala de aula (Moreira, 2014). 

As tarefas, que o professor disponibiliza, têm um grande impacto na aprendizagem dos 

alunos, promovendo o desenvolvimento do conhecimento matemático, determinando a sua 

capacidade de raciocinar e de conhecer a matemática (Moreira, 2014). 

O exercício é a tarefa mais comum, no entanto, nos últimos anos têm aparecido outras 

bem mais atrativas para os alunos como projetos, investigações, explorações, etc. (Ponte, 2010).   

A importância das tarefas matemáticas carateriza-se de acordo com três aspetos: “o 

conteúdo matemático presente na tarefa, os alunos a que se dirigem e os modos de 

aprendizagem matemática que proporcionam” (Canavarro & Santos, 2012, p. 99). As autoras 

consideram que as tarefas são importantes para proporcionar experiências matemáticas aos 

alunos e a sua diversidade é essencial para lhes possibilitar vivências diversificadas. 
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Quando o professor propõe uma tarefa deve ter em consideração que é através dela que 

o aluno aprende e, portanto, deve existir uma relação entre a capacidade exigida por uma tarefa 

e a compreensão matemática dos alunos (Moreira, 2014).  

De acordo com Ponte (2010), uma tarefa apresenta quatro dimensões: “o grau de 

complexidade, a estrutura, o contexto referencial e o tempo requerido para a sua resolução” (p. 

21). Ao estabelecer uma relação entre os dois primeiros aspetos verificam-se quatro tipos de 

tarefa (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema proposto por Ponte (2010) apresenta os quatro aspetos característicos das 

tarefas, indicando que os exercícios e as explorações são tarefas de complexidade reduzida, 

porém o exercício tem estrutura fechada e a exploração é aberta. Os problemas e as 

investigações são de complexidade elevada, no entanto, os problemas apresentam uma estrutura 

fechada e as investigações uma estrutura aberta.  

É através das tarefas que é possível proporcionar diferentes oportunidades para a 

aprendizagem dos alunos. Por exemplo, se o objetivo é desenvolver a capacidade de raciocínio 

e da resolução de problemas, é necessário propor tarefas com elevado nível de complexidade 

cognitiva (Canavarro & Santos, 2012). 

As tarefas têm um papel muito importante na aprendizagem dos alunos, porém, por si 

só não determinam o que acontece no contexto educativo, uma vez que dependem da forma 

como são apresentadas aos alunos e do modo como estes aceitam o desafio proposto. Desta 

forma, uma tarefa pode criar um ambiente educativo interessante e agradável, mas para que a 

experiência se torne significativa, os alunos devem trabalhar na atividade por um tempo 

prolongado, permitindo-lhes compreender os aspetos do novo conhecimento, relacioná-lo com 

conhecimentos anteriores e desenvolver novas representações e estratégias (Ponte, 2010). 

A diversidade das tarefas é importante para os alunos desenvolverem ideias sobre esta 

ciência (Moreira, 2014). Portanto, as tarefas devem ajudar o aluno a compreender o que é fazer 

Figura 4 - Os tipos de tarefa de acordo com as dimensões: grau 

de complexidade e estrutura. Retirado de Ponte (2010, p. 21). 
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matemática, desafiando-o e motivando-o para a realização da atividade que é a base para a 

aprendizagem (Canavarro & Santos, 2012; Moreira, 2014). 

A abordagem de conceitos matemáticos, assim como, as relações professor-aluno e 

aluno-aluno beneficiam de um ambiente adequado e motivante para a aprendizagem dos alunos. 

Uma forma de o concretizar passa pela implementação de atividades recreativas que 

possibilitam momentos de diversão, mas com objetivos educacionais bem claros. Desta forma, 

os alunos envolver-se-ão, mais ativamente, no processo de aprendizagem, desempenhando um 

papel de construtores do seu próprio conhecimento (Groenwald & Padrón, 2007; Muñiz-

Rodríguez et al., 2014).  

1.2. Matemática recreativa 

Nem os matemáticos nem os cientistas, em geral, são pessoas que memorizam e 

repetem. Pelo contrário, colocam em jogo muitas habilidades para resolver problemas e criar 

novos modelos e soluções, podendo assim ser as aulas nas escolas (R. González, 1997). 

Devemos proporcionar um ensino da Matemática ativo e dinâmico, que estimule e motive os 

alunos, com o objetivo de entenderem, significativamente, a informação e a aplicarem em 

situações posteriores (Cantos & Serrano, 2015). 

Hoje em dia, para ser matematicamente competente, cada aluno deve ser capaz de 

relacionar os conhecimentos, as atitudes, as capacidades e as competências. Estes aspetos 

apenas se desenvolvem se o aluno vivenciar experiências matemáticas diversificadas, 

interessantes e sobre as quais possa refletir e progredir dos aspetos concretos para os abstratos, 

tais como resolução de problemas, atividades de investigação, realização de projetos e jogos 

(Botas & Moreira, 2013; Campos et al., 2015; Campos & Moreira, 2016; Rodrigues & Gazire, 

2012). 

É essencial que os professores atuem como guias e orientadores, intervindo pouco, 

proporcionando aos alunos o desenvolvimento do seu conhecimento matemático. Todas as 

respostas dos alunos devem ser aproveitadas, seja para incentivar a procura de soluções ou para 

dar início à resolução de uma tarefa (Grossmann, Gago, Dias, Guerschman, & Urbano, 2014). 

Evidentemente que, para obter resultados positivos, não basta dispor de bons recursos 

didáticos, convém saber utilizá-los, explorá-los em contexto de sala de aula e enquadrá-los 

numa sequência de atividades, previamente planificadas, possibilitando a exploração, 

experimentação, manipulação e o desenvolvimento da observação (Botas & Moreira, 2013; 

Cantos & Serrano, 2015; Rodrigues & Gazire, 2012).  
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Uma forma de tornar o ensino da matemática desafiante para o raciocínio matemático, 

despertando a curiosidade e a persistência na resolução de situações matemáticas é através da 

matemática recreativa, considerada uma matemática divertida e ao mesmo tempo pedagógica 

(Costa, 2014).  

Este tipo de tarefas pode considerar-se como benéfico para o ensino, e para a 

aprendizagem da Matemática, quando apelam ao raciocínio do aluno, quando permitem 

desenvolver a compreensão e aptidão matemática, quando apelam à formulação e resolução de 

problemas e quando promovem a predisposição dos alunos para fazer matemática (Ponte, 

2009).  

Acredita-se que o desenvolvimento de diversos temas da matemática começou de forma 

puramente recreativa (J. Sánchez et al., 2004). A matemática recreativa constitui um recurso 

que pode ser usado para a resolução de problemas através do uso de quebra-cabeças, de jogos 

de competição, de momentos de magia, ou, simplesmente, de situações com um toque de 

curiosidade ou diversão (A. E. Silva, 2012, p. 29).  

A matemática recreativa sendo atrativa conduz a uma aprendizagem significativa de 

conteúdos matemáticos, desenvolvendo, por exemplo, habilidades para resolver problemas e 

fortalecer uma atitude positiva em relação a esta ciência. Desta forma, o professor transforma 

as suas aulas em momentos interessantes, dinâmicos e desafiadores e, como consequência, 

promove a motivação para a aprendizagem (Olfos & Villagrán, 2001).  

Não existe um tipo específico de tarefas para potenciar o pensamento algébrico, mas 

existem algumas que ajudam o seu desenvolvimento (M. Ferreira et al., 2017). De facto, as 

atividades de investigação e de exploração, a resolução de problemas e os jogos constituem 

excelentes pontos de partida para a aprendizagem, uma vez que promovem a atividade 

matemática e o desenvolvimento das capacidades dos alunos para a compreensão de conceitos 

matemáticos, estimulando a curiosidade dos alunos (Canavarro & Santos, 2012; Conceição & 

Fernandes, 2009). Porém, para a sua implementação é essencial que o professor organize, 

antecipadamente o seu trabalho, elabore questões, apoie os alunos na realização das atividades 

e reflita, em grande grupo, sobre os resultados para obter conclusões (Pimentel, 2011). 

Neste sentido, também o Perfil do Aluno incentiva um ensino que prevê “a 

experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho diversificados, promovendo 

atividades de observação, questionamento da realidade e integração de saberes”, a 

implementação de “atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e 
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troca de saberes” e a “utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias da 

informação e comunicação” (G. Martins et al., 2017, p. 31). 

Em relação às AE, também é referido que, no 1.º CEB, devem ser criadas oportunidades 

para os alunos realizarem tarefas de natureza diversificada, como projetos, atividades 

exploratórias, investigações, resolução de problemas, exercícios e jogos (Aprendizagens 

Essenciais [AE] de Matemática para o 1.º CEB, 2017).  

1.2.1. Resolução de problemas 

A resolução de problemas está no centro da atividade matemática. Esta favorece o 

progresso intelectual de destrezas, da criatividade, e da construção e consolidação de 

conhecimentos, a motivação especialmente na procura de uma solução, o desenvolvimento do 

raciocínio e a aprendizagem de ideias matemáticas (Moreno & Hernández, 2014; Olfos & 

Villagrán, 2001). 

A resolução de problemas constitui-se como um fator que potencia a autoestima e a 

motivação dos alunos (Grossmann et al., 2014; Lopes & Filho, 2011), facilitando a “apropriação 

e integração das aprendizagens matemáticas” por parte das crianças (I. Silva et al., 2016, p. 78). 

De acordo com o Perfil dos Alunos, as competências de resolução de problemas “dizem respeito 

aos processos de encontrar respostas para uma nova situação, mobilizando o raciocínio com 

vista à tomada de decisão, à construção e uso de estratégias e à eventual formulação de novas 

questões” (G. Martins et al., 2017, p. 23). 

George Polya defendia que resolver problemas é uma habilidade prática que requer, em 

primeiro lugar, a observação e imitação de quem os resolve para, por fim, se aprender através 

da resolução. Ou seja, para aprender é preciso imitar e praticar (Moreira, 2014). 

Resolver problemas considera-se como uma atividade indispensável para a construção 

do conhecimento matemático, pois permite que o aluno procure estratégias e soluções, 

argumente, justifique e reflita sobre as situações, iniciando desta forma a evolução do seu 

pensamento matemático de forma contextualizada (Reitz & Contreras, 2012). Já em 1973, 

Pólya defendia que um problema que desafia a curiosidade dos alunos é um bom problema: 

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há um grão de descoberta na 

solução de qualquer problema. O problema pode ser modesto; mas se desafia a 

curiosidade e traz à ribalta as faculdades inventivas de cada um, e a resolução pelos 

próprios meios, pode-se experimentar a tensão e o gosto do triunfo e da descoberta. Tal 

experiência numa idade suscetível pode criar o gosto pelo trabalho mental e deixar uma 

impressão indelével na mente e no carácter para toda a vida (Polya, 1973, p. v). 
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Resolver um problema implica a leitura e interpretação do enunciado de várias formas 

para, mais facilmente, decifrar o que está a ser pedido, formular questões para chegar à solução, 

selecionar e planear estratégias de resolução, discuti-las, testar hipóteses, pôr em prática o que 

foi planeado, rever o resultado final e o caminho utilizado para chegar até ele e comunicá-lo 

(Bivar et al., 2013; Grossmann et al., 2014). Ou seja, segundo Pólya (1973) existem quatro 

etapas essenciais para a resolução de problemas: A compreensão do problema que consiste em 

interpretá-lo e levantar questões sobre ele, utilizando a criatividade e a curiosidade. De seguida, 

é necessário estabelecer um plano, ou seja, é preciso pensar em estratégias de resolução; depois 

de decidir o melhor caminho para chegar à solução, é necessário executar o plano. Por fim, e 

fundamentalmente, é essencial olhar para trás, refletir e verificar se o problema foi resolvido 

de forma correta. 

Todo este processo envolve um raciocínio complexo, exige empenho e uma atitude ativa 

por parte de quem o resolve (Bivar et al., 2013; Grossmann et al., 2014). Dada a complexidade 

deste tipo de atividade é crucial que o professor a inicie a partir de experiências anteriores dos 

alunos, através de problemas simples para, de forma gradual, alcançar problemas mais 

complexos (Reitz & Contreras, 2012).  

Normalmente, os alunos começam por apresentar estratégias de resolução mais 

informais, através de esquemas, diagramas ou outras representações, mas, devem ser 

incentivados a recorrer, progressivamente, a métodos mais sistemáticos e formais (Bivar et al., 

2013).   

No 1.º CEB pretende-se que o “número de passos necessários à resolução dos problemas 

vá aumentando de ano para ano” (Bivar et al., 2013, p. 5). Desta forma, cabe ao professor, 

iniciar a resolução de problemas tendo em consideração as experiências anteriores dos alunos, 

começando por situações elementares e, progressivamente, apresentar outras mais complexas 

(Reitz & Contreras, 2012). 

Quando se trabalha a resolução de problemas o professor deixa de ser um transmissor 

de conhecimentos passando a observador, organizador e incentivador da aprendizagem. 

Também o papel dos alunos sofre alterações, de sujeito passivo passa a agente ativo no trabalho 

de sala de aula, participando na construção do seu próprio conhecimento. Assim, é possível 

uma aprendizagem da matemática verdadeiramente significativa (Leão & Bisognin, 2009).  

Uma prática de ensino direcionada para a resolução de problemas permite que o aluno 

se sinta desafiado, tornando-se capaz de resolver problemas dentro e fora da escola (Reitz & 

Contreras, 2012).  
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Porém, são muitos os alunos que sentem dificuldades na resolução de problemas. O que 

acontece, principalmente, quando os alunos tentam compreender o problema e não conseguem 

perceber o que se pretende determinar, isto é, o aluno lê o problema, mas não assimila a 

informação corretamente (Reitz & Contreras, 2012; I. Silva et al., 2016). Para corrigir este 

aspeto, “é importante que sejam [as crianças] apoiadas na representação das situações” 

utilizando objetos ou desenhos para auxiliar na resolução (I. Silva et al., 2016, p. 78). 

Neste tipo de tarefa, as crianças mostram-se sempre motivadas, interessadas e 

envolvidas, evidenciando uma relação positiva com a matemática. (Cerqueira & Vale, 2013).  

1.2.2. Jogos 

Becker e outros (2011) defendem que para motivar os alunos para a aprendizagem da 

Matemática é necessário proporcionar-lhes momentos de brincadeira.  

O jogo e a matemática são muito semelhantes uma vez que ambos são exemplos de 

situações reais e, em ambos, há a necessidade de realizar uma pesquisa de estratégias para 

chegar à resolução do problema (Olfos & Villagrán, 2001). Quando conjugados é possível 

relacionar o raciocínio matemático com o desafio de uma forma lúdica (Costa, 2014). 

Os jogos são entendidos como uma ação desenvolvida de acordo com certas regras e 

que é acompanhada por sentimentos de alegria (Olfos & Villagrán, 2001). São, igualmente 

considerados como uma tarefa não rotineira que permite o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, ao contrário das rotineiras que têm como objetivo consolidar os conhecimentos 

já adquiridos previamente (Moreira, 2014).  

Neste contexto, os jogos didáticos oferecem a possibilidade de transformar as atividades 

tradicionais, rotineiras e aborrecidas em atividades cheias de diversão (Martinéz, 2009). Para 

reforçar as aprendizagens dos alunos, o jogo é considerado como um recurso fundamental, no 

qual os alunos interagem e se divertem ao mesmo tempo que aprendem (Rodríguez et al., 2014).  

O jogo é considerado como uma atividade das crianças e desenvolve-se num ambiente 

motivante e benéfico para a aprendizagem. Por estas razões se deve aproveitar este tipo de 

atividade como uma vantagem no contexto escolar (Campos et al., 2015). 

De acordo com Lara (2004) existem quatro tipos de jogos para a aula de Matemática: 

jogos de construção, jogos de treino, jogos de aprofundamento e jogos estratégicos. 

Os jogos de construção têm como objetivo a descoberta de uma determinada situação 

através da procura de conhecimentos que antes o aluno ainda não detinha. No entanto, para que 

esse conhecimento seja assimilado é necessário que se acostume a ele. Este aspeto pode ser 
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concretizado através de jogos de treino que permitem desenvolver o pensamento dos alunos, 

permitindo-lhes perceber que existem diversas formas de resolver situações problemáticas. 

Relativamente aos jogos de aprofundamento, estes recorrem a um aumento de dificuldade, 

articulando vários assuntos e permitindo aos alunos desenvolver o seu raciocínio. Por fim, os 

jogos estratégicos são aqueles que permitem aos alunos criar estratégias, estabelecer hipóteses 

e criar alternativas na resolução de problemas que possam surgir (Campos et al., 2015).  

Em termos sociais, o jogo tem a função de entretenimento. No entanto, estão cada vez 

mais relacionados com a aprendizagem da Matemática por serem consideradas como atividades 

atrativas, que permitem criar um ambiente lúdico, despertando a curiosidade dos alunos para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos (J. Sánchez et al., 2004). 

Muitos professores, ainda pensam no jogo como uma atividade que não é fundamental 

para o ensino e para a aprendizagem da matemática. Contudo, se bem introduzido em contexto 

de sala de aula, pode ajudar na construção e no desenvolvimento de muitos conceitos 

matemáticos (Moreira, 2014). 

Os materiais manipuláveis despertam a atenção dos alunos, permitindo a introdução e a 

construção sólida dos conceitos matemáticos (Campos et al., 2015). Isto verifica-se porque os 

alunos quando se apercebem que estão perante um jogo ficam mais motivados para construir o 

seu próprio conhecimento, pois pretendem jogar de forma correta, ficando, assim, mais ativos 

mentalmente (Campos et al., 2015; Moreira, 2014). 

Contudo, nem todos os jogos podem ser implementados num contexto educativo. Existe, 

portanto, a necessidade de distinguir os jogos didáticos dos jogos não didáticos. Através dos 

primeiros pretende-se atingir determinados objetivos educacionais, ou seja, os alunos divertem-

se enquanto aprendem (Moreira, 2014). 

Quando associados à prática educativa, os jogos aportam múltiplas vantagens para a 

aprendizagem dos alunos como, a facilidade em identificar os conhecimentos prévios dos 

alunos, mas também em detetar possíveis erros ou dificuldades destes na aprendizagem. A 

evolução nas estratégias de resolução de problemas; a introdução de novos conceitos através da 

diversão; a possibilidade de tomar decisões e refletir sobre elas; o desenvolvimento da 

criatividade através de um ambiente motivador e a possibilidade em consolidar conceitos já 

aprendidos (Campos et al., 2015; Costa, 2014; Muñiz-Rodríguez et al., 2014).  

Contudo, também se podem elencar algumas desvantagens: apresentados 

incorretamente os alunos podem ter dificuldade em perceber os objetivos educacionais do jogo; 
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ocupar muito tempo, no caso de o professor não estar preparado para os pôr em prática e se for 

constantemente interrompido o jogo acaba por perder a sua ludicidade (Campos et al., 2015). 

Este tipo de tarefa, sendo uma atividade atrativa, estimula nos alunos capacidades físicas 

e intelectuais, o cumprimento de regras e o reconhecimento do sucesso dos outros e das suas 

próprias falhas. Para além disso, desenvolve habilidades para enfrentar possíveis dificuldades 

que surjam, tornando mais fácil a aprendizagem dos conceitos. As situações imaginárias que se 

podem criar através dos jogos permitem, também, que os alunos reforcem o pensamento 

abstrato (Moreira, 2014; Muñiz-Rodríguez, 2014).  

