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Informações
O Jornal das Primeiras Matemáticas é semestral, eletrónico e incide sobre
a matemática do pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. A
comissão editorial poderá aceitar artigos focados noutros ńıveis de ensino
desde que o conteúdo se mostre suficientemente relevante para permitir o
devido aproveitamento para os ńıveis que constituem o objeto do jornal. O
público alvo é constitúıdo preferencialmente por educadores e por
professores dos 1.º e 2.º ciclos, mas poderá estender-se a pais, encarregados
de educação e crianças. Os números saem nos exatos momentos de
Solst́ıcio. As secções serão as seguintes (em cada número poderá haver
mais de um artigo por secção ou secções que não sejam contempladas):

Entrevistas
Jogos
Matemática no Quotidiano
Necessidades Educativas Especiais
Not́ıcias
Os Primeiros Livros
Problemas e Desafios
Recursos Didáticos
Temas da Matemática Elementar
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Os autores são matemáticos, professores, educadores, formadores e
investigadores, próximos da realidade do pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos.
Isto é uma norma geral não obrigatória. Os textos são da responsabilidade
dos autores, não refletindo qualquer visão editorial do jornal.
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Problemas e Desafios

problemas dos nossos avós (13)

Hélder Pinto, Ângelo Silva
ESE - Instituto Piaget (V. N. Gaia), RECI & CIDMA - Universidade de Aveiro,

ESE - Instituto Piaget (V. N. Gaia)

hbmpinto1981@gmail.com, angelo.silva@gaia.ipiaget.pt

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.

Matematicas (Bachillerato 1) de M. Guzmán, J.
Colera e A. Salvador

Neste número apresentamos a segunda parte do nosso texto publicado no número
anterior do JPM [2], onde é analisada a primeira parte do livro Matematicas
(Bachillerato 1), publicado em Espanha, no ano de 1987, por M. Guzmán, J.
Colera e A. Salvador (Figura 1).
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6 problemas dos nossos avós (13)

Figura 1: Capa de [1].

No último número fizemos uma breve apresentação de Miguel de Guzmán e deste
seu livro que, como já referido nessa altura, está recheado de apontamentos bem
reveladores do percurso deste autor: a divulgação e a matemática recreativa, a
história da matemática e a matemática como parte da cultura e da sociedade
atual. Relembre-se que este livro está repleto de notas históricas e recreativas,
opção justificada pelos autores para “motivar, interesar, entretener” os
estudantes.

De seguida, apresentamos o ı́ndice dos últimos onze caṕıtulos desta obra (Figura
2). Relembre-se que os primeiros dez caṕıtulos deste manual se dedicavam aos
seguintes temas: Números (4 caṕıtulos), Algebra (3) e Combinatoria (3).
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Figura 2: Índice dos últimos onze caṕıtulos de [1], p. 359.

Nas páginas que se seguem, tal como anteriormente, apresentamos as secções
de introdução, bem como a seção “Revista Matemática” de cada caṕıtulo.
Relembre-se que estas seções são muito interessantes e estão recheadas de
apontamentos ricos, rigorosos e variados de história da matemática, de
matemática recreativa, bem como de variad́ıssimas aplicações contemporâneas
da matemática atual. De facto, como referimos no número anterior, este manual
procura sempre fazer a ponte entre o passado (a origem das temáticas) e o
presente (utilizações dessas temáticas na atualidade).
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Figura 3: [1], pp. 176-177.

Figura 4: [1], pp. 178-179.
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Figura 5: [1], pp. 190-191.

Figura 6: [1], pp. 206-207.
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Figura 7: [1], pp. 220-221.

Figura 8: [1], pp. 222-223.
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Figura 9: [1], pp. 224-225.

Figura 10: [1], pp. 240-241.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 15, pp. 5–17
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Figura 11: [1], pp. 254-255.

Figura 12: [1], pp. 256-257.
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Figura 13: [1], pp. 258-259.

Figura 14: [1], pp. 276-277.
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Figura 15: [1], pp. 306-307.

Figura 16: [1], pp. 322-323.
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Figura 17: [1], pp. 324-325.

Figura 18: [1], pp. 326-327.
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Figura 19: [1], pp. 340-341.

Figura 20: [1], pp. 356-357.

Tal como fizemos no número anterior, terminamos novamente com uma última
referência a alguns dos cartoons bem-dispostos e humoŕısticos que ponteiam
todo este manual e que, como referimos na altura, tornam este manual muito
leve e agradável de se utilizar.
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Figura 21: [1], pp. 181, 336, 347 e 350 (excertos).
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Resumo: No contexto da implementação do Projeto Prof DA do Programa
“ProSucesso – Açores pela Educação”, da Secretaria Regional da Educação do
Governo dos Açores, e da Oficina “Matemática Passo a Passo”, da Universidade
dos Açores, os autores apresentam 5 estratégias de cálculo da adição e subtração,
a implementar no 1.º ano de escolaridade, bem como os requisitos prévios a essa
abordagem e o seu impacto em aprendizagens futuras.

Palavras-chave: Projeto Prof DA do Programa “ProSucesso – Açores pela
Educação”, Oficina “Matemática Passo a Passo”, estratégias de cálculo, adição,
subtração, 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Introdução

O Projeto Prof DA decorre desde o ińıcio do ano letivo de 2015/16 em todas
as escolas públicas da Região Autónoma dos Açores que ministram o 1.º Ciclo
do Ensino Básico. A ação do Prof DA (professor qualificado na superação de
Dificuldades de Aprendizagem a Matemática) é determinada pela oficina de
formação “Matemática Passo a Passo” e tem por base estudos provenientes das
neurociências cognitivas, que fornecem pistas sobre a forma como o cérebro de
uma criança aprende Matemática (ver, por exemplo, [21]), e alguns casos de
sucesso do ensino da Matemática no Mundo, como é o exemplo de Singapura,
que nos apresenta um leque vasto de pormenores de ordem cientifica e didática
amplamente testados em vários páıses (ver, por exemplo, [22]).

A abordagem concreto-pictórico-abstrato (abordagem CPA), que remonta aos
trabalhos do psicólogo norte-americano Jerome Bruner [2, 3] é uma das teorias
edificadoras do curŕıculo de Matemática de Singapura. Os temas devem ser
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20 as cinco estratégias de cálculo

introduzidos partindo do concreto. O aluno deve perceber que a Matemática
pode ser usada para interagir com o meio que o rodeia e para resolver problemas
da vida real. É importante recorrer a um leque diversificado de materiais, dos
materiais manipuláveis estruturados aos não estruturados. Os registos pictóricos
constituem representações de conceitos e procedimentos que ajudam os alunos
a esquematizarem o seu racioćınio. Já no âmbito do abstrato, o trabalho formal
com os śımbolos permite mostrar aos alunos que existe uma maneira mais rápida
e eficaz de representar um determinado conceito ou procedimento. O significado
de cada śımbolo deve estar firmemente enraizado em experiências com objetos
reais e com situações do quotidiano.

Destaca-se também o trabalho do educador matemático húngaro Zoltán Dienes
[8] relativo aos prinćıpios de variabilidade matemática e percetiva que revelam
que a aprendizagem de um conceito é facilitada quando se exploram múltiplas
perspetivas e representações. Por sua vez, o psicólogo inglês Richard Skemp
[20] alerta para a importância de uma aprendizagem conceptual, em detrimento
de uma aprendizagem meramente procedimental, destacando a importância de
os alunos estabelecerem conexões matemáticas para uma aprendizagem com
compreensão e mais duradoura.

Mais informações sobre as teorias edificadoras do curŕıculo de Singapura estão
dispońıveis em [9, 22]. Nos últimos anos, têm surgido também várias publicações
que decorrem da implementação do Projeto Prof DA na Região Autónoma dos
Açores [1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 19].

Este artigo apresenta uma proposta de exploração de 5 estratégias de cálculo,
relativas à adição e subtração, tendo por base os prinćıpios orientadores acima
referidos. Na sequência da sua implementação nas escolas dos Açores, em
turmas do 1.º ano de escolaridade, analisam-se os pré-requisitos necessários,
bem como o impacto da exploração destas estratégias nas aprendizagens nos
anos de escolaridade seguintes.

1 Requisitos prévios

O desenvolvimento do cálculo mental e a aprendizagem da adição e subtração,
e da sua relação como operações inversas, podem ser potenciados se tivermos
em conta alguns requisitos prévios. Aliás, uma imagem de marca do Singapore
Math, o método de Singapura implementado em muitas partes do Mundo, em
particular na Região Autónoma dos Açores, é o extremo cuidado com a ordem
pela qual os temas de Matemática Elementar são explorados.

Podemos comparar a aprendizagem da Matemática Elementar com a construção
de um bonito castelo com peças de lego. Para construirmos um castelo que
perdure no tempo temos de ter cuidado com as suas fundações. Estas devem
ser constitúıdas por pequenas peças de lego, combinadas entre si pela ordem
correta, sob pena de obtermos uma construção frágil que desabe facilmente
perante algumas adversidades. De facto, a ordem pela qual os conceitos e
procedimentos matemáticos são explorados em tenra idade é determinante para
a compreensão das fundações do “edif́ıcio matemático”, sendo este um aspeto
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decisivo para o percurso escolar dos alunos. Além disso, a importância do
desenvolvimento do sentido de número no combate precoce às dificuldades de
aprendizagem tem vindo a ser destacada por muitos investigadores (ver, por
exemplo, [14, 21]).

Voltemos aos requisitos necessários para o tema que propomos abordar neste
artigo. Um desses requisitos é a exploração das separações/decomposições de
números até 10, recorrendo a esquemas todo-partes (number bonds). Em [17], é
apresentada uma visão global da utilização destes esquemas na exploração das
decomposições, adições e subtrações com números até 10.

Outro requisito prévio a ter em conta é a composição da dezena e a compreensão
do valor posicional dos algarismos que compõem números até 100, sendo este
absolutamente imprescind́ıvel para as estratégias de cálculo que abordaremos.
Em [18], são exploradas algumas formas de abordar o conceito de ordem das
dezenas junto de crianças a partir dos cinco anos de idade, à luz da abordagem
CPA.

Em seguida, apresentamos algumas considerações sobre estes requisitos prévios.

1.1 Decomposições de números até 10

Um esquema todo-partes constitui uma imagem (inicialmente, concreta; a certa
altura, mental) que ilustra uma relação entre um número (todo) e pelo menos
outros dois números (partes). Na utilização dos esquemas todo-partes para
explorar as decomposições há aspetos importantes a ter em conta. Os alunos
devem:

� investigar todas as possibilidades de decomposição dos números naturais
até 10 em duas partes, numa primeira fase através da manipulação de
objetos, incluindo o caso em que uma das partes apresenta zero objetos;

� verificar, com o passar do tempo, que as partes podem ser trocadas sem
afetar a decomposição (por exemplo, perceber que tanto podemos dizer
que “5 se decompõe em 2 e 3”, como afirmar que “5 se decompõe em 3 e
2”); esta possibilidade de permuta, imediatamente compreenśıvel quando
se pensa em situações concretas, está na base da propriedade comutativa
da adição;

� visualizar os esquemas todo-partes em diferentes posições e perceber que
a relação de um todo “ligado” a duas partes não depende da orientação
do esquema (ver Figura 1).

Figura 1: Esquemas todo-partes com diferentes orientações.
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Com recurso a um leque diversificado de explorações, pretende-se que o aluno
compreenda que se podem fazer diferentes esquemas/decomposições para o
mesmo todo. Além disso, reconhecer as relações entre o todo e as partes ajudará
o aluno não só a compreender, em etapas futuras, a adição e a subtração como
também a aplicar corretamente a propriedade comutativa da adição.

Nas primeiras explorações dos esquemas todo-partes, aconselha-se a utilização
de movimento com recurso a objetos concretos ou, mesmo, aos próprios alunos.
Vejamos alguns exemplos.

