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A introdução do conceito de fração

em imagens: explorações no 2.ºano de

escolaridade

Cláudia Carreiro, Eduarda Correia e João Patŕıcio,

Carlos Pereira dos Santos, Ricardo Cunha Teixeira

EBI de Ribeira Grande, CEAFEL & CST, NICA-UAc & FCT-UAc

cmfsantos@fc.ul.pt, ricardo.ec.teixeira@uac.pt

Resumo: Este artigo apresenta uma abordagem à introdução do conceito de
fração, através de imagens, que espelha o trabalho desenvolvido desde o ano
letivo de 2016/2017 no âmbito da implementação do Projeto Prof DA do
Programa “ProSucesso – Açores pela Educação”, nas turmas do 2.º ano de
escolaridade da Escola Básica Integrada de Ribeira Grande, São Miguel, Açores.
As atividades desenvolvidas tiveram por base as orientações emanadas da oficina
de formação “Matemática Passo a Passo: Estratégias de superação de
dificuldades para o 1.º Ciclo do Ensino Básico”. A implementação no terreno
das atividades resultou de um trabalho colaborativo entre os Prof DA e os
professores titulares de turma.

Palavras-chave: Projeto Prof DA do Programa “ProSucesso – Açores pela
Educação”, Oficina “Matemática Passo a Passo: Estratégias de superação de
dificuldades para o 1.º Ciclo do Ensino Básico”, Frações, 2.º ano de escolaridade.

Introdução

O projeto Prof DA surgiu em setembro de 2015, no contexto do Programa
“ProSucesso – Açores pela Educação”, da Secretaria Regional da Educação e
Cultura do Governo dos Açores. As orientações cient́ıficas e didáticas que estão
na base da ação do Prof DA (professor qualificado na superação de Dificuldades
de Aprendizagem) são da responsabilidade da oficina de formação “Matemática
Passo a Passo: Estratégias de Superação de Dificuldades para o 1.º Ciclo do
Ensino Básico”, da Universidade dos Açores.

A ação do Prof DA desenvolve-se em contexto de trabalho colaborativo com os
professores titulares de turma e tem por base estudos provenientes das
neurociências cognitivas, que fornecem pistas sobre a forma como o cérebro
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6 A introdução do conceito de fração em imagens

de uma criança aprende Matemática, e alguns casos de sucesso do ensino da
Matemática, destacando-se o Método de Singapura, com centenas de pormenores
de ordem cient́ıfica e didática testados com sucesso em vários páıses. Para mais
informações sobre o Projeto Prof DA sugerem-se os artigos [3, 5, 6].

Tal como os autores referem em [3], das teorias edificadoras do curŕıculo de
Matemática de Singapura, destacam-se os prinćıpios da variabilidade
matemática e percetiva de Zoltán Dienes [4], o enfoque numa aprendizagem
conceptual, em detrimento de uma aprendizagem meramente procedimental,
de Richard Skemp [11], e a abordagem concreto-pictórico-abstrato (abordagem
CPA), que remonta aos trabalhos de Jerome Bruner [1, 2]. O curŕıculo de
Matemática de Singapura [8] defende uma aprendizagem ativa: “aprender
fazendo”. A partir da manipulação de objetos e recorrendo a representações
concretas e pictóricas, os alunos são orientados a descobrir conceitos
matemáticos abstratos.

Nas próximas secções, apresentamos, através de sequências de imagens, uma
proposta de exploração do conceito de fração no contexto do 2.º ano de
escolaridade.

1 O conceito de fração: primeiras explorações

As frações podem ser utilizadas em diferentes contextos, nomeadamente quando
representam parte de um todo (por exemplo, metade de uma laranja) ou, mesmo,
parte de um conjunto de elementos (por exemplo, metade das laranjas de uma
laranjeira). Por este motivo, as frações apresentam uma ı́ntima relação com a
operação divisão.

Os alunos deverão explorar o conceito de fração de modo a perceberem a
sua utilidade no dia a dia. Esta exploração, ancorada em situações concretas
do quotidiano, deve também ser cuidadosamente faseada. Em [9], os autores
defendem que, por terem múltiplas aplicações, contextos e sentidos, “há que
modelar de forma cuidadosa o conceito de fração, fasear e ordenar os nós
conceptuais ao longo dos anos e dosear o caráter abstrato/concreto dos exemplos
e atividades” (p. 41). Os autores sugerem, ainda, uma lista ordenada de tópicos
relativos ao conceito de fração a explorar ao longo do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino
Básico [9, 10].

Neste artigo, apresentamos uma proposta de sequência de exploração do conceito
de fração no 2.º ano de escolaridade, ano em que este conceito deve ser
introduzido de acordo com o atual programa em vigor [7]. Passamos à ilustração
desta sequência de aprendizagem.

A utilização de uma fração para indicar um certo número de partes iguais,
resultantes da divisão de um determinado todo (unidade), deve ser o primeiro
sentido a ser abordado. A interpretação de uma fração no sentido da relação
todo-partes assenta em duas informações essenciais:
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Carreiro, Correia, Patŕıcio, Santos & Teixeira 7

� Em quantas partes iguais é dividido o todo (denominador);

� Quantas dessas partes constituem a quantidade em causa (numerador).

O número de partes iguais em que o todo é dividido traduz a natureza da unidade
em que a fração é expressa: podem ser meios, terços, quartos, quintos, . . . ,
décimos, . . . Na medida em que é algo qualitativo, precisa de ser denominado
(meios, terços, . . . ). Dáı a palavra “denominador” – denomina uma natureza.
Por outro lado, ao estipularmos a quantidade de meios, terços, . . . , estamos
perante um júızo quantitativo. Dáı o “numerador” indicar quantas partes temos
[?]. Os papéis do numerador e do denominador devem ser explorados através
de frases simples como, por exemplo, a que se segue:

“3
4 são 3 de 4 partes iguais que formam o todo”.

A identificação do denominador (em quantas partes iguais está dividido o todo/a
unidade) precede, portanto, a identificação do numerador (quantas dessas partes
queremos considerar). Vejam-se as Figuras 1 e 2.

Figura 1: Um exemplo de concretização de uma fração como relação todo-partes.
Se cortarmos um bolo lêvedo em três partes iguais (3) e comermos duas dessas
partes (2), comemos dois terços do bolo: duas de três partes iguais que formam
o todo. O numerador é 2 e o denominador é 3. Escreve-se 2

3 .

2 O todo está dividido em partes iguais?

Uma fração representa um certo número de partes iguais de um todo. Esta deve
ser a primeira mensagem a passar. Neste sentido, é fundamental proporcionar
aos alunos situações de manipulação e de exploração concreta em que o desafio
consista em verificar se o todo está ou não dividido em partes iguais. Veja-se a
Figura 3.
Os alunos devem perceber, desde cedo, que a utilização de uma fração implica a
existência de um todo/unidade dividido em partes iguais. Quando o conceito de
fração é explorado com recurso a modelos geométricos, o modelo que representa
o todo deve estar dividido em partes geometricamente iguais. Este aspeto é
fundamental nas primeiras explorações.

Mais tarde, no decorrer do seu percurso escolar, os alunos perceberão que, na
verdade, as partes que formam o todo devem ser equivalentes (ter a mesma área),
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8 A introdução do conceito de fração em imagens

Figura 2: Notação de fração, com a identificação do denominador e do
numerador, mediante a análise de modelos geométricos.

Figura 3: Em que situações o todo está dividido em partes iguais?

podendo não ser geometricamente iguais. Contudo, atendendo à maturidade
necessária para relacionar os conceitos de área e de equivalência de figuras planas
com o conceito de fração, entendemos que as explorações a desenvolver no âmbito
do 2.◦ ano de escolaridade devem cingir-se a modelos geométricos divididos em
partes geometricamente iguais.

3 Identificação de uma fração: o todo e as partes

Sempre que o todo se encontra dividido em partes iguais, podemos aplicar o
conceito de fração. O recurso a modelos geométricos para representar o todo
dividido em partes geometricamente iguais é, portanto, fundamental para que
os alunos percebam a relação entre o todo e as suas partes. Neste contexto, as
crianças devem ser desafiadas a identificar a fração que representa cada parte
do todo (vejam-se as Figuras 4 a 6).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28
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Figura 4: Que fração representa cada parte do todo?