Garder (1987) citado por J. Sánchez e outros (2004) afirma que “o melhor método para 

manter desperto um estudante é propondo-lhe um jogo matemático, um passatempo ou um 

truque matemático” (p. 50).  

O professor deve apresentar jogos que possibilitem a observação de vários domínios, 

proporcionando oportunidades de investigação. Desta forma, será possível desafiar o 

pensamento dos alunos, permitindo que este crie ideias e incremente a sua capacidade de 

compreensão de conceitos (Moreira, 2014). Neste sentido, jogar tem como finalidade alcançar 

determinados objetivos relativos a conteúdos matemáticos. Porém, para que tal se realize é 

necessário que o professor planifique de acordo com os objetivos educacionais que pretende 

que os alunos atinjam (J. Sánchez et al., 2004).  

Quando o professor introduz um jogo em contexto educativo deve-o planificar, 

organizar e estruturar de acordo com as caraterísticas dos alunos que o irão pôr em prática. 

Desta forma, possibilita a vivência de experiências diversificadas e estimulantes, construindo 

aprendizagens significativas (Campos et al., 2015; Moreira, 2014). 

Jogar é apresentar, aos alunos, os conteúdos de forma lúdica e interessante, incentivando 

a curiosidade para aprender a matemática que lhes é subjacente (Maldonado, 2013), permitindo 

que as crianças se envolvam na resolução de problemas, que explorem os espaços e os objetos, 

reforçando, assim, o seu raciocínio matemático. Contudo, não se deve jogar apenas por jogar, 

esta estratégia deve ter um propósito bem definido para os alunos, só assim serão capazes de 

atribuir um valor significativo à sua aprendizagem, tendo em conta a interação que tiveram com 

os seus pares, permitindo-lhes adquirir experiências que complementam a sua aprendizagem 

(Rodríguez et al., 2014). 

Existem outros recursos lúdicos, para além dos jogos, que transformam as aulas mais 

interessantes, apresentando a matemática de uma forma motivadora que lhes desperte a 
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criatividade (Maldonado, 2013). Um exemplo é aliar algo mágico à matemática, criando 

matemagia. 

1.2.3. A matemagia 

Desde a antiguidade que a criação e resolução de enigmas matemáticos para os quais, à 

primeira vista, parece não existir solução ou embora, aparentemente, simples constituem 

atividades complexas, têm suscitado grande interesse. Alguns são apresentados como histórias, 

outras como desafios e outras de forma artística, parecendo pura magia (R. González, 1997).  

A magia e a matemática têm algo em comum, pois tanto os mágicos como os 

matemáticos se motivam pela surpresa que representa algo misterioso e desconhecido. Os 

magos responsabilizam-se por mostrar tais factos surpreendentes e os matemáticos por os 

explicar (Alegría & Arcaute, 2002). 

A magia é uma arte que pretende fazer coisas extraordinárias e fora do vulgar e por isso, 

pode considerar-se que a matemagia constitui um recurso didático, que utiliza a matemática 

para realizar coisas extraordinárias (Santoja, 2004). Considerando-se como uma atividade 

lúdica com um caráter mágico, composta por uma sequência de ações interligadas, permitindo 

abordar conceitos matemáticos de maneira dinâmica e ativa (Martinéz, 2007).  

Realizar jogos, ou este tipo de atividades quase mágicas, contendo conteúdos 

matemáticos torna-se fascinante para os alunos, atraindo a sua atenção em virtude das surpresas 

que apresentam. Ou seja, é possível aproveitar estas atividades lúdicas para que os alunos 

aprofundem os conteúdos matemáticos (Santoja, 2004), tornando as aulas mais divertidas, nas 

quais os alunos participam de forma ativa na sua aprendizagem. Desta forma, adquirem 

capacidades de formular, de empregar e de interpretar os conceitos matemáticos em contextos 

diversificados, e de raciocínio matemático para descrever e explicar fenómenos naturais, 

reconhecendo, assim, o papel imprescindível que a matemática desempenha no mundo 

(Maldonado, 2013). 

Este tipo de tarefas aparece, frequentemente, nas redes sociais, motivando as pessoas à 

descoberta da sua solução, como é o caso do desafio, apresentado na Figura 5, que foi extraído 

de uma página de facebook. 

Através dos comentários é possível observar que, na tentativa de resolver o desafio, os 

participantes demonstram capacidades de raciocínio algébrico, mencionando a ordem das 

operações como um aspeto fundamental para o resolver corretamente. Como se nota, por 
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exemplo, através do primeiro comentário, que refere que primeiro resolve a multiplicação e 

depois a adição e o resultado surge. 

Por outro lado, também demonstram capacidades de observação e visualização, 

expondo o facto de que o trevo que aparece na terceira linha de operações é diferente daquele 

que aparece na última linha e, por isso não pode ter o mesmo valor. Como se pode observar no 

segundo comentário em que se menciona que o trevo de quatro folhas vale 12 e por isso o de 3 

folhas vale 9:  

12 (valor do trevo de 4 folhas) ÷ 4 (folhas) = 3 (valor de cada folha), logo 3 (folhas) × 3 (valor 

de cada folha) = 9 (valor do trevo com 3 folhas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, assim, que este tipo de tarefas não tem uma solução tão elementar, 

motivando as pessoas à sua resolução, discussão e reflexão.  

No entanto, as redes sociais, como o facebook são para utilizadores com idade superior 

a 13 anos, o que não impede os professores, ou mesmo os encarregados de educação e os 

familiares, de as propor às crianças. Uma forma de o fazer pode ser através de blogues que 

permitem comunicar, partilhar e cooperar (Campos, S. Teixeira, & Sampaio, 2017; Sampaio, 

2017).  

Com um blogue, o professor proporciona uma aprendizagem mais genuína aos seus 

alunos, permitindo a análise das respostas dos seus pares e, ainda, permitindo às famílias um 

maior envolvimento na educação das suas crianças (Campos et al., 2017; Sampaio, 2017).  

Através do uso desta plataforma, os alunos sentem-se entusiasmados para participar nas 

atividades, investigar e comunicar entre si, para as resolver, até compreenderem como as 

Figura 5 - Desafio de matemagia extraído de uma página do facebook 

(https://www.facebook.com/GenialMatematica/photos/a.901905123261471.1073741

828.901865356598781/1351745011610811/?type=3&theater). 
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solucionar. Sendo assim, é possível que os estudantes aprendam através da cooperação uns com 

os outros (Sampaio, 2017). 

Quando o professor utiliza um blogue em contexto educativo permite a partilha de 

ideias, experiências e vivências, desenvolvendo competências de leitura, interpretação, escrita 

e sentido crítico. Quando analisam publicações, ou realizam tarefas de investigação propostas 

pelo professor através de desafios, os alunos discutem entre eles e consideram hipóteses 

(Campos et al., 2017). 

Através deste tipo de tarefas é possível criar situações que possibilitem aos alunos 

experimentar, resolver problemas, descobrir e refletir, proporcionando-lhes uma aprendizagem 

diferente da tradicional, uma vez que o caráter lúdico destas tarefas motiva os alunos criando 

situações de grande valor educativo e cognitivo (Muñiz-Rodríguez et al., 2014). 

A matemagia em contexto de sala de aula 

Em toda a europa as políticas educativas afirmam a inexistência de uma forma única e 

correta de ensinar matemática, mas diversas metodologias que serão eficientes dependendo de 

cada contexto. De entre elas destaca-se a aprendizagem baseada na resolução de problemas, ou 

na exploração, ou na investigação, ou no uso de problemas da vida real, etc. Desta forma, a 

matemática torna-se mais relevante e significativa para os alunos, visto que se relacionam com 

situações da vida quotidiana, promovem a participação ativa dos alunos e o seu pensamento 

crítico (AEEAC, 2012).  

Ao preparar atividades lúdicas com base em conteúdos matemáticos como as adivinhas, 

os quebra-cabeças e as curiosidades matemáticas, o professor estabelece uma nova metodologia 

para o ensino da Matemática. Este tipo de atividades inclui-se no mundo da matemagia, 

considerada como um conjunto de atividades que tem por base conteúdos matemáticos, no qual 

os resultados se expõem através de situações surpreendentes e motivadoras (Groenwald & 

Padrón, 2007). 

A matemagia utiliza truques, constituindo uma ferramenta motivacional para a 

aprendizagem de matemática (Becker et al., 2011). Pode ser considerada como um jogo no qual 

os alunos são convidados a brincar com os números, provocando o seu interesse e 

desenvolvendo o seu raciocínio algébrico (Koirala, 2005). 

Cantos e Serrano (2015) não fogem muito desta ideia, considerando a matemagia como 

um recurso lúdico que impulsiona a motivação do aluno, favorecendo o raciocínio através das 

experiências. Desta forma, o professor propõe desafios que implicam a exploração de ideias 
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matemáticas e a aplicação de determinados conceitos, permitindo ajudar a desenvolver o 

raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de 

resolver problemas (Cantos & Serrano, 2015; Maldonado, 2013; Martinéz, 2007). 

Esta estratégia favorece a diminuição do medo e do fracasso dos alunos em matemática, 

estimulando a sua curiosidade para descobrir em que conceitos esta ciência se baseia e de que 

forma funciona. Por esta razão, permite auxiliar o professor a promover uma atitude positiva 

dos alunos face à matemática, servindo para introduzir conceitos e desenvolver a capacidade de 

resolução de problemas. Para além disso, abordam-se competências relacionadas com as 

operações matemáticas, com o uso de expressões e com demonstrações matemáticas 

(Groenwald & Padrón, 2007).  

Este tipo de atividades recreativas proporciona o diálogo, reflexão, questionamento e 

avaliação dos processos, em função da procura de soluções. Contribuem, assim, para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, nas quais o aluno percebe a utilidade do que 

aprende, desenvolvendo a sua imaginação e a sua capacidade para resolver problemas no âmbito 

da matemática (Martinéz, 2009). As tarefas devem, portanto, ser variadas, permitindo aos 

alunos diversas formas de resolução e várias representações, assim como, a interpretação, a 

suposição, a generalização e a justificação de resultados. Estes procedimentos possibilitam a 

partilha de raciocínios e a comparação entre eles (Cardoso, 2010). 

Ensinar Matemática, utilizando a matemagia, desenvolve o espírito criativo e o 

raciocínio lógico, potenciando o conhecimento que os alunos têm dos números, através da 

manipulação das diversas formas numéricas, nas quais os alunos descobrem padrões e 

regularidades, exploram curiosidades numéricas ou, simplesmente, trabalham com operações 

numéricas (Costa, 2014; A. Q. Silva et al., 2011). 

O lado mágico destas atividades reside em processos como: adivinhar números e datas, 

encontrar coincidências numéricas e estabelecer comparações, apoiando-se em truques, 

curiosidades, quebra-cabeças, adivinhas, etc. (Martinéz, 2007).  

Um truque muito usual começa com a frase Pensa num número, e, posteriormente, 

aparece uma série de operações que servem para esconder o resultado. Por fim, para surpresa 

do espetador, o mágico descobre o número que este tinha pensado no início. É este tipo de 

atividades que funciona independentemente de quem as realiza, devido ao conteúdo matemático 

que as fazem funcionar. Isto significa que não é preciso ser mágico “para enganar ou esconder 

elementos que se utilizem na magia” (Santoja, Redondo, & Martín, 2012, p. 1). De acordo com 
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Koirala (2005) esse tipo de truques permite que os alunos utilizem os seus conhecimentos 

algébricos básicos. A autora apresenta, nos seus trabalhos, o seguinte truque matemágico:  

 Pense num número; 

 Adicione 10; 

 Multiplique por 3; 

 Subtraia 3; 

 Divida por 3; 

 Subtraia 5; 

 Subtraia o número original. 

Quem está a aplicar o truque sabe de antemão que o resultado é 4, deixando os alunos 

surpreendidos e curiosos para saber como funciona.  

Para que os alunos compreendam o truque, devem ser capazes de estabelecer uma 

ligação entre as afirmações da tarefa e a álgebra, isto é, os alunos devem compreender o 

conceito de variável em álgebra. De acordo com Koirala (2005), os alunos devem seguir as 

indicações do mágico e da prioridade das operações, substituindo-as por expressões algébricas. 

Identificar, por exemplo, a frase Pensa num número como uma variável 𝑥 e seguir 

sucessivamente as instruções como se exemplifica na Tabela 1. 

Tabela 1 - Substituição das indicações do truque por expressões aritméticas e algébricas (adaptado de Koirala 

(2005, p. 211)). 

Pense num número Por exemplo: 40 𝑥 

Adicione 10 40 + 10 = 50 𝑥 + 10 

Multiplique 3 50 × 3 = 150 (𝑥 + 10) × 3 = 3𝑥 + 30 

Subtraia 3 150 − 3 = 147 (3𝑥 + 30) − 3 =  3𝑥 + 27 

Divida por 3 147 ÷ 3 = 49 (3𝑥 + 27) ÷ 3 =  𝑥 + 9 

Subtraia 5 49 − 5 = 44 (𝑥 + 9) − 5 =  𝑥 + 4 

Subtraia 𝒙 44 − 40 = 4 (𝑥 + 4) − 𝑥 =  4 

Ao colocar em prática este tipo de atividades, em contexto de sala de aula, gera, nos 

alunos, a necessidade de procurar conhecimento através do enigma e da surpresa: cria-se um 

gosto pela descoberta de padrões, regras, sequências e soluções; constrói-se uma linguagem 

matemática a partir da experiência e compreende-se a linguagem matemática. Além disso, 
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fomentam-se estratégias de criação de modelos matemáticos e de busca criativa de soluções; 

potenciam-se habilidades de raciocínio; e constroem-se conceitos e procedimentos gerais a 

partir da análise de problemas concretos (R. González, 1997). 

Uma metodologia com base na matemagia tem um valor educativo, ao contrário do que 

os defensores do método de ensino tradicional defendem. Porém, não traz benefícios se for 

planeado sem um momento de reflexão. De facto, estas atividades produzem nos alunos a 

motivação e o interesse por aprender. No entanto, estes devem refletir sobre a forma como 

chegaram a um determinado resultado, analisando teoricamente os conteúdos matemáticos 

abordados, por forma a estabelecerem aprendizagens significativas (Curth, 2001).  

Os estudos sobre a eficácia da matemagia para o ensino da álgebra escasseiam, porém, 

alguns dos que foram concretizados provam que este tipo de tarefas provoca interesse nos 

alunos e beneficia a sua aprendizagem matemática. Koirala (2005) implementou um estudo 

com 23 alunos com 14 anos de idade, no qual os participantes foram sujeitos a um pré-teste 

para determinar quais os conhecimentos e competências que tinham em relação à álgebra e, 

posteriormente, a um pós-teste para determinar se o seu desempenho algébrico melhorou após 

o uso da matemagia. Este estudo foi eficaz no tempo de intervenção, uma vez que se 

verificaram, no pós-teste, melhorias no desempenho dos participantes, revelando que não só 

motiva os alunos, como também produz um progresso nos seus níveis de conhecimentos e 

competências, relativamente, à álgebra. Porém, os resultados não foram muito significativos 

porque a intervenção durou apenas duas semanas, não permitindo fazer conexões entre os vários 

temas da matemática e outras ciências que permitissem a obtenção de melhores resultados.  

Cantos e Serrano (2015) realizaram uma investigação que consistia em aplicar recursos 

manipulativos numa turma de 2.º ano de escolaridade, isto é, com crianças entre os sete e os 

oito anos de idade. Um dos recursos utilizados foi a matemagia, usando um problema que 

consistia em: 

 Escrever um número de 3 dígitos (A); 

 Escrever o mesmo número invertendo os dígitos (B); 

 Subtrair os dois números anteriores (C); 

 Somar os dígitos do resultado que se tinha obtido (D).  

Fosse qual fosse o número escolhido o resultado seria sempre 18. Note-se que no caso 

geral, o número obtido será sempre múltiplo de nove (e de 11). Admitindo o zero também como 

múltiplo de nove (e de 11) também, se poderá generalizar aos números que sejam capicuas. 
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Esta é uma outra atividade que estimula o interesse e a curiosidade dos alunos em perceber 

como funciona.  

Para perceber como se chega ao resultado, em geral, basta substituir as frases por 

expressões algébricas (Tabela 2). Refira-se que 9̇ e 11̇ foi a notação usada para múltiplo de 9 e 

11, respetivamente. 

Tabela 2 - Substituição das indicações do truque por expressões aritméticas e algébricas. Considerando, sem 

perda de generalidade, 𝒙 > 𝒛. 

A Por exemplo: 975 𝑥𝑦𝑧 

B 579 𝑧𝑦𝑥 

C 

975 − 579 = 

= 900 + 70 + 5 − (500 + 70 + 9) 

= 500 + 400 + 70 + 5 − 500 − 70 − 9 

= 400 + 5 − 9 

= 400 − 4 

= 396 = 9 × 11 × 4 

𝑥𝑦𝑧 − 𝑧𝑦𝑥 = 

= 𝑥 × 100 + 𝑦 × 10 + 𝑧 − (𝑧 × 100 + 𝑦 × 10 + 𝑥) 

= 𝑥 × 100 + 𝑧 − 𝑧 × 100 − 𝑥  

= (𝑥 − 𝑧) × 100 − (𝑥 − 𝑧) 

= (𝑥 − 𝑧) × 99 

= (𝑥 − 𝑧) × 9 × 11 

= 9̇ e 11̇ 

D 
3 + 9 + 6 

= 18 

(𝑥 − 𝑧 − 1) + 9 + (10 − (𝑥 − 𝑧)) 

= 𝑥 − 𝑧 − 1 + 9 + 10 − 𝑥 + 𝑧 

= −1 + 9 + 10 

= 18 (utilizando os dígitos resultantes do 

algoritmo da subtração em pé). 

Saliente-se que se podem considerar números negativos como múltiplos de nove (e de 

11) logo a referência 𝑥 > 𝑧 é desnecessária no caso geral, mas imperativa no caso de contexto 

escolar de 1.º CEB.  

Com este estudo concluiu-se que o uso desta metodologia melhorava a compreensão 

dos conceitos matemáticos. De facto, os autores referem que as crianças atingem o seu estádio 

de abstração por volta dos 12-14 anos, por isso não se devem apresentar conceitos 

demasiadamente abstratos antes desta idade, uma vez que as crianças não percebem ideias, sem 

imagens (Cantos & Serrano, 2015). Ou seja, é preciso recorrer a jogos, truques e tarefas mais 

divertidas quando se pretende desenvolver ideias matemáticas, ensinar conceitos e habilidades 

próprias da competência matemática. 
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Maldonado (2013) para a concretização da sua dissertação de Mestrado efetuou uma 

investigação com o objetivo de conhecer a opinião dos alunos em relação à Matemática, analisar 

as possíveis causas da sua desmotivação e aferir as vantagens da matemagia como metodologia 

para as aulas de Matemática. Implementou um inquérito por questionário a alunos do 6.º ano 

de escolaridade, isto é, com idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos, constatando que o 

uso da magia nas aulas de Matemática facilitou a aprendizagem e aproximou os alunos desta 

ciência. Realizou um outro questionário a alunos com 16-17 anos, concluindo que o professor 

tem um papel fundamental na motivação dos alunos face à matemática, sendo necessário 

incluir, nas aulas, recursos para captar a atenção dos alunos. Por fim, entrevistou professores 

no ativo, verificando que o uso da matemagia é recomendável para todos os níveis de ensino, 

constituindo uma potente ferramenta para motivar e despertar o interesse dos alunos para a 

aprendizagem da matemática.  

Ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas sim conduzir os alunos à sua 

autoformação, ou seja, auxiliá-los na descoberta e aquisição de conhecimentos através das 

tarefas planeadas para atingir, de forma dinâmica, os objetivos educacionais estabelecidos. 

Essas tarefas são propostas pelo professor cujo papel é de guia e organizador do trabalho (J. 

González, 2010; Maldonado, 2013).  

Neste contexto, a formação de professores não se deve restringir aos conteúdos 

matemáticos, mas também às técnicas e ferramentas motivadoras e às metodologias que serão 

utilizadas em ambiente de sala de aula.  

1.3. Formação de professores 

Ser professor constitui uma profissão sensível, complexa e fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade, uma vez que desempenha um papel determinante para a 

aprendizagem e para o sucesso escolar dos alunos (H. Silva & Lopes, 2015).  

Um dos fatores que contribui para o insucesso dos alunos na aprendizagem da 

matemática reside no facto de alguns professores, ainda, considerarem a matemática como um 

conjunto de factos e procedimentos rotineiros (Cardoso, 2010). Para combater o insucesso 

escolar, o paradigma escolar deve ser alterado, mais centrado no aluno, sendo o professor 

considerado o elemento-chave em todo este processo. A formação de professores e o seu 

desenvolvimento profissional são essenciais para acompanhar as mudanças que se pretendem 

implementar (N. Silva, 2011), uma vez que, a qualidade do ensino e da aprendizagem da 

matemática determina-se em função das práticas profissionais dos professores (Moreira, 2014).  
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O desenvolvimento profissional dos professores baseia-se “num caráter contínuo da 

formação, num processo que se estende desde o início da sua formação inicial até ao longo de 

toda a vida profissional” (Pinto & Escola, 2014, p. 71). O professor deve, durante a sua carreira 

profissional, construir o seu conhecimento e competências, aprofundando-as e atualizando-as, 

adquirindo a capacidade de responder às necessidades que surgem ao longo da sua vida 

profissional.  

Um bom professor é aquele que, além de uma formação inicial completa, assume uma 

formação contínua ao longo da sua carreira e na qual participa de forma ativa e empenhada 

(Ponte, 2007), assegurando o desenvolvimento de conhecimentos e de competências 

matemáticas. Para além disso, deve ser capaz de procurar e implementar diversos modos 

alternativos de selecionar objetivos, de organizar tarefas, de formular critérios de avaliação e 

de determinar procedimentos para atuar de acordo com as situações, assim como, estabelecer 

metas pessoais para a sua realização profissional (N. Silva, 2011). 

Os bons professores têm a capacidade de improvisar e alterar as estratégias pré-definidas 

para cada aula, de planificar atividades adequadas às necessidades dos seus alunos e de 

antecipar as dificuldades que estes possam vir a enfrentar. Estes professores compreendem que 

o seu sucesso depende de um constante desenvolvimento das aprendizagens dos seus alunos e 

de uma reflexão sobre a sua prática, permitindo-lhes ter consciência se o que implementam em 

sala de aula funciona ou não e, neste caso, efetuar as alterações necessárias (H. Silva & Lopes, 

2015). 

Apesar da relevância que a matemática tem para a vida quotidiana, os professores, 

atualmente, enfrentam um grande desafio, pois os alunos não se interessam por esta ciência, 

nem lhe atribuem utilidade para a vida real, provavelmente devido à forma como os conteúdos 

lhes são apresentados (Rodríguez et al., 2014). Mas se um professor, generalista como é o caso 

dos educadores de infância e dos professores do 1.º CEB, a priori tiver uma relação negativa 

com a matemática e fracos alicerces matemáticos, será complicado contribuir para fomentar o 

gosto e o entusiasmo dos seus alunos por esta ciência.  

O professor desempenha, sem qualquer dúvida, um papel crucial para que o ensino da 

Matemática seja eficaz. Porém, um ensino de qualidade não depende apenas dos bons 

conhecimentos matemáticos que o professor possui, mas também da forma como ensina e como 

os alunos aprendem (AEEAC, 2012).  

As experiências que os futuros docentes vivenciaram enquanto alunos refletem-se, de 

certa forma, na educação que proporcionarão aos seus alunos (Serrazina, 2002). De acordo com 
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N. Silva (2011), algumas investigações realizadas no âmbito do conhecimento matemático do 

professor/futuro professor indicam que futuros professores e professores no ativo apresentam: 

saberes baseados no conhecimento de conceitos, algoritmos ou procedimentos; falta de 

conhecimento para justificar um algoritmo, procedimento ou fórmula; e dificuldade em 

interligar ideias e conceitos matemáticos.  

O ensino e a aprendizagem são processos demasiado complexos. Consequentemente um 

único método de ensino não produz os resultados esperados na aprendizagem para o exercício 

profissional (Souza & Dourado, 2015). Neste contexto, é necessário introduzir estratégias, 

técnicas, métodos inovadores de ensino e de aprendizagem, assim como, recursos que 

acompanhem a evolução do conhecimento na formação de profissionais (Martinéz, 2007). 

A formação inicial dos educadores de infância e dos professores do 1.º e 2.º CEB têm 

recebido uma atenção especial nos últimos anos, pois desta formação depende o 

desenvolvimento dos conhecimentos e das competências dos futuros professores e, 

consequentemente dos alunos de educação básica (Carvalho & J. Silva, 2015).  

Nesta formação inicial assenta o desenvolvimento da atividade profissional dos futuros 

docentes. Por isso torna-se essencial que inclua oportunidades para desenvolverem 

conhecimentos, para desempenhar adequadamente a sua prática e para tomar decisões que lhe 

permitam promover a aprendizagem dos alunos (Branco, 2013). Estes aspetos devem ser 

promovidos através de um ambiente que valorize as suas capacidades, aspetos cognitivos, 

afetivos e relacionais, adquirindo conhecimentos e competências que lhes possibilitem 

enfrentar os desafios que lhes apareçam durante a sua prática profissional (Carvalho & J. Silva, 

2015).  

Os futuros professores devem conhecer os conteúdos matemáticos que constam nos 

documentos oficiais, mas também devem ter conhecimentos sobre a maneira mais adequada de 

os ensinar, não aplicando procedimentos rotineiros e repetitivos, fornecendo informação para 

os alunos armazenarem (Branco, 2013; Canário, 2007). Isto significa que, ao longo da sua 

formação, os futuros docentes devem desenvolver, além do seu conhecimento matemático 

também, o seu conhecimento didático, que lhe permitirá, no futuro, implementar práticas 

inovadoras (Branco & Ponte, 2011; Cardoso, 2010; Pimentel, 2011; Serrazina et al., 2014).  

Apesar de a matemática ser uma área que possibilita a utilização de problemas, situações 

e jogos com grande valor para a aprendizagem e para o raciocínio, alguns professores não 

conhecem estas tarefas ou preferem não as pôr em prática (Loureiro, 2003). Assim sendo, torna-

se essencial repensar a formação inicial (e a contínua) dos professores, no que respeita à 
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componente matemática, através da adoção de práticas que possibilitem a compreensão e 

reflexão sobre as aprendizagens (Conceição & Fernandes, 2009). 

Desta forma, a formação de professores deve ser organizada de modo a que vivenciem 

experiências desafiantes, valorizando-as quanto à sua aptidão para estimular e fortalecer a 

aprendizagem dos seus alunos. Além disso, devem ser capazes de encorajar e ajudar os seus 

alunos a serem autónomos, construindo o seu próprio conhecimento matemático (Loureiro, 

2003; Serrazina, 2002).  

Existe uma diferença entre o conhecimento de um matemático e o conhecimento de um 

professor de Matemática. É essencial que os professores possuam mais conhecimentos do que 

aqueles que vão ensinar (Meel, 1999; L. Santos et al., 2007). De acordo com Paenza (2008) a 

responsabilidade dos docentes passa por transmitir ideias de forma clara e gradual, por isso 

devem estar dispostos a aprender para além dos conhecimentos base que vão ensinar. Pois esses 

conhecimentos básicos podem não ser suficientes para compreender alguns conceitos 

matemáticos e para se fazerem compreender pelos alunos (Serrazina et al., 2014). 

A maioria dos futuros professores pensa que os conteúdos de Matemática que constam 

do Programa oficial para o ensino básico (Bivar et al., 2013) são simples e que para os ensinar 

é apenas necessário definir conceitos e saber executar os procedimentos (Serrazina et al., 2014). 

Além disso, grande parte dos estudantes que ingressa na formação inicial de professores do 1.º 

CEB não apresenta uma forte e consistente formação matemática de base. Através de um estudo 

realizado com professores deste nível de ensino, verificou-se que muitos admitem que não têm 

bases em matemática, mas o que precisam de ensinar é fácil (Cardoso, 2010).  

A formação de professores tem como objetivo promover a capacidade de integrar o 

conhecimento dos conteúdos e dos processos matemáticos e as características dos alunos, de 

acordo com a sua escolaridade e as orientações curriculares. Ou seja, é necessário proporcionar 

aos futuros professores diversas experiências de aprendizagem de forma a estimular a 

observação, análise e reflexão de situações de ensino e de aprendizagem (Branco & Ponte, 

2011).  

Um professor deve ter em conta que não pode apenas transmitir aos alunos os conceitos 

matemáticos, mas deve ter o cuidado de educar matematicamente os jovens proporcionando-

lhe um ponto de vista matemático sobre diversas situações (J. F. Matos, 2002). É importante 

que os docentes assumam, como tarefa principal, transformar a matemática pura numa 

matemática compreensível e manipulável para os alunos se apropriarem do conhecimento e, 

assim, alcançarem aprendizagens significativas (Rodríguez et al., 2014).  
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É necessário começar logo no 1.º CEB, auxiliando os alunos na construção de 

conhecimentos básicos para que a futura aprendizagem da matemática se torne mais formal ao 

longo dos anos. De facto, se os conceitos iniciais não forem bem aprendidos, podem ocorrer, 

mais tarde, fracassos na aprendizagem. Por isso, o desenrolar de atividades inovadoras e 

atraentes que potenciem a aprendizagem dos alunos é fundamental (Maldonado, 2013; N. Silva, 

2011).  

Quando um professor implementa, em sala de aula, uma tarefa, espera-se que este 

também seja capaz de a realizar corretamente, o que implica, saber responder, identificar o 

conteúdo e deixar os alunos explorarem antes de dar orientações sobre o resultado. Além disso, 

deve compreender as possíveis dificuldades que possam surgir, identificar várias estratégias e 

métodos de resolução, criar novas tarefas a partir desta, e conduzir os alunos a uma reflexão 

individual e em grupo. Estes são aspetos que devem ser desenvolvidos, também, durante a 

formação inicial de professores (Branco, 2013). 

Contudo, os professores do 1.º CEB são mais generalistas do que propriamente 

especialistas, não sendo capazes, em alguns casos, de abordar determinadas situações de forma 

superior à dos seus alunos, dificultando-lhes a resolução de questões de carácter mais avançado. 

Sendo assim, este facto impossibilita-os de propor questões mais desafiantes aos seus alunos, 

uma vez que nem eles as conseguem resolver (Loureiro, 2003). 

Nos trabalhos desta autora (Loureiro, 2003), num grupo de 80 professores do 1.º CEB e 

alguns educadores, nenhum deles foi capaz de generalizar os seguintes problemas:  

 Tenho vários cubos, são menos de 50, e se fizer montes de 5 sobram 4. Quantos cubos 

tenho? 

 Mas afinal na aula do Ricardo por mais voltas que deem à cabeça não conseguem fazer 

equipas. Se fazem equipas de 4 sobram 3. Se fazem equipas de 3 sobram 2. Se fazem 

equipas de 2 sobra 1. Quantos alunos são? 

Perante estes dois problemas quando lhes foi proposta a sua realização, a dificuldade 

dos futuros professores tornou-se evidente. Porém, depois disso manifestaram grande interesse 

em trabalhar esses aspetos matemáticos para os aplicarem com os seus alunos. Em ambas as 

situações o que se pretendia era que os professores recorressem aos critérios de divisibilidade 

para tentarem resolver os problemas. 

Tendo em conta o primeiro enunciado, apresenta-se uma resposta possível (Tabela 3): 
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Tabela 3 - Estratégia de resolução para o primeiro problema retirado de Loureiro (2003). 

Ou seja, o resultado é qualquer número inteiro cuja divisão por 5 dê resto 4. Portanto, 

considerando a:  

Definição de congruência: seja 𝑥 > 1 um número natural fixo, dados dois números 

inteiros 𝑎 e 𝑏, diz-se que 𝑎 é congruente com 𝑏 módulo 𝑥 e escreve-se: 𝑎 ≡ 𝑏 mod(𝑥), se 𝑎 − 𝑏 

divide 𝑥, isto é, a divisão de 𝑎 − 𝑏 por 𝑥 é exata (resto igual a zero).  

Ou seja, neste caso, qualquer número congruente com 4 módulo 5, serve. Por exemplo 

se ao 9 tirarmos 4 o resultado é 5 que é divisível por 5, se ao 14 tirarmos 4 o resultado é 10 que 

é divisível por 5, e assim, sucessivamente. 

Relativamente ao segundo problema, apresenta-se através da Tabela 4 uma estratégia 

de resolução: 

Tabela 4 - Estratégia de resolução para o segundo problema retirado de Loureiro (2003). 

Cubos: menos que 50. 𝑦 < 50 

Ao fazer grupos de 5, sobram 4. 5𝑥 + 4 = 𝑦 

Ou seja, o problema apresenta 

várias soluções. 

5 × 1 + 4 = 9  

5 × 2 + 4 = 14 

5 × 3 + 4 = 19 

5 × 4 + 4 = 24 

5 × 5 + 4 = 29 

5 × 6 + 4 = 34 

5 × 7 + 4 = 39 

5 × 8 + 4 = 44 

5 × 9 + 4 = 49 

Quantos alunos tem a turma 

do Ricardo? 

Não pode ter apenas 1 aluno. 

Considera-se até 30 com o intuito de 

ser razoável (número de alunos não 

superior a 30). 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,

29,30 

Se fazem equipas de 2 sobra 

1. 

Ou seja, o número não é par. 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,2

9 

Se fazem equipas de 3 

sobram 2. 

Logo, o número não pode ser 

divisível por 3. 

Não pode ser o 7,13,19,25, porque ao 

fazer equipas de 3 apenas sobrava 1. 

5,11,17,23,29 

Se fazem equipas de 4 

sobram 3. 

O número não pode ser divisivel por 

4.  

E, não pode ser 5,17,29 porque ao 

fazer equipas de 4 sobraria sempre 1. 

11,23 

Existem dois resultados 

possiveis. 

A turma do Ricardo pode ter 11 ou 23 

alunos. 
11 = 5 × 2 + 1 

11 = 3 × 3 + 2 

11 = 4 × 2 + 3 

23 = 11 × 2 + 1 

23 = 7 × 3 + 2 

23 = 5 × 4 + 3 
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Ou seja, generalizando o problema anterior concluímos que 11 e 23 satisfazem a 

condição da questão inicial, assim como, 35,47,59, … Isto é, todos os números inteiros cuja 

divisão por 12 tenha resto 11. No caso do problema proposto por Loureiro (2003), a resposta 

seria todos os números que fossem congruentes com 11 módulo 12. Portanto, qualquer 𝑥 ≡

11 mod(12), com 𝑥 número inteiro positivo. Ou seja, consideram-se todos os números cujo 

resultado da sua subtração por 11 seja um número múltiplo de 12, como por exemplo 23 − 11 =

12.  

Branco e Ponte (2011) realizaram um estudo, com o objetivo de compreender o contexto 

de formação dos futuros professores e educadores, os seus conhecimentos prévios e a sua 

destreza, relativamente à álgebra. Os participantes neste estudo realizaram tarefas de exploração 

que permitiam desenvolver o pensamento algébrico e o conhecimento sobre o ensino e a 

aprendizagem da álgebra.  

Uma das tarefas, consistia em analisar as estratégias de resolução, utilizadas por alunos 

do 6.º ano de escolaridade, relativamente ao seguinte problema apresentado na figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os autores deste estudo, afirmaram que uma parte dos participantes antes de analisar as 

estratégias dos alunos tentou realizar o problema, utilizando estratégias próprias. Por outro lado, 

outros revelaram bastantes dificuldades em resolver o problema e decidiram começar a analisar 

as respostas dos alunos. 

A análise de diferentes resoluções permitiu, aos futuros professores, melhorar a sua 

competência para interpretar situações que envolvem quantidades desconhecidas, tendo em 

conta não apenas o resultado, mas também o raciocínio que cada aluno utilizou. 

Figura 6 - Tarefa implementada no estudo de Branco e Ponte 

de 2011. 
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Desta forma, os formandos desenvolveram, mais facilmente, a capacidade de identificar 

relações e regularidades entre objetos (Branco & Ponte, 2011). 

Para a resolução deste problema, os professores poderiam ter recorrido a um sistema de 

equações lineares. Considerando, 𝑥 o peso da galinha grande, 𝑦 o peso da galinha média e 𝑧 o 

peso da galinha pequena, tem-se que:  

{

𝑥 + 𝑦 = 10,6
𝑥 + 𝑧 = 8,5   
𝑦 + 𝑧 = 6,1  

 

Resolvendo este sistema, obtém-se 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 12,6. Portanto, as três galinhas pesam 

12,6 kg.  

Com este estudo concluiu-se, também, que nos primeiros anos de escolaridade, é 

importante proporcionar aos alunos uma reflexão global acerca da resolução das tarefas, 

permitindo que cada um apresente a sua estratégia, possibilitando, assim, uma melhor 

compreensão relativamente a cada resolução. 

Situação semelhante aconteceu num 2.º Ciclo conducente à formação de educadores e 

professores do 1.º CEB da UTAD onde foi proposta, pela docente da Unidade Curricular de 

Complementos da Matemática, a realização de alguns problemas constantes das Prova Finais 

de Matemática do 1.º CEB (2015). Como por exemplo, o da Figura 7 (Retirado de 

http://bi.iave.pt/exames/exames/eBasico/721/?listProvas.).  

 

 

 

 

 

Com esta atividade, a docente concluiu que os alunos apresentaram dificuldades em 

tarefas deste tipo, e nenhum dos futuros educadores e professores do 1.º CEB foi capaz de usar 

o raciocínio algébrico para a sua resolução.  