Explicar aos alunos que será desenvolvida uma tarefa envolvendo o número 5,
na qual terão de descobrir várias formas de o decompor/separar. Selecionar um
grupo de 5 alunos de acordo com alguns atributos/propriedades (género, uso
de óculos, cor do cabelo, vestuário, entre outras possibilidades). Explorar as
diferentes decomposições do 5, remetendo para a aplicação de um critério com
base num atributo/propriedade por cada decomposição. Por exemplo: “Há 5
alunos, 2 são meninos e 3 são meninas”; “Há 5 alunos, 4 têm cabelo escuro e 1
tem cabelo claro”; “Há 5 pessoas, 5 são crianças e 0 são adultos”. Aconselha-se
um trabalho prévio do tema “Propriedades e Critérios” (ver, por exemplo, [16]).

Uma ideia interessante de concretização das diferentes decomposições passa por
utilizar três arcos no chão, formando um esquema todo-partes; um arco de uma
cor (todo) e dois arcos de outra cor (partes). Por exemplo, pedir a 5 alunos que
ocupem o primeiro arco (reforçar a ideia de todo): “Todos os 5 alunos estão no
arco que representa o todo”. Depois, pedir para os alunos se separarem pelos
outros dois arcos, de acordo com um critério baseado num atributo/propriedade,
e apresentar a conclusão (reforçar a ideia de partes): “Dos 5 alunos, 2 são
meninos e 3 são meninas” (Figura 2).

Figura 2: Concretização da decomposição do 5 em 2 e 3. Do lado esquerdo,
5 alunos estão posicionados no arco que representa o todo. Do lado direito,
os 5 alunos foram separados em dois grupos/partes de acordo com um critério
baseado num atributo/propriedade.

Deve-se conduzir os alunos a verbalizarem a decomposição realizada usando os
termos adequados e a concluirem que, embora separados, continuam a ser 5 ao
todo. De seguida, o professor representa no quadro o esquema todo-partes,
evidencia o ćırculo que representa o todo e faz a representação pictórica e
simbólica da situação explorada com os alunos (Figura 3).
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Figura 3: Representação pictórica e simbólica da decomposição do 5 em 2 e 3.

Juntar novamente os alunos ou selecionar outro grupo e, de seguida, propor-lhes
que voltem a separar-se em dois grupos, mas seguindo um critério diferente.
Em diálogo, incentivar os alunos a comparar a nova situação com a anterior
e questioná-los se existirão outras formas diferentes de decompor/separar o
número 5. Seguir o mesmo procedimento até se esgotarem todas as posśıveis
decomposições do número 5.

Num próximo momento, disponibilizar um esquema todo-partes, cinco tampas
de plástico e um cartão com o numeral 5 a cada par de alunos e solicitar que
representem as diferentes decomposições do número cinco (Figura 4). Os alunos
deverão proceder ao registo das diferentes decomposições (Figura 5).

Figura 4: Decomposição do 5 em 5 e 0 (à esquerda) e em 1 e 4 (à direita).

Figura 5: Registo das decomposições do 5.
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Outra exploração posśıvel poderá ser feita com recurso a imagens e a histórias
associadas. O recurso a histórias ajuda a dar sentido ao esquema, pois o aluno
contextualiza o todo e as partes e apercebe-se da relação entre eles. Por exemplo,
com a imagem apresentada abaixo (da autoria de Elsa Marques, da EBI Canto
da Maia) é posśıvel fazer diferentes decomposições do número 5 (Figura 6); a
forma como se decompõe o todo em partes é deixada em aberto.

Figura 6: Exemplos de posśıveis explorações: “Há 5 meninas, 2 têm laços na
cabeça e 3 não têm.”; “Há 5 meninas, 1 está de vestido e as outras 4 não.” ou
“Há 5 meninas, 5 não têm óculos e 0 têm óculos.”.

Recomenda-se que as primeiras decomposições sejam precisamente as do número
5. Em seguida, igual sequência de exploração pode ser aplicada às decomposições
do 1 ao 4 e, posteriormente, às decomposições do 6 ao 10. A Figura 7 ilustra
passagens de dois v́ıdeos que exploram o tema das decomposições dos números
até 10.

Figura 7: Em cima, passagens do v́ıdeo “O Código dos Números”, que explora
as decomposições de alguns números até 10 (https://youtu.be/t0tlHAHlV7M);
em baixo, passagens do v́ıdeo “As Ovelhas do João”, com as decomposições do
número 10 (https://youtu.be/iz9dL1In6rM).

Em [7], apresenta-se uma história em que a simpática Estrela Alegria e os seus
amigos exploram as diferentes decomposições dos números até 10.
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Todos os esquemas com as diferentes decomposições dos números até 10 devem
ser expostos na parede da sala de aula, durante algum tempo, para que os
alunos revisitem as decomposições sempre que necessário, por exemplo aquando
da abordagem da adição, da subtração e da relação da adição com a subtração
(Figura 8). Com o passar do tempo, os esquemas deverão ser progressivamente
memorizados pelos alunos e os respetivos registos retirados da parede da sala.

Figura 8: Esquemas com as decomposições dos números até 10.

Embora o 10 seja o primeiro número natural que se escreve com dois algarismos,
as suas decomposições devem ser trabalhadas, tal como se exploram as dos
números naturais até 9. Seria um erro fazer este tipo de trabalho apenas até ao
9, uma vez que, por o nosso sistema ser “decimal”, baseado no “agrupamento de
10”, muitas das estratégias básicas de cálculo mental envolvem a composição/
decomposição da dezena. Nas primeiras abordagens, o 10 é trabalhado como
se fosse um 6 ou um 8; não se coloca ainda a tónica no conceito de “ordem
numérica” ou de “algarismo”. Este trabalho prévio relativo à dezena ajudará a
introdução do conceito de “ordem das dezenas”, que abordamos já de seguida.

1.2 Compor a dezena

Como o nosso sistema de numeração é um sistema decimal (de base 10), de
natureza posicional, o “10” desempenha um papel de extrema importância,
isto porque organizamos quantidades em grupos de 10, sendo que dez elementos
unitários de uma ordem compõem um elemento unitário da ordem seguinte. Por
este motivo, a forma como as crianças desenvolvem as primeiras explorações do
nosso sistema de numeração é determinante para as suas aprendizagens futuras.

É fundamental que os alunos percebam que, por exemplo, quando representamos
o número onze, “11”, estamos a utilizar uma numeração de natureza posicional,
em que o valor de cada algarismo depende da posição que ocupa: 1 vale uma
dezena (ou seja, 10 unidades) e 1 vale uma unidade. Onze, na sua escrita
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matemática atual, traduz a organização uma dezena mais uma unidade. Da
mesma forma, quando representamos o número doze, “12”, 1 vale uma dezena
(10 unidades) e 2 vale duas unidades. E assim sucessivamente.

A compreensão de um sistema de numeração posicional é dif́ıcil nesta faixa
etária, uma vez que está associada à importância da posição que os śımbolos
ocupam, posição essa que determina o valor de cada śımbolo. Em particular, o
mesmo śımbolo pode representar quantidades distintas, dependendo da posição
que ocupa na representação do número. Para uma verdadeira compreensão da
ordem das dezenas (a primeira ordem a se constituir logo a seguir à ordem
das unidades) deve-se procurar desenvolver estratégias eficazes na abordagem
do sistema de numeração decimal, que passam inevitavelmente por ilustrar e
esquematizar, seguindo uma abordagem CPA, segundo múltiplas perspetivas.

Para potenciar uma aprendizagem com compreensão da ordem das dezenas, as
tarefas t́ıpicas são:

� separa dez e diz o número;

� pinta dez e diz o número;

� recurso a dispositivos de algarismos móveis.

A ação de separar dez (compor a dezena) e identificar o número pode ser
explorada com recurso a uma diversidade de objetos (cubos de encaixe, feijões,
palhinhas, berlindes, entre outros objetos do quotidiano). Pode-se começar por
disponibilizar a cada aluno, ou par de alunos, um número diferente de objetos
(de 10 a 19). De seguida, o aluno terá de formar um grupo de dez objetos.
O professor explica que um grupo de 10 objetos forma uma dezena e conclui
que uma dezena é igual a dez unidades. Deve-se convidar o aluno a descrever o
número tendo em conta a dezena composta e as unidades soltas que sobraram
(Figura 9).

Figura 9: Da esquerda para a direita: contando dez berlindes; compondo uma
dezena; registo pictórico e simbólico.

Uma estratégia apropriada é a organização de objetos de forma a facilitar a
contagem em termos visuais. Neste sentido, as representações são fundamentais
nas primeiras aprendizagens da ordem das dezenas. A Figura 10 ilustra a ideia
de composição da dezena, representada através de um grupo de 10 palhinhas,
de um colar, de um cesto e de uma moldura do 10. Há uma ação associada
ao processo de composição (prender as palhinhas com um elástico, fechar um
colar, encher um cesto, preencher uma moldura). Os alunos devem perceber
que compor uma dezena é fundamentalmente dar estatuto de coisa una a um
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grupo de dez objetos. A ideia de agrupamento de 10, a par da ideia de posição,
são os alicerces do sistema decimal posicional, estando a primeira na origem da
palavra “decimal” e a segunda na origem da palavra “posicional”. Os alunos
devem interiorizar as duas ideias da forma mais pragmática e concreta posśıvel.

Figura 10: Composição da dezena, recorrendo a diferentes materiais.

No contexto da exploração dos números naturais para além da primeira dezena,
é importante que os alunos ganhem, desde logo, alguma destreza a compor e a
decompor os números naturais entre 11 e 19, reconhecendo que estes números
são compostos por uma dezena e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete,
oito ou nove unidades. Recomenda-se a utilização de um leque diversificado de
dispositivos de algarismos móveis. Apresentam-se alguns exemplos.

A Figura 11 ilustra um primeiro exemplo. Repare-se nos cartões sobrepostos;
esta importante ideia de sobreposição tem como finalidade passar a mensagem
de que, na escrita “13”, o algarismo “1” vale uma dezena, ou seja, dez unidades.

Figura 11: Reforço do valor posicional do algarismo “1” na escrita “13”.

A Figura 12 ilustra outros exemplos.

Figura 12: Exploração do valor posicional do algarismo das dezenas com recurso
a diferentes dispositivos de algarismos móveis. Do lado direito, utilizam-se as
tiras de valor posicional.

Na Figura 13, apresenta-se um exemplo com um dispositivo em madeira. Para
mas informações, consultar [10] ou https://youtu.be/BZJDkoe7Un8.
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Figura 13: Composição/decomposição do número 18 com um dispositivo de
algarismos móveis em madeira.

Os alunos devem verbalizar as respetivas composições/decomposições com frases
variadas. Por exemplo, para o 18: “O 18 decompõe-se em 10 e 8.”, “18 é igual a
10 mais 8.”, “O 10 e o 8 formam/compõem o 18.”, “10 e 8 faz 18.” (no sentido
de “O ato de compor 10 e 8 faz 18.”), “10 mais 8 é igual a 18.”.

Em relação aos dispositivos de algarismos móveis, outra ideia interessante é a
utilização de dois copos de esferovite, um com os numerais de 0 a 9 e o outro
com o numeral 10. É uma boa prática associar um caráter uno à dezena: um
ramo, uma árvore, uma moldura do 10, um colar (Figura 14).

Figura 14: Representação de números com os copos de valor posicional.

É importante o uso de materiais manipuláveis diversificados, como os cubos de
encaixe (Figura 11), o MAB ou material base 10 (Figura 12, do lado esquerdo,
e Figura 15, do lado esquerdo), palhinhas (Figura 12, do lado direito) ou as
barras Cuisenaire (Figura 15, do lado direito [18]).

Figura 15: Explorações com diferentes materiais. Do lado esquerdo, recorre-se
também às tiras de valor posicional.
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O dinheiro é outro material importante, por fazer parte do quotidiano dos
alunos, em particular, as moedas de 1 euro e notas de 10 euros ou, em alternativa,
as moedas de 1 cêntimo e moedas de 10 cêntimos. Este material não estruturado
facilita a compreensão da dezena como grupo uno, quer no caso da nota de 10
euros que resulta da composição de 10 moedas de 1 euro como no caso da moeda
de 10 cêntimos que resulta da composição de 10 moedas de 1 cêntimo.

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, as ações de compor e decompor elementos
unitários de certa ordem numérica são ações muito importantes, pois explicam os
algoritmos tradicionais e não tradicionais. Sendo assim, impõe-se muito esforço
e um leque diversificado de estratégias dedicadas a este tema.