Figura 5: Diferentes modelos para representação das frações 1
3 e 1

4 .
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10 A introdução do conceito de fração em imagens

Figura 6: Diferentes modelos para representação da fração 1
5 .

A exploração do conceito de fração em que uma das partes iguais de um todo
é representada por uma fração merece um faseamento no contexto da abordagem
CPA: concreto (bolo lêvedo dividido em partes iguais), pictórico (modelos
geométricos retangulares e circulares) e abstrato (escrita da fração).

A diversificação de modelos geométricos é fundamental para o aluno compreender
o conceito de fração (vejam-se as Figuras 7 a 9).

Figura 7: Diferentes modelos para representação da fração 1
2 .

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28
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Figura 8: Diferentes modelos para representação das frações 1
3 e 1

5 .

Figura 9: Diferentes modelos para representação das frações 1
2 , 1

3 , 1
4 e 1

5 .
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12 A introdução do conceito de fração em imagens

Numa próxima etapa, os alunos podem ser desafiados a identificarem frações
quando existem várias partes do todo selecionadas/sombreadas (veja-se a Figura
10). Reciprocamente, pode-se pedir aos alunos para dividirem o todo num
determinado número de partes iguais e para sombrearem algumas dessas partes
de acordo com uma fração dada (a informação encontra-se, respetivamente, no
denominador e no numerador dessa fração).

Figura 10: “A macieira das frações”: nesta atividade, da autoria das Prof DA
Ana Simões e Paula Miguel, da EBI de Ginetes, os alunos procuram identificar
as frações que representam os modelos dispońıveis em cada maçã, existindo
várias partes do todo selecionadas/sombreadas.

Também é importante explorar situações em que os alunos se apercebam que
existem diferentes maneiras de dividir o todo em partes iguais e, a partir dáı,
selecionar as que interessam (veja-se a Figura 11).

Figura 11: Diferentes maneiras de dividir o todo em partes iguais.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28
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As frações decimais podem ser introduzidos como se sugere na Figura 12, com
recurso ao MAB.

Figura 12: Divisão do todo, respetivamente em 10, 100 e 1000 partes iguais,
com recurso ao MAB, com o intuito de se explorarem as frações 1

10 , 1
100 e 1

1000 .

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28



14 A introdução do conceito de fração em imagens

4 Completar o todo

Nesta fase inicial de aprendizagem, duas ideias adicionais devem ser tratadas: o
ato de completar o todo e as comparações simples [9]. Começamos por abordar
o primeiro tópico. As Figuras 13 a 17 ilustram o ato de completar o todo.

Figura 13: Exploração das partes necessárias para completar o todo, quando
este se encontra dividido num determinado número de partes iguais. Abordagem
concreta que operacionaliza a noção da divisão do todo em duas, três, quatro,
cinco e dez partes iguais.

Figura 14: A concretização deve estar sempre presente na abordagem às frações,
nomeadamente no 2.º ano de escolaridade. Apresenta-se o todo dividido em
partes iguais. Cada parte da piza representa, respetivamente, 1

2 ou 1
3 do todo.

A junção das partes iguais permite completar o todo.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28
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Figura 15: A junção de todas as partes iguais representa 4
4 , ou seja, o todo/a

unidade. Propõe-se também a utilização de material estruturado, como as barras
Cuisenaire, com vista a promover uma melhor compreensão do conceito de
fração, segundo múltiplas perspetivas. O registo pictórico efetuado no caderno
do aluno apela para a relação entre o todo e as suas partes.

Figura 16: À esquerda, identificamos a divisão do todo em três partes iguais.
Cada parte representa 1

3 do todo. Nesta situação, ao juntarem-se duas dessas

partes, obteve-se 2
3 que, juntamente com a restante parte, 1

3 , formam o todo. À
direita, apresenta-se exemplo semelhante, com a diferença de o todo se encontrar
dividido em cinco partes iguais, tendo-se que 1

5 e 4
5 formam o todo.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28



16 A introdução do conceito de fração em imagens

Figura 17: Registo pictórico efetuado no quadro.

5 Comparar frações com o mesmo denominador

A comparação de frações com o mesmo denominador deverá ser explorada com
recurso a situações que apelem à sua concretização. Este tipo de comparação
diz respeito a naturezas idênticas. O que é maior 3

5 ou 1
5? Estando ambas as

frações expressas na mesma natureza (quintos), evidentemente que três é maior
do que um, pelo que 3

5 > 1
5 . Vejam-se as Figuras 18 e 19.

Figura 18: A cada fração corresponde a representação de uma piza que
se encontra dividida em tantas partes iguais quanto o valor indicado pelo
denominador. O modelo de piza de cada fração apresenta, em fotografia, o
número de fatias ou partes correspondente ao valor indicado pelo numerador.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28
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Figura 19: Deverá ser privilegiada uma abordagem diversificada na comparação
de frações, recorrendo-se a diferentes modelos de representação. No exemplo,
apresenta-se um modelo geométrico de área retangular para facilitar a
compreensão da comparação de frações com o mesmo denominador.

6 Comparar frações com o mesmo numerador

Na comparação de frações, quando a natureza é distinta (ou seja, quando os
denominadores são diferentes), essa comparação pode parecer paradoxal a uma
criança, uma vez que, por exemplo, 5 é maior do que 3, mas 1

5 é menor do que
1
3 . Com uma situação concreta, o conceito pode ser clarificado: “Temos dois
bolos lêvedos iguais, um para ser dividido igualmente por três amigos e o outro
para ser dividido igualmente por cinco amigos. Em qual dos grupos se come
mais, no primeiro ou no segundo?” Para captar a atenção dos alunos para uma
determinada tarefa matemática deve-se procurar uma ligação emocional com o
tema a explorar [12]. Vejam-se as Figuras 20 e 21.

Figura 20: Nesta atividade, o professor distribuiu várias pizas/todos iguais,
concretamente uma piza dividida em três partes iguais, outra em quatro partes
iguais e ainda outra em cinco partes iguais. Retirou-se uma porção de cada piza
e pediu-se a três alunos que sobrepusessem a sua parte às restantes e, assim,
constatassem se a sua porção era maior, menor ou igual às dos colegas.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28



18 A introdução do conceito de fração em imagens

Figura 21: Chamam-se frações unitárias às frações de numerador 1. No contexto
do 2.º ano de escolaridade, recomenda-se a utilização apenas de frações unitárias
na comparação de frações com o mesmo numerador. Apresentam-se alguns
registos no quadro.

7 O conceito de fração na reta numérica

O conceito de fração na reta numérica apresenta, em termos cognitivos, um grau
de dificuldade acrescido para alunos do 2.º ano de escolaridade. Mesmo assim,
algumas explorações elementares, alicerçadas em experiências concretas, podem
ser implementadas com relativo sucesso neste ano de escolaridade e ter a sua
continuidade nos anos seguintes. Vejam-se as Figuras 22 a 32.

Figura 22: Nesta atividade, “Saltitanto na reta”, cada aluno retira de um saco
um cartão identificativo de uma fração e coloca-se na reta na posição correta.
No exemplo que se apresenta, o segmento de reta entre 0 e 1 está dividido em
quatro partes iguais e quatro alunos recebem cartões com as frações 1

4 , 2
4 , 3

4 e
4
4 (= 1).
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Figura 23: Outro exemplo da atividade “Saltitanto na reta”: o segmento de
reta entre 0 e 1 está dividido em cinco partes iguais e cinco alunos recebem
cartões com as frações 1

5 , 2
5 , 3

5 , 4
5 e 5

5 (= 1). Na sua vez, cada aluno retira de
um saco um cartão identificativo de uma dessas frações e coloca-se na reta na
posição correta. Em alternativa, os alunos podem literalmente dar saltos na
reta marcada no chão. Por exemplo, o aluno que tirar o cartão com a fração 3

5
posiciona-se no 0 e dá três saltos em frente dizendo em voz alta 1

5 , 2
5 , 3

5 !