Relativamente, aos alunos de 4.º ano de escolaridade, pretendia-se que resolvessem da 

seguinte forma: 

374 − 34 = 340 

340 ÷ 2 = 170 

170 + 34 = 204 

Figura 7 - Exercício 5 da Prova Final de Matemática do 1.º CEB (2.ª fase, Caderno 1) de 2015.  

http://bi.iave.pt/exames/exames/eBasico/721/?listProvas
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No que respeita aos futuros professores do 1.º CEB, considerando 𝑦 o número de 

bilhetes de adulto e 𝑥 o número de bilhetes de criança, pretendia-se que resolvessem da seguinte 

forma: 𝑥 + 𝑦 = 374 e 𝑥 = 𝑦 + 34, então  

𝑦 + 34 + 𝑦 = 374 ⇔  

⟺ 2𝑦 + 34 = 374 

⟺ 2𝑦 = 374 − 34 

⟺ 𝑦 =
340

2
 

⟺ 𝑦 = 170, logo 𝑥 = 204 

Porém, eles tentaram resolver a questão de forma aritmética, causando confusões nos 

cálculos, pois realizaram primeiro a divisão do 374 por 2 e só depois retiraram o 34. Quando a 

docente lhes solicitou a resolução de forma algébrica, perceberam a razão de precisarem de 

retirar primeiro o 34 e só depois realizar a divisão. Ao utilizarem o raciocínio algébrico, os 

futuros professores tornam-se mais capazes de explicar aos alunos porque se deve realizar 

primeiro a subtração e depois a divisão.  

Foi exatamente, deste tipo de problemas, que surgiu a ideia deste relatório final de 

estágio. 

Os professores conseguem resolver as situações apresentadas anteriormente a um nível 

básico. Porém, quando lhes é solicitada a sua resolução num nível mais avançado, as 

dificuldades tornam-se muito evidentes, não abordando estas questões a um nível superior ao 

dos seus alunos (Loureiro, 2003). 

Considerando o raciocínio algébrico como um tema cada vez mais presente nos 

primeiros anos de escolaridade torna-se imperativo introduzi-lo nas experiências matemáticas 

dos futuros educadores e professores do 1.º CEB. Desta forma, adquirirão e desenvolverão, 

durante a sua formação inicial, conhecimentos algébricos e, consequentemente, conhecimentos 

didáticos para que possam promover, nos seus alunos, o pensamento algébrico, e a capacidade 

de se exprimirem e de justificarem as suas descobertas (Branco & Ponte, 2014; Pimentel, 2011). 

Os futuros docentes chegam à formação inicial com experiências de aprendizagem 

diversas, com diferentes conhecimentos e expectativas, em relação à matemática. Porém, é 

durante esta formação que lhes deverá ser proporcionada uma compreensão mais aprofundada 

dos conceitos matemáticos que irão ensinar, potenciando a capacidade de criar situações de 

aprendizagens favoráveis ao desenvolvimento do raciocínio algébrico nos seus alunos. 
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O raciocínio algébrico em contexto escolar fomenta, nos alunos, a capacidade de 

generalização e de representação. Para que este objetivo se concretize, os futuros professores 

devem ter apurada essa capacidade e um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, através 

de uma formação inicial que lhes proporcione atividades que favoreçam o raciocínio algébrico 

(Branco & Ponte, 2014). 

A formação inicial dos professores relativa à área de matemática deve abordar os 

conhecimentos de forma aprofundada, os conceitos, os procedimentos, as estruturas da 

matemática, tendo em conta a matemática como um todo. Deve ainda, analisar a natureza da 

própria matemática; possibilitar a reflexão acerca da relação que existe entre a compreensão 

dos conhecimentos e a sua natureza, fomentando experiências que correspondam a boas práticas 

de ensino (L. Santos et al., 2007).  

Durante este período de formação o professor deve analisar o raciocínio dos alunos, 

adquirir a capacidade de dar seguimento a um tema, apresentando novas representações e 

explicações de temas já conhecidos, alcançando um ensino mais eficaz. No entanto, depois de 

terminar a formação inicial devem prosseguir com uma formação contínua que lhes permita 

atualizar os conhecimentos e as destrezas necessárias para o ensino da Matemática (AEEAC, 

2012).  

É necessário, portanto, que os futuros professores vivenciem diversas experiências num 

clima de aprendizagem, nas quais desempenhem um papel ativo na sua construção, auxiliando-

os na compreensão da matemática e fornecendo-lhes condições para continuarem a aprender 

matemática depois da formação inicial (Loureiro, 2003). 

 



 

47 
 

Capítulo III - O pensamento algébrico dos futuros 

professores na realização de tarefas de matemagia 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada no presente estudo, tendo em 

consideração o que realmente se pretendia investigar: a matemagia como recurso educativo no 

ensino e na aprendizagem da Matemática. De acordo com Koirala (2005), as tarefas 

relacionadas com a matemagia são recomendadas para facilitar o ensino e a aprendizagem da 

Matemática. Posto isto, os professores devem ter uma formação sólida dos conhecimentos e 

das técnicas e recursos a utilizar, permitindo-lhe transmitir os conteúdos da melhor forma e ser 

mais eficaz no alcance aos objetivos de aprendizagem dos seus alunos (Maldonado, 2013). 

Torna-se, assim relevante, colocar a seguinte questão de investigação: “Os futuros 

professores possuem conhecimentos algébricos bem definidos para resolver e implementar 

tarefas relacionadas com a matemagia, em contexto de sala de aula?”. 

Neste sentido, realizou-se um estudo que contou com a participação de 52 futuros 

professores. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa descritiva e interpretativa 

segundo um design de estudo de caso. Para a recolha de dados utilizou-se um inquérito por 

questionário, disponibilizado no Google Docs, seguido de duas atividades consideradas de 

matemagia. Procedeu-se à categorização das respostas e à sua análise comparativa através do 

software IBM-SPSS, versão 25. 

Relativamente ao inquérito (Apêndice A), o que se pretendia era obter informações para 

caraterizar os participantes e, em relação às atividades propostas (Apêndices B, C, D, E e F) 

pretendia-se avaliar os conhecimentos algébricos dos futuros professores na resolução de 

tarefas de matemagia.  

Deste estudo, realizado com alunos da UTAD, futuros professores, já resultaram duas 

publicações. Uma delas foi apresentada numa comunicação no Encontro Internacional de 

Formação na Docência [INCTE] em 2018 e submetido para publicação (Campos & Costa, 

2018a). A outra foi aceite para publicação e será apresentada numa comunicação no 

International Conference on Education and New Learning Technologies [EDULEARN] em 

julho de 2018 (Campos & Costa, 2018b). 
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1. Metodologia de investigação  

A metodologia de investigação consiste na descrição do estudo realizado, incluindo o 

tipo de pesquisa utilizado (método), as técnicas para recolha de dados e os procedimentos 

utilizados na análise de dados (Ludwing, 2014). 

Pesquisar significa procurar com cuidado para obter informações. Neste sentido, é 

necessário definir bem os procedimentos metodológicos a utilizar para atingir o objetivo do 

estudo (N. Teixeira, 2005). É o conjunto desses procedimentos ou técnicas, utilizados para obter 

informações sobre o estudo, que constitui o método (Araújo & Igliori, 2012; J. M. Matos, 2001). 

Na área da Educação, existem dois tipos de método: o quantitativo e o qualitativo. O 

método quantitativo apenas faz uso da linguagem matemática para apresentar os resultados do 

estudo (Ludwing, 2014). Já a abordagem qualitativa procura identificar, estudar, compreender 

e explicar o significado que as pessoas atribuem a determinadas situações (Carmo & Ferreira, 

2008; Ludwing, 2014). Existem, vários tipos de modalidades de pesquisa qualitativa: estudos 

de caso, investigação-ação, pesquisa participante, entre outros. 

A pesquisa qualitativa possui cinco caraterísticas de base: o investigador é o elemento 

principal; os dados recolhidos são descritivos; o interesse está no processo e não no resultado; 

os dados são analisados de forma indutiva; e o significado tem muita importância (Bogdan & 

Biklen, 1994; N. Teixeira, 2005). Porém, não é necessário possuir todas estas caraterísticas para 

ser considerada uma abordagem qualitativa.  

Este tipo de pesquisa é descritiva, rigorosa e deve resultar dos dados recolhidos. É 

descritiva porque os dados incluem transcrições de questionários, entrevistas ou da observação 

de uma realidade e permitem descrever pessoas e factos (Carmo & Ferreira, 2008; Meirinhos 

& Osório, 2010). É rigorosa porque o investigador analisa todos os aspetos, recolhidos através 

dos dados, ao pormenor, possibilitando a melhor compreensão do objeto de estudo (Bogdan & 

Biklen, 1994; Carmo & Ferreira, 2008). 

Para a recolha de dados é necessário escolher as técnicas de pesquisa de acordo com o 

método escolhido. Tendo em consideração o método qualitativo, os recursos podem ser a 

observação, o questionário, a entrevista e a análise documental (Ludwing, 2014). 

As informações recolhidas numa investigação qualitativa são analisadas de forma 

indutiva, isto é, primeiro desenvolvem-se conceitos para se chegar à compreensão dos 

fenómenos a partir da recolha de dados (Carmo & Ferreira, 2008). O raciocínio indutivo é 
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utilizado porque permite analisar cada caso em particular para, de seguida, os agrupar de acordo 

com uma expressão generalizada. 

Por fim, depois de recolhidos os dados, é necessário analisá-los e interpretá-los, para, 

posteriormente, tirar conclusões sobre eles (A. Silva & Fossá, 2015). Uma técnica de análise e 

interpretação dos dados é a análise de conteúdo, que consiste em agrupá-los em categorias para 

se compreender, mais facilmente, o que foi dito nos questionários e observado pelo 

investigador, com o objetivo de tirar conclusões (Bardin, 1979). 

Posto isto, esta secção encontra-se organizada em três partes fundamentais que 

permitem contextualizar o estudo aqui apresentado: o estudo de caso como uma modalidade de 

pesquisa qualitativa; o inquérito por questionário como um instrumento para a recolha de dados; 

e a análise de conteúdo como uma técnica de análise e interpretação de dados. 

1.1. Estudo de caso – design de investigação qualitativa 

Um estudo de caso é uma investigação empírica, ou seja, é uma investigação que se 

apoia em experiências vividas, na observação de coisas e que abrange um planeamento prévio 

e uma posterior recolha e análise de dados (Yin, 2001). Esta modalidade de pesquisa é entendida 

como uma metodologia em que se escolhe um objeto de estudo e que tem como objetivo 

investigar um determinado caso, bem definido no espaço e no tempo, permitindo a procura 

pormenorizada de informações sobre ele (Ventura, 2007).  

Esta modalidade de pesquisa qualitativa tem como objetivo conhecer bem uma entidade, 

dando a conhecer as suas principais características, ou seja, é uma investigação sobre uma 

situação específica com a qual se pretende descobrir o que há de característico nela e, assim, 

compreender de forma global essa situação (Ponte, 2006a).  

Este tipo de investigação carateriza-se por ser particular, porque se centra numa 

determinada situação; descritiva, uma vez que as conclusões resultam de uma descrição do que 

foi estudado; heurística, pois permite a compreensão do que foi investigado; indutiva, por 

considerar os vários casos para se determinar uma verdade geral; e holística porque tem em 

conta a realidade global (Carmo & Ferreira, 2008).  

Carateriza-se pelo seu “cunho descritivo”, mas também tem um fundo analítico, ou seja, 

a situação em estudo é comparada com outras situações idênticas já conhecidas. O que o 

investigador pretende é analisar e compreender a situação, em estudo, tal como ela é, fazendo 

a sua descrição de forma ampla (Ponte, 1994; Ponte, 2006a). 
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Os estudos de caso devem ter uma fundamentação teórica bem desenvolvida, de forma 

a sustentar a formulação das questões do estudo e os instrumentos de recolha de dados, 

permitindo, também, servir de orientação para a análise dos resultados (Ponte, 1994). 

Outra das características desta técnica de investigação é “a possibilidade de obter 

informação a partir de múltiplas fontes de dados” (Meirinhos & Osório, 2010, p. 61) essas 

fontes podem ser: o diário, a observação direta, o questionário, as fontes documentais, a 

entrevista e outros registos, ou seja, este tipo de investigação de natureza empírica pode utilizar 

diversos instrumentos e estratégias e envolver técnicas de recolha e análise de dados 

diversificadas (Ponte, 2006a; Yin, 2001). 

Desta forma, os estudos de caso são considerados como uma técnica que relaciona os 

dados que foram recolhidos e analisados com as questões do estudo (Yin, 2001). Os estudos de 

caso mais comuns são os de natureza qualitativa, porém, também se pode recorrer a abordagens 

quantitativas ou mistas para este tipo de investigação (Ponte, 1994).  

Depois de recolhidos os dados precisam de ser analisados e uma das técnicas de análise 

de dados utilizada nos estudos de caso é a análise de conteúdo. 

1.2. Os inquéritos por questionário como instrumento para a recolha de dados 

Para qualquer tipo de investigação é necessário ter em conta a forma como se irá 

recolher a informação, no sentido de refletir sobre os aspetos que se pretendem estudar e 

analisar. Atualmente, as tecnologias de informação e de comunicação, permitem-nos aceder a 

vários instrumentos para recolher dados entre os quais se encontram o diário, o questionário, a 

entrevista, etc. (Meirinhos & Osório, 2010). 

Um inquérito é um procedimento que leva à descoberta de alguma coisa e pode ser 

realizado por entrevista, no caso do investigador estar presente durante a situação de inquirição, 

ou pode ser realizado por questionário, no caso de estar ausente (Carmo & Ferreira, 2008). Por 

sua vez, o questionário é um processo que permite a obtenção de dados, através de um conjunto 

de perguntas. Esta técnica de recolha de dados permite avaliar pessoas, factos e processos 

abrangendo aspetos quantitativos e qualitativos (García, 2003), fundamentando-se “na criação 

de um formulário, previamente elaborado e normalizado” (Meirinhos & Osório, 2010, p. 62).  

Os dados recolhidos através desta técnica podem ser sobre: factos relacionados com 

informações pessoais dos inquiridos, com o ambiente que o rodeia e com as suas 

atitudes/comportamentos relativamente a determinadas situações; opiniões; atitudes e 

motivações; e, sobre os seus conhecimentos (García, 2003). 
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Este tipo de inquérito utiliza, normalmente, perguntas de identificação que servem para 

identificar o inquirido; de informação através das quais se pretende recolher dados sobre 

factos/opiniões de quem está a ser questionado; de preparação que são questões com um nível 

de dificuldade superior; e questões de controlo que permitem testar a veracidade de questões 

feitas anteriormente (Carmo & Ferreira, 2008). 

Estes inquéritos exigem muito cuidado porque não permitem que o inquirido esclareça 

possíveis dúvidas que possam surgir aquando do momento em que está a responder. Assim 

sendo, as questões devem ser fechadas, compreensíveis, não ambíguas e pertinentes. Quando 

se fala de questões fechadas fala-se de objetividade, isto é, questões com um número limitado 

de respostas que o inquirido pode escolher (Carmo & Ferreira, 2008; García, 2003). 

Por vezes as questões podem ser colocadas sob a forma de escala de atitudes, permitindo 

medir atitudes/opiniões. Como por exemplo a Escala de Likert que consiste na apresentação de 

um conjunto de proposições devendo o inquirido optar por uma: concordo totalmente, 

concordo, sem opinião, discordo e discordo totalmente (Carmo & Ferreira, 2008). 

1.3. Análise de conteúdo 

 Os dados que resultam de pesquisas qualitativas precisam de ser analisados e 

interpretados para deles se tirarem conclusões. Uma forma de o fazer é através da análise de 

conteúdo, técnica de análise de dados que permite organizar e interpretar o que foi dito pelos 

participantes no estudo e observado pelo investigador (A. Silva & Fossá, 2015). Esta técnica 

exige do investigador uma observação, categorização e classificação da informação (Yin, 

2001). 

A fase de análise dos dados inicia-se quando a recolha de dados está quase concluída. 

Primeiro deve organizar-se o material, seguindo-se a sua leitura para iniciar o processo de 

categorização dos dados, que ajuda na compreensão dos dados recolhidos (A. Silva & Fossá, 

2015). 

 Esta é uma das melhores técnicas quando se quer estudar opiniões e atitudes através de 

dados qualitativos. Esta técnica foi melhorada e influenciada pelo computador, sendo que 

atualmente existem software que ajudam a organizar, contabilizar e cruzar as informações (A. 

Silva & Fossá, 2015). 

A análise de conteúdo é uma técnica que permite descrever de forma objetiva um 

conteúdo que tem como finalidade a sua interpretação (Carmo & Ferreira, 2008). Esta consiste 

em analisar as comunicações utilizando processos sistemáticos e objetivos para descrever o 
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conteúdo das mensagens dos participantes (Bardin, 1979). No entanto, esta técnica de análise 

não deve ser utilizada apenas para a realização de uma descrição, porque a sua principal função 

é a conclusão sobre os conhecimentos que se obtêm através dos dados recolhidos (Carmo & 

Ferreira, 2008).  

Para a análise dos dados é necessário definir objetivos; escolher os documentos que vão 

ser analisados, ou seja, definir o corpus de análise; definir as categorias nas quais os dados serão 

classificados e quantificados; definir as unidades de análise que vão ser alvo de classificação; 

e quantificar e interpretar os resultados que permitem compreender o fenómeno que está a ser 

estudado (Bardin, 1979; Carmo & Ferreira, 2008; A. Silva & Fossá, 2015).  

Bardin (1979) determina três fases fundamentais para a análise de conteúdo: a pré-

análise, que consiste em organizar os dados. É nesta fase que se escolhem os documentos a ser 

analisados, que se definem os objetivos e se elaboram as categorias que servem para interpretar 

os dados (Bardin, 1979; A. Silva & Fossá, 2015). A exploração do material compreende a sua 

codificação de acordo com categorias, ou seja, é nesta fase que os dados sofrem uma 

transformação, uma vez que se agregam e enumeram para representar o conteúdo (Bardin, 

1979; A. Silva & Fossá, 2015). Por fim, o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação abrangem a compreensão dos conteúdos que estão contidos no material adquirido. 

É nesta fase que se elaboram tabelas para as questões, realizando um tratamento estatístico para 

interpretá-las e depois relacionam-se os dados obtidos com a questão de investigação para 

fundamentar a análise (Bardin, 1979; Carmo & Ferreira, 2008; A. Silva & Fossá, 2015). 

Para a elaboração das categorias de análise, Bardin (1979) determina que estas devem 

ter as seguintes características: exclusividade que significa que cada elemento deve estar 

incluído apenas numa categoria; exaustividade, em que cada elemento deve estar incluído numa 

categoria; homogeneidade que indica que cada categoria deve obedecer a um único princípio 

de classificação; pertinência, ou seja, cada categoria deve estar relacionada com o objetivo do 

estudo; objetividade que significa que cada categoria deve ser explícita e clara e cada parte deve 

ser codificada da mesma maneira; e produtividade, isto é, cada categoria deve fornecer 

resultados produtivos para a investigação. 

Assim, depois de analisados e interpretados os dados, segue-se a sua discussão para dela 

retirar conclusões, relativamente, à questão do estudo. 

2. Estudo desenvolvido na UTAD 

Nesta secção será apresentado o estudo desenvolvido na UTAD, para avaliar os  
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conhecimentos algébricos dos futuros professores na resolução e aplicação de tarefas 

relacionadas com a matemagia.  