2 Estratégias de cálculo com números até 20

O cálculo mental é extremamente útil, em particular, em muitas situações do
quotidiano que exigem uma resposta rápida e eficaz. Um aluno que tenha
desenvolvidas as competências de cálculo consegue manter uma relação diferente
com os números, mais informada e esclarecida, que lhe permite resolver de forma
expedita os problemas com que se depara. Assim sendo, devem-se explorar,
desde cedo, diferentes estratégias para desenvolver a destreza de cálculo mental.

No contexto do 1.º ano de escolaridade e do intervalo numérico até 20, é
fundamental desenvolver duas estratégias para a adição: “adicionar separando
10” e “adicionar fazendo 10”. Já para a subtração, podem-se desenvolver três
estratégias: “decompor e subtrair às unidades”, “decompor e subtrair à dezena”
e “retirar as unidades e subtrair o restante à dezena”, sendo que as duas últimas
aplicam-se às mesmas situações (quando o subtrativo é maior do que o algarismo
das unidades do aditivo). Ambas devem ser exploradas no decorrer do 1.º ano,
permitindo que uns alunos optem por uma e outros pela outra, diversificando
assim as estratégias de cálculo.

Quer na adição como na subtração, o aluno deve registar o cálculo que efetuou
mentalmente, escrevendo expressões matemáticas. Apresenta-se, de seguida,
uma exemplificação de cada uma das estratégias acima referidas. A ordem pela
qual serão abordadas prende-se com as relações que existem entre elas.

2.1 Adicionar separando 10

Esta estratégia aplica-se quando uma das parcelas é superior a 10 e a outra
é inferior a 10. A estratégia consiste em separar a dezena das unidades da
parcela superior a 10, adicionando essas unidades à parcela inferior a 10. Por
fim, deve-se compor/adicionar a dezena com a soma obtida das unidades. As
Figuras 16 e 17 ilustram dois exemplos retirados de [12]. A Figura 18 ilustra um
exemplo retirado de [6]. Os exemplos apresentam formas alternativas de registo
dos cálculos. Contudo, a essência da estratégia é a mesma.
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Figura 16: Decompõe-se 14 em 10 e 4. Adiciona-se 4 e 3, obtendo-se 7. Por fim,
compõe-se/adiciona-se 10 e 7, obtendo-se 17. Então, 14 + 3 = 17.

Figura 17: Decompõe-se 13 em 3 e 10. Adiciona-se 6 e 3, obtendo-se 9. Por fim,
compõe-se/adiciona-se 9 e 10, obtendo-se 19. Então, 6 + 13 = 19.
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Figura 18: Decompõe-se 12 em 10 e 2. Adiciona-se 2 e 4, obtendo-se 6. Por fim,
compõe-se/adiciona-se 10 e 6, obtendo-se 16. Então, 12 + 4 = 16.

De notar a importância dos requisitos prévios apresentados na secção anterior:

� separar a dezena da parcela superior a 10 baseia-se na dinâmica de “compor
a dezena”;

� a adição das unidades fica facilitada se os alunos tiverem memorizado as
diferentes decomposições de números até 10 (por exemplo, para calcular
2 + 4, basta recordar qual o número que se decompõe em 2 e 4).

Na Figura 19, explora-se esta estratégia com recurso a um dispositivo de
concretização. Ver também https://youtu.be/9tjyxVr0lt0.

Figura 19: “Adicionar separando 10” com um dispositivo de concretização.
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2.2 Decompor e subtrair às unidades

Apresenta-se, agora, a estratégia para a subtração contrária à estratégia anterior
para adição. Esta estratégia aplica-se quando o aditivo é maior do que 10 e o
subtrativo é menor do que 10, sendo inferior ou igual às unidades do aditivo
(as unidades que não estão compostas na dezena). Esta estratégia consiste
em decompor o aditivo na dezena e nas unidades, retirando o subtrativo às
unidades decompostas do aditivo. Depois deve-se compor/adicionar a dezena
com a diferença das unidades. A Figura 20 ilustra um exemplo retirado de [12]
e a Figura 21 apresenta um exemplo retirado de [6].

Figura 20: Decompõe-se 15 em 10 e 5. Subtrai-se 3 a 5, obtendo-se 2. Por fim,
compõe-se/adiciona-se 10 e 2, obtendo-se 12. Então, 15 − 3 = 12.

Nas primeiras explorações desta estratégia, importa explicar o motivo pelo qual
se recorre a uma adição auxiliar quando a operação principal é uma subtração.
Na verdade, quando se decompõe o aditivo e se retira o subtrativo a uma das
partes, para se apresentar o resultado final há que voltar a compor as duas partes
e uma composição faz-se sempre com recurso a uma adição. Um trabalho prévio
com os esquemas todo-partes, evidenciando a relação entre as decomposições,
adições e subtrações, pode ser uma boa ajuda na compreensão deste mecanismo
(ver, por exemplo, [17]).

À semelhança da estratégia anterior, os requisitos prévios são importantes:

� separar a dezena do aditivo baseia-se na dinâmica de “compor a dezena”;

� a subtração das unidades fica facilitada se os alunos tiverem memorizado
as diferentes decomposições de números até 10 (por exemplo, para calcular
5 − 3, basta recordar que o número 5 se decompõe em 3 e . . . ).
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Figura 21: Decompõe-se 14 em 10 e 4. Subtrai-se 2 a 4, obtendo-se 2. Por fim,
compõe-se/adiciona-se 10 e 2, obtendo-se 12. Então, 14 − 2 = 12.

Na Figura 22, explora-se esta estratégia com recurso a um dispositivo de
concretização. Ver também https://youtu.be/7CHbEwsAazM.

Figura 22: “Decompor e subtrair às unidades” com um dispositivo de
concretização.
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2.3 Adicionar fazendo 10

Esta estratégia aplica-se quando ambas as parcelas são inferiores a 10, mas
o todo ultrapassa 10, e consiste em compor primeiro a dezena. Identifica-se
a parcela maior e verifica-se quantas unidades faltam para fazer 10, as quais
se vão buscar à parcela menor com recurso a uma decomposição. Por fim,
compõe-se/adiciona-se a dezena formada com as restantes unidades da parcela
que foi decomposta. A Figura 23 ilustra um exemplo retirado de [6]. As Figuras
24 e 25 ilustram dois exemplos retirados de [12]. Os exemplos apresentam formas
alternativas de registo dos cálculos, mas a essência da estratégia é a mesma.

Figura 23: Verifica-se que a parcela maior é o 8 e que faltam 2 unidades para
fazer 10. Em seguida, decompõe-se a parcela menor, ou seja, o 5, em 2 e 3.
Compõe-se 8 e 2 para fazer 10 e, por fim, compõe-se a dezena formada com
as restantes unidades da parcela que foi decomposta, isto é, compõe-se 10 e 3,
obtendo-se 13. Portanto, 8 + 5 = 13.

Os requisitos prévios continuam a desempenhar um papel importante:

� fazer 10 baseia-se na dinâmica de “compor a dezena” e no conhecimento
das decomposições do número 10;

� a decomposição da parcela menor fica facilitada se os alunos tiverem
memorizado as diferentes decomposições dos números naturais menores
do que 10.
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Figura 24: Verifica-se que a parcela maior é o 7 e que faltam 3 unidades para
fazer 10. Em seguida, decompõe-se a parcela menor, ou seja, o 5, em 3 e 2.
Compõe-se 7 e 3 para fazer 10 e, por fim, compõe-se a dezena formada com
as restantes unidades da parcela que foi decomposta, isto é, compõe-se 10 e 2,
obtendo-se 12. Portanto, 7 + 5 = 12.

Figura 25: Verifica-se que a parcela maior é o 9 e que falta 1 unidade para fazer
10. Em seguida, decompõe-se a parcela menor, ou seja, o 4, em 3 e 1. Compõe-se
1 e 9 para fazer 10 e, por fim, compõe-se as restantes unidades da parcela que
foi decomposta com a dezena formada, isto é, compõe-se 3 e 10, obtendo-se 13.
Portanto, 4 + 9 = 13.
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Na Figura 26, explora-se a presente estratégia com recurso a um dispositivo de
concretização. Ver também https://youtu.be/CY__i2AiUkc.

Figura 26: “Adicionar fazendo 10” com um dispositivo de concretização.

2.4 Decompor e subtrair à dezena

Apresenta-se, em seguida, uma estratégia para a subtração contrária à estratégia
anterior para adição. Esta estratégia aplica-se quando o aditivo é maior do que
10 e o subtrativo é menor do que 10, sendo superior às unidades do aditivo
(as unidades que não estão compostas na dezena). Esta estratégia consiste
em decompor o aditivo na dezena e nas unidades, retirando o subtrativo à
dezena. Depois deve-se compor/adicionar a diferença obtida com as unidades
decompostas do aditivo. A Figura 27 ilustra um exemplo retirado de [12].

Figura 27: Decompõe-se 12 em 2 e 10. Não se pode subtrair 7 a 2, então
subtrai-se 7 a 10, obtendo-se 3. Por fim, compõe-se/adiciona-se 2 (as unidades
decompostas do aditivo) e 3 (a diferença resultante de se tirar 7 unidades à
dezena), obtendo-se 5. Então, 12 − 7 = 5.
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Novamente, importa explicar o motivo pelo qual se recorre a uma adição auxiliar
quando a operação principal é uma subtração. Na verdade, quando se decompõe
o aditivo e se retira o subtrativo a uma das partes, para se apresentar o resultado
final há que voltar a compor as duas partes e uma composição faz-se sempre
com recurso a uma adição. Um trabalho prévio com os esquemas todo-partes,
evidenciando a relação entre as decomposições, adições e subtrações, pode ser
uma boa ajuda na compreensão deste mecanismo (ver, por exemplo, [17]).

Os requisitos prévios continuam relevantes:

� separar a dezena do aditivo baseia-se na dinâmica de “compor a dezena”;

� a subtração do subtrativo à dezena decomposta do aditivo fica facilitada
se os alunos tiverem memorizado as diferentes decomposições do 10 (por
exemplo, para calcular 10−7, basta recordar que o número 10 se decompõe
em 7 e . . . );

� a adição/composição da diferença obtida no passo anterior com as unidades
decompostas do aditivo fica também facilitada se os alunos souberem
as diferentes decomposições dos números naturais inferiores a 10 (por
exemplo, para adicionar/compor 2 e 3, basta recordar qual o número que
se decompõe em 2 e 3).

Na Figura 28, explora-se a presente estratégia com recurso a um dispositivo de
concretização. Ver também https://youtu.be/6U_bdpSuzzI.

Figura 28: “Decompor e subtrair à dezena” com um dispositivo de
concretização.

2.5 Retirar as unidades e subtrair o restante à dezena

Apresenta-se, por fim, uma estratégia alternativa para a subtração que pode
ser aplicada nas mesmas situações da estratégia anterior. Ou seja, esta última
estratégia aplica-se quando o aditivo é maior do que 10 e o subtrativo é menor
do que 10, sendo superior às unidades do aditivo (as unidades que não estão
compostas na dezena). A estratégia consiste em retirar as unidades do aditivo
(as unidades que não estão composta na dezena) e subtrair à dezena o restante/a
parte do subtrativo que ainda não foi subtráıda/retirada ao aditivo.
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A Figura 29 ilustra um exemplo retirado de [6] e a Figura 30 apresenta um
exemplo retirado de [12].

Figura 29: Constata-se que o aditivo é composto por 1 dezena e 3 unidades.
Decompõe-se o subtrativo, ou seja, o 5, em 3 e 2. Retiram-se 3 unidades ao 13,
obtendo-se 10. Por fim, a 10 retira-se 2, isto é, retira-se à dezena do aditivo a
parte do subtrativo que ainda não foi retirada/subtráıda ao aditivo, obtendo-se
8. Então, 13 − 5 = 8.

