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gadores, próximos da realidade do pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos. Isto é
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Recursos Didáticos

Potencialidades da utilização do

scratch na aprendizagem da

matemática: uma experiência no

4.ºano de escolaridade

Natália Freitas, Alexandra Gomes
CIEC/IE, Universidade do Minho

nataliafreitas14@hotmail.com, magomes@ie.uminho.pt

Resumo: Este artigo retrata parte de um projeto de intervenção pedagógica
supervisionada desenvolvido numa turma do 4.º ano de escolaridade. Neste
projeto procurou-se compreender as potencialidades da utilização do Scratch na
aprendizagem da Matemática. Para tal foi adotada uma metodologia qualitativa,
de estudo de caso. Nas intervenções foram propostas tarefas aos alunos,
utilizando o Scratch, que visavam a exploração do conceito de ângulo, através
da mobilização de conhecimentos e da sua transposição para situações práticas.
Neste trabalho serão descritas de forma breve as tarefas propostas sendo
destacada a última que consistiu na construção de uma apresentação em Scratch
para a comunidade.

Palavras-chave: Scratch, aprendizagem matemática, ângulos.

1 Introdução

Assumindo que a aprendizagem é um processo cont́ınuo e construtivo, que se vai
desencadeando à medida que o sujeito aprende por meio da ação e da reflexão
que faz sobre essa mesma ação, então o conhecimento está intimamente ligado
às experiências que o sujeito vai vivenciando e, através delas, produz e constrói
o seu conhecimento.

No contexto da matemática, segundo este ponto de vista, importa construir
matemática para poder compreendê-la melhor. O professor não deve cingir-se a
transmitir conhecimento, mas antes, seguir um modelo onde o aluno se envolve
na busca por esse mesmo conhecimento e o constrói com base na experimentação
e partilha [4]. Contudo, “para haver uma apropriação de novas ideias e novos
conhecimentos não basta que o aluno participe em atividades concretas, é preciso
que ele se envolva num processo de reflexão sobre essa atividade” [4].

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 9, pp. 5–13



6 utilização do scratch no 4.ºano de escolaridade

Deste modo, atendendo à essencialidade de levar os alunos desde tenra idade
a serem cativados para a aprendizagem da matemática, compete ao professor
inovar e diversificar as suas práticas pedagógicas proporcionando aos alunos
experiências ricas que os motivem e envolvam na construção de conhecimentos.

O uso de computador em sala de aula e de linguagem de programação pode
proporcionar às crianças experiências motivadoras, inovadoras e diversificadas.
Valente refere que o uso da linguagem de programação permite realizar um
ciclo de aprendizagem importante que passa pela discrição, realização, reflexão
e verificação o que facilita a construção cont́ınua de conhecimento [5].

2 Sobre o Scratch

O Scratch é uma linguagem gráfica de programação orientada a objetos,
inspirada no logo e permite programar através do arrastamento de blocos de
construção, designados por building blocks, que formam pilhas ordenadas, stacks,
assemelhando-se aos brinquedos legos. O Scratch permite criar projetos
animados em que as crianças dão largas à sua imaginação e colocam em prática
um curŕıculo que ultrapassa o convencionado.

Resnick refere que é importante realizar projetos com o Scratch que envolvam
dinamicamente os alunos, para que estes possam ter um maior sentido de
controlo e responsabilidade no que diz respeito ao seu próprio processo de
aprendizagem. Resnick defende ainda que o Scratch encoraja, também, a
resolução criativa de problemas, ajudando os alunos a aprender a pensar como
se estivessem dentro da mente de outros, na medida em que necessitam ter em
consideração a forma como outras pessoas usarão as formas criadas [2].

Este autor destaca que se estabelece um “ciclo de retornos positivos de
aprendizagem (. . . ) quando os alunos concebem projetos, têm ideias novas
que os levam a conceber novas �coisas�, a partir das quais voltam a surgir
novas ideias e assim sucessivamente” ([2], p.1). Este encorajamento no que
diz respeito ao pensamento criativo é, sem dúvida, importante para o mundo
em que vivemos, pois este está sempre em crescente evolução e sempre em
mudança. “O Scratch envolve os jovens na procura de soluções inovadoras para
problemas inesperados – prepara-os para encontrar novas soluções à medida que
vão surgindo novos desafios e não apenas para saber como resolver um problema
pré-definido” ([3], p. 1).

Marques, seguindo as ideias de Papert, afirma que o Scratch apresenta
potencialidades que favorecem o envolvimento dos alunos no trabalho e
melhoram a compreensão de conceitos matemáticos, “facilitando e estimulando
a posterior formalização e abstração, quando integrado numa estratégia global
que privilegie os desafios e a exigência de resolução de problemas e investigação
como atividade central das aulas, tal como acontecia com a linguagem logo”
([1], p.176).
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3 O estudo

O presente estudo faz parte de um projeto de intervenção pedagógica
supervisionada inclúıda no último ano do plano de estudos do Mestrado em
Educação Pré-escolar e Ensino no 1.ºCiclo do Ensino Básico, da Universidade
do Minho. Foi desenvolvido numa turma do 4.º ano de escolaridade, constitúıda
por 19 crianças, de uma escola do Ensino Básico localizada no concelho de
Barcelos.

A intervenção pedagógica teve como principais objetivos: proporcionar aos
alunos o contacto com uma linguagem de programação orientada a objetos
(Scratch); possibilitar a exploração e realização de projetos que envolvam a
programação com o Scratch; ampliar os conhecimentos Matemáticos, na área
da Geometria, em especial, estimulando a identificação, medição e construção
de diferentes ângulos e motivar os alunos para a aprendizagem da Matemática.

Para tal foram criadas e implementadas em sala de aula cinco tarefas que
envolveram a construção, medição e identificação de diferentes ângulos e em
que se recorreu ao uso do Scratch. Os dados foram recolhidos através de quatro
métodos: (1) da observação participante; (2) dos registos áudio e fotográficos;
(3) dos diários de aula; (4) de documentos diversificados (as produções dos
alunos feitas no computador, as respostas dadas nas tarefas propostas, e um
questionário feito no final da investigação).

Todas as tarefas tiveram três fases distintas dentro da sala de aula. Inicialmente,
fez-se uma breve introdução sobre a tarefa a realizar, de seguida decorreu o
desenvolvimento da tarefa propriamente dita e, na parte final da aula,
procedeu-se a uma discussão final, participada por todos os alunos da turma
onde se abordavam aspetos considerados relevantes e dificuldades sentidas
durante a realização da tarefa.

Na concretização de todas as tarefas os alunos trabalharam em pares e usaram
o computador, recorrendo, em particular, ao programa Scratch.

Neste artigo, faremos uma breve descrição das tarefas e destacaremos a última
tarefa, de construção de uma apresentação em Scratch.

4 As tarefas

A primeira tarefa, denominava-se “Encontra os ângulos existentes nas imagens”.
Todas as questões foram em torno de uma mesma imagem que contém 4 figuras
de objetos. Era esperado que os alunos assinalassem ângulos, em cada figura,
recorrendo ao Scratch e posteriormente os classificassem atendendo a diferentes
critérios como, por exemplo: a convexidade (em ângulos côncavos ou convexos);
a amplitude (em agudos, retos, obtusos, rasos, giros ou nulos); a relação com
outros ângulos (em geometricamente iguais, adjacentes ou ângulos verticalmente
opostos).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 9, pp. 5–13



8 utilização do scratch no 4.ºano de escolaridade

A segunda tarefa, denominada “Dia de Reis: Coroa e estrela”, teve como
objetivo que os alunos mobilizassem conhecimentos adquiridos anteriormente na
área da Matemática, como por exemplo, que identificassem os retângulos como
os quadriláteros cujos ângulos são retos e que reconhecessem diferentes tipos
de triângulos. Por fim, pretendia-se que procedessem à medição de ângulos
de uma estrela com o recurso a um transferidor, transpondo em seguida, os
valores descobertos para o Scratch formando assim, nesta aplicação, uma estrela
similar à presente na tarefa, em papel. Nas primeiras questões foram fornecidos
aos alunos os comandos “gira” e “anda” necessários para a resolução da tarefa,
deixando apenas alguns aspetos a descobrir pelos alunos, como as amplitudes
dos ângulos internos dos poĺıgonos e o comprimento de alguns lados dos mesmos.

A terceira tarefa, denominada: “Ângulos e poĺıgonos regulares”, subdividiu-se
em duas partes. Inicialmente, os alunos tiveram de construir um quadrado,
recorrendo ao Scratch e foram convidados a recordar o que sabiam sobre
poĺıgonos regulares. Na segunda parte, os alunos exploraram diferentes poĺıgonos
regulares e os ângulos contidos nos mesmos, com a ajuda do Scratch.

Para a quarta tarefa, designada “Relógio”, foi fornecida previamente uma
imagem de um relógio analógico sem ponteiros. Toda a tarefa decorreu em
torno da construção de um relógio, ou seja, da criação de dois Sprites (figuras)
diferentes, cada um com um ponteiro, um para os minutos e outro para os
segundos. Além de criarem os ponteiros, foi pedido aos alunos para descobrirem
como os colocar a movimentar exatamente como os ponteiros reais, ou seja,
que descobrissem sozinhos os comandos necessários para colocar os ponteiros a
movimentarem-se como acontece nos relógios reais (quando clicado em, espere
x segundos e roda x graus). Também foi pedido para identificarem os diferentes
ângulos que podiam formar ao colocar os ponteiros em determinadas posições,
explorando em simultâneo a amplitude máxima e mı́nima dos ângulos formados.

