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Pensar matematicamente1 

Pensar matematicamente é um processo dinâmico que tendo por base a análise, exploração e resolução de 
problemas, nos torna capazes de alargar a complexidade de ideias com que lidamos e expande a nossa 
compreensão matemática. Este processo desenvolve-se em várias etapas e fases.  

Etapas 

Particularizar: Análise de exemplos particulares para se aprender acerca de uma questão. Os exemplos que se 
escolhem são especiais no sentido em que são casos particulares de uma situação mais geral. Numa 
primeira fase, os exemplos podem ser escolhidos um pouco aleatoriamente. No entanto, deve passar-se, 
depois, a uma escolha sistemática, para preparar o terreno para a generalização, e feita “com arte” para 
testar a generalização. 

Generalizar: Se pensarmos numa moeda em que um dos seus lados é a particularização, o lado oposto 
corresponde à generalização. Envolve distanciarmo-nos de exemplos particulares para “adivinhar” o que 
acontece com uma ampla classe de casos, ou seja reparar em certos aspectos comuns a vários exemplos 
particulares e ignorar outros aspectos. A generalização começa quando se sente que começa há um padrão, 
mesmo que não se consiga ainda articulá-lo. Articular o padrão que se pressentiu conduz a uma conjectura 

Conjecturar: Uma conjectura é uma afirmação que parece ser razoável que não foi, ainda, justificada de uma 
forma convincente, mas também não foi ainda refutada por nenhum contra-exemplo. Conjecturar é o 
processo de sentir ou adivinhar que algo deve ser verdadeiro e investigar a sua verdade. As conjecturas, 
uma vez formuladas, são sempre “suspeitas” e devem ser seguidas de outras actividades – procurar porquê 
e explicar porquê ou seja justificar e convencer. Se se descobrir que uma conjectura é falsa, abandona-se ou 
modifica-se. 

Produzir de uma argumentação convincente: Significa produzir justificações para as afirmações que se fazem 
que terão que convencer um leitor/ouvinte crítico. Nesta etapa recomendam-se três estádios: (a) convencer-
se a si próprio; (b) convencer um amigo, o que leva à necessidade de articular o que parece óbvio para a 
própria pessoa de modo a que outros sejam confrontados com razões convincentes sobre porque é que se 
afirma o que se afirma; (c) convencer um inimigo, no sentido de convencer alguém que duvida ou questiona 
cada afirmação que se faz.  

Fases 

Entrada: inicia-se quando se encontra o problema e termina quando se começa a ficar envolvido na sua 
resolução; relaciona-se significativamente com formular o problema de uma forma mais precisa e decidir-se o 
que se quer fazer. 

Ataque: Sente-se o  problema como nosso e procura resolver-se mobilizando todos os recursos possíveis. 
Completa-se quando o problema é abandonado ou se considera ter obtido uma resolução satisfatória.  

Revisão: Envolve olhar para trás, testar o que se fez, reflectir sobre a sua adequação, analisar aspectos chave. 

As etapas e fases referidas estão fortemente inter-relacionadas. Por exemplo, ao chegar-se à fase da revisão, 
uma conjectura pode revelar-se falsa ou um passo do raciocínio incorrecto, sendo comum voltar-se à fase do 
ataque e às etapas da particularização e generalização. Simultaneamente, o processo de pensar 
matematicamente não é emocionalmente neutro. É importante ter um atitude positiva perante o problema, 
reconhecendo-o e aceitando que se vai procurar resolver mesmo que não se consiga de imediato e agir e tentar 
avançar apesar da frustração. É comum hesitar e ponderar antes de decidir, surgir entusiasmo quando se tem 
uma ideia luminosa, meditar, desconfiar, contemplar com satisfação…  

                                                 
1 Adaptado por AMB de Mason, J. et al. (1984). Thinking mathematically. London: Addison-Wesley Publishing Company. 