Os requisitos prévios também são importantes na aplicação desta estratégia de
cálculo:

� a análise feita ao aditivo no ińıcio da aplicação da estratégia, em que se
identificam as unidades que não estão compostas na dezena, baseia-se na
dinâmica de “compor a dezena”;

� a decomposição do subtrativo, de acordo com a análise anterior, fica
facilitada se os alunos souberem as diferentes decomposições dos números
naturais inferiores a 10 (por exemplo, 5 decompõe-se em 3 e . . . );

� a subtração à dezena da parte do subtrativo que ainda não foi retirada fica
facilitada se os alunos tiverem memorizado as diferentes decomposições do
10 (por exemplo, para calcular 10 − 2, basta recordar que o número 10 se
decompõe em 2 e . . . ).
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Figura 30: Constata-se que o aditivo é composto por 1 dezena e 2 unidades.
Decompõe-se o subtrativo, ou seja, o 7, em 2 e 5. Retiram-se 2 unidades ao 12,
obtendo-se 10. Por fim, a 10 retira-se 5, isto é, retira-se à dezena do aditivo a
parte do subtrativo que ainda não foi retirada/subtráıda ao aditivo, obtendo-se
5. Então, 12 − 7 = 5.

Uma rápida comparação dos exemplos das Figuras 27 e 30 permite identificar as
diferenças entre “decompor e subtrair à dezena” e “retirar as unidades e subtrair
o restante à dezena”. A primeira estratégia pode ser mais intuitiva numa fase
inicial, uma vez que, não sendo posśıvel retirar o subtrativo às unidades do
aditivo (por este ser maior), se retira então o subtrativo à dezena do aditivo.
Contudo, com o passar do tempo e, em particular, com números maiores, a
segunda estratégia pode ser mais prática, ao se retirar aos poucos o subtrativo
ao aditivo.

Em termos didáticos, pode ser prefeŕıvel não explorar estas duas estratégias em
simultâneo, optando por explorar uma delas com números até 20 e a outra, mais
tarde, com números até 100.

Na Figura 31, explora-se a segunda estratégia com recurso a um dispositivo de
concretização. Ver também https://youtu.be/IPCFDcLux0E.

Figura 31: “Retirar as unidades e subtrair o restante à dezena” com um
dispositivo de concretização.
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Após as primeiras explorações de cada estratégia, aconselha-se a implementação
de rotinas com alguma regularidade para os alunos adquirirem fluência de
cálculo. A exploração das cinco estratégias é de extrema importância para o
desenvolvimento do cálculo mental e, portanto, para as futuras aprendizagens,
como se procura exemplificar na próxima secção.

3 Impacto das estratégias de cálculo

Nesta secção, analisamos o impacto das estratégias apresentadas neste artigo
nas aprendizagens futuras dos alunos.

Ainda no contexto do 1.º ano de escolaridade, na caminhada dos números
naturais até 100, as cinco estratégias continuam a desempenhar um papel de
relevo, particularmente nas adições em que uma parcela é inferior a 10 e nas
subtrações em que o subtrativo é inferior a 10. De facto, nesses casos, a única
diferença está no número de dezenas, respetivamente, da outra parcela na adição
e do aditivo na subtração. Isto porque podemos ter mais de uma dezena.

As Figuras 32 a 36, da autoria de Ana Maria Lima (EBS Tomás de Borba) e de
Conceição Lima Vaz (EBI da Praia da Vitória), ilustram a adaptação das cinco
estratégias para números até 100.

Figura 32: Adaptação da estratégia “adicionar separando 10” para números até
100.
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Figura 33: Adaptação da estratégia “decompor e subtrair às unidades” para
números até 100.

Figura 34: Adaptação da estratégia “adicionar fazendo 10” para números até
100.
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Figura 35: Adaptação da estratégia “decompor e subtrair à dezena” para
números até 100.

Figura 36: Adaptação da estratégia “retirar as unidades e subtrair o restante à
dezena” para números até 100.
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A aplicação das cinco estratégias com números até 100 deve ser consolidada ao
longo do 1.º ano de escolaridade e na primeira metade do 2.º ano de escolaridade.

Nos próximos tópicos, continuamos a analisar a aplicação destas estratégias para
a adição e subtração envolvendo números maiores.

3.1 Teias de cálculo

Os documentos mais recentes do Ministério da Educação [15] apontam para uma
aposta no cálculo mental nos 1.º e 2.º anos de escolaridade, sendo recomendado
que a exploração dos algoritmos das quatro operações aritméticas ocorra, de
preferência, a partir do 3.º ano de escolaridade. Neste contexto, pode ser uma
boa aposta a exploração de teias de cálculo no final do 1.º ano de escolaridade
e no decorrer do 2.º ano de escolaridade.

Tal como as cinco estratégias de cálculo apresentadas neste artigo, a dinâmica
das teias de cálculo também se baseia na natureza do nosso sistema de numeração
posicional de base 10, em que se encara os números como se fossem “peças
de lego”, que se podem “montar”/“compor” e “desmontar”/“decompor”, de
acordo com as necessidades de cálculo a cada momento. Esta dinâmica de
cálculo mental baseia-se no “coração” do nosso sistema de numeração, sendo
por isso particularmente eficaz por promover a compreensão. Contudo, para
se alcançar uma aprendizagem duradoura, como em tudo o que fica para a
vida, é fundamental promover um trabalho continuado no tempo, com um leque
diversificado de rotinas.

As teias de cálculo são particularmente úteis quando aplicadas a adições com as
duas parcelas superiores a 10 e a subtrações com aditivo e subtrativo superiores
a 10. Tal como para as cinco estratégias de cálculo, as teias de cálculo requerem
um registo esquemático que, com o passar do tempo, se espera deixe de ser
necessário efetuar no papel e passe apenas a ser visualizado mentalmente. Tem
sido reportado nas escolas dos Açores que a implementação de teias de cálculo
numa fase pré-algoritmos constitui uma boa ajuda para a introdução formal dos
algoritmos numa fase posterior.

Nas teias de cálculo, os números a operar (adicionar ou subtrair) devem ser
decompostos de acordo com as suas ordens. Neste contexto, é necessário que
esteja bem compreendido o valor posicional de cada algarismo que compõe um
número. Este trabalho pode ser concretizado com materiais e dispositivos tais
como: material base 10, ćırculos e quadro de valor posicional, dados de valor
posicional, tiras de valor posicional e dispositivos de algarismos móveis em
madeira. Nas Figuras 37 e 38, apresentam-se alguns exemplos.

Os dados de valor posicional, ainda não mencionados neste artigo, são dados
formados por 10 faces (são poliedros designados por trapezoedros pentagonais).
Por apresentarem 10 faces, pode-se destacar um dado para as unidades, com
as faces 0, 1, . . . , 9, um dado para as dezenas, com as faces 00, 10, . . . , 90,
e assim sucessivamente, sendo posśıvel com o lançamento dos dados obter de
forma aleatória qualquer número inteiro não negativo.
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Figura 37: Representação de números com recurso ao dispositivo de algarismos
móveis em madeira e ao material base 10 (do lado esquerdo) e com recurso ao
quadro de valor posicional, ao material base 10 e aos dados e tiras de valor
posicional (do lado direito).

Figura 38: Representação de números com recurso ao quadro e ćırculos de valor
posicional e aos dados de valor posicional (do lado esquerdo) e com recurso
ao quadro de valor posicional e ao material base 10 (do lado direito). Do
lado direito, o aluno apresenta ainda a leitura do número por ordens e a sua
decomposição de acordo com as ordens.

O primeiro tipo de teias a explorar deve envolver a adição sem composição,
como está ilustrado na Figura 39. Começa-se por efetuar a decomposição por
ordens de cada uma das parcelas, dando-se ińıcio ao desenho da teia. De seguida,
adicionam-se os números obtidos nas decomposições das duas parcelas (primeiro
os números relativos às unidades, depois os números relativas às dezenas e assim
sucessivamente). Por fim, compõem-se os resultados parciais de modo a obter a
soma pretendida.

O segundo tipo de teias a explorar deve envolver o procedimento contrário,
ou seja, a subtração sem decomposição, como está ilustrado na Figura 40.
Começa-se por efetuar a decomposição por ordens do aditivo e do subtrativo,
dando-se ińıcio ao desenho da teia. De seguida, subtraem-se os números obtidos
nas decomposições do aditivo e do subtrativo (primeiro os números relativos às
unidades, depois os números relativas às dezenas e assim sucessivamente). Por
fim, compõem-se os resultados parciais de modo a obter a diferença pretendida.
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Figura 39: Exemplo de uma teia de cálculo envolvendo uma adição sem
composição. Decompõe-se 25 em 20 e 5 e 32 em 30 e 2. Adiciona-se 2 e
5, obtendo-se 7. Adiciona-se 20 e 30, obtendo-se 50 (por outras palavras,
adiciona-se 2 dezenas e 3 dezenas, obtendo-se 5 dezenas). Por fim, há que
compor os resultados parciais, 50 e 7, obtendo-se 57. Portanto, 25 + 32 = 57.

Nas teias de subtrações e tal como em algumas das cinco estratégias de cálculo,
importa explicar o motivo pelo qual se recorre no final a uma adição auxiliar
quando a operação principal é uma subtração. Na verdade, quando se decompõe
o aditivo e o subtrativo e se efetuam as subtrações com os números obtidos, para
se apresentar o resultado final há que voltar a compor os resultados parciais e
uma composição faz-se sempre com recurso a uma adição. Uma teia de cálculo
envolve sempre a escrita de duas igualdades, a igualdade principal relacionada
com a operação que se pretende aplicar e uma igualdade auxiliar que resulta
precisamente da composição dos resultados parciais, decorrentes das adições ou
subtrações efetuadas.

Figura 40: Exemplo de uma teia de cálculo envolvendo uma subtração sem
decomposição. Decompõe-se 67 em 60 e 7 e 24 em 20 e 4. Subtrai-se 4 a 7,
obtendo-se 3. Subtrai-se 20 a 60, obtendo-se 40 (por outras palavras, subtrai-se
2 dezenas a 6 dezenas, obtendo-se 4 dezenas). Por fim, há que compor os
resultados parciais, 40 e 3, obtendo-se 43. Portanto, 67 − 24 = 43.
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As teias de cálculo baseiam-se, portanto, em efetuar a operação solicitada (adição
ou subtração) por partes, decompondo os números envolvidos de acordo com
as suas ordens. Esta dinâmica de cálculo, ordem a ordem, é precisamente a
mesma dinâmica que está na base das estratégias “adicionar separando 10”
e “decompor e subtrair às unidades”. Os próximos exemplos, ilustrados nas
Figuras 41 e 42, envolvem uma adição com composição e uma subtração com
decomposição. Nessas situações, as restantes três estratégias podem ser uma
ajuda nos cálculos auxiliares: “adicionar fazendo 10” e “decompor e subtrair à
dezena”/“retirar as unidades e subtrair o restante à dezena”.

Figura 41: Exemplo de uma teia de cálculo envolvendo uma adição com
composição. Decompõe-se 47 em 40 e 7 e 36 em 30 e 6. Adiciona-se 7
e 6, obtendo-se 13 (pode-se recorrer à estratégia “adicionar fazendo 10”).
Adiciona-se 40 e 30, obtendo-se 70. Por fim, há que compor os resultados
parciais, 70 e 13, obtendo-se 83. Portanto, 47 + 36 = 83.

Figura 42: Exemplo de uma teia de cálculo envolvendo uma subtração com
decomposição. Decompõe-se 45 em 40 e 5 e 26 em 20 e 6. Como não é posśıvel
retirar 6 de 5, reorganiza-se a decomposição do aditivo 45 em 30 e 15. Subtrai-se
6 a 15, obtendo-se 9 (na imagem recorre-se à estratégia “retirar as unidades e
subtrair o restante à dezena”). Subtrai-se 20 a 30, obtendo-se 10. Por fim, há
que compor os resultados parciais, 10 e 9, obtendo-se 19. Portanto, 45−26 = 19.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 15, pp. 19–53
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De notar que no exemplo da Figura 42 calculou-se 15−6 recorrendo à estratégia
“retirar as unidades e subtrair o restante à dezena”, mas também se podia ter
aplicado a estratégia “decompor e subtrair à dezena”, uma vez que as duas
estratégias utilizam-se nas mesmas situações.

Importa também destacar a importância de reorganização da decomposição do
aditivo nas subtrações com decomposição. Esta é uma destreza de cálculo que os
alunos devem adquirir. Novamente, a ideia é encarar os números como “peças de
lego”, que podem ser reorganizadas (compostas/decompostas) de acordo com as
necessidades. Sugere-se, por isso, a implementação regular de rotinas centradas
em leituras diversificadas dos números. Desta forma, para além de questões
como “Qual é o número composto por 4 dezenas e 5 unidades?”, devem-se
colocar questões como “Qual é o número composto por 3 dezenas e 15 unidades?”
ou mesmo como “Qual é o número composto por 45 unidades?”.