Neste estudo utilizou-se uma metodologia de natureza qualitativa, através de uma 

abordagem descritiva e interpretativa, segundo o design de estudo de caso. Num primeiro 

momento aplicou-se um inquérito por questionário composto por questões fechadas, 

disponibilizado no Google Docs, com o objetivo de caraterizar os participantes. Num segundo 

momento, aplicaram-se duas atividades consideradas de matemagia: (a) Pensa num número e 

(b) Desafio Simbólico.  

Procedeu-se à elaboração de categorias de análise para as respostas, facilitando as suas 

interpretação e comparação, através do software SPSS.  

Os problemas que foram disponibilizados aos participantes deste estudo foram 

recolhidos em livros e nas redes sociais, mais concretamente no facebook. Nas redes sociais, 

estes problemas aparecem, normalmente, como charadas que causam muita confusão devido às 

complicações em passar a informação para a linguagem algébrica.  

Este estudo desenvolveu-se de acordo com três etapas fundamentais que decorreram 

entre outubro de 2016 e abril de 2018.  

Numa primeira fase, de outubro de 2016 até ao final do ano, planeou-se o estudo, ou 

seja, foi neste momento que se decidiu o que se pretendia estudar, que se determinaram e 

elaboraram os instrumentos para a recolha de dados e as informações necessárias para dar 

resposta à questão em estudo. 

A segunda etapa realizou-se entre o mês de janeiro de 2017 e abril de 2017 e consistiu 

em implementar o questionário de caraterização e as questões matemágicas a futuros 

professores, alunos da UTAD,  

A terceira fase ocorreu entre maio de 2017 e abril de 2018 abrangendo a recolha de 

dados, a sua análise, recorrendo à técnica de análise de conteúdo e, a sua interpretação e 

organização que foi facilitada pelo uso dos software: Microsoft Office Excel (doravante 

denominado de Excel) e SPSS.  

Desta forma, esta secção encontra-se organizada de acordo com três partes 

fundamentais: a caraterização dos participantes, tendo em consideração as suas respostas ao 

inquérito por questionário; a análise das resoluções de problemas de matemagia; e por fim, as 

conclusões que se obtiveram através da análise e interpretação das informações recolhidas. 
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2.1. Caraterização dos participantes 

De forma a caraterizar os participantes deste estudo, realizou-se uma análise aos 

questionários aplicados online através do Google Docs, no ano letivo de 2016/2017. Este 

questionário (Apêndice A) era composto por questões fechadas que estavam relacionadas com 

o domínio pessoal e com as atitudes e opiniões dos participantes. As questões 1, 3, 6, 7, 8, 9, 

13, 14 e 15 eram de resposta curta, as questões 2, 4, 5, 10 e 16 eram de escolha múltipla, a 

questão 17 dava a possibilidade de escolher várias hipóteses e as questões 11 e 12 utilizavam 

uma escala de Likert. 

Para a recolha e análise destes dados foram utilizados o Excel e o software SPSS que 

permitiram organizar e analisar, mais facilmente, a informação. 

Assim sendo, o estudo foi aplicado a 52 futuros professores da UTAD que frequentavam 

o 1.º Ciclo de Estudos (Licenciatura) e o 2.º Ciclo de Estudos (Mestrado) em Ensino. 

Relativamente ao género, apenas 4,2% (2 em 52) eram do género masculino e os restantes 

95,8% (50 em 52) do género feminino. No que diz respeito à faixa etária apenas 48 em 52 

forneceram esta informação, sendo assim, apresentavam idades muito variadas, entre os 19 e 

os 24 anos de idade e apenas um tinha 27 anos e outro 29, como se pode verificar na Tabela 5. 

Tabela 5 - Faixa etária dos participantes do estudo. 

Idade Frequência Percentagem 

19 8 16,6 

20 8 16,6 

21 8 16,6 

22 10 20,8 

23 8 16,6 

24 4 8,3 

27 1 2,1 

29 1 2,1 

Total 48 100 

Os participantes deste estudo frequentavam ciclos de estudo muito diferentes, 34,6% 

(18 em 52) estavam na Licenciatura (L) e 65,3% (34 em 52) já se encontravam a realizar o 

Mestrado. Destes, 67% (23 em 34) frequentavam o Mestrado em Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (MP1), 17,7% (6 em 34) o Mestrado em Ensino do 1.º 

CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º CEB (M1MC2) e 14,7% dos participantes (5 

em 34), o Mestrado em Ensino do 1.º CEB e Português, História e Geografia de Portugal no 2.º 

CEB (M1PH2), como se pode verificar na Tabela 6. 
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Tabela 6 - És aluno de que ciclo? * Se estás no 2.º Ciclo de Estudos, que mestrado frequentas? 

 

Se estás no 2.º Ciclo de Estudos, que mestrado 

frequentas? 
Total 

 MP1 M1MC2 M1PH2  

És aluno de 

que ciclo de 

estudos? 

L 
18 0 0 0 18 

34,6% 0,0% 0,0% 0,0% 34,6% 

M –  

(1.º ano) 

0 9 1 4 14 

0,0% 17,3% 1,9% 7,7% 26,9% 

M –  

(2.º ano) 

0 14 5 1 20 

0,0% 26,9% 9,6% 1,9% 38,5% 

Total 
18 23 6 5 52 

34,6% 44,2% 11,5% 9,6% 100,0% 

Optou-se por escolher um grupo de participantes diversificado, em relação ao ciclo de 

estudos e curso, para verificar se os futuros professores apresentam noções algébricas mais 

desenvolvidas, de acordo com a proximidade em iniciar a lecionação.  

Tendo em consideração o curso que os participantes frequentaram durante o ensino 

secundário, verifica-se, através da Tabela 7, que 50 % (26 em 52) frequentaram o curso de 

Línguas e Humanidades, 25% (13 em 52) estudaram Ciências e Tecnologias, 1,9% (1 em 52) 

estudou Economia no ensino secundário e os restantes 21,2% (11 em 52) frequentaram cursos 

profissionais.  

Tabela 7 - Que curso frequentaste no ensino secundário? 

 Frequência Percentagem 

Não respondeu 1 1,9 

Ciências e Tecnologias 13 25,0 

Vertente Profissional 11 21,2 

Economia 1 1,9 

Línguas e Humanidades 26 50,0 

Total 52 100,0 

Tendo em conta a pergunta Se fizeste exame à disciplina de Matemática no ensino 

secundário, qual foi a tua média?, observou-se, através da análise dos questionários, que 84,6% 

(44 em 52) dos inquiridos optou por não facultar esta informação, 3,8% (2 em 52) não 

realizaram exame a esta disciplina e 12,6% (6 em 52) afirmam que obtiveram classificações 

entre os 11 e os 16 valores. Também na questão Qual foi a tua média no ensino secundário?, a 

maioria (80,8%, ou seja, 42 participantes em 52) absteve-se de responder e os restantes (19,2%, 

ou seja, 10 em 52), terminaram o ensino secundário com médias entre os 12 e os 14,8 valores. 



Capítulo III - O pensamento algébrico dos futuros professores na realização de tarefas de 

matemagia 

56 
 

Relativamente à preferência do 1.º Ciclo de Estudos aquando da entrada no ensino 

superior, 59,6% (31 em 52) afirma que Educação Básica foi a sua primeira opção na candidatura 

ao 1.º Ciclo de Estudos e 48,5% (20 participantes em 52) mencionam que escolheram outras 

áreas como a sua 1.ª opção (Tabela 8).  

Tabela 8 - Educação Básica foi a tua primeira opção quando te candidataste a um 1.º Ciclo de Estudos? 

À questão Se pudesses mudar de 1.º Ciclo de Estudos, mudarias? Se responderes “sim”, 

indica para qual, 71,2% (37 em 52) dos participantes respondeu que não pretendia mudar de 

curso, verificando-se que, pelo menos seis, apesar de não terem escolhido o 1.º Ciclo de Estudos 

de Educação Básica como 1.ª opção, no momento em que responderam ao questionário já não 

queriam mudar de 1.º Ciclo de Estudos. Por outro lado, 22,8% (12 em 52) dos participantes 

continua a afirmar que, se pudesse, mudaria de curso (Tabela 9).  

Tabela 9 - Se pudesses mudar de 1.º Ciclo de Estudos, mudarias? Se responderes “Sim”, indica para qual. 

 Frequência Percentagem 

Não respondeu 3 5,8 

Animação Sociocultural 1 1,9 

Ciências da Comunicação 1 1,9 

Desporto 2 3,8 

Enfermagem 1 1,9 

Línguas Literaturas e Culturas 1 1,9 

Multimédia 1 1,9 

Não 37 71,2 

Psicologia 2 3,8 

Respondeu sim, sem especificar 2 3,8 

Solicitadoria 1 1,9 

Total 52 100,0 

Através da Tabela 10 constata-se que um número bastante significativo de futuros 

professores 34,6% (18 em 52) não gosta de matemática. Este número acaba por se tornar 

bastante preocupante, considerando que se os futuros professores não gostam do que irão 

lecionar, podem transmitir aos seus alunos sentimentos negativos relativamente a esta área do 

saber (J. F. Matos, 2002). 

 Frequência Percentagem 

Não respondeu 1 1,9 

Não 20 38,5 

Sim 31 59,6 

Total 52 100,0 
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Tabela 10 - Gostas de Matemática? 

 Frequência Percentagem 

Não. 18 34,6 

Sim. 34 65,4 

Total 52 100,0 

Tendo em consideração o grau de dificuldade que os participantes apresentam em 

relação à matemática, as opções de resposta apareciam numa Escala de Likert, sendo 1 a opção 

de nada difícil e 5 muito difícil (Tabela 11). Assim sendo, nesta escala, 23% dos participantes 

(12 em 52) consideram a área da matemática nada/pouco difícil, 36,5% (19 em 52) consideram-

na como mais ou menos difícil e 40,3% (21 em 52) julgam-na como difícil/muito difícil. 

Tabela 11 - Não acho a matemática difícil. 

 Frequência Percentagem 

1 2 3,8 

2 10 19,2 

3 19 36,5 

4 15 28,8 

5 6 11,5 

Total 52 100,0 

Relativamente à afirmação Os conteúdos matemáticos são importantes no meu dia a 

dia, também se optou por colocar as opções de resposta em forma de Escala de Likert, sendo 1 

a resposta para nada importantes e 5 para muito importantes (Tabela 12). Assim, se verifica 

que alguns dos futuros professores (7,6%, ou seja, 4 em 52) consideram que a matemática é 

uma área de conteúdo com pouca importância na sua vida quotidiana. 

Tabela 12 - Os conteúdos matemáticos são importantes no meu dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Branco (2012), os futuros professores e educadores não tiveram o 

mesmo percurso escolar, relativamente à Matemática e, por isso, quando chegam à formação 

inicial apresentam conhecimentos e expetativas diferentes relativamente a esta área. Através da 

Tabela 13, confirma-se este facto com este grupo de participantes, uma vez que, durante o 

 Frequência Percentagem 

1 2 3,8 

2 2 3,8 

3 13 25,0 

4 21 40,4 

5 14 26,9 

Total 52 100,0 
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percurso escolar dos participantes, as suas aulas de Matemática foram lecionadas de forma 

muito diversificada. Porém, ainda se verifica que grande parte dos futuros professores (32,7%, 

ou seja, 17 em 52) aprenderam com base na exposição de conteúdos, ou seja, viveram 

experiências pouco motivantes durante as suas aulas de Matemática, como alunos. Outra 

conclusão, reside no facto de apenas 1,9% dos participantes (1 em 52) ter estado envolvido 

numa aprendizagem com recurso a jogos matemáticos. 

Tabela 13 - Como foram as tuas aulas de matemática durante o teu percurso escolar. 

 Frequência Percentagem 

Baseadas na exposição de conteúdos 17 32,7 

Com recurso à resolução de problemas 31 59,6 

Com recurso a vários métodos dos quais destaco os números 3 5,8 

Na maioria das vezes recorrendo a jogos matemáticos 1 1,9 

Total 52 100,0 

Segundo Serrazina (2002) as experiências que os futuros docentes viveram enquanto 

alunos podem ter consequências na educação que estes irão proporcionar aos seus alunos. Por 

esta razão, é essencial que durante a sua formação inicial experimentem atividades interessantes 

e motivantes. Refira-se que se verifica que 31 dos participantes afirmam ter a intenção de 

utilizar os jogos matemáticos como um recurso para o ensino da Matemática. Um faz referência 

aos jogos matemáticos, mas também à exposição de conteúdos, 11 referem outros métodos além 

dos jogos, como: resolução de problemas, tarefas de investigação e outros métodos relacionados 

com os números e os restantes 19 mencionam apenas os jogos matemáticos. Dos restantes 

participantes (21 em 52), um não respondeu e os outros mencionam apenas uma hipótese como 

resposta: resolução de problemas (4 participantes), tarefas de investigação (4 participantes) e 

outros métodos dos quais destacam os números (12 participantes). 

Relativamente a esta questão, este grupo de alunos da UTAD, podia selecionar mais do 

que uma hipótese, como se observa na Tabela 14. 

Tabela 14 - Como futuro professor como gostarias que fossem as tuas aulas de Matemática? 

 Frequência Percentagem 

Não respondeu 1 1 

Baseadas na exposição de conteúdos 1 1 

Com recurso à resolução de problemas 11 16 

Essencialmente através de tarefas de investigação 6 9 

Na maioria das vezes, recorrendo, a jogos matemáticos 31 46 

Com recurso a vários métodos dos quais destaco os números 17 25 
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Na Tabela 15 observa-se que, neste grupo de participantes, apenas alunos provenientes 

da vertente profissional (11,5%) e de Línguas e Humanidades (23,1%) não gostam de 

matemática. Constata-se que em alguns casos, estes alunos não têm muito contacto com a 

matemática ou podem ter seguido esta vertente como forma de fugir a esta área de 

conhecimento. Porém, esta observação não é geral, pois há alunos do ensino profissional que 

apresentam uma atitude positiva em relação ao tema. 

Tabela 15 - Que curso frequentaste no ensino secundário? * Gostas de Matemática? 

Cruzando as variáveis Educação Básica foi a tua primeira opção quando te candidataste 

ao 1.º Ciclo de Estudos? e Gostas de Matemática?, nota-se que 19,2% dos participantes (10 em 

52) que escolheram Educação Básica como 1.ª opção, aquando da candidatura a um 1.º Ciclo 

de Estudos, não gostam de Matemática (Tabela 16). Este facto torna-se alarmante, uma vez que, 

aqueles que afirmam não gostar de Matemática serão, pelo menos, professores do 1.º CEB. 

Tabela 16 - Gostas de Matemática? * Educação Básica foi a tua primeira opção quando te candidataste ao 1.º 

Ciclo de Estudos? 

 

Educação Básica foi a tua primeira opção quando 

te candidataste ao 1.º Ciclo de Estudos?  Total 

Não respondeu Não Sim 

Gostas de Matemática? 

Não. 
0 8 10 18 

0,0% 15,4% 19,2% 34,6% 

Sim. 
1 12 21 34 

1,9% 23,1% 40,4% 65,4% 

Total 
1 20 31 52 

1,9% 38,5% 59,6% 100,0% 

 
Gostas de Matemática? 

Total 
Não. Sim. 

Que curso 

frequentaste 

no ensino 

secundário? 

Não especificou curso 
0 1 1 

0,0% 1,9% 1,9% 

Ciências e Tecnologias 
0 13 13 

0,0% 25,0% 25,0% 

Vertente Profissional 
6 5 11 

11,5% 9,6% 21,2% 

Economia 
0 1 1 

0,0% 1,9% 1,9% 

Línguas e Humanidades 
12 14 26 

23,1% 26,9% 50,0% 

Total 
18 34 52 

34,6% 65,4% 100,0% 
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Cruzando as variáveis Gostas de Matemática? E Não acho a matemática difícil verifica-

se, através da Tabela 17, que mais de metade dos participantes (65,4%, ou seja, 34 em 52), neste 

estudo, gosta de matemática. Sendo que 35,3% (12 em 34) afirmam que esta área é pouco/nada 

difícil, 44,1% (15 em 34) consideram que é mais ou menos difícil e apenas 8 em 34 afirmam 

que apesar de gostarem, esta é uma área difícil. De entre aqueles que afirmam não gostar desta 

área do conhecimento (18 em 52), apenas quatro consideram que esta é mais ou menos difícil e 

os restantes (14 em 52) consideram difícil/muito difícil, talvez seja por isso não gostam. 

Tabela 17 - Não acho a Matemática difícil. * Gostas de Matemática? 

 
Gostas de Matemática? 

Total 
Não. Sim. 

Não acho a matemática difícil. 

1 
0 2 2 

0,0% 3,8% 3,8% 

2 
0 10 10 

0,0% 19,2% 19,2% 

3 
4 15 19 

7,7% 28,8% 36,5% 

4 
8 7 15 

15,4% 13,5% 28,8% 

5 
6 0 6 

11,5% 0,0% 11,5% 

Total 
18 34 52 

34,6% 65,4% 100,0% 

No que respeita ao gosto pela matemática e à importância que os participantes atribuem 

aos conteúdos relacionados com esta ciência, verifica-se que, dos participantes que consideram 

a matemática como pouco/nada difícil (23,0%), metade (6 em 12) considera os seus conteúdos 

como importantes/muito importantes para o seu dia a dia.  

Em relação, aos futuros professores que a consideram como uma área mais ou menos 

difícil (36,5%), também a maioria (73,7%, ou seja, 14 em 19) acha os seus conteúdos 

importantes/muito importantes. No que diz respeito aos que pensam na matemática como algo 

que é difícil/muito difícil (40,3%) verifica-se que, mais uma vez, a maioria (57,1%, ou seja, 12 

em 21) acha os seus conteúdos como importantes/muito importantes para o quotidiano (Tabela 

18). 
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Tabela 18 - Não acho a Matemática difícil. * Os conteúdos matemáticos são importantes no meu dia a dia. 

 

Os conteúdos matemáticos são importantes no meu 

dia a dia. Total 

1 2 3 4 5 

Não acho a 

matemática 

difícil. 

1 
1 0 0 1 0 2 

1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 3,8% 

2 
0 0 2 5 3 10 

0,0% 0,0% 3,8% 9,6% 5,8% 19,2% 

3 
0 0 5 6 8 19 

0,0% 0,0% 9,6% 11,5% 15,4% 36,5% 

4 
0 1 5 6 3 15 

0,0% 1,9% 9,6% 11,5% 5,8% 28,8% 

5 
1 1 1 3 0 6 

1,9% 1,9% 1,9% 5,8% 0,0% 11,5% 

Total 
2 2 13 21 14 52 

3,8% 3,8% 25,0% 40,4% 26,9% 100,0% 

Relativamente à dificuldade que os futuros professores sentem em relação à matemática, 

constata-se que, dos que a acham como pouco/nada difícil (23,0%), a maioria (66,7%, ou seja, 

8 em 12) frequentava, no ensino secundário, o curso de Ciências e Tecnologias. Por fim, em 

relação aos que julgam a matemática como difícil/muito difícil (40,3%, ou seja, 21 em 52), a 

maioria (16 em 21 que corresponde a 76,2%) provinha do curso de Línguas e Humanidades 

(Tabela 19). 

Tabela 19 - Que curso frequentaste no ensino secundário? * Não acho a matemática difícil. 

 
Não acho a matemática difícil. 

Total 
1 2 3 4 5 

Que curso 

frequentaste 

no ensino 

secundário? 

