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Uma vez que ensinar é comunicar, muitos professores 
dirão provavelmente: Os meus alunos e eu comunicamos 
o tempo todo... 

Comunicação: Um imperativo incontornável... 

Quanto se trata de ensinar matemática, a 
questão é como e o que se comunica...  

Então, porquê tanta preocupação?  



O professor tende a 
dominar o discurso da 
aula, fazendo exposições, 
colocando perguntas 
fechadas e dando poucas 
oportunidades aos alunos 
para comunicarem as 
suas ideias e estratégias. 

1. Comunicação unidireccional  

Prof: Olhem lá, eu aqui digo só para 
dizer o resultado?  
Vários alunos: Não. 
Prof: O que está aqui? (aponta para a 
folha) 
Alunos: Indicar a operação. 
Prof: Digo para indicar a operação. Se 
digo isto, basta dizer que é 12? 
Alguns alunos: Não. 
Prof: Então, o que têm que escrever? 
Aluna: É para somar 
Prof: Basta dizer que é para somar?   
Alguns alunos: Não.  
Prof: Não. Têm que escrever que sete 
mais cinco é igual a...  
Vários alunos: Doze 

Exemplo 1

(Brendefur e Frykholm, 2000) 



Centra-se em 
interacções entre 
professor e alunos que 
se limitam ao apoio e 
partilha, frequentemente 
com pouco ou nenhum 
pensamento profundo. 

Prof.: Está certo. E depois, o que fizeste? 
A1: Depois fui multiplicar e deu 20. 
Depois tirei 3 e deu 17.  
Prof.: Mas porque é que subtraíste 3? 
A1: Porque a Joana comeu 3 bolachas. 
Prof.: E obtiveste 17 que eram as 
bolachas que a Joana ainda tinha. Muito 
bem! Sim, A2? 
A2: Pensava que a resposta era 20. Eu 
multipliquei 4 por 5 e deu 20. 
Prof.: Não é bem isso. Porque é que 
multiplicaste 4 por 5? 
A2: Porque lhe deram quatro pacotes e 
cada um tinha 5 bolachas. 
Prof.: Ah, já compreendi. Mas é que a 
Joana já comeu algumas. Percebes? 
A2: Mais ou menos… 
Prof.: E tu, A3? 

2. Comunicação contributiva  Exemplo 2

(Brendefur e Frykholm, 2000) 



O que os alunos e 
professor dizem e 
fazem num determinado 
momento torna-se 
subsequentemente um 
objecto explícito de 
discussão e reflexão. 

A1: São três figuras diferentes.  
Prof: O que é que tu queres dizer?  
A2 (para A1): Não são três diferentes. 
São duas.   
A1: São 3. O quadrado amarelo, uma, o 
quadrado vermelho duas e depois o 
triângulo três. 
Prof: Então vamos lá ver. (virando-se 
para A1) Porque é que estás a dizer que 
o quadrado amarelo e o vermelho são 
diferentes? 
A1: Porque um está assim e o outro 
assim (faz gestos a indicar a posição de 
cada um).  
A3: Pois é... São diferentes.  
Prof: Vamos pensar. Estivemos a ver isso 
aqui há tempos. Vejam lá no vosso 
caderno quando é que duas figuras são 
geometricamente iguais.   

3. Comunicação reflexiva  Exemplo 3

(Brendefur e Frykholm, 2000) 



O professor, 
em virtude da 
troca de ideias 
que ocorre, 
modela o 
ensino 
subsequente; 
é alterado o 
curso da 
experiência da 
aula. 

Prof: A minha irmã faz anos e resolvi mandar‐lhe dois 3pos de bolinhos: Areias 
e biscoitos de canela. Vou mandar uma caixa com 10 bolinhos. Quantas areias 
e quantos biscoitos de canela posso mandar?  
A1: Pode mandar 5 areias e 5 biscoitos. 
Prof: Como chegaste a essa conclusão? 
A1: Sei que 5 e 5 é 10. Tenho 5 dedos em cada mão e nas duas tenho 10 dedos. 
(...) 
Prof: Alguém tem uma ideia diferente? Só posso mandar 10 bolinhos... 
A2: Podem ser 8 areias e 2 biscoitos. 
Prof: Porque é que pensas que posso mandar esses bolinhos? 
A2: Quando ponho os dedos no ar para fazer 8, 2 ficam em baixo. E quando 
levanto estes 2, com os outros 8 faz 10 no total. (...)  
A3: Também pode mandar 7 areias e 3 biscoitos. 
Prof: Como é que sabes que assim há 10 bolinhos? 
A3: Se 8 e 2 são 10... Pensei que podiam ser 7 e 3. Estão perto do 8 e do 2 e 
funcionam! Pensei 7 (vai pondo três dedos no ar, um de cada vez) 8, 9, 10 ! São 
dez. (...)  
A4: E como é que sabemos se temos todas as maneiras de mandar os bolinhos? 
Prof: Hummmmm. Boa pergunta!!... Vamos pensar. Pensem se temos todas as 
maneiras possíveis de mandar os 10 bolinhos. Há ali cubos de encaixe de 
várias cores. Se precisarem, podem usar os cubos para ajudar. 