Fica também clara a importância das cinco estratégias de cálculo na aplicação
de teias de cálculo para a adição e subtração, numa fase pré-algoritmos. Na
próxima secção, analisaremos a aplicação destas estratégias no contexto dos
algoritmos da adição e subtração.

3.2 Algoritmos da adição e subtração

No 1.º Ciclo do Ensino Básico, é fundamental que os alunos adquiram fluência na
aplicação dos algoritmos das quatro operações aritméticas. Para tal, uma sólida
competência no cálculo mental é imprescind́ıvel. Esta competência será mais
facilmente atingida se os professores investirem em diferentes tarefas, como jogos
e rotinas, que desenvolvam estratégias de cálculo mental. O curŕıculo português
prevê este investimento ao dar prioridade a essa competência durante os dois
primeiros anos de escolaridade em detrimento da introdução aos algoritmos,
planeada a partir do 3.º ano de escolaridade, de acordo com as Aprendizagens
Essenciais [15], como já foi mencionado anteriormente.

Para ganhar alguma destreza nos algoritmos da multiplicação e divisão, é
fundamental um bom conhecimento das tabuadas. Já para obter desenvoltura
nos algoritmos da adição e subtração, as estratégias de cálculo abordadas neste
artigo são de grande relevância. É expectável que os alunos que dominem
essas estratégias de cálculo, bem como as teias de cálculo, possam resolver os
algoritmos da adição e subtração com maior êxito e de forma mais célere.

Ao invés de uma abordagem que dê prioridade aos procedimentos dever-se-á
apostar numa abordagem que favoreça a compreensão dos algoritmos utilizados.
Para cumprir esta premissa deve-se ter em conta o uso de materiais diversificados,
tais como o material base 10, dinheiro, o quadro de valor posicional e os ćırculos
de valor posicional, entre outros exemplos. Veja-se a Figura 43.

Quer no algoritmo da adição com composição como no algoritmo da subtração
com decomposição, a abordagem deverá ser gradual começando pela composição
e decomposição das ordens menores e depois ir progressivamente passando para
as ordens superiores, com exploração de uma ordem de cada vez.
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Figura 43: Utilização de dinheiro e do material base 10 na explicação do
algoritmo da subtração com decomposição.

Em seguida, pormenorizamos alguns exemplos de aplicação da estratégia “adicionar
fazendo 10” no algoritmo da adição com composição (Figuras 44 a 46).

Figura 44: Pretende-se calcular 28+45, com recurso ao quadro e ćırculos de valor
posicional. É uma adição com composição de dez unidades numa dezena. As
unidades podem ser adicionadas aplicando a estratégia “adicionar fazendo 10”,
obtendo-se 8+5=13. Regista-se o 3 na coluna das unidades, na parte destinada
ao resultado/soma, e compõe-se 10 unidades em 1 dezena, que é registada na
coluna das dezenas, acima dos algarismos das dezenas das parcelas. O v́ıdeo
https://youtu.be/Nc81zCx0QNs ilustra os passos efetuados.
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Figura 45: Pretende-se calcular 146 + 72, com recurso ao quadro de valor
posicional com o material base 10/os ćırculos de valor posicional. É uma
adição com composição de dez dezenas numa centena. As dezenas podem ser
adicionadas aplicando a estratégia “adicionar fazendo 10”, obtendo-se 4+7=11.
Regista-se o 1 na coluna das dezenas, na parte destinada ao resultado/soma,
e compõe-se 10 dezenas em 1 centena, que é registada na coluna das centenas,
acima dos algarismos das centenas das parcelas.

Figura 46: Do lado esquerdo, pretende-se calcular 509 + 423. As unidades
podem ser adicionadas aplicando a estratégia “adicionar fazendo 10”, obtendo-se
9+3=12. Do lado direito, pretende-se calcular 656+154. As unidades podem ser
adicionadas aplicando a estratégia “adicionar fazendo 10”, obtendo-se 6+4=10.
As dezenas podem ser adicionadas aplicando a mesma estratégia, obtendo-se
1+5+5=1+10=11.

Por fim, ilustramos alguns exemplos de aplicação de uma das estratégias,
“decompor e subtrair à dezena” ou “retirar as unidades e subtrair o restante à
dezena”, no algoritmo da subtração com decomposição (Figuras 47 a 49).
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Figura 47: Pretende-se calcular 32 − 18, com recurso ao quadro e ćırculos de
valor posicional. É uma subtração com decomposição. Como não se pode
retirar 8 de 2, é necessário decompor uma das dezenas em dez unidades. Como
consequência, o aditivo em vez de estar organizado em 3 dezenas e 2 unidades
passa a estar organizado em 2 dezenas e 12 unidades. Agora já é posśıvel retirar
8 a 12. Para calcular 12− 8 pode-se aplicar uma das duas estratégias de cálculo
“decompor e subtrair à dezena” ou “retirar as unidades e subtrair o restante à
dezena”. No exemplo, aplicou-se a primeira, retirando oito unidades à dezena.
O v́ıdeo https://youtu.be/ebLIrHLhyOQ ilustra os passos efetuados.

Figura 48: Pretende-se calcular 246 − 72, com recurso ao quadro de valor
posicional com o material base 10/os ćırculos de valor posicional. É uma
subtração com decomposição. Como não se pode retirar 7 dezenas de 4 dezenas,
é necessário decompor uma das centenas em dez dezenas. Como consequência, o
aditivo em vez de estar organizado em 2 centenas, 4 dezenas e 6 unidades passa
a estar organizado em 1 centena, 14 dezenas e 6 unidades. Agora já é posśıvel
retirar 7 dezenas de 14 dezenas. Para calcular 14 − 7 pode-se recorrer a uma
das duas estratégias de cálculo “decompor e subtrair à dezena” ou “retirar as
unidades e subtrair o restante à dezena”.
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Figura 49: Mais dois exemplos de subtração com decomposição: do lado
esquerdo, há a necessidade de decompor uma dezena em dez unidades e, do
lado direito, de decompor uma centena em dez dezenas. As subtrações 11 − 9
e 12 − 3 podem ser obtidas rapidamente recorrendo a uma das duas estratégias
de cálculo.

De notar que, no algoritmo da subtração por decomposição, surge sempre a
necessidade de reorganização do aditivo. Essa reorganização fica facilitada com
a prática de leituras diversificadas dos números, tal como acontece no contexto
das teias da subtração por decomposição. Por exemplo, para o exemplo da
Figura 47, é importante que o aluno reconheça rapidamente que ter 3 dezenas
e 2 unidades é precisamente o mesmo que ter 2 dezenas e 12 unidades.

Sendo o jogo um excelente recurso de aprendizagem, na Figura 50 apresenta-se
uma sugestão de um jogo que treina o cálculo com os algoritmos da adição e
subtração, tornando-o mais proficiente.

Figura 50: Um jogo do tipo “jogo da glória” para explorar os algoritmos da
adição e subtração.

Em jeito de conclusão, salienta-se o impacto das estratégias de cálculo nas teias
de cálculo e nos algoritmos da adição e subtração, contribuindo para que os
alunos adquiram maior fluidez de racioćınio e competência no cálculo mental, o
que proporciona, sem dúvida, um maior êxito na aprendizagem.
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Importa também destacar a consistência do fio condutor que se estabelece ao
longo de todo o 1.º Ciclo do Ensino Básico, unindo as cinco estratégias de
cálculo, as teias de cálculo e os algoritmos da adição e subtração, como se
fossem linhas de um tecido, que unidas dão consistência a esse tecido. Esse fio
condutor traduz-se na ideia-chave de encarar os números como “peças de lego”,
que se podem compor e decompor consoante as necessidades.
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Jornal das Primeiras Matemáticas 3, 3–16, 2014.
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[19] Silva, C., Cordeniz, C., Areias, M. F., Rainha, F., Martins, H., Silva, L.,
Teixeira, R. C. “Da localização espacial às figuras planas e aos sólidos
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Resumo: Este artigo apresenta breves considerações sobre a abordagem dos
diagramas de caule-e-folhas nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. Mostram-se
exemplos de explorações e sugerem-se tarefas baseadas na abordagem clássica
“concreto-pictórico-abstrato” (CPA), apresentando um cuidado esmerado com
a ordem e com o faseamento e uma preocupação vincada com a oralidade e
interpretação de situações diversificadas.

Palavras-chave: Diagramas de caule-e-folhas, 1.º Ciclo do Ensino Básico,
2.º Ciclo do Ensino Básico.

Introdução

O ser humano é um ser racional. Talvez as manifestações mais evidentes dessa
racionalidade sejam a sua capacidade de agrupamento e a sua capacidade de
categorização. Essas capacidades fazem com que seja capaz de se organizar
mentalmente.

Há cerca de 17 300 anos, a famosa gruta de Lascaux em França era um local
que concentrava o melhor que a humanidade fazia, tanto a ńıvel art́ıstico como
cient́ıfico. Na Figura 1, a beleza do veado fala por si. Abaixo, é posśıvel
observar treze pequenos ćırculos precedidos de um quadrado vazio. Qual o
seu significado? A resposta é comum em vários objetos arqueológicos: catorze
é sensivelmente metade de um ciclo lunar e o quadrado vazio simboliza muito
provavelmente a Lua Nova [1]. Este tipo de informação era “ciência de ponta”
há mais de quinze mil anos atrás.

O leitor deve reparar que, para verificar que se tratam mesmo de treze pequenos
ćırculos, é preciso contar com cuidado. A gravura não contém nenhum dispositivo
de agrupamento que auxilie a contagem. Poderiam ser apresentados dezenas de
exemplos pré-históricos semelhantes.
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Figura 1: Gruta de Lascaux.

Observe-se agora o cartoon exposto na Figura 2. Uma vez que os traços
são apresentados em grupos de 5, a contagem torna-se mais simples; é fácil
verificar que um dos prisioneiros colocou coisas desagradáveis no nariz do seu
companheiro de cela durante 130 dias. O agrupamento faz com que baste um
simples olhar e uma contagem com saltos fixos (neste exemplo, a ideia é efetuar
uma contagem de 5 em 5 ou uma simples multiplicação por 5) para se chegar a
essa conclusão.

Figura 2: Registo em grupos de 5 (cartoon de McCoy, Glenn e Gary).

Embora esta forma básica de agrupamento seja bastante útil e esteja na base de
vários sistemas de numeração, ainda não apresenta nenhum tipo de categorização.
Os dias são todos iguais, não havendo nada que os distinga quanto à sua
natureza. Uma categorização, tal como o nome indica, subentende a existência
de categorias diferentes. Para melhor perceber um sistema de agrupamento que
envolva também a ideia de categorização, consideremos o exemplo exposto na
Figura 3, respeitante a um horário numa estação de comboios no Japão.
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Figura 3: Horário numa estação de comboios no Japão.

A organização do horário segue a mesma lógica de um armário com gavetas.
Cada gaveta do armário tem várias meias; as meias são separadas em gavetas
diferentes conforme a sua categoria. Nesta metáfora, as “gavetas do armário”
são as horas, variando entre as cinco da manhã e as zero horas (Figura 4).

Figura 4: Categorias: horas.
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Além disso, cada linha do horário diz respeito a um intervalo de tempo de uma
hora. Por exemplo, o peŕıodo entre as 8h00 e as 9h00 está marcado a azul na
Figura 5. A legenda (marcada a verde) indica a existência de quatro tipos de
comboio. Sendo assim, pode ver-se que às 8h17 passa um comboio do terceiro
tipo (rasurado); esse facto está marcado a vermelho. Resumindo, e de regresso
à nossa metáfora, as “gavetas” são as horas e as “meias” são os minutos. Ou
seja, uma vez que o 17 mencionado está na categoria do 8, a passagem de um
comboio às 8h17 é assinalada.

Figura 5: Subcategorias: minutos.