Por fim, na última intervenção os alunos foram desafiados a construir uma
apresentação no Scratch em que expusessem os conhecimentos adquiridos no
decorrer das aulas anteriores atendendo a um dos seguintes subtemas: (1)
Ângulos convexos e côncavos; (2) Ângulos agudos, obtusos, rasos, giros e nulos;
(3) Ângulos adjacentes, verticalmente opostos e geometricamente iguais.

Como referido anteriormente, iremos apresentar, de forma detalhada esta tarefa
de construção de uma presentação em Scratch. Esta tarefa, para além de
representar o culminar do trabalho realizado com Scratch envolvendo ângulos,
visou ainda dar a conhecer à comunidade escolar, em especial, aos pais dos
alunos, o projeto desenvolvido e os conteúdos trabalhados.

No decorrer da construção das apresentações, os alunos puseram em evidência
os conhecimentos adquiridos tanto no que respeita aos ângulos como ao ńıvel
da linguagem de programação. Neste momento, tiveram oportunidade de criar
algo original e assim, utilizarem a sua criatividade para realizarem um trabalho
que mostrasse os conteúdos pedidos, tendo simultaneamente em consideração a
estética do mesmo. Na concretização das apresentações, os alunos
encontraram-se bastante motivados e perseverantes na busca por obter uma
apresentação que expusesse os conteúdos pedidos de forma compreenśıvel e
simultaneamente apelativa (Figura 1).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 9, pp. 5–13
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Figura 1: Alunos envolvidos na construção das apresentações.

Ainda que inicialmente existissem alguns obstáculos, como a seleção dos cenários,
dos personagens ou na escolha dos comandos a inserir, não houve grandes
dúvidas no que se refere aos conteúdos matemáticos a tratar.

Foi posśıvel constatar um crescente cuidado na elaboração dos projetos no
Scratch e uma preocupação em apresentar o tema (ângulos) de forma clara,
correta e criativa. Na construção das apresentações os alunos utilizaram
diferentes métodos de expor os conteúdos do seu subtema, sendo que uns optaram
por identificar ângulos em imagens reais, outros por criar jogos e ainda houve
quem optasse por utilizar pequenas animações.

De seguida iremos mostrar alguns exemplos de apresentações feitas pelos alunos,
uma para cada subtema.

Para tratar o 1.º subtema (ângulos côncavos e convexos), um dos pares de
alunos optou por criar um diálogo entre duas personagens (Sprites) em que
as mesmas iam assinalando lugares do espaço onde se encontravam em que
poderiam visualizar ângulos convexos e côncavos (Figura 2).

Para concretizar esta tarefa, os alunos tiveram que mobilizar conhecimentos e
saber o que carateriza estes dois tipos de ângulo, ou seja, quais os seus limites
de modo a os poderem representar no cenário.

Figura 2: Palco criado pelo par de alunos onde aparece um ângulo convexo
(esquerda) e um ângulo côncavo (direita).

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 9, pp. 5–13



10 utilização do scratch no 4.ºano de escolaridade

Para tratar o subtema 2 (ângulos agudos, obtusos, rasos, giros e nulos), um
outro par, optou por construir uma apresentação em que fossem desenhados
ângulos cuja amplitude era definida pelo público e depois seriam classificados
segundo a sua amplitude. Numa fase inicial, definiram alguns comandos que
fizessem aparecer na tela a frase “Diz-me a amplitude do teu ângulo”. Com esta
indicação, o Scratch constrúıa ângulos com a amplitude indicada e
posteriormente fazia aparecer a classificação do ângulo pedido, como se pode
visualizar de seguida (Figura 3):

Figura 3: Comandos utilizados pelo par de alunos.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 9, pp. 5–13
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Observando os comandos usados pelos alunos, verificamos que estabeleceram
que o Scratch iria desenhar um lado do ângulo a vermelho através da definição
da cor e do movimento “anda 200 passos e anda −200”. Seguidamente, iria girar
1◦, andar 100 passos e −100 passos o número de vezes indicado na resposta pelo
público à questão “Diz-me a amplitude do teu ângulo?”, ou seja, imaginemos
a resposta 70◦, o Scratch iria repetir os comandos: girar 1◦, andar 100 passos
e −100 passos, 70 vezes, formando assim 70 linhas azuis representativas da
amplitude do ângulo, desenhando no fim outro lado do ângulo a vermelho e
indicando o nome do ângulo, como se pode ver na seguinte figura (Figura 4):

Figura 4: Ângulo agudo formado com a amplitude de 70◦.

Esta apresentação mostra uma clara utilização dos conhecimentos consolidados
ao longo da intervenção e também como estes alunos souberam transpor esses
conhecimentos para uma situação prática fora dos padrões usuais, ou seja,
aplicaram conhecimentos a uma situação nova.

Por fim, para o subtema 3 (ângulos adjacentes, verticalmente opostos e
geometricamente iguais), mostra-se o trabalho desenvolvido por um par de
alunos que optou por criar um jogo no Scratch, em que o público teria de
identificar os ângulos que iam surgindo na tela, escrevendo a resposta na barra
azul. O Scratch automaticamente informava se a mesma era correta ou não,
sendo que no caso de ser correta apareceria um balão a dizer “certo” e seria
reproduzida uma música alegre, enquanto que, no caso da resposta ser errada
apareceria igualmente um balão mas com a resposta “errado” e seria reproduzida
uma música menos alegre. À medida que as respostas eram consideradas certas,
o Scratch atribúıa pontos. Ganhava o jogo quem tivesse mais pontos.

Para a construção desta apresentação, este par de alunos usou a seguinte
sequência de comandos que se repetia a cada nova questão/resposta
(Figura 5):

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 9, pp. 5–13



12 utilização do scratch no 4.ºano de escolaridade

Figura 5: Alguns dos comandos utilizados na conceção da apresentação pelos
alunos.

Como se pode ver, este par de alunos teve de mobilizar o que sabia sobre cada
caso de ângulos (ângulos adjacentes, verticalmente opostos e geometricamente
iguais). Para além disso, conseguiu explorar esta linguagem de programação
Scratch e perceber as suas potencialidades criando um projeto diferente e
apelativo.

Na figura seguinte (Figura 5) podemos ver o aspeto geral da apresentação
elaborada por este par de alunos.

Figura 6: Aspeto geral da apresentação realizada pelo par de alunos Ricardo e
Rute.
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5 Considerações finais

A utilização do Scratch, na sala de aula, superou todas as expetativas em relação
ao ambiente de trabalho criado na aula de matemática, contribuindo para incutir
o espirito cŕıtico nos alunos, levando os mesmos a refletirem sobre o que fazem
e atribúırem significado às aprendizagens constrúıdas.

Constatou-se a aquisição ou aprofundamento de vários conceitos geométricos
através dos trabalhos que os alunos foram desenvolvendo ao longo das tarefas,
dando especial destaque às apresentações feitas no final do processo. Nestas
apresentações, notou-se uma preocupação dos alunos em criar apresentações
claras que pusessem em evidência os ângulos em questão de forma correta e
apelativa, envolvendo o público em muitos dos casos.

O uso do Scratch pode constituir uma mais valia para levar os alunos a mobilizar
conhecimentos, tanto na área da matemática como em outras áreas e
consequentemente, levá-los a sentirem-se mais confiantes no que sabem e mais
autónomos. Também se verificou que a diferenciação de estratégias seguidas
aquando das apresentações finais comprovou uma ampliação da criatividade dos
alunos. Após este estudo, ficou ainda mais reforçada a ideia que a utilização do
computador, nomeadamente a linguagem de programação orientada a objetos
na aprendizagem da matemática, pode gerar atitudes positivas face a esta
disciplina, nomeadamente, na aquisição de determinados conceitos matemáticos.
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problemas dos nossos avós (7)

Hélder Pinto
CIDMA - Universidade de Aveiro

hbmpinto1981@gmail.com

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.

1 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.

2 O primeiro livro de aritmética impresso em
Portugal

Esta edição é ligeiramente diferente do habitual pois apresentamos aqui parte
de um estudo elaborado por Lúıs de Albuquerque sobre o livro de aritmética
de Gaspar Nicolas (autor português do século xvi). Este estudo faz parte de
um livro denominado “Para a História da Ciência em Portugal” [1]; os outros
caṕıtulos deste livro são os seguintes: “Os Almanaques Portugueses de Madrid”,
“Sobre o Conhecimento de Galileu e de Copérnico em Portugal no Século xvii”
e “Origem da Profissão de Engenheiro em Portugal”.

Jornal das Primeiras Matemáticas, N.o 9, pp. 15–21
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O livro de Gaspar Nicolas – Tratado da Pratica Darysmetica, 1519 – era uma
obra que se destinava a divulgar conceitos de aritmética comercial. Relembre-se
que se estava em plena época dos descobrimentos e o comércio era uma atividade
intensa e essencial para o páıs. Nesta obra podemos encontrar vários problemas
comerciais interessantes da época (principalmente, no final), a multiplicação em
gelosia ou, por exemplo, resoluções de problemas recorrendo a falsas soluções.

Este estudo de Albuquerque foi publicado em 1973. Para um estudo mais
recente e completo sobre as aritméticas comerciais portuguesas consultar a tese
de doutoramento de 2015 de Teresa Costa Clain [2].

Figura 1: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 104 e 105.
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Figura 2: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 106 e 107.

Figura 3: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 108 e 109.
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Figura 4: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 110 e 111.

Figura 5: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 112 e 113.
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Figura 6: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 114 e 115.