4. Comunicação instrutiva  Exemplo 4

(Brendefur e 
Frykholm, 2000) 



O professor, 
em virtude da 
troca de ideias 
que ocorre, 
modela o 
ensino 
subsequente; 
é alterado o 
curso da 
experiência da 
aula. 

Prof: A minha irmã faz anos e resolvi mandar‐lhe dois 3pos de bolinhos: Areias 
e biscoitos de canela. Vou mandar uma caixa com 10 bolinhos. Quantas areias 
e quantos biscoitos de canela posso mandar?  
A1: Pode mandar 5 areias e 5 biscoitos. 
Prof: Como chegaste a essa conclusão? 
A1: Sei que 5 e 5 é 10. Tenho 5 dedos em cada mão e nas duas tenho 10 dedos. 
(...) 
Prof: Alguém tem uma ideia diferente? Só posso mandar 10 bolinhos... 
A2: Podem ser 8 areias e 2 biscoitos. 
Prof: Porque é que pensas que posso mandar esses bolinhos? 
A2: Quando ponho os dedos no ar para fazer 8, 2 ficam em baixo. E quando 
levanto estes 2, com os outros 8 faz 10 no total. (...)  
A3: Também pode mandar 7 areias e 3 biscoitos. 
Prof: Como é que sabes que assim há 10 bolinhos? 
A3: Se 8 e 2 são 10... Pensei que podiam ser 7 e 3. Estão perto do 8 e do 2 e 
funcionam! Pensei 7 (vai pondo três dedos no ar, um de cada vez) 8, 9, 10 ! São 
dez. (...)  
A4: E como é que sabemos se temos todas as maneiras de mandar os bolinhos? 
Prof: Hummmmm. Boa pergunta!!... Vamos pensar. Pensem se temos todas as 
maneiras possíveis de mandar os 10 bolinhos. Há ali cubos de encaixe de 
várias cores. Se precisarem, podem usar os cubos para ajudar. 

4. Comunicação instrutiva  Exemplo 4
Prof: A minha irmã faz anos e resolvi mandar‐lhe dois 3pos de bolinhos: Areias 
e biscoitos de canela. Vou mandar uma caixa com 10 bolinhos. Quantas areias 
e quantos biscoitos de canela posso mandar?  
A1: Pode mandar 5 areias e 5 biscoitos. 
Prof: Como chegaste a essa conclusão? 
A1: Sei que 5 e 5 é 10. Tenho 5 dedos em cada mão e nas duas tenho 10 
dedos. (...) 
Prof: Alguém tem uma ideia diferente? Só posso mandar 10 bolinhos... 
A2: Podem ser 8 areias e 2 biscoitos. 
Prof: Porque é que pensas que posso mandar esses bolinhos? 
A2: Quando ponho os dedos no ar para fazer 8, 2 ficam em baixo. E quando 
levanto estes 2, com os outros 8 faz 10 no total. (...)  
A3: Também pode mandar 7 areias e 3 biscoitos. 
Prof: Como é que sabes que assim há 10 bolinhos? 
A3: Se 8 e 2 são 10... Pensei que podiam ser 7 e 3. Estão perto do 8 e do 2 e 
funcionam! Pensei 7 (vai pondo três dedos no ar, um de cada vez) 8, 9, 10 ! 
São dez. (...)  
A4: E como é que sabemos todas as maneiras de mandar os bolinhos? 
Prof: Hummmmm. Boa pergunta!!... Vamos pensar. Pensem se temos todas as 
maneiras possíveis de mandar os 10 bolinhos. Há ali cubos de encaixe de 
várias cores. Se precisarem, podem usar os cubos para ajudar. 

A4: E como é que sabemos se temos todas as maneiras 
de mandar os bolinhos? 