Figura 24: Exploração pictórica da atividade “Saltitanto na reta”. O professor
pode apresentar uma fração e pedir a posição correspondente no segmento de
reta entre 0 e 1 ou vice-versa.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28



20 A introdução do conceito de fração em imagens

Figura 25: Nestes registos, o segmento de reta entre 0 e 1 está dividido em cinco
e em dez partes iguais, sendo que o professor indica um determinado ponto nesse
segmento e o aluno deve identificar a fração correspondente, marcando-a na reta.

Figura 26: Associação entre o todo (unidade), em modelo circular e na reta. Do
todo à metade. Neste caso concreto, tanto a piza como a reta foram divididas
em duas partes iguais.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28
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Figura 27: Associação entre o todo (unidade), em modelo circular, em modelo
retangular e na reta. Do todo à terça parte. Tanto a piza como a reta foram
divididas em três partes iguais.

Figura 28: Associação entre o todo (unidade), em modelo circular e na reta.
Do todo à quarta parte. Tanto a piza como a reta foram divididas em quatro
partes iguais.

Figura 29: Associação entre o todo (unidade), em modelo circular e na reta. Do
todo à quinta parte. Tanto a piza como a reta foram divididas em cinco partes
iguais.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28



22 A introdução do conceito de fração em imagens

Figura 30: Associação entre o todo (unidade), em modelo circular e na reta. Do
todo à décima parte. Tanto a piza como a reta foram divididas em dez partes
iguais.

Figura 31: Neste registo, foi usada uma fotografia de um bolo que foi dividido em
cinco partes iguais. Ao longo da atividade, o professor deve fomentar a prática
da oralidade e a fundamentação das escolhas dos alunos, questionando-os acerca
de aspetos importantes relacionados com a tarefa. No exemplo concreto, quem
comeu mais bolo? A Yara que comeu 1

5 , a Luana que comeu 2
5 ou o Vı́tor

que comeu 2
5 do bolo? Em seguida, procede-se à divisão do segmento de reta

entre 0 e 1 em cinco partes iguais, de modo a reproduzir esquematicamente a
situação explorada. Foi analisada a quantidade de bolo consumido até se chegar
à totalidade do bolo ( 1

5 , 3
5 e 5

5 ).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28
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Figura 32: Atividade em que se pretende estabelecer relações de grandeza entre
frações na reta numérica. À esquerda, partindo de um modelo circular, uma piza
(já do conhecimento do aluno), estabeleceu-se um paralelismo com a comparação
das frações 1

2 e 1
5 na reta numérica. À direita, partindo de um modelo retangular

estabeleceu-se um paralelismo com a comparação das frações 1
3 e 1

5 na reta.

8 Fração de conjunto

Na exploração das frações de conjunto, o todo deixa de ser cont́ınuo e passa a
ser discreto, ou seja, passa a ser um conjunto composto por vários elementos.
As frações de conjunto permitem aprofundar a relação entre o conceito de fração
e a operação divisão. Na caminhada desenvolvida no 1.º Ciclo, o denominador
das frações trabalhadas deve ser um divisor do número total de elementos que
formam o todo. Por outras palavras, as divisões correspondentes têm resto zero.
Vejam-se as Figuras 33 a 41.

Figura 33: É importante começar por apresentar situações em que o
denominador das frações coincida com o número total de elementos que formam
o todo.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 5–28



24 A introdução do conceito de fração em imagens

Figura 34: Exploração de frações de conjunto com base nas cores dos ćırculos
que formam o todo. O denominador das frações coincide com o número total
de elementos (10).

Figura 35: A tarefa “A lagarta das frações” é baseada na dinâmica “Cartão
de identificação das frações”, da autoria de Regina Silva, Prof DA da EBS da
Graciosa, e de Marta Costa, Prof DA da EBS Mouzinho da Silveira. Esta
tarefa foi desenvolvida em contexto de sala de aula, em turmas do 2.º ano de
escolaridade, como rotina de trabalho com o objetivo de promover a consolidação
das frações de conjunto. Esta representação de fração a partir de um contexto
discreto, que corresponde a um conjunto finito de elementos, poderá apresentar
um maior grau de complexidade para o aluno na identificação do todo e das
partes. O cartão da esquerda apresenta-se como uma versão simplificada do
cartão da direita. Foi pedido aos alunos para constrúırem a lagarta com
plasticina e, posteriormente, para a desenharem num dos cartões e preencherem
os dados desse cartão.
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Figura 36: A tarefa “Saborear frações”, tal como a tarefa anterior, foi também
desenvolvida em contexto de sala de aula como rotina de trabalho e com a
mesma finalidade.

Figura 37: Sugestão de imagem para exploração, da autoria de Eduarda Correia.
Podemos constatar que, dos cinco cavalos, apenas dois deles se encontram a
pastar, ou seja, 2

5 dos cavalos. Por conseguinte, 3
5 não se encontram a pastar.

Outras possibilidades de exploração poderão surgir como, por exemplo, um
cavalo encontra-se a beber água ( 1

5 ) e quatro não ( 4
5 ).
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Figura 38: Neste exemplo, o denominador das frações (3) já não coincide com
o número total de elementos que formam o todo (6). Contudo, os números não
foram escolhidos ao acaso, pois 3 é divisor de 6 ou, por outras palavras, 6 é
múltiplo de 3. O conjunto apresentado é formado por 6 figuras geométricas,
existindo 3 subconjuntos com o mesmo número de elementos. No registo
apresentam-se as frações associadas a cada um desses subconjuntos, a par com
o que cada uma delas representa.

Figura 39: Exploração concreta, seguindo a abordagem CPA. Um conjunto de
12 laranjas é dividido em 4 subconjuntos de 3 laranjas cada. Ao destacar um
subconjunto, associa-se a fração 1

4 , concluindo-se que 1
4 de 12 laranjas são 3

laranjas.
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Figura 40: Exploração concreta a partir de um conjunto de frutas, com vista à
descoberta da fração que representa o subconjunto das bananas, concluindo-se
que 1

3 de 12 frutas são 4 frutas, e da fração que representa o subconjunto das
maçãs, concluindo-se que 2

3 de 12 frutas são 8 frutas.

Figura 41: Exploração com as barras Cuisenaire. A barra laranja representa o
todo (10 unidades), logo cada barra amarela representa metade dessa quantidade
(5 unidades), pelo que 1

2 de 10 é igual a 5.
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Os temas das secções 7 e 8 podem ser introduzidos no 2.º ano de escolaridade,
mas carecem de consolidação nos anos seguintes.
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[4] Dienes, Z. Building up Mathematics, London: Hutchison Educational
Limited, 1971.

[5] Furtado, A. R., Duarte, J., Medeiros, M. P., Faria, Z., Silva, L., Fonseca, M.
H., Sousa, P., Teixeira, R. C. “Recursos didáticos promotores do sentido de
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Resumo: Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentam-se
regularmente alguns problemas de matemática de livros escolares portugueses do
passado.

Palavras-chave: manuais de matemática antigos, problemas de matemática
elementar.

Preâmbulo

Os problemas escolares utilizados no ensino da Matemática, em particular no
ensino elementar, têm sofrido algumas alterações ao longo dos tempos. Muitas
vezes a diferença não está nos conteúdos – pois as matérias básicas como a
aritmética e a geometria, de grosso modo, mantém-se as mesmas – mas sim na
forma e no contexto com que estes problemas são apresentados.

Nesta secção do Jornal das Primeiras Matemáticas apresentaremos regularmente
alguns problemas de matemática que foram publicados em livros escolares
portugueses do passado. Contaremos com a colaboração dos nossos leitores, que
poderão fazer-nos chegar cópias de problemas antigos que considerem
interessantes através do e-mail hbmpinto1981@gmail.com.
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Exerćıcios de Geometria e Aritmética de Palma
Fernandes

Como prometido no número anterior, voltamos ao livro de exerćıcios para o
segundo ano dos Liceus escrito por António do Nascimento Palma Fernandes
(Figura 1). Relembramos que o livro está dividido em duas partes: a Geometria
que apresentámos no último Jornal das Primeiras Matemáticas e a Aritmética
que abordaremos agora.