Considerando o sistema de numeração posicional decimal, facilmente se verifica
que os números que utilizamos apresentam uma categorização natural. Tal como
na representação 8h17, o 8 diz respeito às horas e o 17 aos minutos, num número
como 27, o algarismo 2 representa duas dezenas e o algarismo 7 representa
sete unidades. Tendo isso em conta, os chamados diagramas de caule-e-folhas
(podiam chamar-se perfeitamente “diagramas de armário-e-meias”) apareceram
e tornaram-se comuns na década de 1980, na sequência da publicação de um
livro do estat́ıstico norte-americano John Tukey em 1977 [6]. A lógica destes
diagramas é muito similar à do horário de comboios apresentado.

Considere-se o conjunto de dados em bruto: 14, 14, 16, 23, 23, 17, 15, 39, 13,
21, 17, 14, 13, 6, 23, 14, 39, 9, 14, 13, 16. O caule apresenta os algarismos das
dezenas (tal como as horas no “caule” do horário dos comboios) e as folhas são
os algarismos das unidades (tal como os minutos são as “folhas” do horário dos
comboios). Tendo isso em mente, a Figura 6 ilustra um diagrama não ordenado.
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Figura 6: Diagrama não ordenado.

Organizando as folhas por ordem crescente, obtém-se o diagrama exposto na
Figura 7, que se designa por diagrama de caule-e-folhas. Por exemplo, os cinco
4 na categoria do 1 representam os cinco 14 pertencentes ao conjunto de dados.
É importante apresentar o diagrama com uma legenda, para que quem o leia
possa perceber a sua lógica.

Figura 7: Diagrama ordenado.

Nas próximas secções, apresentam-se sugestões de tarefas de exploração deste
tipo de diagramas junto de alunos dos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico.

1 Construindo um diagrama de caule-e-folhas

Seguindo uma determinada sequência de passos, a construção de um diagrama
de caule-e-folhas torna-se bastante simples. Começa-se por analisar duas páginas
de um livro escolar que aborda esse tema ([3], páginas 156 e 157.

Antes de mencionar a sequência de passos propriamente dita, observa-se que a
abordagem “concreto-pictórico-abstrato”, de origem em teorias construtivistas
[2], parece ser especialmente indicada para o ensino das primeiras matemáticas; o
Singapore Math, método para o ensino da Matemática em Singapura, constitui
um caso de sucesso desta abordagem. Sem querer desenvolver este prinćıpio
orientador em profundidade, por não constituir o objetivo principal deste texto,
uma forma interessante de introduzir um tema consiste em partir de casos
concretos, com significado e, só depois, de modo faseado, tratá-lo de forma
mais esquemática e abstrata. Relativamente aos diagramas de caule-e-folhas,
é importante a presença do quotidiano nas tarefas a explorar. No domı́nio
Organização e Tratamento de Dados, tal como o nome indica, organizam-se
e tratam-se dados – e os dados dizem quase sempre respeito a situações que
remetem para o quotidiano. Exemplificando com o conjunto usado na secção
anterior, em vez de o apresentar como um conjunto de números em abstrato,
nada como relacioná-lo com uma situação do dia a dia plauśıvel, de preferência
apontando para as vivências t́ıpicas das crianças. A Figura 8, respeitante a uma
parte de uma página de [3], é ilustrativa.
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Figura 8: Partindo de uma situação plauśıvel.

Repare-se que os números são adequados, podendo ser perfeitamente um
conjunto de idades de convidados para uma festa de aniversário de uma
adolescente de 13 anos. Quanto à construção do diagrama propriamente dito, o
primeiro passo consiste na marcação do caule (Figura 9). No exemplo escolhido,
os elementos do caule são os algarismos das dezenas das idades dos convidados
(imediatamente se percebe que são idades inferiores a quarenta anos). O livro
utiliza um código de cores para possibilitar uma compreensão apenas com um
simples olhar.

Figura 9: Registo do caule.
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No registo do caule, os valores são dispostos na vertical, de cima para baixo,
por ordem crescente e sem repetições. Normalmente registam-se todos os valores
desde o mı́nimo até ao máximo de forma consecutiva, incluindo os que não são
observados.

O segundo passo consiste na marcação das folhas (Figura 10). Neste exemplo, as
folhas são os algarismos das unidades das idades dos convidados. As marcações
são feitas sequencialmente (14, 14, 16, 23, . . . ). Sendo assim, neste passo, ainda
não há uma preocupação em ordenar as folhas; marcar-se-ão 4, 4, 6 (na categoria
do 1), 3 (na categoria do 2), etc. Em vez de ajudar, um código de cores apenas
traria confusão; cabe ao professor frisar o carácter sequencial da marcação.

Figura 10: Registo das folhas.

O terceiro passo consiste na organização das folhas por ordem crescente, em
cada linha ou “ramo” do caule (Figura 11).

O quarto passo consiste na colocação de uma legenda e de um t́ıtulo (Figura 11).
É importante que os alunos percebam que um diagrama estat́ıstico, mais do que
servir quem o constrói, destina-se sobretudo aos outros. Os t́ıtulos e as legendas
não servem só para “enfeitar”; têm o importante papel de facilitar a vida de
quem lê e tenta interpretar um determinado diagrama.

Esta abordagem step-by-step, sem saltos, faseando e explicando tudo muito bem,
é uma segunda caracteŕıstica fundamental do Singapore Math. Os méritos de tal
abordagem não requerem grande explicação. Basta o senso comum para intuir
que é uma abordagem bastante indicada.
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Figura 11: Ordenação das folhas e registo de uma legenda.

Na Figura 12, apresenta-se mais uma situação, dispońıvel em [5], em que os
alunos têm de partir de um conjunto de dados e construir um diagrama, de
forma faseada. Do lado esquerdo, registam-se os dados sem preocupação com a
ordenação das folhas. Do lado direito, as folhas são, posteriormente, organizadas
por ordem crescente.

Figura 12: Construção faseada de um diagrama de caule-e-folhas.
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2 Interpretando um diagrama de caule-e-folhas

Uma terceira caracteŕıstica fundamental do Singapore Math é a preocupação
com a oralidade/leitura/escrita/interpretação. Segundo o psicólogo Jerome
Bruner (1915-2016),

Proficiency in oral language provides children with a vital tool for thought. Without fluent

and structured oral language, children will find it very difficult to think [2].

Esta afirmação traduz uma ideia que, mais uma vez, é quase do foro do senso
comum: quanto melhor uma pessoa fala, lê, escreve e interpreta, melhor pensa
e argumenta. No que diz respeito ao trabalho relativo a diagramas estat́ısticos,
a interpretação é uma parte vital, talvez a mais importante. Na sequência do
exemplo relativo à festa de aniversário, apresenta-se na Figura 13 um exerćıcio
do livro escolar já citado ([3], página 158).

Figura 13: Interpretação de um diagrama de caule-e-folhas.
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A aĺınea a) solicita a identificação do mı́nimo em contexto (“o convidado mais
novo”). A aĺınea b) é mais sofisticada: a criança tem de pensar na idade da
Margarida para poder ter uma intuição sobre as idades dos pais. Uma pessoa
de 23 anos não é progenitor de uma adolescente de 13 anos. Sendo assim, por
exclusão de partes, os pais da Margarida são as duas pessoas de 39 anos. A
aĺınea c) aborda um tópico presente no curŕıculo português: 14 anos é a idade
mais frequente, ou seja, a moda. Finalmente, na aĺınea d), a resposta tem de ser
encontrada tendo como referência a idade da Margarida. Só há duas crianças
mais novas do que a Margarida, uma com 6 anos e outra com 9 anos. São
essas as irmãs da aniversariante. Quem goste de pensamentos “detetivescos”
poderá ter a dúvida sobre se não haverá uma pessoa de 13 anos mais nova do
que a Margarida. Havendo, surgiriam as seguintes consequências bizarras: (A)
a Margarida faria 13 anos nesse dia e ainda haveria uma adolescente de 13 anos
mais nova do que ela (teria de ser apenas algumas horas ou minutos mais nova!);
(B) dado estar a falar-se das irmãs da Margarida, poder-se-ia estar a falar de
uma irmã gémea mais nova, mas isso seria bizarro, uma vez que o enunciado
não menciona o facto de a festa de aniversário da Margarida ser em conjunto
com a da sua irmã.

A Figura 14 ilustra mais duas posśıveis explorações [5]: a primeira, em que se
apresenta um diagrama de caule-e-folhas e se solicita a interpretação do mesmo,
com um leque variado de questões; a segunda, em que se pede para construir
um diagrama e, posteriormente, para interpretá-lo.

Figura 14: Duas explorações com diagramas de caule-e-folhas.
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A Figura 15 apresenta mais um exemplo de interpretação ([4], página 96).

Figura 15: Mais uma interpretação de um diagrama de caule-e-folhas.

Nos exerćıcios, normalmente, são fornecidos dados aos alunos e, com esses
dados, as crianças fazem e interpretam um diagrama de caule-e-folhas. A
originalidade deste exerćıcio está no facto de dados e diagrama aparecerem
de forma incompleta. De certa maneira, a criança pensa em duas direções,
completando informação relativa aos dados em bruto e ao diagrama. Na aĺınea a),
através de outro tópico presente no curŕıculo português, a criança pode
determinar o mı́nimo; tem de haver uma criança com 11 berlindes para que

amplitude = máximo − mı́nimo = 38 − 11 = 27.

Além do tópico em si mesmo, a criança tem de identificar o máximo e perceber
que a determinação do mı́nimo permite completar o diagrama. Quanto à aĺınea
b), é necessário procurar informação relevante. Há 3 espaços por preencher,
um é o mı́nimo (não está à vista nenhuma criança com 11 berlindes), outro é o
máximo (não está à vista nenhuma criança com 38 berlindes) e um terceiro deve
ser preenchido com o número 26 (só há uma criança à vista com 26 berlindes,
pelo que, por exclusão de partes, falta a segunda criança com 26 berlindes que
consta no diagrama). As caracteŕısticas das crianças indicadas no enunciado
permitem tirar as conclusões certeiras (Figura 16).
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Figura 16: Mais uma interpretação de um diagrama de caule-e-folhas: solução.
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Not́ıcias

campeonato nacional

de jogos matemáticos

Associação Ludus
No âmbito do Prémio Ciência Viva Educação 2020

ludus@ludicum.org

Figura 1: CNJM distinguido em 27/11/2020.

Os Prémios Ciência Viva são atribúıdos anualmente como reconhecimento por
intervenção de mérito excepcional na divulgação cient́ıfica e tecnológica em
Portugal. Com cerimónia realizada no dia 27 de Novembro 2020, no
Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, o Prémio Ciência Viva
Educação 2020 distinguiu o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos por
promover de forma lúdica a concentração e o racioćınio lógico, essenciais para
a aprendizagem da matemática, e pelos seus esforços de inclusão social, viśıveis
na criação de uma categoria para alunos cegos e ambĺıopes (Figura 1).

Os prémios assinalam mérito e, consequentemente, esse reconhecimento é
recebido com agrado e com orgulho. No entanto, avassaladoramente mais
importante é o mérito em si mesmo, pelo que, mais do que uma curta
not́ıcia, pretende-se fazer aqui uma breve “visita” ao Campeonato Nacional de
Jogos Matemáticos, de forma a que seja posśıvel perceber a razão de ser de tão
justo prémio.
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68 cnjm

De 7 a 14 de Junho de 2003, no âmbito de uma feira do livro na Biblioteca
Municipal de Óbidos, realizou-se uma exposição de Jogos Matemáticos
(Figura 2). Desde ińıcio, focaram-se jogos sem informação escondida (ao
contrário, por exemplo, da Batalha Naval) e sem factor sorte (ao contrário, por
exemplo, da Sueca). Exemplos famosos deste tipo de jogos, denominados de
“Jogos Matemáticos” pelos organizadores da exposição, são o Xadrez, as Damas
ou o Jogo do Galo. Estes jogos têm méritos pedagógicos muito assinaláveis,
como veremos mais à frente. Dado o interesse que suscitam, as caracteristicas
desafiadoras que possuem e o divertimento que a sua prática pode provocar, a
mencionada exposição foi um sucesso.

Figura 2: Exposição de Jogos Matemáticos, Junho de 2003.