Figura 7: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 116 e 117.
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Figura 8: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, páginas 118 e 119.

Figura 9: Estudo de Lúıs de Albuquerque sobre o Tratado da Pratica
Darysmetica de Gaspar Nicolas, 1973, página 120.
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Resumo: Este artigo apresenta uma interpretação lúdica do algoritmo de
Euclides, bastante adequada para trabalhar com alunos do 5.º ano de escolaridade.

Palavras-chave: algoritmo de Euclides.

1 Introdução

O algoritmo de Euclides, apresentado no Livro vii dos Elementos [1], é
habitualmente visto como o primeiro algoritmo da história da Matemática.
Trata-se de um método simples e extremamente eficaz para a determinação do
máximo divisor comum de dois números naturais. Por utilizar apenas a divisão
inteira, constitui um método adequado para trabalhar com alunos do 5.º ano de
escolaridade.

O tópico aparece contemplado no Programa e Metas para o Ensino Básico
de 2013 (PMEB, [2]), “como particularmente adaptado aos alunos do 5.º ano
de escolaridade”. O algoritmo insere-se no domı́nio de conteúdo “Números
e Operações”, devendo ser abordado no estudo dos “Números racionais não
negativos”.

Ainda segundo o PMEB de 2013, deverá ser atendida a meta NO5.3.7: “Utilizar
o algoritmo de Euclides para determinar os divisores comuns de dois números
naturais e, em particular, identificar o respetivo máximo divisor comum”.
Trata-se de uma meta inclúıda no conjunto NO5.3–“Conhecer e aplicar
propriedades dos divisores”, no âmbito do estudo dos “Números Naturais”.

Para aplicar o algoritmo e determinar o máximo divisor comum de dois números
naturais é necessário, primeiro, dividir o maior desses números pelo menor e,
seguidamente, dividir o divisor dessa primeira divisão pelo seu resto respetivo.
Isto de forma sucessiva até se encontrar um resto zero, sendo o divisor dessa
“última” divisão o m.d.c. que se pretendia determinar.
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30 8
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m.d.c.(8, 30) = 2

Figura 1: Exemplo de execução do algoritmo de Euclides.

2 Algoritmo com bolos

Uma forma simples de entender e explicar o funcionamento do algoritmo de
Euclides é. . . recorrendo a bolos!

Imaginemos que temos duas qualidades distintas de bolos, eventualmente em
diferentes quantidades. Imaginemos também que pretendemos compor pacotes
de bolos, assegurando que não sobra nenhum bolo, e que todos os pacotes têm
exatamente a mesma composição. Qual é o número máximo de pacotes que
podemos criar? Responder a esta questão implica determinar o máximo divisor
comum entre os números de bolos de cada qualidade.

Figura 2: 30 bolos de chocolate e 8 bolos de baunilha.

Consideremos novamente o par (8, 30) mas, desta vez, correspondendo a dois
conjuntos de deliciosos bolos (Figura 2). Atendendo à condição enunciada de
compor pacotes com igual conteúdo, qualquer pasteleiro pode verificar facilmente
que não pode obter mais do que 8 pacotes de bolos. Caso contrário, fica com
pacotes sem bolos de baunilha.
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Colocando 1 bolo de baunilha em cada pacote e distribuindo os bolos de chocolate
de forma equitativa pelos pacotes, o pasteleiro chega à situação exposta na
Figura 3:

Figura 3: 8 pacotes com 3 bolos de chocolate e 1 bolo de baunilha; sobram 6
bolos de chocolate.

O que fazer com os 6 bolos de chocolate que sobram? A resposta a esta questão
consiste em determinar o m.d.c.(6, 8).

O que está agora em causa para o pasteleiro, habitualmente tratado por Sr.
Trivial, é o facto de não poder criar mais do que 6 pacotes de bolos ou, caso
contrário, não é atendida uma das duas condições iniciais e sobram bolos de
chocolate. Como pode o Sr. Trivial resolver este problema?

Figura 4: 6 pacotes com 4 bolos de chocolate e 1 bolo de baunilha; sobram 2
conjuntos com 3 bolos de chocolate e 1 bolo de baunilha.
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O Sr. Trivial compõe 6 pacotes de bolos. Coloca 1 bolo de chocolate das sobras
que obteve na sua primeira tentativa em cada um dos pacotes. Depois, distribui
por esses pacotes os conjuntos de 4 bolos (1 de baunilha e 3 de chocolate) criados
anteriormente (Figura 4).

Porém, um novo problema emerge. O que fazer com os dois conjuntos de 4
bolos que sobram? Responder a esta questão é determinar o m.d.c.(2, 6). O Sr.
Trivial conclui que não pode compor mais do que dois pacotes de bolos, caso
contrário sobram bolos.

Figura 5: 2 pacotes com 15 bolos de chocolate e 4 bolos de baunilha.

O Sr. Trivial coloca em cada pacote um dos dois conjuntos de 4 bolos que
restaram na segunda tentativa e distribui pelos dois pacotes os seis conjuntos
de 5 bolos criados anteriormente. A Figura 5 mostra a situação a que chega.

Conclui então o Sr. Trivial que não pode compor mais do que 2 pacotes de
bolos. Portanto, m.d.c.(8, 30) = 2. Cada um dos 2 pacotes fica com 4 bolos de
baunilha e 15 bolos de chocolate.

Suponhamos agora que o Sr. Trivial dispõe de 9 bolos de chocolate e de 14
bolos de baunilha (9 e 14 são primos entre si). Quantos pacotes de bolos pode
formar sem que lhe sobrem bolos e garantindo que os pacotes ficam com a mesma
composição?

Numa primeira fase, não é posśıvel formar mais do que 9 pacotes de bolos, cada
um com 1 bolo de chocolote e 1 bolo de baunilha. Sobram 5 bolos de baunilha
(Figura 6).

Depois, não é posśıvel formar mais do que 5 pacotes. Cada um desses pacotes
recebe 1 conjunto de 2 bolos anteriormente formados (Figura 7).

Ao formar 5 pacotes para incluir os 5 bolos de baunilha que sobraram numa
primeira fase, sobram 4 conjuntos de 2 bolos. Consequentemente, no máximo,
já só se pode compor 4 pacotes.
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Figura 6: 9 pacotes com 1 bolo de chocolate e 1 bolo de baunilha; sobram 5
bolos de baunilha.

Figura 7: 5 pacotes com 1 bolo de chocolate e 2 bolos de baunilha; sobram 4
conjuntos com 1 bolo de chocolate e 1 bolo de baunilha.

Prosseguindo da mesma forma, depois de se formar quatro pacotes com 2 bolos
de chocolate e 3 bolos de baunilha, sobra um conjunto de 3 bolos (Figura 8).
Logo. não é posśıvel formar mais de um pacote de bolos.

Figura 8: 4 pacotes com 2 bolos de chocolate e 3 bolos de baunilha; sobra 1
conjunto com 1 bolo de chocolate e 2 bolos de baunilha.
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Tudo isto era expectável, uma vez que 9 e 14 são primos entre si.

Figura 9: Números primos entre si originam sempre um único pacote.

3 Mais do que duas qualidades de bolos

E se o Sr. Trivial tiver três qualidades de bolos? Haverá forma de constituir
pacotes com a mesma composição? Como?

Suponhamos que o Sr. Trivial anda agora às voltas com 35 bolos de laranja,
20 bolos de baunilha e 15 bolos de chocolate. Quantos pacotes com igual
composição consegue fazer? Não mais do que quinze, caso contrário terá pacotes
sem bolos de chocolate. A Figura 10 ilustra a situação a que chega o nosso
diligente pasteleiro após uma primeira tentativa.

Figura 10: 15 pacotes com 1 bolo de chocolate, 1 de baunilha e 2 de laranja;
sobram 5 bolos de laranja e 5 bolos de baunilha.
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Quinze pacotes de bolos criou já o mestre pasteleiro Sr. Trivial. Porém, tem
de lidar outra vez com o problema das sobras. Por causa destas, na segunda
tentativa, não pode compor mais do que 5 pacotes. E como os consegue fazer,
tem-se que m.d.c.(35, 20, 15) = 5, e essa é a solução (Figura 11).

Figura 11: 5 pacotes com 3 bolos de chocolate, 4 bolos de baunilha e 7 bolos de
laranja.

Com o seu espirito inventivo e inquiridor, o Mestre Trivial quer perceber o que
acontece se, ao compor pacotes, lhe sobrarem quantidades diferentes de bolos.
Para isso, experimenta com o triplo (8, 14, 19).

Nesta fase, já é trivial para o Mestre homónimo que não pode compor mais do
que oito pacotes de bolos. No entanto, tem agora de resolver o problema das
sobras.

Figura 12: 8 pacotes com 1 bolo de chocolate, 1 bolo de baunilha e 2 bolos de
laranja; sobram 3 bolos de laranja e 6 bolos de baunilha.

Fazendo conjuntos de igual composição com as sobras, tem-se a situação da
Figura 13. O Mestre não pode compor mais do que três pacotes.
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Figura 13: Arrumação das sobras.

Por cada um dos grupos criados com as sobras, o Mestre distribui os oito
conjuntos de 4 bolos obtidos inicialmente, chegando à situação exposta na Figura
14.

Figura 14: 3 pacotes com 2 bolos de chocolate, 4 bolos de baunilha e 5 bolos
de laranja; sobram 2 conjuntos com 1 bolo de chocolate, 1 bolo de baunilha e 2
bolos de laranja.