Figura 1: Capa e contracapa de [1].

O autor fornece na primeira página desta parte o programa da Aritmética
abordada (Figura 2). Merecem destaque alguns tópicos que não são abordados
atualmente em contexto escolar como, por exemplo, a “prova dos nove das
operações” e a “regra de três composta”. Note-se ainda que nesta parte o
autor apresenta muitos problemas em contexto “real”, a maioria deles aplicados
ao comércio, à agricultura e a problemas envolvendo dinheiro e juros (que
hoje designaŕıamos como literacia financeira. . . ). Nas páginas que se seguem
apresentamos o Programa, o Caṕıtulo i: Múltiplos e divisores de um número.
Divisibilidade. (Figura 3-10), o Caṕıtulo viii: Regra de três simples.
Percentagens. Regra de companhia. (Figura 11-16) e Caṕıtulo ix: Regra de
três composta. Juros. (Figura 16-18) que tratam os assuntos referidos acima.
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Figura 2: Programa.
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Figura 3: Caṕıtulo i; primeira página.
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Figura 4: Caṕıtulo i; segunda e terceira páginas.

Figura 5: Caṕıtulo i; quarta e quinta páginas.
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34 problemas dos nossos avós (10)

Figura 6: Caṕıtulo i; sexta e sétima páginas.

Figura 7: Caṕıtulo i; oitava e nona páginas.
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Figura 8: Caṕıtulo i; décima e décima primeira páginas.

Figura 9: Caṕıtulo i; décima segunda e décima terceira páginas.
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Figura 10: Caṕıtulo i; décima quarta página.
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Figura 11: Caṕıtulo viii; primeira e segunda páginas.

Figura 12: Caṕıtulo viii; terceira e quarta páginas.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 12, pp. 29–41
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Figura 13: Caṕıtulo viii; quinta e sexta páginas.

Figura 14: Caṕıtulo viii; sétima e oitava páginas.
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Figura 15: Caṕıtulo viii; nona e décima páginas.

Figura 16: Caṕıtulo viii; décima primeira página e Caṕıtulo ix; primeira página.
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Figura 17: Caṕıtulo ix; segunda e terceira páginas.

Figura 18: Caṕıtulo ix; quarta e quinta páginas.
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Figura 19: Caṕıtulo ix; sexta e sétima páginas.

Agradecimento

Este trabalho foi financiado pelo CIDMA-Centro de Investigação e
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Resumo: Reconhecer as propriedades das operações aritméticas é uma das
metas referidas no programa de Matemática do Ensino Básico. Apresentamos
exemplos de problemas verbais, atravéz dos quais os alunos chegam à
generalização de algumas dessas propriedades. Nos ńıveis de ensino mais
elementares, provar a falsidade de uma determinada propriedade,
nomeadamente através de contraexemplos, é mais acesśıvel do que provar a
sua veracidade. Aproveitando a temática das propriedades das operações,
apresentamos exemplos de conjeturas que podem ser testadas pelos alunos e
que se revelam, algumas delas, falsas.

Palavras-chave: Propriedades das operações aritméticas, ensino básico.

1 Introdução

No ensino da matemática somos muitas vezes confrontados com situações em
que os alunos tendem a generalizar/aplicar determinadas propriedades que são
apenas válidas em contextos espećıficos. O uso de contraexemplos é uma forma
eficaz de as pôr em causa.

Explorar regularidades, formular e investigar conjeturas e, numa fase mais
avançada a sua demonstração, são objetivos gerais do ensino da Matemática.
Mesmo as crianças mais novas não podem aprender Matemática com
compreensão sem se envolverem na atividade de justificar. Dependendo do
ńıvel de ensino, nem sempre é adequada uma demonstração que valide uma
propriedade. Por exemplo, em [1] são propostas atividades que levam os
alunos a conjeturar resultados através de casos particulares, mas cuja
demonstração é efetuada nos Ensinos Secundário e Superior, refere-se ainda
que a atividade de descoberta, baseada em casos particulares, de regularidades
que se vêm a revelar como resultados gerais é uma etapa que deve ser
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considerada de forma adequada ao ńıvel de ensino. Consideramos que também
é importante, nas várias fases do ensino da Matemática, proporcionar
atividades aos alunos que os levem a refutar conjeturas.

Nos ńıveis de ensino mais elementares, provar a falsidade de uma determinada
propriedade, nomeadamente através de contraexemplos, é mais acesśıvel do que
provar a sua veracidade. O nosso propósito é apresentar exemplos de conjeturas,
que podem ser testadas pelos alunos e que se revelem, algumas delas, falsas.

As situações, aqui expostas, envolvem a discussão de contraexemplos
matemáticos restritos às propriedades de algumas operações, podendo
enquadrar-se no domı́nio Álgebra do 5.º ano, visando, nomeadamente, as
seguintes metas referidas no programa de Matemática do Ensino Básico [3]:

1. Conhecer as prioridades convencionadas das operações de adição,
subtração, multiplicação e divisão e utilizar corretamente os parênteses.

2. Reconhecer as propriedades associativa e comutativa da adição e da
multiplicação e as propriedades distributivas da multiplicação relativamente à
adição e à subtração e representá-las algebricamente.

10. Simplificar e calcular o valor de expressões numéricas envolvendo as
quatro operações aritméticas e a utilização de parênteses.

11. Traduzir em linguagem simbólica enunciados matemáticos expressos em
linguagem natural e viceversa, sabendo que o sinal de multiplicação pode ser
omitido entre números e letras e entre letras, e que pode também utilizar-se, em
todos os casos, um ponto no lugar deste sinal.

Ponte, Branco e Matos, em [2] referem que as propriedades das operações
aritméticas devem ser reconhecidas em casos particulares e, progressivamente,
generalizadas e que a identificação destas propriedades e a sua generalização,
desde os primeiros anos de escolaridade, constituem uma base importante para
o pensamento algébrico. Referem ainda que, o estabelecimento de relações,
associadas às propriedades das operações, e a sua expressão, primeiro em
linguagem natural e depois, progressivamente, em linguagem simbólica, é um
dos aspetos do pensamento algébrico.

Após o reconhecimento destas propriedades, uma vez que alguns alunos têm
tendência a, apressadamente, generalizar, poder-se-á questioná-los acerca da
existência ou não dessas propriedades em contextos diferentes. É de esperar
que alguns alunos afirmem a existência dessas propriedades, surgindo
diferentes conjeturas. Cabe ao professor pedir a justificação para tais
afirmações. Inevitavelmente, os alunos irão recorrer a exemplos concretos,
surgindo contraexemplos que podem mostrar a falsidade de uma generalização
por meio de uma única exceção.

2 Associatividade

Uma das propriedades referidas nas metas curriculares é a propriedade
associativa da multiplicação.
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Antes da generalização da propriedade, o professor poderá apresentar um
problema verbal aos alunos, levantando questões que levem à resolução do
problema de duas formas diferentes e assim reconhecerem a propriedade
associativa da multiplicação num caso particular.

Exemplo 1: Temos duas caixas, cada uma tem quatro sacos e cada saco tem
três laranjas.

Quantas laranjas há no total nas duas caixas?

Numa primeira fase o professor poderá começar por promover uma discussão,
onde os alunos irão expressar as suas ideias, acerca do exemplo . Tal discussão
deverá ser orientada de modo que surjam algumas questões, nomeadamente:

1. Quantos sacos existem nas duas caixas?

2. Quantas laranjas existem no total?

Dadas as respostas, será solicitada a representação simbólica dos cálculos
efetuados, 2 × 4 = 8 e 8 × 3 = 24, numa só expressão que indique o racioćınio
efetuado, alertando-se para a necessidade do uso dos parênteses:

(2× 4)× 3 = 8× 3 = 24.

Seguidamente o professor apresenta a expressão 2 × (4 × 3), solicitando a sua
tradução em linguagem natural, no contexto do problema, levando os alunos a
concluir que podem, também, resolver o problema começando por calcular
quantas laranjas existem em cada caixa, 4 × 3 = 12, e posteriormente,
determinar o número total de laranjas existentes nas duas caixas: 2× 12 = 24,
concluindo que há um total de 24 laranjas.