Não especificou o 

curso 

0 0 1 0 0 1 

0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

Ciências e 

Tecnologias 

1 7 4 1 0 13 

1,9% 13,5% 7,7% 1,9% 0,0% 25,0% 

Vertente 

Profissional 

1 1 5 3 1 11 

1,9% 1,9% 9,6% 5,8% 1,9% 21,2% 

Economia 
0 1 0 0 0 1 

0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Línguas e 

Humanidades 

0 1 9 11 5 26 

0,0% 1,9% 17,3% 21,2% 9,6% 50,0% 

Total 
2 10 19 15 6 52 

3,8% 19,2% 36,5% 28,8% 11,5% 100,0% 
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Considerando as variáveis Curso que frequentaste no ensino secundário e Os conteúdos 

matemáticos são importantes no meu dia a dia, constata-se que, em relação aos alunos que 

provêm do curso de Ciências e Tecnologias (25%), 11 em 13 (84,6%) consideram os conteúdos 

matemáticos como importantes/muito importantes. E relativamente aos futuros professores que 

provêm do curso de Línguas e Humanidades (50%), mais de metade (19 em 26, ou seja, 73,1%) 

considera estes conteúdos mais ou menos importantes/importantes para a vida quotidiana 

(Tabela 20). 

Tabela 20 - Que curso frequentaste no  ensino secundário? * Os conteúdos matemáticos são importantes no meu 

dia a dia. 

 

2.2. A resolução de problemas de matemagia, pelos futuros professores 

Depois de realizada uma análise dos questionários preliminares de caracterização dos 

participantes, passou-se à análise das questões propostas aos futuros professores (Apêndices B, 

C, D, E e F) que tinham como finalidade aferir os seus conhecimentos algébricos na realização 

de problemas de matemagia.  

Neste sentido, foram entregues, a cada participante, duas questões-problema: a) Pensa 

num número; b) Desafio Simbólico. Os participantes deveriam responder ao problema 

apresentado e explicar o método que utilizaram para chegar à solução.  

As folhas de questões foram entregues com várias versões (Apêndices B, C, D, E e F) 

com o objetivo de evitar respostas copiadas. Os exercícios foram diferentes, de acordo com o 

nível, uma vez que, se espera que os participantes que frequentam o 2.º Ciclo de Estudos já 

 

Os conteúdos matemáticos são importantes no 

meu dia a dia. Total 

1 2 3 4 5 

Que curso 

frequentaste 

no ensino 

secundário? 

Não especificou curso 
0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Ciências e 

Tecnologias 

0 0 2 6 5 13 

0,0% 0,0% 3,8% 11,5% 9,6% 25,0% 

Vertente Profissional 
1 0 2 5 3 11 

1,9% 0,0% 3,8% 9,6% 5,8% 21,2% 

Economia 
0 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Línguas e 

Humanidades 

1 2 9 10 4 26 

1,9% 3,8% 17,3% 19,2% 7,7% 50,0% 

Total 
2 2 13 21 14 52 

3,8% 3,8% 25,0% 40,4% 26,9% 100,0% 
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tenham conhecimentos mais desenvolvidos do que aqueles que, ainda, frequentam o 1.º Ciclo 

de Estudos. Analogamente em relação aos diferentes Mestrados, sendo que os participantes que 

frequentam o M1MC2 devem ter conhecimentos matemáticos mais aprofundados do que 

aqueles que frequentam o MP1 e o M1PH2.  

Para a análise dos dados procedeu-se à categorização das respostas, agrupando as 

informações para melhor interpretar os dados obtidos. Neste sentido, será apresentada cada uma 

das questões, seguida da sua interpretação e discussão, através das tabelas construídas a partir 

do software SPSS e do registo de algumas respostas mais significativas dos participantes. 

2.2.1. Primeira questão: Pensa num número 

A primeira questão, à qual atribuímos o nome de Pensa num número, consistia em 

pensar num número qualquer e realizar determinadas operações que levavam a um número já 

indicado na folha das questões. O que se pretendia é que os futuros professores resolvessem a 

tarefa de forma algébrica e que a justificassem através do uso das operações inversas, que é o 

que permite que se chegue sempre ao mesmo número, independentemente daquele que se pensa 

inicialmente. 

Para analisar esta tarefa consideramos categorias de análise, que permitiram facilitar a 

interpretação dos dados. Essas categorias foram as seguintes: 

 Não descobriu o truque – não respondeu; 

 Não descobriu o truque – não sabe; 

 Não descobriu o truque – mas pensa nas operações inversas; 

 Não descobriu o truque – respondeu de forma errada; 

 Descobriu o truque – usou números concretos e pensou nas operações inversas; 

 Descobriu o truque – utilizou números concretos e não justificou. 

Relativamente aos participantes que frequentavam a L e o 2.º ano do MP1, a tarefa que 

lhes foi proposta coincidiu com o truque matemágico de Koirala (2005), ao qual já fizemos 

referência nas páginas 33 e 34.  

Para os participantes que frequentavam o 1.º ano dos Mestrados e os do 2.º ano do 

M1PH2, apresentamos a tarefa e a sua possível resolução na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Substituição das indicações por expressões aritméticas e algébricas. 

Pensa na tua idade; 23 𝑎𝑏 

Soma os dígitos; 2 + 3 𝑎 + 𝑏 

Subtrai o resultado à tua idade; 23 − (2 + 3) = 

= 23 − 2 − 3 = 

= 18 

𝑎𝑏 − (𝑎 + 𝑏), 𝑎𝑏 = 10𝑎 + 𝑏 

𝑎𝑏 = 10𝑎 + 𝑏 − (𝑎 + 𝑏) 

⇔ 𝑎𝑏 = 10𝑎 + 𝑏 − 𝑎 − 𝑏 

⇔ 𝑎𝑏 = (10𝑎 − 𝑎) + (𝑏 − 𝑏) 

⇔  𝑎𝑏 = 9𝑎 

Agora tens um número novo, soma os 

dígitos desse número; 

1 + 8 = 9 𝑎𝑏 = 9𝑎 

𝑎𝑏 = 9̇, onde 9̇ corresponde a um 

múltiplo de 9. 

A soma dos dígitos dos múltiplos 

de 9 é sempre 9. 

Subtrai 4 ao resultado; 9 − 4 = 5 9 − 4 = 5 

O resultado é 5.  5 5 

Por fim, aos alunos que frequentavam o 2.º ano do M1MC2 a tarefa que lhes foi proposta 

com uma possível resolução, foi a seguinte (Tabela 22):  

Tabela 22 – Substituição das indicações do truque por expressões aritméticas e algébricas. 

Pensa num número de 1 a 9; 2 𝑥 

Multiplica por 2; 2 × 2 = 4 2𝑥 

Adiciona 5; 4 + 5 = 9 2𝑥 + 5 

Multiplica o resultado por 50; 9 × 50 = 450 50(2𝑥 + 5) = 100𝑥 + 250 

Se este ano já fizeste anos então 

adiciona 1766. Se não, adiciona 1765; 

450 + 1766 = 2216 100𝑥 + 250 + 1766 

Subtrai o ano do teu nascimento; 2216 − 1994 = 222 100𝑥 + (2016 − 𝑦) 

= 100𝑥 + 𝑧 

= 𝑥00 + 𝑧, 𝑧 idade. 

Deves ter chegado a um número de 

três dígitos. O primeiro é o que 

escolheste no início e o segundo e o 

terceiro são a tua idade. 

222  

No que respeita a esta questão, observa-se, através da Tabela 23, que apenas 16,7% dos 

alunos da L (3 em 18) não conseguiram descobrir o truque, 44,4% (8 em 18) descobriram o 
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truque, porém não souberam explicar como chegaram à solução, e 38,9% (7 em 18), além de 

descobrirem o truque conseguiram justificá-lo através do uso das operações inversas. 

Tabela 23 - Relação entre: Pensa num número – L. 

 

Ciclo de 

Estudos % 

L 

Pensa 

num 

número 

Descobriu o truque – usou números concretos e 

pensou nas operações inversas. 
7 38,9% 

Descobriu o truque – utilizou números concretos e 

não justificou. 
8 44,4% 

Não descobriu o truque – não respondeu. 3 16,7% 

Total 18 100,0% 

Nenhum dos alunos de L foi capaz de resolver esta tarefa através do uso de uma variável, 

como se pretendia. Assim, apresentamos um exemplo de resposta dos participantes que 

fundamentam cada uma destas categorias: 

Participante L1 – Descobriu o truque, usando números concretos, mas sem justificar. 

Resposta (Figura 8): 

Participante L5 – Descobriu o truque, usando números concretos e pensou nas operações 

inversas. Resposta:  

10 × 3 = 30  
30 − 3 = 27 

27 ÷ 3 = 9 

9 − 5 = 4 
Se o resultado é 4, ao adicionar e subtrair o mesmo número, eles vão-se anular, 

mantendo o resultado inicial. 

Relativamente aos futuros professores que frequentavam o 1.º ano do Mestrado, 

independentemente do 2.º Ciclo de Estudos, observa-se, através da Tabela 24, que todos 

conseguiram descobrir o truque que estava subjacente à tarefa apresentada. No entanto, apenas 

Figura 8 - Resposta do participante L1 à questão Pensa num número. 
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7,1% (1 em 14 participantes) do M1MC2 pensou nas operações inversas para justificar o facto 

de dar sempre o mesmo número no final da tarefa. Esta observação justifica-se pelo simples 

facto de que os futuros professores que frequentam o M1MC2 possuem conhecimentos 

matemáticos mais aprofundados do que os alunos do MP1 e do M1PH2, uma vez que irão 

lecionar conteúdos de matemática mais avançados. 

Tabela 24 - Relação entre: Pensa num número – 1.º ano de todos os Mestrados. 

 
Ciclo de Estudos 

Total 
M1MC2 M1PH2 MP1 

Pensa 

num 

número 

Descobriu o truque – usou números 

concretos e pensou nas operações 

inversas. 

1 0 0 1 

7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 

Descobriu o truque – utilizou 

números concretos e não justificou. 

0 4 9 13 

0,0% 28,6% 64,3% 92,9% 

Total 
1 4 9 14 

7,1% 28,6% 64,3% 100,0% 

Apesar de a tarefa aplicada ao participante do M1MC2 ser de um nível de dificuldade 

mais avançado, foi o único de entre os que se encontram no 1.º ano de Mestrado (7,1%, ou seja, 

1 em 14) que usou as operações inversas para justificar o truque, como se pode verificar na 

seguinte transcrição: 

Qualquer que seja a idade, somando os dígitos, subtraindo à idade e depois somando 

este número novo dá sempre 9. Logo, subtraindo 4, o resultado dá sempre 5. 

(Participante 1.º ano de M1MC2.1) 

Os restantes 92,9% (13 em 14) apenas resolveram substituindo cada indicação por 

números concretos, mas sem conseguirem explicar a forma como se obtém sempre aquele 

resultado. Como por exemplo o caso do participante 1PH4 (Figura 9). 

Tendo em conta a Tabela 25, verifica-se o desempenho dos futuros professores do 2.º 

ano de Mestrado nesta questão. Relativamente ao MP1, 64,3% (9 em 14) conseguiram resolver 

Figura 9 - Resposta do participante 1PH4 à questão Pensa num número. 
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a tarefa, porém, apenas dois conseguiram justificá-la, quatro não conseguiram resolver, ou 

porque não sabiam ou porque erraram ao tentar, e três participantes justificaram o truque através 

das operações inversas, no entanto, não tentaram resolvê-lo. Os participantes do M1MC2 apesar 

de frequentarem o 2.º ano de Mestrado não conseguiram resolver a tarefa recorrendo ao 

raciocínio algébrico. Além disso, a maioria dos participantes que frequentava este Mestrado (3 

em 5) não conseguiu descobrir o truque e os restantes dois, apesar de conseguirem resolver não 

foram capazes de justificar. Em relação ao participante do M2PH1, conseguiu resolver a tarefa, 

mas sem apresentar uma justificação para o seu resultado. 

Tabela 25 - Relação entre: Pensa num número – 2.º ano de todos os Mestrados. 

Nenhum dos participantes conseguiu utilizar o raciocínio algébrico para a resolução 

desta tarefa. E, apenas cinco participantes do MP1, conseguem pensar nas operações inversas 

para justificar o truque apresentado.  

Participante 2.º ano do MP1.8 – “Devido às operações inversas que se fazem vai dar 

sempre 4.” 

 

Participante 2.º ano do MP1.3 – “O resultado foi quatro por causa de termos de retirar o 

número inicial.” 

 

2.2.2. Segunda questão: Desafio Simbólico 

À segunda tarefa de matemagia atribuiu-se o nome Desafio Simbólico. Esta consistia 

em observar um esquema com símbolos, aos quais estavam atribuídos valores, e o objetivo era 

 
Ciclo de Estudos 

Total 
M1PH2 M1MC2 MP1 

Pensa 

num 

número 

Descobriu o truque – usou números 

concretos e pensou nas operações inversas. 

0 0 2 2 

0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 

Descobriu o truque – utilizou números 

concretos e não justificou. 

1 2 7 10 

5,0% 10,0% 35,0% 50,0% 

Não descobriu o truque – não sabe. 
0 2 1 3 

0,0% 10,0% 5,0% 15,0% 

Não descobriu o truque – mas pensa nas 

operações inversas. 

0 0 3 3 

0,0% 0,0% 15,0% 15,0% 

Não descobriu o truque – respondeu de 

forma errada. 

0 1 1 2 

0,0% 5,0% 5,0% 10,0% 

Total 
1 5 14 20 

5,0% 25,0% 70,0% 100,0% 
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descobrir o resultado de uma operação ou descobrir o valor de um símbolo como se observa 

nas Figuras 10,11 e 12. O que se pretendia era que os participantes do estudo, conseguissem 

resolver a tarefa de acordo com a simbologia algébrica, ou seja, através de uma equação. 

Para esta questão, também, consideramos categorias de análise: 

 Não resolve – resposta errada (erro nos cálculos); 

 Não resolve – resposta errada (erro na ordem das operações); 

 Não resolve – não responde; 

 Resolve – substituindo os símbolos por números concretos; 

 Resolve – algebricamente, através de uma equação. 

Foram elaboradas versões diferentes das questões, mas o que diferenciava de umas 

versões para as outras eram ou os valores ou os símbolos. Apresenta-se, na Figura 10, um 

exemplo, seguido de uma possível resolução, através de um sistema de equações lineares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{
𝑥 + 𝑦 = 50
3𝑥 = 120

𝑥 + 𝑧 = 35
 

 

Cujo resultado será: 

 

{
𝑥 = 40
𝑦 = 10
𝑧 = 25

 

 

Um outro exemplo, um pouco mais subtil, apresenta-se na Figura 11. 

Figura 10 – Exemplo de uma tarefa Desafio Simbólico. 
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Uma possível resolução para este problema seria, através de um sistema de equações 

lineares: 

{
3𝑥 = 75

𝑥 − 2𝑦 = 15
𝑦 + 𝑧 = 7

 

 

O que se pretendia era 𝑥 + 𝑦 ×
𝑧

2
= ?. Pois o copo final é metade do da terceira linha. 

Cujo resultado seria: 

 

𝑥 = 25 

𝑦 = 5 

𝑧 = 2 

25 + 5 × 1 = 30 
 

Finalmente, na Figura 12, apresenta-se um outro exemplo. Neste caso, para além do 

problema numérico, há mais casos de diferença nos símbolos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Exemplo de uma tarefa Desafio 

Simbólico. 

Figura 12 - Exemplo de uma tarefa Desafio Simbólico. 
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Uma possível resolução para este problema seria, através de um sistema de equações 

lineares: 

{
3𝑥 = 30

𝑥 + 2𝑦 = 18
𝑦 − 𝑧 = 2

 

 

Pretende-se agora  
𝑧

2
+ 𝑥 ×

𝑦

2
= ? 

Cujo resultado seria: 

 

𝑥 = 10 

𝑦 = 4 

𝑧 = 2 
 

Portanto, 1 + 10 × 2 = 21 

Através da Tabela 26 verifica-se que os alunos da L, em relação à tarefa Desafio 

Simbólico, na sua maioria 55,6% (10 participantes em 18) conseguiram resolver a tarefa 

substituindo os símbolos por números concretos, porém, ainda sem utilizar uma equação como 

se pretendia. Os restantes participantes (8 em 18) não conseguiram resolver devido a erros nos 

cálculos ou na ordem das operações. 

Tabela 26 - Relação entre: Desafio Simbólico – L. 

 

Ciclo de 

Estudos % 

L 

Desafio 

Simbólico 

Não resolve – resposta errada (erro na ordem das 

operações). 
1 5,5 

Não resolve – resposta errada (erro nos cálculos). 7 38,9 

Resolve – substituindo os símbolos por números 

concretos. 
10 55,6 

Total 18 100 

Desta forma, apresentamos exemplos da resposta de alguns participantes, consoante as 

categorias de análise: 

Participante L18 – Não resolve: resposta errada por erro na ordem das operações (Figura 

13). 
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Através da Figura 14 é possível verificar a resposta de um dos participantes que resolveu 

a tarefa, substituindo os símbolos por números concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos participantes do 1.º ano de Mestrado, conclui-se, através da Tabela 

27, que apenas 14,3% (2 de 14 participantes) não conseguiram resolver a tarefa, 78,6% (11 em 

14) conseguiram resolver a tarefa, no entanto ainda sem utilizar o raciocínio algébrico e apenas 

um conseguiu resolver através de uma equação que era o que se pretendia. Em relação ao 

participante que consegui pensar algebricamente para resolver a tarefa, este pertencia ao 

M1MC2. Era expectável que os alunos deste Mestrado apresentassem conhecimentos 

algébricos mais desenvolvidos do que os que frequentam o MP1 e o M1PH2. 

Figura 13 - Resposta do participante L18 à questão Desafio 

Simbólico. 

Figura 14 - Resposta do participante L16 à questão Desafio 

Simbólico. 
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Tabela 27 - Relação entre: Desafio Simbólico – 1.º ano de todos os Mestrados. 

 
Ciclo de Estudos 

Total % 
M1MC2 M1PH2 MP1 

Desafio 

Simbólico 

Não resolve – não responde. 0 0 1 1 7,1 

Não resolve – resposta errada 

(erro na ordem das operações). 
0 0 1 1 7,1 

Resolve – algebricamente, 

através de uma equação. 
1 0 0 1 7,1 

Resolve – substituindo os 

símbolos por números 

concretos. 

0 4 7 11 78,6 

Total 1 4 9 14 100 

Considerando que a figura da resposta dada pelo participante do 1.º ano do M1MC2, 

através de uma equação, era pouco visível, apresentamos a tarefa através da Figura 15 e 

transcrevemos a resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3𝑥 = 50 ⇔  𝑥 =  
50

3
 

 
50

3
 +

50

3
 +

50

3
 =

150

3
 = 50 

 

Figura 15 – Questão Desafio Simbólico 

apresentada ao participante 1.º ano do M1MC2. 
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Esta foi a resposta mais correta, sendo que desta forma o participante em causa utilizou 

o raciocínio algébrico para a resolução do problema. 