E, mais uma vez, o problema consiste em determinar o que fazer com os dois
conjuntos restantes. Certamente, não serão criados mais do que dois pacotes.
Mas como? Veja-se na Figura 15 a composição dos dois pacotes criados pelo
Mestre Trivial.
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Figura 15: 2 pacotes com 3 bolos de chocolate, 5 bolos de baunilha e 7 bolos
de laranja; sobra 1 conjunto com 2 bolos de chocolate, 4 bolos de baunilha e 5
bolos de laranja.

Nesta última composição um problema persiste, sobrando um conjunto de 11
bolos. Neste momento já é claro para o Mestre que o número de pacotes que
se consegue compor é sempre determinado pelas sobras. Portanto, o Mestre
apenas consegue compor um pacote, ou seja, o m.d.c.(8, 14, 19) = 1.

Figura 16: Como m.d.c.(8, 14, 19) = 1, o Mestre só conseguiu fazer um pacote.

No exemplo que acabou de ser analisado, o Mestre Trivial obteve uma situação
inicial em que, em relação às sobras, um dos números era múltiplo do outro. O
que acontece se isso não acontecer?

Suponhamos que temos 20 bolos de laranja, 15 de baunilha e 8 de chocolate.
Nesse caso, relativamente às sobras, o número de bolos de laranja não é múltiplo
do número de bolos de baunilha (Figura 17).
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Figura 17: 8 pacotes com 1 bolo de chocolate, 1 bolo de baunilha e 2 bolos de
laranja; sobram 7 bolos de baunilha e 4 bolos de laranja.

É imposśıvel “harmonizar” as sobras em mais do que 1 conjunto de igual
composição. Portanto, não pode ser criado mais do que um pacote de bolos.

Figura 18: m.d.c.(8, 15, 20) = 1.

4 Conclusão

O algoritmo de Euclides pode ser entendido como um processo de formação
sucessiva de conjuntos iguais, sendo o número de conjuntos condicionado pelos
elementos que sobram no passo anterior (ou, no primeiro passo, pelos elementos
do conjunto com menor cardinalidade). Esta abordagem permite determinar
o máximo divisor comum entre 2, 3, ou n números e, acima de tudo, permite
criar contextos em que o máximo divisor comum é determinado com recurso a
materiais manipuláveis. Esse facto favorece bastante a compreensão,
especialmente quando se pensa em crianças do 5.º ano de escolaridade.

O leitor pode experimentar o processo em [3].
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Hugo Pereira de Almeida 33

Referências

[1] Heath, L. The Thirteen Books of Euclid’s Elements, Dover Publications,
1956.
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Resumo: A temática dos números racionais não negativos é provavelmente o
assunto mais delicado no que diz respeito ao ensino da matemática elementar,
no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. Por terem múltiplas aplicações, contextos
e sentidos, as frações pedem um ensino altamente especializado e esmerado. Há
que promover de forma cuidada a construção de modelos mentais adequados ao
conceito de fração, fasear e ordenar os nós conceptuais ao longo dos anos e
dosear o caráter abstrato/concreto dos exemplos e atividades. Muito se testou,
teorizou e escreveu sobre esta temática. Este trabalho consiste num resumo
alargado sobre o ensino das frações, documentado em literatura especializada
e ilustrado através de exemplos concretos retirados de manuais do Singapore
Math, um dos mais cotados métodos de ensino do mundo.

Palavras-chave: Números racionais não negativos, frações, numerais mistos,
frações equivalentes, operações aritméticas, d́ızimas, percentagens, proporções,
razões, regra de três simples, escalas, resolução de problemas, Singapore Math.

nota prévia: A introdução que se segue é análoga às notas preliminares que
constam na primeira parte deste texto [9]. Optou-se pela sua transcrição,
na medida em que estas duas partes devem ser vistas como um corpo único,
portador de uma introdução comum.

1 Introdução

Em [1], o matemático israelita Ron Aharoni cita um texto do séc. xv para
argumentar que as frações já foram matéria do ensino superior.
Independentemente da discussão histórica sobre o assunto, o autor quis passar
a mensagem de que a temática das frações é consideravelmente sofisticada.
De facto, esta temática constitui um dos assuntos mais melindrosos no que
diz respeito ao ensino da matemática inicial. Uma das razões para tal é a
necessidade constante de contextualização. Quando se escreve 2

3 , está-se
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frequentemente a mencionar duas terças partes de alguma coisa. Basta que
numa mesma frase se mencionem duas frações relativas a todos diferentes para
se lançar o caos: “ 2

3 de quê?”, “ 5
7 de quê?”. Quando se escreve “a relação é de 2

para 3” está-se novamente a relacionar grandezas, não sendo posśıvel perceber
quais são se se disser apenas 2

3 . As frações são abstratas, sendo relativas a algo.

Outro problema que as frações levantam diz respeito à álgebra que envolvem.
Considere-se o conjunto dos números naturais N = {1, 2, 3, . . .}. Se se adicionar
dois números naturais, obtém-se novamente um número natural. No entanto, se
se quiser fazer uma compra de uma coisa que custa 100 euros, só com 80 euros
na carteira, pode-se propor ficar a dever. Como 80− 100 = −20, utilizam-se os
números negativos para exprimir essa d́ıvida. Foi preciso estender o conjunto dos
naturais. Passa-se a lidar com os números inteiros Z = {. . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .},
pelo que tem de se aprender a operar com eles (e.g., adicionar, subtrair,
multiplicar e dividir). Imagine-se, agora, que alguém tem um bolo e quer
dividi-lo igualmente com um amigo. Os números inteiros já não chegam. A
melhor forma de descrever o que cada um recebe recebe é dizer “meio bolo”,
ou seja, 1

2 bolo. E, mais uma vez, tendo sido feita nova extensão, é preciso

saber operar com estes objetos chamados frações. É um péssimo sintoma ver
os jovens a transformar o elegante objeto 1

2 , a melhor forma de referir metade,
em 0,5. Isto porque 0,5 é apenas mais uma forma de referir cinco décimos,
ou seja, 5

10 . Transformou-se algo minimalista e irredut́ıvel numa representação
menos elegante da mesma quantidade. Este sintoma revela que o jovem não
está à vontade com as frações, tendo tendência para pensar em termos de
representações decimais. Na maioria dos casos, não é esse o procedimento
certeiro. Não se deve fugir da álgebra que as frações envolvem, mas sim
aprendê-la. E a cultura matemática aumenta de forma muito significativa com
isso, potenciando inclusive uma eficaz aplicação de muitos conceitos relacionados
com as frações na vida do dia a dia.

Segundo David Sousa, autor do livro How the brain learns Mathematics [8],
estudos realizados no âmbito das Neurociências Cognitivas têm revelado
resultados intrigantes, que apontam para a existência de uma reta numérica
mental que nos ajuda a comparar números, sendo que a rapidez com que
comparamos dois números depende não só da distância entre eles como também
da sua ordem de grandeza (ver Figura 1). É, portanto, mais rápido decidir que
73 > 34 do que 73 > 72 e que 3 > 2 do que 73 > 72.

Figura 1: Reta numérica mental.

Qual a importância desta descoberta? Percebe-se que a reta numérica mental
oferece uma intuição limitada sobre os números, estando apenas contemplados os
números naturais. Este facto pode explicar a falta de intuição quando se lida,
por exemplo, com números negativos ou com frações, que não correspondem
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a qualquer categoria natural no cérebro. Para os compreender, é necessário
construir modelos mentais adequados.

Os primeiros contactos com as frações sucedem normalmente com 6 ou 7 anos
de idade. A partir dáı, o seu tratamento deve ser cuidadosamente faseado.
Isto porque um dos motivos para a temática ser melindrosa é o facto de as
frações encerrarem múltiplas utilizações e contextualizações. Uma pequena lista
ordenada é a seguinte:

1. O que é uma fração? Fração como relação todo-partes.

2. Representações distintas da mesma quantidade. Frações equivalentes.

3. Mesma natureza e mesmo denominador. Adição e subtração de frações.

4. Fração como multiplicador e multiplicando. O que é a multiplicação de frações?

5. Medir e repartir. Noção de inverso e divisão de frações.

6. Quantas unidades há numa fração? Numeração mista.

7. Como se relacionam as frações com o sistema de numeração decimal?

8. Relacionar dois valores de uma mesma grandeza. Fração como razão.

9. Fração para relacionar grandezas diferentes.

10. Igualdade de relações. Frações ao serviço das proporções e regra de três simples.

11. Como se relacionam as frações com as percentagens?

12. Como se relacionam as frações com as escalas?

13. Resolução de problemas envolvendo frações.

Neste artigo, que constitui a segunda de três partes de um texto único, analizar-
-se-ão os pontos 6–9 desta lista (os pontos 1–5 foram explorados na primeira
parte deste texto [9]; a análise dos restantes pontos será apresentada na terceira
parte a publicar brevemente). Uma boa revisão da literatura sobre a temática
das frações pode ser encontrada em [2].

2 Quantas unidades há numa fração?
Numeração mista

Há a ideia muito presente (e verdadeira) de que uma fração é um objeto
matemático criado para representar quantidades comensuráveis inferiores a uma
unidade. Como mencionado anteriormente, 1

2 é claramente a melhor forma de
representar “uma de duas partes iguais que formam um todo ou uma unidade”.
Ainda assim, também para quantidades comensuráveis que excedem a unidade,
as frações podem ser igualmente eficazes. Qual é a melhor forma de representar
17
2 ? Em relação a este exemplo, uma fração continua a ser a melhor solução, na

medida em que 17
2 excede 8 unidades, mas é inferior a 9 unidades (em numeração

decimal, seria 8, 5). Dessa forma, mais do que ser ou não inferior a uma unidade,
uma fração é especialmente indicada para quantidades comensuráveis que não
correspondem a um número inteiro de unidades.
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Considere-se, a t́ıtulo de exemplo, a Figura 2 [5].