Com o intuito de generalizar a propriedade associativa da multiplicação,
poder-se-á questionar os alunos:
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Se o número de caixas, de sacos e de laranjas forem diferentes dos do exemplo
dado, podemos utilizar os mesmos dois métodos para resolver esse problema?
E se a natureza dos objetos for outra?

A resposta à primeira questão levá-los-á a concluir que independentemente do
número de caixas a, do número de sacos b e do número de laranjas c, o cálculo
do número total de laranjas, pode ser efetuado de duas formas diferentes:

1.ª começando pelo cálculo do número total de sacos existentes nas caixas e
de seguida o número total de laranjas existentes nos sacos, simbolicamente
(a× b)× c;

2.ª começando por calcular o número total de laranjas em cada caixa e de
seguida o número total de laranjas existentes nas caixas, simbolicamente
a× (b× c).

As respostas às questões permitem que os alunos reconheçam a propriedade
associativa da multiplicação: (a × b) × c = a × (b × c), quaisquer que sejam os
números representados por a, b e c.

3 Distributividade

Distributividade é uma propriedade que envolve duas operações binárias
definidas num dado conjunto C.

Diz-se que a operação ∗ é distributiva, à esquerda, em relação à operação • se
se verifica a seguinte igualdade:

a ∗ (b • c) = (a ∗ b) • (a ∗ b),
para quaisquer a, b e c pertencentes ao conjunto C.

Diz-se que a operação ∗ é distributiva, à direita, em relação à operação • se se
verifica a seguinte igualdade:

(b • c) ∗ a = (b ∗ a) • (c ∗ a),

para quaisquer a, b e c pertencentes ao conjunto C.

3.1 Distributividade da multiplicação em relação à adição

No exemplo seguinte apresentamos uma problema verbal que poderá ilustrar a
propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Colocamos uma
situação em que os objetos a adicionar têm denominação diferente, pelo que há
que encontrar uma denominação comum para ambos os objetos. Neste caso,
sendo maçãs e laranjas, a denominação comum poderá ser peças de fruta.

Exemplo 2: Temos dois cestos cada um com três laranjas e quatro maçãs.

Quantas peças de fruta existem no total dos dois cestos?
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À semelhança do exemplo anterior, propõe-se que se explore os dois processos
posśıveis para a resolução do problema, tendo em vista o reconhecimento da
propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.

O cálculo pode ser efetuado começando por determinar o número de peças de
fruta existentes em cada cesto.

Tendo-se 3 laranjas (peças de fruta) e 4 maçãs (peças de fruta) em cada cesto
temos 7 peças de fruta em cada cesto.

Uma vez que existem 2 cestos e 2× 7 = 14, conclui-se que existem 14 peças de
fruta no total dos dois cestos.

A expressão 2 × (3 + 4) = 2 × 7 = 14 é a representação simbólica que indica o
processo utilizado.

Em alternativa, poder-se-á calcular, separadamente, o número total de laranjas
e o número total de maçãs existentes nos dois cestos, obtendo-se,

2× 3 laranjas = 6 laranjas e 2× 4 maçãs = 8 maçãs.

Assim, há um total de

6 peças de fruta +8 peças de fruta = 14 peças de fruta, nos dois cestos.

A expressão (2 × 3) + (2 × 4) = 6 + 8 = 14 é a representação simbólica do
processo utilizado.

Concluindo-se que

2× (3 + 4) = (2× 3) + (2× 4).

Dever-se-á realçar que se utilizou parênteses para expressar o processo
utilizado, aproveitando para abordar a prioridade convencionada da
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multiplicação em relação à adição, pelo que a igualdade anterior poderá ser
escrita

2× (3 + 4) = 2× 3 + 2× 4.

A partir deste exemplo, os alunos irão generalizar esta propriedade,
assimilando que independentemente das quantidades e da natureza dos
objetos, os dois processos são sempre válidos, pelo que:

a×(b+c) = a×b+a×c, quaisquer que sejam os números representados por a, b e
c, sendo esta a tradução algébrica da propriedade distributiva da multiplicação,
à esquerda, em relação à adição.

Nesta ocasião, poderá reforçar-se a simplicação da escrita simbólica omitindo o
sinal da multiplicação, ou colocando um ponto, entre números e letras e entre
letras,

a(b + c) = ab + ac, quaisquer que sejam os números representados por a, b e c.

Uma vez que a multiplicação é comutativa também se verifica a distributividade
da multiplicação, à direita, em relação à adição:

(b + c)a = ba + ca, quaisquer que sejam os números representados por a, b e c.

De seguida, o professor poderá lançar aos alunos o desafio:

Sempre que temos uma expressão com parênteses a separar duas operações
podemos distribuir?

Isto é, verifica-se

a ∗ (b • c) = (a ∗ b) • (a ∗ b),
onde ∗ e • representam operações binárias e a, b e c representam números?

3.2 Distributividade da divisão em relação à adição

Duma discussão com os alunos, poderão surgir diferentes conjeturas:

Conjetura 1: A divisão é distributiva, à direita, em relação à adição.

Vamos averiguar se a igualdade (b+c)÷a = b÷a+c÷a é válida para quaisquer
números representados por a, b e c e a 6= 0.

Exemplo 3: Distribuimos, igualmente, 60 laranjas e 12 maçãs por 6 meninos.
Com quantas peças de fruta ficou cada menino?
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Propõe-se que se explore os dois processos posśıveis para a resolução do
problema, tendo em vista testar a primeira conjetura.

Uma das formas, pode ser começar por calcular o número total de peças de fruta
e, seguidamente, distribúı-las pelos 6 meninos, concluindo-se que cada menino
ficou com 12 peças de fruta, simbolicamente:

(60 + 12)÷ 6 = 72÷ 6 = 12.

Em alternativa, pode-se distribuir as laranjas pelos 6 meninos, distribuir as
maçãs pelos 6 meninos e , finalmente, calcular o total de peças de frutas com
que cada menino ficou, simbolicamente:

(60÷ 6) + (12÷ 6) = 10 + 2 = 12.

Concluindo-se que

(60 + 12)÷ 6 = (60÷ 6) + (12÷ 6).

Dever-se-á realçar que se utilizou parênteses para expressar o processo utilizado,
aproveitando para abordar a prioridade convencionada da divisão em relação à
adição, pelo que a igualdade anterior poderá ser escrita

(60 + 12)÷ 6 = 60÷ 6 + 12÷ 6.

A partir do exemplo, procurar-se-á que os alunos generalizem esta
propriedade, assimilando que independentemente das quantidades e da
natureza dos objetos, os dois processos são sempre válidos, pelo que:

(b + c) ÷ a = b ÷ a + c ÷ a, para quaisquer números representados por a, b c,
com a 6= 0, expressão esta que traduz algebricamente a propriedade
distributiva da divisão, à direita, em relação à adição.

Assim, a conjetura 1 é válida.

Conjetura 2: A divisão é distributiva, à esquerda, em relação à adição.

Vamos averiguar se a igualdade a÷(b+c) = a÷b+a÷c é válida para quaisquer
números representados por a, b e c, desde que b + c 6= 0, b 6= 0 e c 6= 0.

Relativamente à segunda conjetura, pode-se apresentar o seguinte exemplo:

Exemplo 4: Temos 12 laranjas para distribuir, igualmente, por 4 meninos e 2
meninas. Com quantas laranjas ficou cada criança?
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Para a sua resolução, naturalmente, os alunos irão calcular o número total de
crianças e, posteriormente, distribuir as 12 laranjas pelas 6 crianças. A tradução
em linguagem simbólica do raciocinio utilizado é:

12÷ (4 + 2) = 12÷ 6 = 2.

Nesta altura, o professor poderá questionar se é válido aplicar a propriedade
distributiva, isto é:

12÷ (4 + 2) = (12÷ 4) + (12÷ 2) ?

Efetuando-se os cálculos, obtém-se 2 6= 9, concluindo-se que

12÷ (4 + 2) 6= 12÷ 4 + 12÷ 2.