O interesse suscitado pela exposição de Óbitos originou sequelas. A primeira
aconteceu no ProfMat2003 (Santarém, 19–21 de Novembro de 2003), um
encontro de professores de Matemática organizado pela Associação de
Professores de Matemática (Figura 3). Não são só estudantes e jovens que
gostam de jogar; naturalmente adultos e professores também gostam. Há algo
de inerentemente humano no acto de jogar. O ser humano é um ser racional e,
pensando especificamente no caso particular dos jogos matemáticos, a prática
de jogo chama por essa racionalidade. Jogar não se relaciona com idade, género
ou profissão; é simplesmente humano.

Figura 3: Jogos Matemáticos no ProfMat2003, Novembro de 2003.
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Uma segunda sequela aconteceu no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva,
apoiada pelo projecto Matemática em Acção, uma iniciativa na área da
comunicação e divulgação das ciências matemáticas (Figura 4). Nos dias 22
e 23 de Novembro de 2003, mais uma vez, várias pessoas usufruiram do prazer
de jogar jogos matemáticos e, consequentemente, do prazer de pensar.

Figura 4: Jogos Matemáticos no Pavilhão do Conhecimento, Novembro de 2003.

Como muitas vezes acontece, iniciativas avulsas podem dar origem a grandes
projectos. É exactamente por isso que a importância de uma iniciativa deve ser
medida pela sua qualidade. Quando a qualidade existe, pode dar-se o caso de
haver um bom e surpreendente desfecho. Na sequência dos eventos de 2003, o
Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM) nasceu. A Associação de
Professores de Matemática (APM), a Sociedade Portuguesa de Matemática
(SPM) e um conjunto de professores da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, apoiados pela Agência Ciência Viva (CV), deram
suporte institucional ao projecto. Mais tarde, em 27 de Junho de 2006, nasceu a
Associação Ludus (AL), institucionalizando também as iniciativas do conjunto
de professores mencionado.

O CNJM mostra que a cooperação é posśıvel. A APM é uma associação
portuguesa de professores ligados à educação matemática, promovendo o
ensino da matemática a todos os ńıveis. A SPM é uma associação que promove a
comunicação, desenvolvimento e investigação matemática em Portugal. A AL é
uma associação que promove a divulgação matemática e a matemática
recreativa, movendo-se em vertentes várias, nomeadamente pedagógica,
cultural, histórica, etc. As três instituições não têm exactamente o mesmo
propósito. Ainda assim, tendo a matemática como matéria-prima, têm
óbvios pontos de contacto. Tendo muitas vezes visões diferentes, como se
deseja em liberdade numa democracia, têm muitas divergências em relação a
assuntos vários. Mas, a existência de divergências não é uma condição
suficiente para a inexistência de cooperação. É posśıvel divergir em relação
a algumas coisas e convergir em relação a outras. Com compromissos, é posśıvel
nascer uma cooperação produtiva; o CNJM é um exemplo paradigmático disso
mesmo.
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70 cnjm

No dia 26 de Novembro de 2004, cerca de 500 alunos do ensino básico e
secundário juntaram-se no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, para
participar na primeira final nacional do CNJM (Figura 5). Desde esse
momento, com uma periodicidade anual, a contar com essa, já se realizaram
15 edições (Figura 6).

Figura 5: Primeira final do CNJM, Pavilhão do Conhecimento, Lisboa, 26 de
Novembro de 2004.

Figura 6: Quinze edições do CNJM: Pavilhão do Conhecimento (Lisboa, 2004);

Fábrica Centro Ciência Viva (Aveiro, 2006); Palácio D. Manuel (Évora, 2007);
Pavilhão Desportivo Campus de Gualtar (Braga, 2008); Pavilhão Desportivo n.º 1
da Universidade da Beira Interior (Covilhã, 2009); Centro Nacional de
Exposições (Santarém, 2010); Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
(Lisboa, 2011); Estádio Universitário de Coimbra (Coimbra, 2012); Arena

d’Évora (Évora, 2013); Pavilhão Municipal (Fundão, 2014); Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real, 2015); Pavilhão Multiusos do
Parque de Feiras e Exposições (Beja, 2016); Pavilhão Multiusos (Guimarães,
2017); Externato de Penafirme (Torres Vedras, 2018); Pavilhão Municipal
(Maia, 2019).
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Na larga maioria das finais nacionais do CNJM, o número de participantes
situou-se entre os 1500 e os 2500 (Figura 7). Dado que, em cada
edição, cada participante representa a sua escola num determinado jogo/ciclo,
estes números apontam para uma participação anual de dezenas de milhar de
estudantes, se se contar com os apuramentos realizados nas várias escolas do
páıs.

Figura 7: Última final do CNJM, Maia, 29 de Março de 2019. Estiveram
presentes mais de 2000 participantes.

Cada final do CNJM é uma festa. Para além da prática dos jogos
matemáticos, há toda uma envolvência digna de registo (Figura 7). Há um
ambiente rico em actividades, prática desportiva, abertura à comunidade,
agradável conv́ıvio, etc. Os estudantes saem das suas escolas e, além de
terem um tempo para jogar, concentrando-se e pensando logicamente nas suas
decisões, também têm oportunidade de discutir os jogos com os seus colegas, de
praticar desporto e de aceder a todo o tipo de iniciativas. É um tempo que pode
ser passado sem telemóveis, sem o iPad, sem redes sociais. É claro que essas
coisas fazem parte da vida moderna, mas convém não esquecer a importância
de tudo o resto.

Sendo assim, há dois méritos óbvios do CNJM. Por um lado, está
implantado em Portugal. Os professores e, sobretudo, os alunos anseiam em
saber quando e onde vai ser disputada a próxima final. Anseiam em saber quais
são os novos jogos a ser praticados e em que categoria desejam ser enquadrados.
Gostam também de participar nas actividades que, localmente, cada escola
organiza. Por outro lado, o CNJM sobreviveu ao teste do tempo. Muitas vezes,
os projectos bons têm curta duração. No que diz respeito ao CNJM, sucede
exactamente o contrário, tratando-se de um projecto com mais de 15 anos de
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idade. Já há pais que, tendo sido participantes, incentivam os seus filhos a
jogar. Já há professores que são ex-participantes. Só com tempo se podem
experimentar coisas novas, melhorar coisas menos boas, refinar processos. Tudo
isso faz com que haja detalhes dignos de serem analisados, análise que será feita
já de seguida. O leitor pode aceder aqui para ver toda a informação relativa às
quinze edições do CNJM ou ou aqui para ter acesso a estat́ısticas mais precisas.

Figura 8: Envolvência de uma final do CNJM, Maia, 29 de Março de 2019.

1 O CNJM visto por dentro

Começando pelos jogos matemáticos, intuitivamente se percebe que estão mais
próximos da matemática do que, por exemplo, do salto em altura ou das
artes plásticas. As razões para essa proximidade prendem-se com uma série
de competências comuns à prática de jogos matemáticos e ao desempenho na
matemática. É posśıvel enumerar algumas significativamente importantes.

1. Tanto os problemas matemáticos como as situações de jogo pedem foco.
A capacidade que o ser humano tem de focar factores determinantes para
a resolução de dado problema, ignorando factores irrelevantes, é uma
condição necessária para um bom desempenho. Se um leão vier comer uma
pessoa, o que interessa é a posição do leão e a sua velocidade e não a cor das
folhas de uma árvore próxima. Nesta situação problemática, o grande
objectivo é a sobrevivência e o comportamento do leão é o “factor-chave”
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do problema bicudo que se avizinha; não são as folhas da árvore o que
interessa. Analogamente, os problemas matemáticos e as situações de jogo,
têm os seus “factores-chave”, directamente relacionados com o
objectivo, com o reconhecimento de padrões, o recurso a técnicas já
aprendidas, etc. É posśıvel tomar-se um banho sem ter de focar as
gotas de água, embora estas sejam um “factor-chave” de um bom
duche. Ao contrário, é imposśıvel resolver um problema matemático ou
lidar com uma decisão de jogo, sem focar o que verdadeiramente está em
causa nesse problema ou nessa situação. Uma das dificuldades que algumas
crianças têm durante as aprendizagens matemáticas é precisamente não
conseguirem um ńıvel de concentração que permita focar os aspectos
relevantes, de forma a compreenderem cabalmente o que está em causa
nos vários problemas. Os jogos matemáticos são óptimos para enfrentar e
tentar resolver essas dificuldades.

2. Tanto os jogos como a matemática tendem a lidar com situações dinâmicas.
Muitos problemas envolvem um “antes” e um “depois” de
determinada acção. As consequências das acções estão na base da ideia
de causa/efeito, vital em ambas as actividades. É fundamental para um
jogador conseguir visualizar sequências de jogadas. Na matemática, esta
competência é igualmente fundamental em sequências argumentativas,
situações geométricas, etc.

3. Voltando ao exemplo do leão, a situação de perigo pede para que se aja
primeiro e se pense depois. Isto porque, se se parar para pensar, pode ser
que seja esse o último pensamento produzido. Nos jogos matemáticos e
nos problemas matemáticos, os objectivos não costumam ser objectivos de
sobrevivência em sentido literal. Na sua natureza, o objectivo de um jogo
matemático/problema matemático encerra o acto de pensar. Sendo assim,
ao contrário do que acontece na situação de perigo envolvendo o ataque do
leão, a natureza tanto dos jogos matemáticos como da matemática pede
para que se pense primeiro e se aja depois. É importante evitar resolver os
problemas de forma impulsiva, privilegiado antes a racionalidade, a lógica
e o planeamento.

4. Frequentemente, tanto os desafios matemáticos, como as situações de jogo,
podem ser abordados de várias formas. Devido a isso, muitos processos
de decisão são baseados na ponderação dos prós e contras associados às
posśıveis abordagens. Essa capacidade de avaliar e comparar abordagens
é um factor decisivo para se ser competente no jogo e na matemática.

5. Abstrair consiste em isolar um elemento, excluindo outros. Por exemplo,
imagine-se que tanto um Mercedes como um Fiat têm cinco lugares. Se
o vital for conseguir levar cinco pessoas numa viagem, sendo irrelevantes
factores como o conforto ou a velocidade, tanto faz ir no Mercedes como no
Fiat. Aliás, o Fiat é mais adequado do que um Ferrari de dois
lugares. Nesta situação, o que interessa é a caracteŕıstica “número de
lugares”e não a“marca”ou o“preço”. Sendo assim, a atenção deve ser dada
apenas à primeira caracteŕıstica, ignorando as segunda e terceira. A ideia
é que o Mercedes e o Fiat são equivalentes relativamente à caracteŕıstica
abstracta “número de lugares”. A magia da abstracção está em
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permitir que muitas situações diferentes se tornem uma só quando se
ignoram pormenores irrelevantes. Isso traz simplificação e organização
às análises, a possibilidade de relacionar situações e, muitas vezes o mais
importante, alcançar a sua essência. Tanto no contexto de jogo como na
prática matemática, abstrair é uma arma fantástica. Abstrair
permite alcançar conclusões gerais, técnicas abrangentes, etc. Os bons
jogadores tendem a pensar em “tipos de situação”, mais do que em
jogos concretos (finais de partida, aberturas, golpes tácticos, etc.). Os bons
matemáticos tendem a usar “objectos abstractos”, úteis para compreender
situações quotidianas ou estruturas abstractas aparentemente
diferentes, ligadas por algo que têm em comum (números, formas
geométricas, teoremas, etc.).

Discutida a proximidade entre os jogos matemáticos e a matemática, é
também importante frisar que os jogos não são todos iguais; naturalmente há
bons jogos e maus jogos. Mas o que é um “bom jogo matemático”? É lógico que
uma primeira resposta aponte para que seja divertido e dê
prazer. Mas o que é que está na base no prazer de jogar um jogo
matemático? Uma vez que um jogo matemático, por natureza, sublima um
certo tipo de pensamento, ele será divertido se provocar o prazer de pensar.
Consequentemente, deve ser um objecto que promova o foco, a visualização, a
lógica, a ponderação de hipóteses, o pensamento abstracto. Tratam-se de
capacidades humanas como ver, ouvir ou cheirar. Como tal, se as promoverem,
serão tendencialmente prazerosos, tal como um bom quadro, uma boa
música ou um bom perfume também são. Para que os jogos sejam bons objectos
neste sentido, devem ter caracteŕısticas conceptuais relacionadas com a
profundidade, clareza, drama, percepção ou panóplia de fases distintas. Não
cabe aqui discutir o que são estas caracteŕısticas, no entanto, o leitor pode
aceder aqui ou aqui para mais informação.