Figura 2: Uma quantidade não correspondente a um número inteiro de unidades.

Tomando como todo ou unidade um dos três retângulos maiores da imagem,
trata-se de uma esquematização de uma quantidade que pode ser representada
por 14

6 ou por duas unidades mais dois sextos. Repare-se que, optando por 14
6 ,

há a vantagem de se falar exclusivamente em sextos e há a desvantagem de não
se ter um acesso tão intuitivo à ordem de grandeza da quantidade. Optando
por falar em duas unidades mais dois sextos tem-se um acesso direto à ordem
de grandeza da quantidade mas, ao mesmo tempo, de forma mista, usam-se
unidades e sextos numa mesma frase. Como é habitual, neste e noutros tópicos
da didática da matemática elementar, o mais importante é perceber os prós e
os contras de cada posśıvel exploração.

No contexto dos números racionais não negativos, uma fração própria é uma
fração inferior a 1. Uma fração imprópria é, como o nome indica, uma fração
que não é própria, ou seja, superior ou igual a 1. Constitui uma enorme
vantagem, em termos de avaliação de ordem de grandeza, a utilização de numerais
mistos, ou seja, de somas entre um certo número inteiro de unidades e uma fração
própria:

17

2
= 8

1

2
.

Na expressão acima apresentada, 8 1
2 representa oito unidades mais um meio.

Sendo uma vantagem esta intuição sobre a ordem de grandeza de uma fração,
por que razão, ocasionalmente, alguns curŕıculos a excluem (nomeadamente
o português)? A resposta não é aparentemente simples; uma das posśıveis
explicações reside no facto de a ausência de sinal ser comummente associada à
multiplicação. Por exemplo, na expressão “3(4+5)”, a ausência de sinal entre o
“3” e o “(” deve ser pensada como sendo uma multiplicação. Acontece que em
8 1
2 a ausência de sinal entre o “8” e o “ 1

2” deve ser pensada como sendo uma
adição. Muitos autores defendem que se trata de uma confusão evitável, sendo
prefeŕıvel em termos didáticos não explorar os numerais mistos.

Há uma outra resposta mais interessante. Usando numerais mistos, surge o
problema da conversão. Como converter frações impróprias em numerais mistos
e numerais mistos em frações impróprias? A Figura 3 [3] ilustra o primeiro caso.
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Figura 3: Conversão da fração imprópria 13
6 no numeral misto 2 1

6 .

Naturalmente, sendo 6
6 uma unidade, há duas unidades

(
12
6

)
em 13

6 . Três

unidades
(
18
6

)
já seriam unidades a mais. É claro que o que está aqui em causa é

a divisão inteira de 13 por 6. Essa é a razão mais substancial para se desconfiar
da utilização de numerais mistos: a “forte ligação” que se estabelece entre as
frações e a divisão. Como se viu, há diferentes formas de se olhar para uma
fração e, em muitas casos, esse olhar não passa por efetuar uma divisão. Não se
deve querer que os nossos estudantes, ao esbarrar com uma fração, tenham uma
atração imediata para levar a cabo uma divisão. Por outro lado, é evidente que
há uma relação entre a divisão e as frações, especialmente útil para se avaliar a
ordem de grandeza em termos de número de unidades. Não se pode, nem deve,
fugir a isso. Ron Aharoni [1] refere mesmo que

Um erro comum no ensino das frações por todo o mundo e em
todos os livros escolares é a sua separação do ensino da divisão.
As frações são normalmente apresentadas como matéria totalmente
nova. Porquê?

De facto, a relação entre as frações e a divisão parece ser simplesmente mais
um tópico a tratar relativamente às frações em geral. Optando por esse ponto
de vista, os numerais mistos constituem algo extremamente importante. Na
Figura 4 [5], apresenta-se um exerćıcio t́ıpico.

Figura 4: Relação entre a divisão inteira e os numerais mistos.

Relativamente a este exemplo, utiliza-se a divisão inteira para concluir que
35
8 = 4 3

8 . Se são precisos oito oitavos para constituir uma unidade, para ver
quantas unidades há em trinta e cinco oitavos, tem de se dividir esse número
por oito – essa é a ı́ntima relação entre uma fração e a divisão inteira: o resto
indica a parte própria do numeral misto; já não foi suficiente para perfazer mais
uma unidade.
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O problema inverso, conversão de numerais mistos em frações impróprias, tem
também de ser explorado. A Figura 5 [5] mostra um exerćıcio com uma forte
componente pictórica.

Figura 5: Conversão do numeral misto 5 2
9 na fração imprópria 47

9 .

É claro que a conversão espelhada no exemplo pode ser efetuada de forma
puramente algébrica:

5
2

9
= 5 +

2

9
=

45

9
+

2

9
=

47

9
.

Há quem ensine uma mnemónica, uma espécie de “voltinha” operatória:
Multiplica-se o número de unidades pelo denominador da fração própria e
adiciona-se esse resultado ao seu numerador (Figura 6). Naturalmente,
a mnemónica é uma simples consequência da adição a efetuar.

Figura 6: Mnemónica de conversão de um numeral misto em fração imprópria.

Além da avaliação da ordem de grandeza, há outras importantes vantagens na
utilização de numerais mistos. Uma delas diz respeito ao bom manuseamento
da dualidade “escrita não mista”/“escrita mista”. A ocorrência desta dualidade
não é algo espećıfico dos numerais mistos, estando presente em muitas ocasiões.
Eis alguns exemplos:

• 3 horas 52 minutos (misto) = 232 minutos (não misto);

• 5 kg 52 g (misto) = 5052 g (não misto);

• 3, 05 são três unidades e cinco centésimos (misto), mas também são
trezentos e cinco centésimos (não misto).
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Esta dualidade tem uma implicação evidente nas práticas operatórias. Por
exemplo, a adição e a subtração precisam de uma natureza comum. Sendo
assim, perante uma expressão como

5 kg 952 g + 3122 g

há que ter cuidado; ou se pensa em

5952 g + 3122 g = 9074 g

ou em
5 kg 952 g + 3 kg 122 g,

adicionando tendo cuidado com a composição (1000 g = 1 kg). Neste último
caso, como

952 g + 122 g = 1074 g

e 1000 g compõem 1 kg, “ficam 74 e vai um”. Este tipo de destreza aparece
obviamente na operatória dos numerais mistos, sendo mais do mesmo.

Considere o cálculo 6 2
3 + 5 2

3 . Como

2

3
+

2

3
=

4

3
,

“fica um terço e vai uma unidade”; o resultado é 12 1
3 . Havendo denominadores

diferentes, a operação ficaria um pouco mais complexa. Claro que, usando
frações impróprias, o cálculo poderia ser feito através da expressão

20

3
+

17

3
=

37

3
= 12

1

3
.

Antigamente, praticava-se bastante a operatória de representações mistas; veja-se
um exemplo [7] (Figura 7, dias, horas, minutos e segundos).

Figura 7: Operatória com representações mistas.

Repare-se que, neste exemplo, até há composição múltipla. De facto, 60 segundos
compõem um minuto, 60 minutos compõem uma hora, 24 horas compõem
um dia. Algumas destas práticas acabaram por cair em desuso. Contudo,
os processos envolvidos (pensamento sobre a natureza comum e o processo de
composição) são de extrema importância. Os numerais mistos constituem uma
excelente oportunidade para a compreensão desses processos. Uma vez que os
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42 Frações (Parte II)

ditos processos ocorrem na representação decimal posicional (que também é
mista), uma outra grande vantagem da utilização de numerais mistos está na
sua ı́ntima relação com a construção do sistema posicional decimal. Este tópico
será alvo de análise na próxima secção.

Uma última vantagem da utilização de numerais mistos relaciona-se com a
representação de frações na reta numérica. A Figura 8 [5] exemplifica esse
tipo de exerćıcios; nos dois exemplos superiores, os estudantes devem identificar
frações já representadas; no exemplo inferior, os estudantes devem representar
frações solicitadas. Só de olhar para o primeiro exemplo de cima, percebe-se
que se trata do numeral misto 2 2

5 ; já em relação à última representação da
reta numérica, por exemplo uma boa forma de marcar 8

5 na reta é pensar esse
número na forma mista 1 3

5 .

Figura 8: Representação de frações na reta numérica.

3 Como se relacionam as frações com o sistema
de numeração decimal?

Atualmente (e talvez para sempre), a humanidade utiliza o sistema de numeração
posicional decimal. Um número como 3452 utiliza a ideia de agrupamento para
construir uma escrita mista. O número exposto corresponde a 3 milhares, 4
centenas, 5 dezenas e 2 unidades. O sistema diz-se posicional por incluir uma
de duas regras fundamentais:

O valor dos śımbolos depende da posição que ocupam.

Sendo assim, esta dependência da posição é a causa do carácter misto da escrita
(um aspeto que traz dificuldades acrescidas no âmbito da aprendizagem da
matemática elementar). A ideia de agrupamento está por detrás da palavra
decimal e diz respeito à segunda regra fundamental:

São precisas dez unidades fundamentais de uma ordem numérica para compor
uma unidade fundamental da ordem numérica imediatamente superior.
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O que isto significa é que é preciso agrupar 10 unidades para compor 1 dezena,
10 dezenas para compor 1 centena, 10 centenas para compor 1 milhar, etc. O
dez está na base da palavra “decimal” e relaciona-se historicamente com o facto
de o Homem ter dez dedos nas duas mãos.