O professor deverá, então, promover uma pequena discussão levando os alunos
a concluir que um único contraexemplo é suficiente para refutar uma afirmação
geral e consequentemente que a conjetura 2 é falsa.

Este facto pode ser reforçado solicitando aos alunos que indiquem, no exemplo
concreto, o significado da expressão, (12 ÷ 4) + (12 ÷ 2) levando-os a concluir
que, no contexto do problema, seria distribuir as 12 laranjas pelos 4 meninos e
de seguida distribuir novamente as mesmas 12 laranjas pelas 2 meninas, o que
não faz sentido.

3.3 Distributividade da adição em relação à multiplicação

Conjetura 3: A adição é distributiva, à esquerda, em relação à multiplicação.

Vamos averiguar se a igualdade a + (b × c) = (a + b) × (a + c) é válida para
quaisquer números representados por a, b e c.

Se, por exemplo, considerarmos a = 0, 3 e b = 0, 5 e c = 0, 2, obtemos o mesmo
valor em ambos os membros:

0, 3 + (0, 5× 0, 2) = 0, 3 + 0, 1 = 0, 4

(0, 3 + 0, 5)× (0, 3 + 0, 2) = 0, 8× 0, 5 = 0, 4

Questão: Podemos afirmar que a adição é distributiva, à esquerda, em relação
à multiplicação?

Promovida uma discussão à volta dos comentários dos alunos, o professor
poderá solicitar outros exemplos, surgindo, naturalmente, um exemplo que irá
refutar a conjetura.
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Por exemplo, considerando a = 2, b = 3 e c = 4 pretendemos averiguar se
2 + (3× 4) = (2 + 3)× (2 + 4).

Do primeiro membro da igualdade temos 2 + (3× 4) = 2 + 12 = 14.

Quanto ao segundo membro (2 + 3)× (2 + 4) = 5× 6 = 30.

Estes resultados permitem reforçar que, o facto de uma propriedade se verificar
para determinados casos particulares não é suficiente para a sua generalização,
enquanto que, um exemplo que não a verifique (contraexemplo) é suficiente
para afirmar que a propriedade não é válida. Consequentemente a conjetura 3
é refutada.

Uma questão que poderá surgir é: Para que valores de a, b e c se verifica
a + (b× c) = (a + b)× (a + c) ?

A partir de vários exemplos, dados pelo professor, poderá surgir uma nova
conjetura:

Conjetura 4: a+ (b× c) = (a+ b)× (a+ c) sempre que a+ b+ c = 1 ou a = 0.

Como se refere em [1], as conjeturas formuladas mas não demonstradas têm
um interesse limitado, devendo os alunos ser alertados para o facto de que a
partir de casos particulares, mesmo que muito numerosos, não devem ficar
convencidos da veracidade de uma afirmação matemática, sendo sempre
necessária uma demonstração. Dependendo do ńıvel de ensino, é posśıvel os
alunos demonstrarem a veracidade da conjetura anterior.

Uma outra questão a colocar é: E se na conjetura 3 retirarmos os parênteses e
atendermos às prioridades das operações, esta conjetura será válida? Isto é

Conjetura 5: a+ b× c = a+ b× a+ c,, para quaisquer números representados
por a, b e c.

Se considerarmos a = 2 e b = 1, 5 e c = 6, otemos o mesmo valor em ambos os
membros:

2 + 1, 5× 6 = 2 + 9 = 11

2 + 1, 5× 2 + 6 = 2 + 3 + 6 = 11

Questão: Perante este resultado podemos considerar válida a conjetura?

De seguida, o professor poderá solicitar outros exemplos, surgindo,
naturalmente, um que irá refutar a conjetura, concluindo-se que a conjetura 5
é falsa.
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Uma questão que poderá surgir é: Para que valores de a, b e c se verifica
a + b× c = a + b× a + c?

Neste caso a resposta não é tão evidente a partir de vários exemplos, mesmo
quando dados pelo professor.

Recorrendo ao cálculo algébrico, obtém-se a propriedade

a + b× c = a + b× a + c sempre que b = c
c−a , c 6= a,

que poderá ser demonstrada, pelos alunos, dependendo do seu ńıvel de ensino.

Referências

[1] Garrão, A.P., Dias, M. R. “Um Problema de Matemática (em vários ńıveis
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Introdução

O programa GeCla, cujo nome corresponde a uma abreviatura de Gerador
e Classificador, é uma ferramenta útil no ensino da Simetria, permitindo
também uma utilização lúdica, através da realização de competições entre alunos
de diferentes graus de ensino [2]. Este programa centra-se no estudo matemático
de simetrias de figuras planas, mais precisamente, padrões, frisos e rosáceas.

Para alunos mais novos, por exemplo do 1.º ciclo, o Atractor [1] concebeu uma
outra versão do GeCla, o GeClaMini, que, como o nome indica, é dirigido a
crianças. No GeClaMini, tanto o aspecto gráfico como as imagens que servem
de motivo e o tipo de simetria (mais simples) existente tornam esta versão
adequada aos mais novos.

O GeCla pode ser importado gratuitamente de [4] e a instalação do GeClaMini
é feita em simultâneo com a do GeCla. Criados pela Associação Atractor1, o
GeCla e o GeClaMini estão dispońıveis para dois sistemas operativos – Windows
e Mac – e uma versão para tablet (Android e IOs) está a ser ultimada, devendo
ser disponibilizada ainda no decurso do presente ano lectivo.

1A Associação Atractor é uma Associação sem fins lucrativos cujo objectivo principal é
atrair o público para a Matemática. O GeCla e o GeClaMini foram realizados no Atractor no
âmbito de uma Bolsa atribúıda pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
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Figura 1: Página de entrada do GeClaMini.

Neste artigo será feita uma descrição detalhada e ilustrada das ferramentas
disponibilizadas no programa, mas ela é precedida por algumas noções sobre
simetria.

1 Simetrias no plano

Por simetria de uma figura entendemos uma transformação que conserva
distâncias – diz-se uma isometria – e que envia a figura exactamente sobre si
própria: não deve ser posśıvel distinguir a imagem inicial da final. Por exemplo,
a imagem a seguir apresentada tem uma simetria de rotação de 90◦ em torno
do centro:

Mas não tem simetria de rotação de 45◦:
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O GeClaMini contempla três tipos de simetrias: rotação, reflexão e translação.
Será que esgotámos o rol de todas as isometrias no plano? Na realidade, há
um quarto tipo de isometria – a reflexão deslizante –, contudo no GeClaMini
optamos por tratar exemplos onde não seja essencial tê-las em conta. Tal
“limitação” é intencional e prende-se com a necessidade de não usar exemplos
demasiado complexos para crianças. Querendo explorar imagens com este tipo
de simetria, deve-se utilizar o programa GeCla.

Regressando aos tipos de simetria em estudo, vimos anteriormente um exemplo
de uma simetria de rotação. Na realidade, a dita rosácea apresenta quatro
simetrias de rotação (resultantes da anteriormente exibida) e também quatro
simetrias de reflexão:

E quanto a simetrias de translação? O filme seguinte mostra um exemplo de
uma simetria de translação:

Algo que poderá surpreender é o facto de, na imensa variedade de padrões e
frisos, só existir um número relativamente pequeno de “esquemas” de simetria
(grupos de simetria): 7 para os frisos e 17 para os padrões! Contrariamente ao
que sucede com os frisos e padrões, há uma infinidade de rosáceas, todas com
tipos de simetria diferentes. As que têm simetrias de reflexão dizem-se diedrais
e as outras ćıclicas. A rosácea apresentada anteriormente é diedral e a do filme
seguinte é ćıclica:
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1.1 Alguns detalhes

1.1.1 Sobre isometrias

Figura 2: Composição de translações.

Na Figura 2, aplicando a translação t1 à imagem 1, obtemos a imagem 2 e,
aplicando de seguida a translação t2, obtemos a imagem 3. Aplicar t1 seguida
de t2 dá ainda uma translação, que representamos na figura por t3.

Figura 3: Composição de rotações (mesmo centro).