 
𝑦 − 𝑧 = 35 
 

⇔
155

3
− 𝑧 = 35 

 

⇔ 155 − 3𝑧 = 105 
 

⇔ −3𝑧 = −50 
 

⇔ 𝑧 =
50

3
 

155

3
−

50

3
=

105

3
 = 35 

 

 
 
 
𝑥 + 2𝑦 = 120 

 

⇔  
50

3
 + 2𝑦 = 120 

 

⇔ 50 + 6𝑦 = 360  
 

⇔ 6𝑦 = 310 
 

⇔ 𝑦 =
310

6
 =  

155

3
 

50

3
+

155

3
+

155

3
 =

360

3
= 120 

 

Então,  +  ×  
 
50

3
+

50

3
×

155

3
=

50

3
+

7750

9
=

150

9
+

7750

9
=

7900

9
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Tendo em conta os participantes que frequentam o 2.º ano de Mestrado pode observar-

se através da Tabela 28, que uma parte considerável dos participantes (45%, ou seja, 9 em 20) 

ainda não consegue resolver este tipo de tarefas. Em relação aos participantes que frequentam 

o M1MC2, um deles não conseguiu resolver a tarefa devido a erros na ordem das operações e 

os restantes quatro conseguiram resolver, no entanto, ainda sem recorrer ao uso da equação. 

Dos participantes que frequentam o MP1, 50% (7 em 14), não conseguiram resolver a tarefa, 

por erros na ordem das operações ou nos cálculos e os restantes conseguiram resolver através 

da substituição dos símbolos por números concretos. Em relação ao aluno do M1PH2, não 

conseguiu resolver a tarefa por erros na ordem das operações. 

Tabela 28 - Relação entre: Desafio Simbólico – 2.º ano de todos os Mestrados. 

 
Ciclo de Estudos 

Total % 
M1PH2 M1MC2 MP1 

Desafio 

Simbólico 

Não resolve – resposta errada (erro 

na ordem das operações). 
1 1 4 6 30 

Não resolve – resposta errada (erro 

nos cálculos). 
0 0 3 3 15 

Resolve – substituindo os símbolos 

por números concretos. 
0 4 7 11 55 

Total 1 5 14 20 100 

Tendo em conta estes participantes, esperava-se que tivessem conhecimentos 

matemáticos e, consequentemente algébricos, mais desenvolvidos do que aqueles que 

frequentavam o MP1 e o M1PH2, uma vez que irão lecionar conteúdos matemáticos mais 

aprofundados do que os outros que apenas irão lecionar conteúdos matemáticos do 1.º CEB. 

2.3. Conclusões 

A realização deste estudo teve, desde o início, como objetivo principal compreender se 

os futuros professores da UTAD apresentam conhecimentos algébricos bem definidos e 

aprofundados, para aplicarem, em contexto de sala de aula, atividades motivantes que 

estimulem o desenvolvimento do pensamento e do raciocínio algébrico dos seus futuros alunos, 

sem cometerem erros científicos.  

De acordo com N. Silva (2011), alguns professores consideram que os conceitos a 

ensinar no ensino básico são simples e que para os ensinar é apenas necessário conhecer os 

conceitos básicos e os procedimentos. Porém, ensinar Matemática não é uma tarefa assim tão 

simples e implica conhecimentos aprofundados, sobre todos os conteúdos, para dar uma 

resposta mais adequada às necessidades dos seus alunos. 
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Os primeiros questionários foram muito importantes para enriquecer o estudo, 

permitindo-nos conhecer melhor os futuros professores que nele participaram. Nomeadamente 

a relação entre o gosto pela matemática, o tipo de experiência que vivenciaram enquanto alunos 

e se esses aspetos influenciaram o seu desempenho na resolução dos problemas que lhes foram 

apresentados.  

Neste sentido, conclui-se que uma parte dos futuros professores da UTAD não 

escolheram Educação Básica como 1.ª opção quando se candidataram ao ensino superior e uma 

parte deles, ainda, afirma que se pudesse mudaria de 1.º Ciclo de Estudos. Este aspeto é 

preocupante porque ensinar Matemática, ou ser eficaz em qualquer área de ensino, não se trata, 

unicamente, de competência ou conhecimentos, mas também do gosto por aquilo que se faz, 

uma vez que este é um elemento essencial para o sucesso (Branco, 2012; N. Silva, 2011). 

Também se verifica que um grupo de participantes não gosta de matemática, aspeto que 

pode estar relacionado com o facto de, enquanto alunos do ensino básico, terem sido sujeitos a 

um ensino pouco motivante e desinteressante com recurso à exposição de conteúdos. Portanto, 

e tendo em consideração que os futuros professores tiveram um ensino da Matemática diferente 

daquele que se ensina atualmente, é essencial proporcionar-lhes, durante a sua formação, 

experiências mais motivantes e conhecimentos sobre métodos mais eficazes do que a simples 

exposição de conteúdo (Branco, 2013). 

Alguns dos candidatos a educadores ou professores dos primeiros anos de ensino não 

estudaram Matemática no ensino secundário não apresentando prática nesta área e, muitas 

vezes, trazem consigo um passado de insucesso na área, revelando dificuldades e atitudes 

negativas face à Matemática. Estas considerações também se verificam neste grupo de 

participantes, uma vez que alguns afirmam que a matemática é uma área muito difícil. Também 

há futuros professores que declaram que os conteúdos matemáticos são pouco importantes para 

o quotidiano. Por estas razões, se considera a matemática como a área que acarreta mais 

dificuldades, para os alunos, na sua aprendizagem, uma vez que dificilmente se consegue 

transmitir aos alunos aquilo que nem os próprios futuros professores sentem (A. Q. Silva et al., 

2011). 

Uma parte dos participantes deste estudo (32,7%) aponta para a exposição de conteúdos 

como o método que os seus professores utilizaram durante o seu tempo enquanto alunos. Tendo 

em conta que as suas experiências podem influenciar a sua atitude, enquanto professor, é 

importante que lhes sejam proporcionadas, durante a sua formação inicial, experiências que 

permitam o desenvolvimento do gosto e dos conhecimentos para ensinar (Branco, 2013).  
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Muitos são os desafios que se colocam aos futuros professores porque, atualmente, o 

pensamento algébrico é a base para o trabalho nas escolas e esses não o experimentaram, 

enquanto alunos do ensino básico (Branco, 2013). Este facto foi possível verificar nos 

participantes deste estudo, pois a maioria (98,1%, ou seja, 51 em 52) não utilizou o raciocínio 

algébrico para a resolução dos problemas.  

Branco (2013) menciona um estudo realizado por Dooren, Verschaffel e Onghena 

(2003), em que os autores pretendiam aferir as capacidades que os futuros professores do ensino 

básico e secundário apresentam na resolução de problemas. Neste sentido, afirmam que os 

professores do ensino secundário tendem a utilizar a álgebra até para a resolução de problemas 

aritméticos e os professores do ensino básico utilizam, maioritariamente, métodos aritméticos 

originando falhas e dificuldades na resolução. Ou seja, os professores dos primeiros anos 

tendem a resolver situações a um nível elementar, mas apresentam grandes dificuldades em 

obter soluções de situações de um nível mais avançado, não as abordando de forma superior 

(Loureiro, 2003). 

Outro estudo semelhante foi o de Bernardo, Carotenuto, Mellone e Ribeiro (2017) que 

contou com a participação de futuros professores de um curso de Educação Matemática numa 

universidade de Itália. Os autores tinham como objetivo abordar diferentes aspetos do 

conhecimento dos professores sobre o raciocínio algébrico através da análise de uma tarefa que 

lhes foi disponibilizada. Os autores através deste estudo constataram que existe uma falta de 

domínio dos futuros professores do 1.º CEB, relativamente ao raciocínio algébrico. Nesse 

sentido, concluem que existe a necessidade de ter em atenção, na formação de professores, o 

desenvolvimento do raciocínio algébrico. Esta falta de conhecimento causa grandes 

dificuldades, tanto na interpretação do raciocínio não padronizado dos alunos, como em dar-

lhes feedbacks construtivos. 

O desenvolvimento do pensamento algébrico nos primeiros anos de ensino exige dos 

professores um conhecimento aprofundado sobre álgebra, sobre as situações em que está 

envolvida e sobre a forma como se relaciona com os outros temas da Matemática (Branco & 

Ponte, 2011).  

Conforme os resultados apresentados, e tendo em consideração a questão do estudo “Os 

futuros professores possuem conhecimentos algébricos bem definidos para resolver e 

implementar tarefas relacionadas com matemagia, em contexto de sala de aula?”, concluímos 

que os futuros professores, que participaram neste estudo, revelam conhecimentos reduzidos, 

relativamente a conhecimentos essenciais à prática de um ensino eficaz. Apresentando, 
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também, algumas dificuldades em justificar os procedimentos que utilizam na resolução de 

tarefas.  

Nesta conformidade é premente introduzir a álgebra nos cursos de formação inicial de 

professores, uma vez que será mais difícil desenvolver nos alunos o pensamento algébrico se 

os próprios futuros professores, perante uma atividade, não conseguem pensar algebricamente. 

O que se pretende não é que os professores ensinem aos seus alunos a álgebra pura, mas sim 

que consigam algebrizar uma atividade para mais facilmente a explicarem, colmatando as 

dificuldades dos seus alunos.
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Capítulo IV - O ensino da Matemática no contexto da 

Prática de Ensino Supervisionada 

 Este Relatório Final de Estágio encontra-se mais direcionado para as práticas dos 

futuros professores. Aspeto que está relacionado com o facto de termos verificado debilidades 

nos conhecimentos de futuros professores, o que é preocupante, uma vez que serão estes que, 

seja em contexto de PES ou no exercício da profissão, irão transmitir conhecimentos aos alunos. 

Neste sentido, espera-se que o façam da melhor forma possível e eficaz. 

Porém, existe a necessidade de referir aquilo que foi realizado durante a PES, no âmbito 

da Matemática. Assim sendo, este capítulo encontra-se organizado em duas partes 

fundamentais: a primeira, na qual se refere a PES no ensino do 1.º CEB, com um enfoque 

especial para aquilo que foi feito no âmbito da Matemática. E, a segunda parte, faz referência à 

PES na Educação Pré-Escolar, focando também os aspetos matemáticos abordados durante este 

período. 

Segundo o artigo 1.º e 7.º do Regulamento da PES, do MP1, da UTAD (2015), a PES 

tem como principal objetivo dar início à prática profissional como futuro professor. 

1. Prática de Ensino Supervisionada no Ensino do 1.º CEB 

A PES realizada no ensino do 1.º CEB decorreu no ano letivo de 2016/2017, entre o mês 

de outubro de 2016 e o mês de janeiro de 2017 e durou 195 horas, que foram divididas em 

algumas fases. Nomeadamente a fase de observação; a fase da responsabilização em grupo; a 

fase da responsabilização individual; e a fase de cooperação. Esta ocorreu com uma turma do 

3.º ano de escolaridade da Escola do Corgo (Vila Real) que pertence ao Agrupamento de 

Escolas de Diogo Cão. 

A turma, com a qual se realizou a PES, era bastante homogénea, constituída por 27 

alunos, 18 do género feminino e nove do género masculino e todos os alunos tinham oito anos 

de idade. De acordo com as observações realizadas, detetaram-se os seguintes problemas: 

existia um pequeno número de alunos muito participativos, porém bastante irrequietos e 

faladores, e outro pequeno número de alunos com muitas dificuldades de concentração.  

De uma forma geral, a turma revelou-se muito acessível e produtiva, revelando uma boa 

relação entre todos, relativamente à professora e às estagiárias, observando-se respeito e 

cooperação de todas as partes.   
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Tendo em conta o gosto pelo estudo, foi possível verificar, segundo as fichas socio-

biográficas dos alunos, que a maioria destes gostava de estudar e que a área mais escolhida, 

como a preferida, era a Matemática. 

1.1. A Matemática no âmbito da PES no ensino do 1.º CEB 

Em relação à área da Matemática, durante a intervenção realizada com este grupo de 

alunos do 1.º CEB, é relevante referir o que foi aplicado e desenvolvido, neste contexto. 

Durante a PES, o documento que constituía o normativo legal para a área de Matemática 

no Ensino Básico era o Programa e as Metas Curriculares de Matemática para o Ensino Básico 

(Bivar et al., 2013). Portanto, foi baseado neste documento que se realizaram as planificações 

e se estabeleceram os objetivos de ensino, de acordo com os conteúdos a abordar. 

A 1.ª semana de responsabilização realizou-se em grupo e, por isso, cada estagiária ficou 

com um dia. Em relação à Matemática, dentro do domínio de Números e Operações, os 

conteúdos abordados foram os números naturais e o sistema de numeração decimal. Os 

objetivos para estes conteúdos eram os seguintes (Tabela 29): 

Tabela 29 – Objetivos e descritores dos conteúdos abordados na 1.ª responsabilização. 

Objetivos gerais Descritores 

- Contar até ao milhão; 

 

- Descodificar o sistema de numeração decimal. 

- Estender as regras de construção dos 

numerais cardinais até um milhão; 

- Representar qualquer número natural até 

1.000.000, identificando o valor posicional dos 

algarismos que o compõem e efetuar a leitura 

por classes e por ordens; 

- Efetuar a decomposição decimal de qualquer 

número natural até um milhão; 

- Arredondar um número natural à dezena, à 

centena, ao milhar, à dezena de milhar ou à 

centena de milhar mais próxima, utilizando o 

valor posicional dos algarismos;  

- Representar qualquer número natural até um 

milhão, identificando o valor posicional dos 

algarismos que o compõem e efetuar a leitura 

por classes e por ordens; 

-Efetuar a decomposição decimal de qualquer 

número natural até um milhão. 
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Tendo em consideração que esta era uma aula de consolidação de conteúdos abordados 

em aulas anteriores, as atividades realizadas foram: a correção dos exercícios feitos na aula 

anterior; a apresentação de um documento digital em suporte Power Point (Apêndice G) para 

relembrar as ordens e classes até ao milhão. Durante a revisão dos conteúdos resolveram-se 

exercícios que consistiam na escrita de números por ordens e por classes.  

A 2.ª responsabilização durou 3 dias e o domínio abordado foi Números e Operações, 

sendo o conteúdo a multiplicação. Os objetivos a atingir eram os seguintes (Tabela 30): 

Tabela 30 – Objetivos e descritores dos conteúdos abordados na 2.ª responsabilização. 

Apresentou-se uma tabela de dupla entrada (Figura 16) para os alunos preencherem as 

tabuadas até ao 5 e depois acrescentou-se uma fila para completarem a tabuada do 6. Através 

desta tabela, os alunos, verificavam que para chegar ao resultado de 1 × 6  bastava ir ao 

resultado de 6 × 1. Isto, apenas até 5 porque as restantes não estavam presentes na tabela, 

porém, os alunos percebiam que a partir do 5 teriam de somar 6 ao anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais  Descritores 

Multiplicar números naturais. - Reconhecer a propriedade comutativa da 

multiplicação; 

- Construir a tabuada do 6; 

- Saber de memória a tabuada do 6; 

- Utilizar corretamente a expressão «múltiplo de» 

e reconhecer que os múltiplos de 2 são os 

números pares; 

- Reconhecer os múltiplos de 2,5, e 10, por 

inspeção do algarismo das unidades; 

- Conhecer os múltiplos de 6, recorrendo à 

tabuada. 

Figura 16 - Tabela de dupla entrada para realizar a tabuada do 6. 
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Desta forma, introduziu-se a propriedade comutativa através de uma base retangular 

(Figura 17) para que os alunos percebessem que, por exemplo, o produto de 4 filas com 3 bolas 

é o mesmo que o produto de 3 filas com 4 bolas (4 × 3 = 12 e 3 × 4 = 12), ou seja, na 

multiplicação, se for alterada a ordem dos fatores o resultado é igual. Neste sentido, era pedido 

aos alunos que se dirigissem ao quadro e fizessem várias tentativas relacionadas com o 

exemplo, registando-as no caderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra atividade para a construção da tabuada do 6, consistiu em utilizar a base 

retangular, mencionada anteriormente, na qual os alunos colocavam em cada fila bolas da 

mesma cor e de seguida faziam a contagem de bolas por filas (6). Posteriormente, faziam a 

contagem em 2 filas, em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 filas utilizando a adição de parcelas iguais e a 

correspondente multiplicação (por exemplo: em 3 filas temos 6 + 6 + 6 = 18 ou 3 × 6 = 18). 

Analisou-se, individualmente e em grupo, um quadro com os números até 100 (Figura 18) para 

os alunos identificarem as regularidades da tabuada do 6, registando-as no caderno.  

Figura 17 - Base retangular que permite reconhecer a 

propriedade comutativa da multiplicação, contando o número 

de objetos e verificando que é igual ao produto, por qualquer 

ordem, do número de linhas pelo número de colunas. 
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Neste sentido, e de forma a consolidar os conteúdos abordados, os alunos realizaram 

uma ficha sobre a tabuada do 6 (Apêndice H).  

No que diz respeito aos conteúdos relacionados com os múltiplos, encetou-se um 

diálogo e subsequente discussão com os alunos, de forma a compreender os seus conhecimentos 

prévios relativamente à palavra “múltiplos”. Outra estratégia utilizada foi a apresentação de um 

documento digital em suporte Power Point (Apêndice I) com alguns problemas para serem 

explorados em grande grupo (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a 3.ª responsabilização, abordou-se o domínio dos Números e 

Operações e o conteúdo foi a Divisão. Sendo os objetivos a atingir os seguintes (Tabela 31): 

 

Figura 18 – Tabela de números até 6, para encontrar regularidades do número 

6. 

Figura 19 – Exemplo de um dos problemas sobre os 

múltiplos. 
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Tabela 31 – Objetivos e descritores sobre os conteúdos abordados na 3.ª responsabilização. 

Desta forma, utilizou-se um documento digital em suporte Power Point (Apêndice J) 

para apresentar problemas relacionados com situações do quotidiano (Figura 20). Estes eram 

resolvidos, com a ajuda de materiais concretos, e por um aluno que se deslocava para a frente 

da turma (sempre com a ajuda dos colegas que lhe davam opiniões).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fim, realizou-se uma discussão em grupo para apresentar outras possíveis estratégias 

de resolução. Para consolidar os aspetos referidos ao longo desse Power Point e no decorrer 

dos problemas apresentou-se, aos alunos, uma ficha de trabalho (Apêndice K). 

Objetivos gerais Descritores 

Resolver problemas; 

 

 

Efetuar divisões exatas de números naturais. 

 

 

 

 

 

Efetuar divisões inteiras 

 

- Resolver problemas envolvendo situações de 

partilha equitativa e de agrupamento; 

- Efetuar divisões exatas envolvendo divisores 

até 10 por manipulação de objetos ou recorrendo 

a desenhos e esquemas; 

- Reconhecer a divisão como operação inversa da 

multiplicação; 

- Utilizar corretamente o símbolo «÷» e os 

termos “dividendo”, “divisor”, “quociente”; 

-Efetuar divisões inteiras com divisor e quociente 

inferior a 10, utilizando a tabuada do divisor e 

apresentar o resultado de divisões inteiras com a 

disposição usual do algoritmo.  

Figura 20 - Exemplo de um dos problemas apresentados 

no âmbito da divisão. 