A utilização do zero é parte integrante do sistema, permitindo distinguir números
como 31 e 301. O algarismo 3 do segundo número representa três centenas e
isso é detetado através da utilização do zero como “marca-lugar”. O sistema
numérico utilizado hoje foi melhorado ao longo de séculos e é uma grande
conquista humana.

O primeiro aspeto importante a ser tratado quanto à relação entre o sistema
de numeração decimal e as frações consiste na compreensão das d́ızimas finitas,
representações decimais que utilizam um número finito de algarismos. É no
decorrer do 1.º ciclo do ensino básico que as crianças estabelecem um primeiro
contacto com estas representações e com a utilização da v́ırgula.

Observe-se a Figura 9, onde se ilustram duas representações num ábaco japonês
tradicional. À esquerda, está marcado o número 21 e, à direita, o número 2,1.
A única diferença é a presença de uma pequena peça verde, indicando a posição
da coluna das unidades. No exemplo da esquerda, a coluna mais à direita é
a das unidades, bastando isso para esclarecer o valor de cada uma das contas:
estão marcadas uma unidade e duas dezenas. A segunda coluna da direita é
naturalmente a coluna das dezenas devido à regra fundamental do agrupamento
de base dez. Já no exemplo da direita, é a segunda coluna da direita a das
unidades. Isso faz automaticamente com que a primeira seja a dos décimos (ou
décimas). A posição anterior às unidades deve ser a posição dos décimos por
serem precisos dez décimos para compor uma unidade. A regra do agrupamento
é universal: “no mundo das ordens, a regra fundamental vale em todo o lado”.

Figura 9: A utilização da v́ırgula num ábaco japonês.

É essa a primeira mensagem fundamental sobre a v́ırgula: trata-se de uma
forma escrita de esclarecer a posição das unidades. De certo modo, a v́ırgula
tem um papel muito semelhante ao papel do zero. Na distinção entre 210 e
21, conseguimos perceber onde fica a ordem das unidades devido à utilização
do zero. Na distinção entre 21 e 2,1, a utilização da v́ırgula foi imperativa na
deteção de submúltiplos da unidade. É interessante verificar que os esquemas
utilizados para representar 21 e 2,1 são essencialmente os mesmos.
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Figura 10: Representação de d́ızimas finitas recorrendo ao numeral misto.

Na Figura 10 [4] apresenta-se uma esquematização para 1,5. A única razão para
ser uma esquematização para 1,5 e não para 15 consiste no facto de a unidade
ser o quadrado grande e não cada uma das tiras ao alto. Se fosse esse o caso, a
representação já seria para 15 e o quadrado representaria uma dezena.

Figura 11: Exemplificação da importância da escolha da unidade.

Considere-se agora a Figura 11. A representação exposta pode ser a de 10,
se a unidade for cada uma das tiras ao alto; pode ser a de 1 dividido em 10
décimos (ou 1,0); até podia representar outra ordem dependendo da escolha da
unidade. Resumindo, a utilização da v́ırgula, a utilização do zero e a utilização
de esquemas de representação numérica estão intimamente relacionadas com
a escolha da unidade. Sem a compreensão deste conceito torna-se dif́ıcil a
realização de esquematizações, assim como a boa utilização de materiais
manipuláveis.

Um dos primeiros aspetos que uma criança tem de aprender sobre a relação
das frações com o sistema de numeração decimal é o facto de, por exemplo, 3

10
e 0,3 representarem o mesmo número. Uma coisa é a quantidade/relação em
si mesmo, outra coisa é a representação dessa quantidade/relação. Essa ideia
torna-se clara quando se pensa em dinheiro: o Carlos tem duas notas de 10 euros
e o Ricardo tem uma nota de 20 euros. Os dois amigos têm a mesma quantia,
mas organizada de formas diferentes. Um fenómeno semelhante acontece quan-

do se observa a igualdade 4
10 = 2

5 ; à esquerda, a mesma quantidade/relação está
expressa através de décimos e, à direita, através de quintos (a palavra “quantia”
no âmbito do dinheiro conduz a exemplos mais claros).
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No caso de 0,3 = 3
10 , a questão já não se coloca ao ńıvel da organização

(notas de 10 ou notas de 20; décimos ou quintos). Nesse caso, está-se a usar
tipos de escrita diferentes. Por exemplo, “bolo” em português e “cake” em inglês
significam o mesmo. No entanto, seria estranha a frase “This bolo is delicioso”.
A razão para tal consiste na utilização de duas ĺınguas distintas na mesma
frase, coisa indiciadora de confusão. . . As pessoas falam numa ĺıngua só. Se não
se considerarem estrangeirismos, que não passam de apropriações, toda a gente
evita este tipo de misturas. O que se passa com 3

10 e com 0,3 é algo semelhante;
são dois tipos de representação distintos, tal como também há ĺınguas distintas.
Em algum momento, as crianças devem compreender este aspeto fundamental.
Exerćıcios t́ıpicos convidam a criança a representar o mesmo número através de
vários tipos de escrita, apresentando em simultâneo representações pictóricas.
A Figura 12 [10] ilustra a ideia.

Figura 12: Tipos de representação.

Também deve haver exerćıcios incidindo sobre representações pictóricas. Da
mesma forma que se pedem pinturas para representar frações, devem pedir-se
pinturas para representar d́ızimas. Isso faz com que a criança se aperceba de
que se trata essencialmente do mesmo (Figura 13).
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Figura 13: Representações pictóricas de d́ızimas.

Outro aspeto fundamental diz respeito ao valor posicional dos algarismos. Como
se viu, um número como 3452 corresponde a 3 milhares, 4 centenas, 5 dezenas
e 2 unidades. Na fase em que a criança trabalha pela primeira vez os conceitos
relativos à utilização da v́ırgula e aos submúltiplos da unidade, já experienciou a
decomposição numérica relativa a números inteiros. Isto é, já tem experiência de
ler um número por ordens. Exatamente o mesmo deve ser feito para números
não inteiros. As Figuras 14 e 15 mostram exemplos desse tipo de trabalho [10].

Figura 14: Leitura por ordens de um número não inteiro.
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Figura 15: Valor posicional dos algarismos de números não inteiros.

No que diz respeito às representações decimais, são precisas dez unidades
fundamentais de uma ordem numérica para compor uma unidade fundamental
da ordem numérica imediatamente superior. Uma vez que são precisos 10
décimos para compor uma unidade, a primeira ordem numérica à direita da
v́ırgula é a ordem dos décimos. É claro que são precisos 100 centésimos (ou
centésimas) para compor uma unidade. Outra forma mais informativa de abordar
a questão consiste em dizer que são precisos 10 centésimos para compor um
décimo e, como são precisos 10 décimos para compor uma unidade, conclui-se
que são precisos 10 × 10 = 100 centésimos para compor uma unidade. A
segunda ordem numérica à direita da v́ırgula é a ordem dos centésimos. Com
racioćınio análogo, pode dizer-se que são precisos 10 milésimos (ou milésimas)
para compor um centésimo, 10× 10 = 100 milésimos para compor um décimo,
e 10 × 10 × 10 = 1000 milésimos para compor uma unidade. A terceira ordem
numérica à direita da v́ırgula é a ordem dos milésimos, e assim sucessivamente.
A lei do agrupamento decimal aplica-se de maneira uniforme na constituição
das diferentes ordens numéricas.

Como se viu, uma fração como 232
1000 é uma outra forma de escrever 0, 232

(232 milésimos). Sendo assim, quando o denominador de uma fração é 10,
ou 10× 10 = 100, ou 10× 10× 10 = 1000, etc., há uma correspondência direta
entre a fração e a d́ızima finita. Trata-se realmente do que a d́ızima é, não há
cálculos que se tenham de fazer. Estas frações, cujo denominador é uma potência
de 10 são “especiais”, sendo habitualmente chamadas frações decimais.
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Deixando para já as d́ızimas infinitas de lado, muitos estudantes pensam que a
única forma de descobrir a d́ızima finita correspondente a uma fração é efetuar
uma divisão. Isso não é verdade. Na realidade, revela desde logo uma primeira
incompreensão sobre a relação entre as frações e as d́ızimas. Considere-se,
a t́ıtulo de exemplo, uma fração como 3

20 . Com o intuito de determinar a
d́ızima associada, em vez do cálculo 3 : 20, é muito mais simples multiplicar
numerador e denominador por 5 de forma a obter a sua forma decimal. Uma
vez que 3

20 = 15
100 , conclui-se que 3

20 = 0,15.

É claro que nem todos os denominadores de uma fração irredut́ıvel podem ser
“transformados” numa potência de 10. Apenas números como 2, 4, 5, 8, 16,
20,. . . , são alvo de tal procedimento. O que há em comum a estes números é
o facto de poderem ser representados através de multiplicações tendo apenas 2
e/ou 5 como factores; 2 = 2, 4 = 2× 2, 5 = 5, 8 = 2× 2× 2, 16 = 2× 2× 2× 2,
20 = 2×2×5,. . . . Essas multiplicações são alvo de emparelhamentos apropriados
para a “construção” de potências de 10:

• 2× 5 = 10

• 4× 5× 5 = 4× 25 = (2× 5)× (2× 5) = 10× 10 = 100

• 5× 2 = 10

• 8× 5× 5× 5 = 8×125 = (2× 5)× (2× 5)× (2× 5) = 10× 10× 10 = 1000

• 16 × 5 × 5 × 5 × 5 = 16 × 625 = (2 × 5) × (2 × 5) × (2 × 5) × (2 × 5) =
10× 10× 10× 10 = 10 000

• 20× 5 = (2× 5)× (2× 5) = 10× 10 = 100

(. . . )

Dada a maior complexidade dos cálculos envolvidos, não se deve desenvolver
totalmente o conceito no 1.º ciclo do ensino básico. Mas é benéfico propor
exerćıcios simples como

1

2
=

10
=

ou
3

4
= =

(as crianças devem encontrar as formas de completar 1
2 = 5

10 = 0,5 e
3
4 = 75

100 = 0,75). Dessa forma, chama-se a atenção para a importante relação
entre as frações decimais e as d́ızimas finitas.