Da mesma forma, aplicando a rotação r1 à imagem 1, obtemos a imagem 2 e,
aplicando de seguida a rotação r2 (que tem o mesmo centro de r1), obtemos a
imagem 3. Aplicar r1 seguida de r2 dá ainda uma rotação (com o mesmo centro
de r1 e r2), que representamos por r3 (Figura 3).
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Analogamente, na Figura 4, aplicando à imagem 1, a rotação r1 seguida da
rotação r2 (com outro centro de rotação), obtemos a imagem 3. Neste cenário,
aplicar r1 seguida de r2 dá ainda uma rotação, designada na figura por r3:

Figura 4: Composição de rotações (centros diferentes).

No entanto, ao aplicarmos uma rotação seguida de outra, nem sempre temos
uma rotação! Com efeito, na Figura 5, se rodarmos 65◦ para a esquerda e depois
65◦ para a direita, no final, obtemos uma translação.

Figura 5: Translação resultante de uma composição de rotações.
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E se aplicarmos uma rotação seguida de uma translação? A Figura 6 retrata
um caso em que tal ocorre, obtendo-se no final uma rotação r3.

Figura 6: Rotação seguida de translação.

E o que acontece se aplicarmos uma reflexão seguida de outra? Há dois casos a
considerar: 1) ou as rectas se intersectam; ou 2) as rectas são paralelas.

Caso 1: aplicando à imagem 1, a reflexão rf1 seguida da reflexão rf2, obtemos
a imagem 3. Neste caso, aplicar rf1 seguida de rf2 é uma rotação, designada
na Figura 7 por r3.

Figura 7: Composição de reflexões (eixos concorrentes).

Caso 2: aplicando à imagem 1, a reflexão rf1 seguida da reflexão rf2 , obtemos
a imagem 3. Neste caso, aplicar rf1 seguida de rf2 é uma translação, designada
na Figura 8 por t3 .
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Figura 8: Composição de reflexões (eixos paralelos).

Em todos os exemplos, vimos que se aplicarmos uma isometria seguida de outra
obtemos uma nova isometria. Isso não é uma surpresa porque, dadas duas
isometrias i1 e i2 , se i1 respeita distâncias e i2 também, então, aplicando i1
seguida de i2, obtemos algo que ainda respeita distâncias.

E se aplicarmos duas translações como as ilustradas na Figura 9? Neste caso, a
imagem 1 é enviada em 2 por t1, que por sua vez é levada em 1 por t2. E, em
particular, cada ponto é enviado em si mesmo. As duas translações dizem-se
então inversas uma da outra.

Figura 9: Translações inversas.

1.1.2 Sobre simetrias

Será que aplicando duas simetrias de uma dada imagem, uma a seguir à outra,
ainda obtemos uma simetria da imagem?
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Figura 10: Quais as simetrias de translação do friso?

Na Figura 10, as translações t1 e t2 são simetrias do friso. Aplicando t1
seguida de t2, obtemos uma nova translação - t3 -, que ainda é simetria do
friso. Mas note-se que há translações t4 e t5 que não são simetrias do friso,
embora consideradas uma a seguir à outra dêem uma simetria do friso (t3).

Na Figura 11, analogamente, as rotações r1 e r2 são simetrias da rosácea (um
octógono) abaixo. Aplicando r1 seguida de r2, obtemos uma nova simetria da
rosácea: a rotação r3. Contudo, embora as rotações r4 e r5 não sejam simetrias
da rosácea, r6 (a rotação que se obtém quando se considera r4 seguida de r5) é
uma sua simetria.

Figura 11: Quais as simetrias de rotação da rosácea?

Em todos os exemplos, vimos que se aplicarmos duas simetrias de uma mesma
figura - s1 e s2 - uma seguida da outra, ainda obtemos uma nova simetria. Isso
não é uma surpresa porque sendo s1 e s2 isometrias, aplicando s1 seguida de
s2, ainda temos uma isometria. Acresce que como s1 e s2 conservam a mesma
figura, aplicando s1 seguida de s2 obtemos algo que ainda conserva a mesma
figura.
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2 Criar simetrias (Gerador)

Uma das funcionalidades do GeClaMini é um Gerador (“Criar simetrias”),
através da qual é posśıvel gerar padrões, frisos ou rosáceas. Ao seleccionarmos
esta ferramenta, deparamo-nos com a imagem exposta na Figura 12:

Figura 12: Gerador.

O que está representado na imagem?

Imaginemos que partimos de 3 espelhos, sendo dois deles perpendiculares a um
terceiro – na Figura 13, os espelhos estão representados a branco:

Figura 13: Espelhos.

Suponhamos agora que no fundo dessa “caixa aberta de espelhos” é colocada
uma imagem como a que se mostra na Figura 14:
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Figura 14: Fundo de uma caixa de espelhos.

Se espreitássemos a referida “caixa”, visualizaŕıamos um friso como o exibido
acima (e algo análogo se passaria com qualquer imagem escolhida para fundo
da “caixa de espelhos”). Apercebemo-nos assim que a “caixa de espelhos”
mencionada gera sempre um (mesmo) tipo de friso. . .

2.1 Ferramentas de ilustração

Na animação seguinte exploramos diferentes instrumentos de ilustração patentes
no GeClaMini:

Notemos, em particular, que a opção

permite escolher as nossas próprias fotografias como motivo para as
rosáceas/frisos/padrões que pretendemos gerar.

2.2 Mudando o tipo de simetria

Até ao momento, explorámos diversas ferramentas de ilustração. Contudo,
nunca alterámos o tipo de simetria da imagem final, não tendo em particular
obtido exemplares de rosáceas ou padrões. Como proceder para mudar o tipo
de simetria?

Selecionando o botão

,
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acedemos a esquemas de todos os padrões, frisos e rosáceas que se podem
construir com o GeClaMini:

Figura 15: Mudando o tipo de simetria.

NOTA: observando o menú relativo à mudança de tipo de simetria,
apercebemo-nos que o GeClaMini apenas possibilita a construção de 3 tipos
diferentes de padrão e 6 tipos de friso, o que, pelo que referimos anteriormente,
não esgota todas as possibilidades: no plano, existem 17 tipos de padrões e 7
tipos de frisos! Mais uma vez estamos perante uma “limitação” propositada do
GeClaMini: para explorarmos um outro tipo de padrão ou o 7.º friso (em falta),
é necessário recorrer ao GeCla.

Na animação anterior, e para o caso espećıfico das rosáceas, observámos que as
podemos obter clicando num de dois botões:

.

Contudo, ao seleccionarmos um deles, deparamo-nos com uma opção inexistente
para frisos/padrões:

.

O número apresentado (2) corresponde ao total de simetrias de rotação existentes
na rosácea a construir. Experimente mudar a opção, por exemplo escolhendo 3
ou 6:
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2.3 Gravação de imagens

Uma vez obtido o friso, rosácea ou padrão desejado, o passo seguinte será
gravá-lo e aqui há duas opções similares:

e .

Embora parecidas, estas instruções têm finalidades distintas: a primeira é útil no
caso de pretendermos gravar a imagem com uma resolução alta (até um máximo
de 1920x1440) e a segunda, embora associada a uma resolução fixa (600x450),
tem a particularidade de gravar no ficheiro da imagem informação completa
sobre as suas simetrias. Assim, se posteriormente pretendermos classificar a
imagem gerada recorrendo à ajuda incorporada no GeClaMini, devemos
seleccionar a opção Guardar a imagem.

2.4 Opções

Seleccionando Opções no Menu Principal do GeClaMini, poderá escolher:

1. o número de imagens a gerar:

2. o ńıvel de dificuldade das imagens:

Por exemplo, o Nı́vel 2 conduz apenas a rosáceas.

3 Classificação de imagens com o GeClaMini

No GeClaMini, são disponibilizadas duas ferramentas para a pesquisa de
simetrias: Procurar simetrias e Que tipo de simetria? (Classificador),
podendo a primeira ser usada como “modo de treino” da segunda.
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Em ambas as ferramentas, somos confrontados com a necessidade de escolher
imagens locais ou na internet (Figura 16):

Figura 16: Escolha das imagens.