Por outro lado, tendo em vista o sucesso de um projecto como o CNJM, não
basta analisar os jogos conceptualmente; é também necessário analisá-los quanto
à loǵıstica. Devem ter uma boa duração média (um jogo não deve acabar logo,
nem durar eternidades), devem ter uma boa interacção entre as peças, as regras
devem ser claras e as jogadas de fácil execução, os tabuleiros e as peças devem
ser fáceis de fazer/obter (quanto a estas ideias, o leitor pode consultar um dos
artigos supracitados). Por um lado, estas caracteŕısticas permitem fazer kits de
jogos muito abrangentes quanto ao número e variedade (Figura 9). Por outro
lado, e claramente o aspecto mais relevante, permitem aos alunos, professores e
organizadores fazer/obter tabuleiros e peças de forma rápida, sem gastar quase
nenhum dinheiro.

Considerando todas estas observações, é fácil perceber a forma como o CNJM
foi estruturado. Em cada uma das 15 edições, foi constitúıda uma comissão
local, responsável pela organização da festa propriamente dita, o dia da grande
final. Quanto à prática dos jogos nas escolas, bem como o apuramento dos
finalistas, a responsabilidade recaiu sobre os professores; não há nenhum
projecto educativo que possa passar sem os professores. Em cada uma das
15 edições, participaram alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e
alunos do ensino secundário. A escolha dos jogos matemáticos, a sua
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distribuição pelas várias faixas etárias e a escolha do modelo de torneio
(baseado no sistema súıço, utilizado nos torneios de Xadrez) ficou
responsabilidade de uma comissão permanente de especialistas, designados
pelas instituições organizadoras (Figura 10).

Figura 9: Kit de jogos do CNJM.

Figura 10: Jogos das 15 edições do CNJM: Peões, Jogos Poliédricos, Ouri, Hex,
Amazonas, Semáforo, Go, Rastros, Pontos e Quadrados, Gatos e Cães, Flume,
Avanço, Konane, Produto, Atari-Go, Sesqui.

O leitor pode encontrar as regras destes 16 jogos matemáticos em Regras CNJM1,
Regras CNJM3, Regras CNJM5, Regras CNJM11, Regras CNJM14 e Atari-Go.

É comum ouvir-se a frase “Não interessa ganhar ou perder, o que interessa é
jogar.”. Acontece que esta frase é absurda, uma vez que faz parte do acto de
jogar a tentativa de alcançar o objectivo, que se traduz numa vitória ou numa
derrota1. Como já mencionado, os jogos matemáticos promovem um certo tipo

1Normalmente, os jogos escolhidos para o CNJM não admitem empates.
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de pensamento lógico e, naturalmente, esse pensamento está direccionado para a
tentativa de alcançar o objectivo do jogo. Na realidade, se não interessar ganhar
ou perder, não interessa jogar. Sem objectivo, o acto de jogar, por definição, é
um acto vazio. No entanto, a ideia da frase é outra, essa sim verdadeira. Os
jogos não têm importância vital na vida de um jovem. A menos que este seja
profissional, é mais essencial estudar, ter boas condições familiares, socializar
bem, etc. Uma frase certeira poderia ser “Há uma infinidade de coisas na vida
muito mais importantes do que um simples jogo”.

Sendo assim, quando se adere saudavelmente a um jogo, é-se também
confrontado com uma igualmente saudável componente competitiva, traduzida
em “ganhar ou perder”. Isso faz com que, de uma forma natural, haja aspectos
emocionais relacionados com o jogo que não são desprezáveis. E isso é bom, na
medida em que fazem do jogo uma excelente oportunidade para os
jovens contactarem com a competição, com o sucesso e com o fracasso, com a
necessidade de autocontrole emocional, etc. Como o jogo não é vital na vida de
um jovem, é um fantástico objecto para esse contacto, uma vez que
sucesso ou fracasso não se traduzem em fome, insucesso profissional ou violência.
O sucesso ou fracasso no jogo são efémeros, sem consequências relevantes, pelo
que os jovens podem experimentar certo tipo de emoções, sem que isso seja
minimamente danoso.

Relacionado com esta temática, observa-se que os jogos matemáticos permitem
aos jovens experimentarem-se. Está ao seu alcance testarem técnicas, discutir
estratégias com os colegas, treinarem, etc. Quando não conseguem resultados,
não faz mal nenhum, coisa que não acontece com o rendimento escolar. Mas,
quando conseguem resultados, por vezes isso produz um maravilhoso acréscimo
de autoestima. Por vezes, maus alunos conseguem ser bons jogadores. Quando
isso acontece, ganham autoestima, e isso não tem preço. Portanto, só se tem
a ganhar. Quando há derrotas, há choros e tristezas. Mas, isso não faz mal
nenhum; normalmente essas tristezas são esquecidas no fim do dia. O máximo
que pode acontecer é o jovem perder o interesse em jogar determinado jogo,
coisa que não traz mal ao mundo. Também a forma de se lidar com insucessos
pode ser bem trabalhada por professores e pais, constituindo uma aprendizagem
para a vida.

Os jogos têm regras e objectivos bem definidos. São iguais para todos. Esta
“igualdade de oportunidades” permite que maus alunos tenham frequentemente
melhores resultados do que bons alunos. Em relação ao rendimento escolar,
está demonstrad́ıssimo que, em continuidade, as condições socioeconómicos têm
uma importante palavra a dizer. Quanto aos jogos, dado não terem a mesma
importância, os professores e as famı́lias não lhes dão a mesma relevância.
Tipicamente, um pai anda atrás de um filho para que ele estude todos os dias,
mas não o incentiva a jogar todos os dias. Estes factos colocam os alunos mais
em pé de igualdade face aos jogos do que face a outros tópicos escolares.

Esta ideia de “pé de igualdade” é muito útil quando pensamos em alunos com
necessidades educativas especiais (NEE). O acesso das pessoas com NEE à
educação é legalmente um direito inalienável no quadro de uma “escola para
todos”, preconizada por diversos documentos internacionais (Declaração de
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Jomtien, 1990; Declaração de Salamanca, 1994) e nacionais (Lei de Bases do
S.E., 1986; D.L. nº3/2008, entre outros). Acontece que, em teoria, teoria e
prática são iguais, mas na prática não são. Na prática, esse acesso à educação
em condições de igualdade não acontece tão facilmente, havendo um sem
número de dificuldades. Cientes da existência de uma oportunidade, desde a
quinta edição, os organizadores do CNJM fizeram um esforço de inclusão social,
convidando à participação alunos cegos e ambĺıopes (Figura 11) e alunos
com algum tipo de deficiência auditiva (para estes últimos, foi criado um

Livro de Regras em Ĺıngua Gestual Portuguesa). É important́ıssimo frisar que
foi posśıvel incluir estes alunos no campeonato absoluto, sendo a sua
participação de igual para igual com todos os outros. Houve casos em que estes
participantes “especiais” ganharam prémios. A importância dessas situações em
termos de acréscimo de autoestima dispensa palavras.

Figura 11: Alunos cegos e ambĺıopes no CNJM6.

O CNJM permite também a experimentação de ideias pedagógicas. Um
interessante exemplo é o concurso Inventa o teu Jogo. A actividade
intelectual humana é muito multifacetada. Um aluno tanto pode efectuar um
cálculo, resolver um exerćıcio rotineiro, descobrir um padrão, inventar algo
que não existe. Inventar não é o mesmo que descobrir (Cristóvão Colombo
descobriu a América, não a inventou; se ele não tivesse lá desembarcado,
certamente outro o faria, uma vez que o continente já lá estava para ser
descoberto). Na matemática, ao contrário do que muita gente pensa, a
criatividade e a invenção ocupam lugar de destaque. Inventam-se estruturas,
formas abstractas, operações, etc., com o propósito de modelar e estudar um
grande leque de coisas. Por exemplo, o número imaginário i não é uma coisa que
se descubra (embora isso esteja escrito em muitos livros), mas sim um objecto
abstracto que a nossa mente deixa existir, a que dá sentido e que compatibiliza
algebricamente com outros números. A capacidade de inventar, tal como todas
as outras, pode e deve ser treinada. Desde a sexta edição, os alunos foram
convidados a imaginar, desenvolver e testar jogos matemáticos. Esta categoria
de “invenção” tornou-se mais uma forma posśıvel de participação no CNJM.

Quando um objecto, um livro ou um projecto deixam de ser obra do seu autor
e passam a ser pertença colectiva, atinge-se uma meta última. Isso aconteceu
com o CNJM. Inúmeras ideias foram levadas a cabo por diversas escolas
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portuguesas. Além disso, nos Açores, desde 2010, realiza-se o Campeonato
Regional de Jogos Matemáticos dos Açores. Na Madeira, desde 2017, realiza-se
o Campeonato Regional de Jogos Matemáticos da Madeira. Instituições como a
Casa Pia de Lisboa seguiram essas pisadas (Figura 12). Além disso, a
disseminação já extravasou território nacional; uma notável ocorrência é o
Campeonato Regional da Ilha do Sal, Cabo Verde que, desde 2018, apura os
seus vencedores para a final do CNJM.

Figura 12: Disseminação dos jogos matemáticos.

Naturalmente, em diversas edições, o CNJM não escapou à atenção dos media.
No entanto, destaca-se um discurso realizado pelo antigo Ministro da Ciência e
da Tecnologia Mariano Gago (1948–2015); aceder aqui.

2 O CNJM visto pelos participantes

Uma not́ıcia sobre o CNJM não ficaria completa sem dar voz aos principais
protagonistas, os alunos participantes. Ao longo dos tempos foram sendo
registadas situações de jogo interessantes, bem como opiniões genéricas sobre
o evento. Sem esmiuçar execessivamente, daremos um exemplo de cada.

Para se ver o apreciável ńıvel técnico alcançado por alguns participantes,
observe-se a posição de Hex exposta na Figura 13. Saiba o leitor que se
poderiam ter escolhido outros exemplos muito mais sofisticados; tais exemplos
não caberiam numa not́ıcia como esta.

Todo o jogo é interessante. Uma análise exaustiva do jogo completo, feita
pelo campeão nacional Pedro Jorge, pode ser encontrada online. Na posição
em causa, o vencedor efectuou uma elegante “jogada à distância”, criando uma
ameça dupla. Muitos participantes aperfeiçoaram a sua técnica a ponto de esta
e outras tácticas serem absolutamente naturais. Essas competências estão na
base da construção de pensamentos cada vez mais sofisticados. O conhecimento
de procedimentos tácticos t́ıpicos (no jogo) ou de teoremas/procedimentos (na
matemática) libertam a cabeça para construções mentais cada vez mais
elaboradas. O leitor pode ver a jogada encontrada pelo aluno Pedro Jorge
na Figura 14.
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Figura 13: Esta posição pertence a uma partida decisiva ocorrida no CNJM2
entre Pedro Jorge e Carlos Louro. As Negras jogam e ganham. Como?

Figura 14: A jogada fundamental 1.b2 (a peça [1]) tanto prepara d2 como uma
conexão na parte esquerda no tabuleiro em a4 (as ameaças estão nas [x]).
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No v́ıdeo seguinte, entre várias outras coisas, é posśıvel encontrar opiniões de
alguns alunos sobre o evento.

Figura 15: CNJM9 (not́ıcia).

Vı́deo

Durante as 15 edições do CNJM, houve inúmeros patrocinadores. A todos, os
maiores agradecimentos.

Em cada edição, para além das comissões permanentes, houve uma fantástica
actividade levada a cabo pelas dezenas de elementos das comissões locais, pelos
professores responsáveis pelos participantes com necessidades educativas
especiais, pelas centenas de monitores e professores encarregados da loǵıstica dos
vários campeonatos, pelas dezenas de técnicos encarregados pelos
emparceiramentos e loǵıstica informática, pelas centenas de escolas,
professores, auxiliares de acção educativa e famı́lias no páıs inteiro e, como é
claro, pelas centenas de milhar de alunos que se envolveram nos jogos
matemáticos ao longo dos tempos. Todos, sem excepção, estão de parabéns!
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