Ainda no que diz respeito às representações diferentes de uma mesma d́ızima
finita, volta-se a chamar a atenção para a distinção entre leitura mista/leitura
não mista. Por exemplo, 2,24, lido de forma corrida, representa 224 centésimos,
ou seja, 224

100 . Por outro lado, adotando uma abordagem mista, 2,24 representa
2 unidades e 24 centésimos, ou seja, 2 24

100 (quem não usa numerais mistos pode
escrever 2 + 24

100

)
. Repare-se ainda que, querendo fazer uma decomposição por

ordens (de acordo com o valor posicional dos algarismos),

2, 24 = 2 + 0, 2 + 0, 04 = 2 +
2

10
+

4

100
.
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Os numerais mistos tratados na secção anterior relacionam-se na perfeição com
estas considerações. Não há grande diferença quanto à natureza entre a escrita

3,7 e 2 1
3 . Ambas as escritas separam as unidades dos submúltiplos da unidade

(representados por frações próprias). A única diferença é que, quando se pensa
na numeração decimal, as únicas frações permitidas têm potências de dez como
denominadores. Esta compreensão quanto à manipulação de representações deve
ter ińıcio no 1.º ciclo do ensino básico e encontrar o devido desenvolvimento no
2.º ciclo. A Figura 16 é representativa da exploração que pode ser feita ainda
no 1.º ciclo [10].

Figura 16: Manipulação de representações das d́ızimas.

As frações irredut́ıveis cujos denominadores não podem ser “transformados” em
potências de 10 já não são tratadas no 1.º ciclo do ensino básico. Essas frações
dão origem a d́ızimas infinitas periódicas, que podem ser obtidas através da
divisão. Considere-se a fração 3

7 e o cálculo 3:7.

3, 0 0 0 0 0 0 7
2 0 0,428571

6 0
4 0

5 0
1 0

3

|

Os restos estão marcados a vermelho. Repare-se que são todos inferiores a
7. Se um determinado resto fosse superior ou igual ao divisor, isso indiciaria
incompetência no ato de dividir. Se uma pessoa dividir equitativamente um
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certo número de coisas por 7 pessoas, nunca podem restar 7 ou mais unidades de
ordem nenhuma sem que isso ilustre incompetência. Se se desse o caso, poderia
ter havido mais distribuição. Sendo assim, continuando neste exemplo, os restos
originados por uma divisão competente são fatalmente inferiores a 7 e, por isso,
tem de haver uma repetição em algum momento (consequência do número de
restos posśıveis ser finito). Neste exemplo, isso acontece quando aparece o 3
como resto; “trinta para sete” é uma repetição, uma vez que esse pensamento é
feito logo no ińıcio do cálculo. Sendo assim, tudo se irá repetir e

3

7
= 0, 428571 428571 428571 . . . .

Nestes casos, é comum escrever-se 3
7 = 0,(428571). Observe-se que o argumento

que reside no facto de o número de restos posśıveis ser finito funciona para
qualquer divisor. Sendo assim, só há dois destinos posśıveis para uma fração: ou
é equivalente a uma fração decimal e corresponde a uma d́ızima finita, ou não é
equivalente a uma fração decimal e corresponde a uma d́ızima infinita periódica.
Esta ideia não se trabalha exclusivamente no 1.º ciclo do ensino básico, invadindo
igualmente os 2.º e 3.º ciclos.

O leitor atento pode pensar na pergunta inversa: será que todas as d́ızimas
infinitas periódicas são provenientes de frações? A resposta é afirmativa e uma
boa explicação simplificada pode ser encontrada em [1], sendo resumida nas
linhas que se seguem.

Comece-se por observar o “misterioso” facto de a d́ızima infinita periódica 0,(9)
(ou seja, 0, 9999 . . .) ser igual a 1. Não se está a falar de um número finito de
noves (que obviamente não faria a d́ızima ser igual a 1), mas sim de um número
infinito de noves. Um argumento informal para o facto é este: se 1

3 = 0,(3),
então 1 = 1

3 + 1
3 + 1

3 = 0,(3) + 0,(3) + 0,(3) = 0,(9)1.

Considere-se agora uma d́ızima como 0,(37) = 0,373737 . . .. Naturalmente que
quando se divide 0,(37) por 1 se obtém 0,(37). Como 1 = 0,(9), a divisão de
0,(37) por 1 pode ser vista como

0, 3737373737 . . .

0, 9999999999 . . .
.

Por cada “37” no numerador há um “99” no denominador. Logo, 0,(37) = 37
99 .

O que aconteceria se a d́ızima não fosse tão “simpática” e a repetição não
começasse logo de ińıcio? Ou seja, o que aconteceria se a d́ızima fosse algo como
1, 2(4)? Nesses casos, uma pequena manipulação resolveria o problema:

1, 2(4) = 1, 2 + 0, 0(4) = 1, 2 + 0, 1× 0, (4).

Como 0, (4) = 4
9 , o cálculo é o mesmo que 12

10 + 1
10× 4

9 = 56
45 e, consequentemente,

1, 2(4) = 56
45 . Daqui se conclui que o conjunto das frações é exatamente o mesmo

que o conjunto das d́ızimas finitas e infinitas periódicas, mas a discussão
completa que acabou de se fazer prolonga-se até ao 3.º ciclo do ensino básico.

1Numa abordagem mais formal, a primeira pergunta a fazer deve ser sobre 0,(9): como
se define este objeto? 0,(9) define-se como sendo a soma infinita 9

10
+ 9

102 + 9
103 + . . .

A conclusão de que se trata efetivamente de 1 segue da teoria das séries geométricas.
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De alguma maneira, o sistema posicional decimal é algo limitado, na medida
em que impõe frações cujos denominadores são potências de dez. Por outro
lado, o que se perde em abrangência, ganha-se em vantagens práticas. Quando
se adicionam frações, tem de haver preocupação com a natureza comum, isto
é, com a determinação de um denominador comum. Quando se adicionam
d́ızimas, a preocupação com a natureza comum é imediatamente resolvida com
a regra prática “v́ırgula por baixo de v́ırgula”. Tal procedimento, alinha as
ordens numéricas fazendo com que se adicione unidades fundamentais da mesma
natureza. Quanto à multiplicação, já vimos na primeira parte deste artigo
que um cálculo como 1

2 × 1
3 resulta em 1

6 ; metade da terça parte é a sexta
parte [9]. Quando se utiliza o sistema posicional, este tipo de procedimento é
capturado com regras práticas envolvendo o ato de “andar com a v́ırgula para
a esquerda ou para a direita”. Quer isto dizer que o cidadão comum, usando o
sistema posicional decimal, mesmo sem um conhecimento matemático profundo,
pode realizar operações aritméticas através de um conjunto reduzido de regras
práticas.

4 Relacionar dois valores de uma mesma
grandeza. Fração como razão

Considerem-se as duas situações problemáticas seguintes:

a) O Carlos tem 4 sacos. Cada saco tem 3 batatas.
Quantas batatas tem o Carlos?

b) O Ricardo tem um saco com 3 batatas. O Carlos tem 4 vezes mais batatas
do que o Ricardo. Quantas batatas tem o Carlos?

A primeira situação aponta para uma t́ıpica multiplicação no sentido aditivo
(4 × 3 batatas = 12 batatas). Envolve apenas a quantidade total de batatas
do Carlos, proveniente de uma quantidade de 3 batatas (multiplicando), que
aparece repetida 4 vezes (multiplicador). A segunda situação aponta para
uma t́ıpica comparação multiplicativa. Desta vez, é dada informação sobre

uma relação entre as quantidades de batatas dos dois amigos. É importante
perceber que as utilizações dos números são várias, sendo duas das mais comuns
as que estão associadas a quantidades ou a relações. Repare-se que, na primeira
situação, por haver apenas um interveniente, há apenas 12 batatas envolvidas,
correspondentes a uma quantidade (as batatas do Carlos). Na segunda situação,
há um total de 15 batatas envolvidas, correspondentes a duas quantidades (as
batatas do Carlos e as do Ricardo). Por serem situações distintas, as
esquematizações também devem ser distintas, como se ilustra na Figura 17 (em
cima, a situação aditiva; em baixo, a situação comparativa). Uma das grandes
vantagens do modelo de barras, muito usado em Singapura, é poder ilustrar
diferenças entre situações concretas.
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Figura 17: Modelos de barras para situações aditivas e comparativas.

Nos exemplos anteriores, o multiplicador é um número inteiro (4). Nem sempre
as situações são assim. Também há comparações multiplicativas em que os
multiplicadores não são inteiros e, em alguns desses casos, encontramos razões
expressas através de frações. Considere-se uma terceira situação:

c) A razão entre as quantidades de batatas do Carlos e do Ricardo é de 3
para 2. Se o Ricardo tiver 18 batatas, quantas batatas tem o Carlos?