No primeiro cenário, devemos seleccionar imagens patentes no nosso computador
(o programa exibe, por defeito, a pasta usada pelo Gerador) e, no segundo,
devemos introduzir um endereço html. Notemos que, caso as imagens não
tenham sido gravadas com o GeCla/GeClaMini, o programa desconhece as suas
simetrias, não podendo auxiliar aquando da classificação.

NOTA: em caso de dúvida sobre como assinalar no programa as diferentes
simetrias, é posśıvel recorrer a filmes explicativos patentes no GeClaMini:

3.1 Procurar Simetrias

No filme que se segue, exibimos uma procura de simetrias de translação, rotação
e reflexão de um dado friso. Notemos que tal pesquisa falhou nas simetrias de
reflexão.

3.2 Que tipo de simetria? (classificador)

Suponhamos que queremos descobrir quais as simetrias de uma determinada
imagem criada pelo GeClaMini. Podemos escolher uma de duas opções: na
opção Com ajuda, somos avisados dos nossos eventuais erros em tempo real,
e Sem ajuda: no final recebemos informação sobre se acertámos ou errámos:
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.

Se errarmos, recebemos ainda um relatório relativo ao primeiro erro detectado:

.

3.2.1 Classificação de uma imagem - um exemplo ilustrado

Vejamos agora um exemplo ilustrado de uma classificação. Consideremos o friso
da Figura 17:

Figura 17: Friso para classificar.

Comecemos por assinalar no GeClaMini uma simetria de translação do friso,
por exemplo, na Figura 18, t1. Ao marcá-la, surge uma faixa no GeClaMini - o
que representa?

Figura 18: Uma simetria de translação.
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Reparemos que se aplicarmos t1 a essa faixa, e depois aplicarmos 2 vezes t1, 3
vezes t1, ..., e a seguir aplicamos também a inversa de t1, que designaremos por
t2, e depois 2 vezes t2, 3 vezes t2, ..., obtemos o friso original:

Aquela região assinalada tem, pois, o suficiente para reconstruir o friso original.

Será que consegúıamos fazer o mesmo com uma faixa menor? Note-se que na
faixa assinalada há algo repetido (em termos de translação).

Com efeito, essa repetição surge por haver uma simetria de translação do friso
t3, “menor” que t1 e que não foi ainda assinalada. E ao marcar agora t3, o
programa diminui a faixa assinalada para metade (Figura 19):

Figura 19: Translação minimal.

Para esta nova faixa, não há nada repetido para translações no seu interior:
ela é minimal para as translações. Não havendo mais simetrias de translação
a assinalar, passamos para as reflexões, começando por marcar uma reflexão
horizontal (Figura 20). Notemos que a “faixa” ficou agora dividida ao meio,
porque se entrar com a reflexão horizontal, basta aquela parte para reconstituir
a faixa anterior.

Figura 20: Reflexão horizontal.

Ao marcarmos no GeClaMini uma simetria de reflexão vertical, obtemos a
imagem exposta na Figura 21:
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Figura 21: Reflexão vertical.

Aparentemente, falta ainda marcar as simetrias de rotação. . . Ao assinalarmos
no GeClaMini uma simetria de rotação, somos confrontados com a seguinte
mensagem: “A simetria que marcaste resulta das anteriores”. Porquê?

Figura 22: E quanto às simetrias de rotação?

O programa não nos está a comunicar um erro! Apenas nos informa que já
conhece as simetrias de rotação, pelo que não é necessário assinalá-las... Com
efeito, neste caso, o programa já conhece as simetrias de rotação porque neste
caso todas elas resultam de aplicar uma simetria de reflexão seguida de outra.

Concentremo-nos agora numa pequena região marcada na Figura 22:

Aplicando a ela as duas reflexões (horizontal e vertical) que marcámos, obtemos
a região de que hav́ıamos partido antes de assinalar as reflexões (Figura 23):
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Figura 23: Região de que hav́ıamos partido antes de assinalar as reflexões.

Por sua vez, aplicando a esta última região todas as simetrias de translação,
obtemos o friso original:

Notemos que a região

tem duas particularidades:

1. aplicando a ela todas as simetrias encontradas, reconstitui-se o friso original:

2. não é posśıvel obter o friso a partir de uma região mais pequena.

Uma tal região é designada por região fundamental ou motivo do friso.
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3.2.2 Opções existentes

Observações:

1. por uma questão técnica, no classificador, é necessário seguir uma ordem
pré-definida na procura das simetrias: 1) translação, 2) reflexão, 3) rotação;

2. durante a classificação, podemos anular os nossos enganos em

.

3. no final, devemos accionar o botão Terminei!

.

NOTA: Após concluirmos a classificação, surge uma figura pequena a destacado.
No caso acima ilustrado, é a seguinte:

.

Observemos um filme que ilustra as diferentes opções do Classificador:

Seleccionando:

1. ,

observamos a imagem “final” gerada a partir do motivo encontrado e das
simetrias obtidas na classificação efectuada;

2. ,

obtemos o motivo resultante da classificação;

3. ,

visualizamos as simetrias detectadas;

4. ,

e arrastando o cursor, podemos comparar as diferenças entre as imagens
“original” e “final”.
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Clicando no botão Terminei!, obtemos uma avaliação do nosso desempenho,
avaliação essa que poderá ser gravada seleccionando

.

4 Competição

Conforme referido inicialmente, o GeClaMini (tal como o GeCla) tem uma
vertente lúdica, ao permitir a realização de competições.

Existem dois modos de competição:

1. usando 1 computador – ambos os jogadores geram e classificam imagens
de forma alternada num mesmo computador;

2. usando 2 computadores – é necessário uma pasta partilhada acesśıvel
a ambos os jogadores.

4.1 Recorrendo a 2 computadores

Quando há algum tipo de rede (que pode ser interna!) sugerimos a utilização
do modo 2 computadores. Neste cenário, é necessário a partilha prévia de
uma pasta na qual ambos os jogadores tenham permissão de leitura e escrita:
tal pasta pode ser local ou estar numa “Cloud” (por exemplo na Dropbox). De
seguida, ilustramos uma competição com recurso a uma pasta partilhada na
Dropbox, algo análogo pode ser realizado recorrendo a sistemas como Google
Drive, Microsoft OneDrive, etc. NOTA IMPORTANTE: para funcionar, é
necessário ter a Dropbox (ou Google Drive/ Microsoft OneDrive/ . . . )
previamente instalada nos computadores!

4.1.1 Ińıcio da competição

Ambos os jogadores devem:

1. entrar no modo Competição, 2 Computadores;

2. introduzir o seu nome;

3. escolher uma mesma pasta que haja sido previamente partilhada.
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4.1.2 Criação da competição

1. um dos jogadores, aqui designado por Jogador 1, inicia a competição,
clicando em

;

2. de seguida, escolhe tanto o grau de dificuldade pretendido como o número
de imagens;

3. o segundo jogador aguarda a recepção (automática) de um convite para
participar na competição gerada pelo Jogador 1.

4.1.3 Competição

1. cada jogador cria, no seu computador, um certo número de imagens (número
esse que havia sido definido pelo Jogador 1);

2. após ambos finalizarem a geração, e de forma automática, cada jogador
recebe as imagens do adversário para classificar;

3. no final da classificação, cada jogador recebe uma pontuação e um relatório
referentes aos resultados obtidos.

NOTA: na pasta partilhada, são guardadas cópias das figuras geradas e da
pontuação obtida. Caso um dos jogadores pretenda voltar a classificar as
imagens criadas, basta abri-las no modo Classificador.

5 Notas finais

Uma competição de GeCla entre alunos portugueses de uma escola de Valadares
e alunos italianos de uma escola de Besozzo realizou-se no passado [3, 5, 6]. O
Atractor está dispońıvel para apoiar a loǵıstica e facilitar contactos para escolas
interessadas em promover competições de GeClaMini.
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Está previsto o lançamento para breve de uma versão do GeCla para tablets e
smartphones (sistemas Android e IOs). Se estiver interessado em ser informado
deste lançamento ou de outras novidades do Atractor, subscreva a Newsletter
do Atractor.
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