1. Prática de Ensino Supervisionada no Ensino do 1.º CEB 

85 
 

Para introduzir o algoritmo da divisão recorreu-se a um esquema (Figura 21) e a um 

vídeo no e-virtual1 que incluía algumas tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 4.ª responsabilização abordou-se o domínio dos Números e Operações, sendo o 

conteúdo os números racionais não negativos. Os objetivos a atingir, durante este tempo de 

responsabilização, eram os constantes da Tabela 32:  

Tabela 32 – Objetivos e descritores sobre os conteúdos abordados na 4.ª responsabilização. 

No âmbito destes conteúdos as estratégias utilizadas foram: vídeos e exercícios sobre as 

frações com o objetivo de tornar a aula mais dinâmica e motivadora. Um dos exercícios, 

realizado em grupo, consistia em construir uma flor das frações, incentivando a tomada de 

decisão, a descoberta e a justificação (Figura 22). Esta tarefa consistiu em observar várias 

representações de várias frações, escolher aquelas que correspondiam à fração atribuída (uma 

fração a cada grupo) e justificar as suas opções.  

                                                           
1https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/59211/L?se=1235&seType=  

Objetivos gerais Descritores 

Medir com frações; 

 

 

 

Adicionar e subtrair números racionais. 

 

- Ordenar frações com o mesmo denominador; 

- Ordenar frações com o mesmo numerador; 

- Reconhecer que a soma e a diferença de frações 

de iguais denominadores podem ser obtidas 

adicionando e subtraindo os numeradores. 

Figura 21 – Esquema do algoritmo da divisão. 
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Na 5.ª e última responsabilização, no domínio Números e Operações abordou-se o 

conteúdo Números racionais não negativos, cujos objetivos eram os seguintes (Tabela 33):  

Tabela 33 – Objetivos e descritores sobre os conteúdos abordados na 5.ª responsabilização. 

Como já tinha sido abordado este conteúdo, a estratégia utilizada para consolidação dos 

conteúdos consistiu na realização de jogos (Figuras 23 e 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos gerais Descritores 

Medir com frações; 

 

 

 

 

 

Adicionar e subtrair números racionais. 

- Relacionar frações com determinadas 

representações destas (como em círculos, 

quadrados, etc.); 

- Ordenar frações com o mesmo denominador; 

- Ordenar frações com o mesmo numerador; 

- Reconhecer que a soma e a diferença de frações 

de iguais denominadores podem ser obtidas 

adicionando e subtraindo os numeradores. 

Figura 22 – Tarefa das flores sobre frações, realizada pelos alunos (em 

grupos). 

Figura 23 – Exemplo de uma tarefa sobre as frações. 
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Desta forma, as tarefas atribuídas pela professora cooperante foram, apenas, de 

consolidação de conteúdos que se tentou que fossem o mais dinâmico possíveis, utilizando 

tarefas atrativas. As tarefas foram cumpridas e os alunos ficaram entusiasmados e com vontade 

de as repetir quando se tratava de problemas que exigissem pesquisa e discussão em grande 

grupo. Os problemas implementados eram aritméticos, mas exigiam um pensamento algébrico 

por parte do professor de forma a compreendê-lo para o explicar de forma eficaz. 

Por outro lado, depois da realização deste relatório, as tarefas podiam ter sido realizadas 

de outra forma, ou seja, com mais problemas e que envolvessem aspetos matemágicos. 

2. Prática de Ensino Supervisionada na Educação Pré-

Escolar 

Em relação à PES realizada na Educação Pré-Escolar, esta decorreu no ano letivo de 

2016/2017, entre o mês de março de 2017 e o mês de junho de 2017 e durou 171 horas, que se 

dividiram em três momentos: a Observação, a Cooperação e a Responsabilização. Esta ocorreu 

com um grupo do Jardim de Infância da Escola Básica n.º 2 do Bairro S. Vicente de Paula (Vila 

Real), pertencente ao Agrupamento de Escolas da Diogo Cão. 

Figura 24 – Exemplo de uma tarefa sobre as frações. 
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O grupo, com o qual foi realizada a PES, era bastante heterogéneo constituído por 21 

alunos, sendo 13 do género feminino e oito do género masculino. Das crianças do género 

feminino verificou-se que oito tinham três anos e cinco tinham cinco anos. Em relação ao 

género masculino existiam duas crianças com três anos e seis com cinco anos. Tendo em conta 

as interações, o grupo revelava uma boa relação entre todos, porém foram observadas algumas 

preferências entre as crianças.  

Os objetivos globais pedagógicos a ter conta estavam referidos nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (I. Silva et al., 2016). 

2.1. Os conteúdos matemáticos no âmbito da PES na Educação Pré-Escolar 

Neste contexto os conteúdos matemáticos são trabalhados em vários momentos do dia, 

sem que os alunos se apercebam de que estão a desenvolver capacidades e conceitos 

matemáticos, ou seja, desde cedo “aprendem a matematizar as suas experiências informais, 

abstraindo e usando as ideias matemáticas para criarem representações de situações que tenham 

significado para elas e que surgem muitas vezes associadas a outras áreas de conteúdo” (I. Silva 

2016, p. 77). 

No que diz respeito a rotinas, por exemplo, “muitas vezes as crianças aprendem a recitar 

a sequência dos números, sem, no entanto, terem o sentido de número (I. Silva et al., 2016, p. 

79)” o que acontece, por exemplo, quando fazem a contagem dos meninos que estão presentes. 

Quando marcam o estado do tempo e o dia da semana, as crianças estão a participar na recolha 

e organização de informação recorrendo a tabelas e pictogramas simples.  

Relativamente a responsabilizações, sempre que possível trabalhava-se a matemática 

relacionada com diversas situações como: culinária, atividade física, leitura e expressões.  

Na realização de uma atividade em que se confecionou Bolinhos de Côco, foi possível 

abordar conteúdos matemáticos, através da exploração e identificação de ingredientes. Bem 

como quantidades, através da utilização de uma unidade de medida para responder a 

necessidades do quotidiano, neste caso a colher. Através desta atividade, também se 

desenvolvia a capacidade de resolver problemas com pequenas quantidades, com recurso à 

adição e subtração, uma vez que se questionava “Quantas faltam?” “Ele deitou duas e tu deitaste 

três, quantas deitaram os dois?” (Figura 25). 
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Numa das responsabilizações, propôs-se um jogo que solicitava a utilização dos Blocos 

Lógicos e que permitia às crianças reconhecer e operar com formas e figuras geométricas, 

descobrindo e referindo propriedades e identificando padrões, simetrias e projeções (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da atividade física também é possível abordar conteúdos matemáticos no 

contexto de Educação Pré-Escolar. Por exemplo, numa roda com crianças, identificam-se 

posições relativas como quem está “ao lado”, “em frente”, “atrás”, “dois lugares à direita”, 

“entre ”, etc. Utilizar-se a correspondência termo a termo para comparar conjuntos e contar 

objetos; usaram-se os termos “mais do que” e “menos do que” para comparar quantidades; 

identificam-se quantidades através de diferentes formas de representação; e resolvem-se 

problemas do quotidiano que envolviam pequenas quantidades, com recurso à adição e 

subtração. Ao mesmo tempo que se trabalham estes conteúdos matemáticos também se permitia 

às crianças dominar movimentos que implicavam deslocamentos e equilíbrios, saltar a pés 

Figura 25 – Utilização da colher como 

unidade de medida. 

Figura 26 – Tarefa dos Blocos Lógicos. 
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juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar; localizar objetos num 

ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da utilização de materiais concretos também se desenvolvem competências 

matemáticas, como por exemplo através da utilização do Cuisenaire. Com a exploração deste 

material, a criança identificava quantidades através de diferentes formas de representação e 

escolhia unidades de medida para responder a necessidades e questões do quotidiano (Figura 

28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, as crianças usavam a correspondência termo a termo para resolver 

problemas de comparação entre conjuntos e para contar objetos de um conjunto; utilizava os 

termos “mais do que” e “menos do que” na comparação de quantidades; comparava a altura, 

largura, comprimento de construções que fez (torres, comboios, casas, etc.), indicando algumas 

características de medida “maior que”,” mais pequeno que”, “mais estreito que”, “igual a”, etc.  

Estas aprendizagens eram estimuladas através da livre exploração do material e do 

questionamento, nomeadamente, “Qual a peça maior?”, “Qual a peça menor?”, “Quantas cores 

Figura 27 – Tarefa de expressão motora, abordando conteúdos 

matemáticos. 

Figura 28 – Exploração do Cuisenaire. 
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diferentes têm na caixa?”, “E tamanhos?”, “Quantas peças brancas são precisas para fazer uma 

igual à peça rosa, azul, verde, etc.?” (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relação entre várias áreas de conteúdo também se revela importante para desenvolver 

conteúdos matemáticos, por exemplo através de uma história “A Lagartinha Esfomeada”2, 

identificam-se padrões, uma vez que ao longo desta se verifica a sequência dos dias da semana 

e de uma sequência de cores. 

Durante a PES procurou-se colocar em prática atividades diversificadas e motivadoras 

para os alunos, com recursos variados e relacionando os conteúdos com situações do 

quotidiano. Desta forma, era possível motivar as crianças que eram participativas e curiosas, 

envolvendo-se facilmente em processos de descoberta e exploração para adquirir novos 

conhecimentos. 

3. O ensino da Matemático em contexto de PES 

Nos primeiros anos de escolaridade é essencial interligar os conhecimentos que os 

alunos adquirem através de experiências da própria vida, considerando-se como conhecimentos 

informais, com a Matemática que se aprende na escola, que se considera mais formal. Esta 

conexão é importante para o desenvolvimento dos alunos que, de forma progressiva, começam 

a adquirir conhecimentos mais formais. Existe uma enorme variedade de atividades “que os 

alunos fazem ao longo de todo o dia e que podem ser explorados do ponto de vista das conexões 

com a Matemática” (Boavida et al., 2008, p. 38). 

Na realidade escolar muitos professores optam por lecionar aulas tradicionais e 

centradas no formalismo. Porém, já existem diversos recursos que são considerados importantes 

                                                           
2 https://view.joomag.com/a-lagartinha-esfomeada-novo/M0505834001495886390 

Figura 29 – Identificação dos tamanhos das peças do Cuisenaire. 
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e motivantes para acabar com este tipo de aulas e permitir aos alunos aprendizagens 

significativas e o seu envolvimento na construção dessas aprendizagens, permitindo-lhes 

estimular o seu raciocínio (López et al., 2011; A. Silva, 2012). 

Para que uma boa tarefa seja eficaz é necessário que os alunos explorem e para isso o 

professor tem um papel fundamental, uma vez que tem que ter os conhecimentos matemáticos 

e didáticos bem sólidos para orientar os alunos nas suas respostas “colocando em primeiro plano 

a reflexão e não o “fornecimento” de respostas.” (Boavida et al., 2008, p. 33) 

Neste sentido, uma das finalidades de ensino, ao longo da PES (tanto em contexto de 

Educação Pré-Escolar como em contexto do 1.º CEB), era apresentar os conteúdos através de 

um jogo, um vídeo, um problema de exploração, ou quando isso não fosse possível apresentá-

los de uma forma diferente da que aparece nos manuais escolares. Outra finalidade importante 

era relacionar os conteúdos com aspetos do quotidiano.  

Os conteúdos matemáticos abordados ao longo da PES (em ambos os contextos) 

estavam, maioritariamente, relacionados com o domínio de Números e Operações, ou seja, as 

tarefas aplicadas estavam relacionadas com a aritmética, uma vez que a álgebra, ainda, não é 

referida nos programas de Matemática de 1.º CEB.  

Por outro lado, tal como Filloy e Rojano (1989) recomendam, este tema não deve ser 

afastado dos primeiros anos de ensino, tendo em conta que muitos alunos têm dificuldade em 

passar da aritmética para a álgebra, principalmente, porque não conseguem compreender a 

estrutura da aritmética. Porém, compreendê-la permite aos alunos organizarem, compararem e 

ordenarem os números, passando depois para uma fase em que descobrem padrões, exploram 

generalizações e, também, realizam formulações, testes e justificações. Estas competências 

auxiliam os alunos a passarem do estádio das operações concretas para o pensamento formal, 

dando início à construção do pensamento algébrico (Moreno & Hernández, 2014; Pimentel, 

2011). 

O que deve acontecer é uma mudança na forma como se ensinam as operações, 

recorrendo a uma didática que permita trazer, para as aulas, elementos que possibilitem aos 

alunos compreender que as operações, além de números concretos, também trabalham com 

outros objetos. Neste sentido, faria sentido trabalhar a aritmética e a álgebra de forma 

interligada, desde os primeiros anos do ensino, para que mais tarde o estudo da segunda seja 

facilitado (Pimentel, 2011). 
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Considerações finais 

A matemática é uma área do saber com destaque significativo no que respeita ao 

desenvolvimento das crianças e jovens, enquanto cidadãos participativos na sociedade atual. 

Porém, também é de destacar o facto de esta ser uma das áreas do conhecimento em que os 

alunos apresentam maiores dificuldades de compreensão. Estas dificuldades podem estar 

relacionadas com a falta de motivação dos alunos que, por sua vez se deve a várias razões entre 

as quais o uso do ensino expositivo, por parte dos professores, e o desconhecimento de métodos 

mais estimulantes e interessantes para implementar em contexto de sala de aula. 

A pesquisa efetuada para a realização da revisão de literatura foi extremamente 

importante, permitindo-nos complementar e enriquecer o nosso estudo. Neste sentido, 

concluímos que para melhorar o insucesso dos alunos, no que diz respeito à Matemática, urge 

mudar as práticas profissionais, principalmente, nas metodologias de ensino, assim como na 

formação de professores, tanto inicial como contínua.  

Uma das metodologias que, na nossa opinião, permite estimular a motivação dos alunos, 

são as tarefas de matemagia. Além de provocarem interesse e entusiasmo nos alunos, também 

ajudam no desenvolvimento do pensamento algébrico, cada vez mais valorizado no início da 

escolaridade.  

Desta forma, implementar tarefas dinâmicas é importante para os alunos se sentirem 

interessados em aprender. Por outro lado, também o professor deve saber interagir e comunicar 

com os alunos, desafiá-los e apoiá-los, explorar as tarefas de diferentes formas, conduzir uma 

discussão na sala, etc.  

Estes aspetos requerem um conhecimento bem sólido dos professores sobre o tema, 

permitindo-lhes orientar os seus alunos à reflexão e não fornecendo-lhe respostas imediatas 

(Boavida et al., 2008). Os professores devem compreender os conteúdos, a forma como os 

alunos aprendem e, além disso, ter a capacidade de usar estratégias que permitam desenvolver 

o pensamento e a aprendizagem dos alunos (Branco, 2013). 

No que respeita ao ensino da álgebra é necessário que os futuros docentes desenvolvam 

o seu pensamento algébrico e aprofundem os seus conhecimentos sobre este tema, de maneira 

a conseguirem potenciar, futuramente, estes aspetos nos seus alunos (Branco, 2013). Um 

professor que não possui um raciocínio algébrico adequado não pode ser eficaz na sua prática 

de ensino e, para isso, necessita de conhecimentos especializados dos conteúdos matemáticos 

(Bernardo et al., 2017) que devem ser desenvolvidos durante a sua formação inicial. 
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Os futuros professores devem ser capazes de fomentar contextos didáticos alternativos 

que permitam destacar o pensamento algébrico dos seus alunos e, assim, serem capazes de 

identificar o que é necessário fazer para o melhorar, estimular e desenvolver. Este aspeto 

também exige que os futuros professores saibam lidar com esses pensamentos (Bernardo et al., 

2017), uma vez que os conhecimentos que os professores apresentam, em relação à matemática, 

assumem um papel primordial na relação que estabelecem com os alunos e com os conteúdos 

a lecionar. Portanto, se os conhecimentos não forem bem sólidos dificilmente os futuros 

professores se conseguem fazer entender (Vale, 1999).  

Neste contexto, surgiu a necessidade de perceber se os futuros professores, durante a 

formação inicial, adquirem um pensamento algébrico sólido. Esta ideia foi motivada pelas 

dificuldades reveladas por um grupo de futuros professores da UTAD, na resolução de 

problemas destinados a alunos do 4.º ano de escolaridade, refletindo falta de raciocínio 

algébrico na tentativa de resolver este tipo de tarefas. 

Quando se solicita a resolução de uma tarefa a futuros professores, estes devem ser 

capazes de estabelecer uma relação entre os conhecimentos dos conceitos e os conhecimentos 

dos procedimentos, considerando que se isso não acontecer, a resposta pode estar condicionada 

e passível de falhas (Even, 1992). Ou seja, para que não se verifiquem falhas a este nível importa 

que os futuros professores dos primeiros anos desenvolvam a sua compreensão da álgebra, 

tornando-se capazes de desenvolver o pensamento algébrico dos seus alunos (Branco, 2013) e 

de promover capacidades essenciais a uma prática que conduza à aprendizagem significativa 

dos alunos (N. Silva, 2011). 

Depois da recolha e da análise das informações obtidas através do questionário 

preliminar e das resoluções dos problemas de matemagia, concluímos que é importante 

desenvolver uma atitude construtiva e reflexiva sobre a formação de professores, permitindo-

lhes adquirir conhecimentos sobre contextos didáticos alternativos e sobre os conhecimentos a 

ensinar. Para além disso, será importante e aconselhável abordar nos cursos de formação de 

professores a transição do pensamento aritmético para o pensamento algébrico, introduzindo 

mais conteúdos de álgebra, para que os futuros professores possam desenvolver o seu 

pensamento algébrico. Desta forma, adquirem a capacidade de implementar, em sala de aula, 

atividades como as de matemagia, proporcionando oportunidades para melhorar a capacidade 

de resolução de problemas. 

Durante a sua formação inicial, os futuros professores devem consolidar conhecimentos 

e competências que lhes permitam reconhecer possibilidades para desenvolver o pensamento 
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algébrico nos seus alunos. Consequentemente, ficarão mais preparados para uma prática 

dinâmica, interativa e reflexiva, através de um ambiente de aprendizagem, no qual lhes são 

proporcionadas oportunidades para estarem em contacto com atividades, passíveis de ser 

colocadas em prática, em contexto de sala de aula, com os seus futuros alunos.  

Outro aspeto a ter em consideração durante a formação inicial de educadores e 

professores tem a ver com a contínua atualização das unidades curriculares com as finalidades 

e os objetivos dos programas de todas as áreas, em particular da Matemática. Atualmente, 

também se deve ter em consideração o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

documento que foi recentemente aprovado como o “referencial para as decisões a adotar por 

decisores e atores educativos ao nível dos estabelecimentos de educação e ensino e dos 

organismos responsáveis pelas políticas educativas” (Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho). 

Este estudo revelou-se como sendo muito pertinente, pois permitiu identificar a 

matemagia como um recurso didático que é interessante, motivante e útil para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Permitiu, também, identificar a necessidade que 

existe em fazer alterações às práticas de ensino para que os professores sejam capazes de utilizar 

o seu conhecimento em prol da aplicação daquele recurso, em contexto de sala de aula.  

Porém, teve algumas limitações, como por exemplo a impossibilidade de abranger todos 

os futuros professores e de se realizar um pós-teste depois de se possibilitar a introdução da 

álgebra no curso. Por outro lado, estas limitações permitiram deixar em aberto a possibilidade 

de realizar um estudo semelhante, abrangendo alunos, futuros professores e professores que já 

se encontrem no ativo.  
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