Quanto à sua natureza, não há grande diferença entre esta terceira situação e
a segunda situação apresentada anteriormente. Tem-se uma razão entre duas
quantidades, que não é mais do que uma relação multiplicativa. A única diferença
é que o multiplicador não é inteiro (desta vez é 3

2 ). Uma vez que a natureza
das situações é semelhante, também os esquemas são semelhantes, como se pode
observar na Figura 18. Essa é outra das vantagens da utilização do modelo de
barras – conseguir ilustrar a natureza semelhante de situações que, à primeira
vista, podem parecer diferentes.

Figura 18: Modelo de barras para ilustrar uma razão entre duas quantidades.
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O jargão t́ıpico utiliza a expressão “por cada”. Relativamente à terceira situação,
“Por cada duas batatas que o Ricardo tiver, o Carlos tem três.”. Repare-se que
para números inteiros, há palavras próprias como “dobro”, “triplo”, etc., para
as quais também funcionaria “Por cada batata que o Ricardo tiver, o Carlos tem
duas.”, “Por cada batata que o Ricardo tiver, o Carlos tem três.”, etc. Mas as
palavras esgotam-se e há infinitos casos; a expressão “por cada. . . ” serve para
qualquer caso.

Em [6], relativamente à Figura 19, os autores dizem o seguinte:

Em Portugal, e de um modo geral, a primeira (e por vezes única)
abordagem às fracções é feita através da relação parte/todo.
Utilizando uma figura (um rectângulo ou um ćırculo) dividida num
certo número de partes iguais, e simbolizando a unidade, relaciona-se
as partes com o todo da figura. A figura simboliza, por exemplo,
um chocolate dividido em 5 partes iguais, cada uma dessas partes
sendo 1

5 do chocolate. O conceito de fracção equivalente é também
explicado recorrendo ao mesmo modelo, e os alunos devem visualizar
assim que 2

10 é a mesma quantidade de chocolate que 1
5 . Também as

operações adição e subtracção são abordadas recorrendo ao mesmo
suporte visual, havendo a preocupação de se estudar primeiro a
adição e em seguida a subtração como operação inversa da adição.
Isto significa que, na abordagem tradicional, o ponto de partida para
o ensino são, de um modo geral, os conceitos matemáticos formais e
não os fenómenos da realidade do dia-a-dia de onde estes conceitos
foram em tempos abstráıdos. Assim, isto pode ser uma das razões
pela qual haja alunos que representem a situação da figura por 1

4 ,
em vez de 1

5 , que é o que o professor normalmente quer que esteja
representado na figura. A verdade é que a figura também pode
representar 1

4 se considerarmos, não a relação parte sombreada/toda
a figura, mas sim a relação parte sombreada/parte não sombreada.
Uma das origens de mal entendidos pode ser o facto de serem os
conceitos matemáticos, que os alunos ainda não dominam, e não o
contexto do problema a dar significado a actividades como estas.

Figura 19: Ambiguidade.

Estas observações são interessantes e merecem uma análise.

“A primeira (e por vezes única) abordagem às fracções é feita através da relação
parte/todo”: É naturaĺıssimo ser a primeira, uma vez que é um dos contextos
de mais fácil compreensão (e talvez o mais comum). Em caso algum deve ser a
única abordagem a aparecer ao longo do percurso escolar do aluno.

“Isto significa que, na abordagem tradicional, o ponto de partida para o ensino
são de um modo geral, os conceitos matemáticos formais e não os fenómenos
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da realidade do dia-a-dia de onde estes conceitos foram em tempos abstráıdos”:
Ideia certeira, uma vez que não são coisas incompat́ıveis e devem, naturalmente,
andar lado a lado.

“A verdade é que a figura também pode representar 1
4 se considerarmos, não a

relação parte sombreada/toda a figura, mas sim a relação parte sombreada/parte
não sombreada”: Esta observação é verdadeira, mas os esquemas são feitos para
auxiliarem a criança. Se o objetivo é trabalhar a relações de quantidades,
nada como, numa primeira fase, apresentar exemplos/exerćıcios que permitam a
separação esquemática dessas quantidades, como se faz em Singapura. Em
alguma altura, a criança compreenderá posśıveis ambiguidades de situações e
de esquemas, mas é muito dif́ıcil trabalhar este tipo de elasticidade nas primeiras
fases. Nos primeiros anos de escolaridade, “faseamento” deve ser a palavra de
ordem.

Na última secção deste artigo voltaremos a estas temáticas, no âmbito da
resolução de problemas no 2.º ciclo do ensino básico.

5 Fração para relacionar grandezas diferentes

Considere-se novamente a segunda situação apresentada na secção anterior,

b) O Ricardo tem um saco com 3 batatas. O Carlos tem 4 vezes mais batatas
do que o Ricardo. Quantas batatas tem o Carlos?

e uma quarta situação,

d) Numa festa, espalharam-se velas e bolas de Natal pelas mesas. Por cada
vela, havia 4 bolas de Natal. Sabendo que se usaram 3 velas, quantas
bolas de Natal se espalharam pelas mesas?

É claro que ambas as situações se resolvem através do cálculo 3×4. No entanto,
há uma subtil diferença entre as duas. Em relação à situação b), fazendo-se 4
cópias do conjunto de batatas do Ricardo, obtém-se exatamente o que o Carlos
tem: 12 batatas. Em relação à situação d), fazendo-se 4 cópias do conjunto
de velas da festa, não se obtém um conjunto de bolas de Natal. Isto porque 12
velas, naturalmente, não são 12 bolas de Natal. O que há de diferente nestes
dois casos é que, no primeiro, a “coisa” em causa é a mesma (batatas); no
segundo, há “coisas” diferentes (velas e bolas de Natal). Situações como a d)
são sempre relacionais ou combinatórias e nunca aditivas, uma vez que cópias
de velas não resultam em conjuntos de bolas de Natal. Na secção anterior, os
exemplos usados foram relativos a uma única natureza. Nesta secção, fazem-se
considerações sobre casos em que há mais do que uma natureza envolvida.

Em português, tal como se viu na secção anterior, pode dizer-se que “por cada
vela, há quatro bolas”. Por vezes, escrevem-se expressões como B = 4 × V . É
preciso saber o que uma expressão destas significa: não significa que o quádruplo
das velas em si resultam em bolas. Significa que o quádruplo do número de velas
é o número de bolas (números em abstrato). É esta a ténue diferença entre a
lógica das quantidades em si e a lógica da relação de quantidades. A diferença
é ténue, mas importante.
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Quando há duas grandezas e queremos frisar bem quais são, é costume usar
palavras como “taxa” ou “rácio” (em inglês, tax ou rate). Algo como “O rácio
entre o número de bolas e o número de velas é 4.” (B

V = 4). Isto quer dizer que,
em termos de relação de quantidades, por cada vela há 4 bolas. Se fosse “O
rácio entre o número de velas e o número de bolas é 1

4 .”, isto quereria dizer que,
em termos de relação de quantidades, por cada bola há 1

4 de vela (informação
análoga à anterior). Em geral, quando se têm quantidades de duas grandezas
distintas, G1 e G2, quando se calcula G1 :G2, o resultado da divisão traduz a
quantidade da primeira grandeza que corresponde a uma unidade da segunda
grandeza. Esta lógica relacional e jargão associado é tão importante que devia
merecer um caṕıtulo autónomo nos livros escolares.

Ao contrário de “taxa” ou “rácio”, a palavra “razão” (ratio em inglês) utiliza-se
num âmbito mais abstrato. Quando se constroem frases com as primeiras,
normalmente, explicitam-se as grandezas em jogo. Ao contrário, escritas como
3 : 2 ou 3 : 7 são muitas vezes utilizadas para designar razões em abstrato.
Precisamente por se pretender “capturar uma relação” mais do que um número
(embora uma relação possa ser expressa através de um número), utiliza-se
frequentemente 3 : 2 ou 3 : 7 em vez de 3

2 ou 3
7 , lendo-se “razão de três para

dois” ou “razão de três para sete”.

É agora claŕıssimo entender o que se quis dizer com os “múltiplos contextos”
referidos na introdução. Se alguém quiser colocar 3 maçãs em sacos de 2 maçãs,
surge a divisão para agrupar; 3

2 indica o número de sacos necessários (um saco
e meio). Se alguém quiser distribuir 3 maçãs igualmente por 2 pessoas, surge a
divisão para partilhar equitativamente; 3

2 indica o número de maçãs que cada
uma das pessoas recebe (uma maçã e meia). Se o Ricardo tiver 3 maçãs e o
Carlos apenas 2, a comparação multiplicativa expressa-se numa razão de três
para dois, muitas vezes escrita como 3 : 2 mas, também, através da fração 3

2 ,
desde que com uma interpretação apropriada. Neste caso, se fosse posśıvel
colocar as maçãs do Carlos numa máquina que as replicasse uma vez e meia,
apareceria um conjunto de maçãs igual ao conjunto do Ricardo. Se o Ricardo
tiver 3 maçãs e o Carlos 2 laranjas, a comparação multiplicativa também se
expressa através de uma razão de três para dois. Nesse caso, não há relação
com a multiplicação no sentido aditivo. Os dois últimos exemplos são relacionais
e trabalham-se com todo o cuidado a partir do 2.º ciclo do ensino básico.

Numa próxima oportunidade, serão devidamente explorados os restantes quatro
pontos apresentados na introdução (10–13), na que será a terceira e última parte
deste texto.
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