Prof: Hummmmm. Boa pergunta!!... Vamos pensar. 
Pensem se temos todas as maneiras possíveis de 
mandar os 10 bolinhos. Há ali cubos de encaixe de 
várias cores. Se precisarem, podem usar os cubos para 
ajudar. 



1. Comunicação unidireccional 

(Brendefur e Frykholm, 2000) 

1, 2, 3, 4: Representam níveis sucessivos de comunicação — 
cada um inclui características do seu antecessor.  

2. Comunicação contributiva 

3. Comunicação reflexiva 

4. Comunicação instrutiva 

Diferentes perspectivas 

o foco muda da 
transmissão de 
informação para 
a construção e 
negociação de 
significados 

As actuais orientações curriculares para o ensino e 
aprendizagem da Matemática vão no sentido de valorizar 
a comunicação reflexiva e instrutiva.  



Congressos matemáticos na sala de aula 

O caso das discussões colectivas  

As discussões colectivas de ideias matemáticas, em 
que os alunos são encorajados 

•  a partilharem, explicarem e justificarem os seus 
raciocínios,  

•  a apresentarem as suas dúvidas ou dificuldades, 
•  a questionarem os colegas  
•  e a pronunciarem-se sobre o que ouvem 

são contextos muito poderosos para a 
aprendizagem da matemática e meios privilegiados 
para promover a compreensão conceptual. 

(Boavida, et al., 2008) 



Congressos matemáticos na sala de aula 

O caso das discussões colectivas  

Orquestrar uma discussão matemática 
produtiva é uma tarefa extremamente 
exigente em que o papel do professor é 
particularmente difícil  

Congresso matemático 

uma possível forma de organizar 
e orquestrar uma discussão 
colectiva de ideias matemáticas 
importantes 

(Fosnot & Dolk, 2002)  



Uma tarefa 
criteriosamente 
seleccionada para 
trabalhar ideias 
matemáticas 
contempladas na 
agenda de ensino do 
professor.  

Ponto de partida 
O João vendeu os  
seus jogos de  
consola, em segunda 
 mão, a 8€ cada um. 
Conseguiu realizar um 
total de 328€ nessa venda. 
Quantos jogos vendeu? 

Congresso matemático 

Aprender a dividir

Recordando o episódio associado à 
tarefa “A venda dos jogos de consola” 



O percurso: antes 

1. Apresentação, 
usualmente oral, da 
tarefa pelo professor 
e troca de ideias 
para criar um 
contexto favorável à 
sua apropriação e 
resolução. 

Congresso matemático 
Recordando o episódio associado à 
tarefa “A venda dos jogos de consola” 

Professora – Deixem-me falar-vos 
do meu fim de semana. O meu 
amigo João vai mudar-se para 
Leiria (...) este fim de semana, ele 
decidiu vender um conjunto de 
coisas que não queria levar (…) 
Sabem quanto dinheiro ele 
conseguiu só vendendo os jogos 
de consola? Trezentos e vinte e 
oito euros.(...)  8 euros cada.Era 
essa a pergunta que eu estava 
aqui a pensar  [Quantos vendeu? ]



—   Resolução da tarefa (registo 
das tentativas feitas) 

—   Produção de um cartaz a 
apresentar aos colegas com a 
explicitação das estratégias 
utilizadas 

—   Preparação da apresentação; 
antecipação e reflexão sobre 
eventuais questões de outros 

2.  Trabalho de pares/grupo 

O percurso: antes 
Congresso matemático 

Recordando o episódio associado à 
tarefa “A venda dos jogos de consola” 

Por indicação da professora, 
trabalham em pares e 
começam a matematizar a 
situação. Muitos usam 
adições repetidas (...) 
Algumas fazem pauzinhos no 
papel (...) Por fim, por 
proposta da professora, 
passam à fase de 
apresentação e discussão 
das suas estratégias num 
congresso matemático 



3. Selecção, pelo 
professor, dos 
cartazes que 
serão 
apresentados 
e por que 
ordem o serão. 

O percurso: antes 
Congresso matemático 

Recordando o episódio associado à 
tarefa “A venda dos jogos de consola” 

Prof.: Então, Carlos vamos começar por ti? 
(…)   
Prof.: Muito bem! Mas tiveste muito 
trabalho. O teu método, Nuno, também deu 
muito trabalho. Fizeste pauzinhos não foi? 
(...)  
Prof.: O método do Carlos é um bocadinho 
mais rápido não é? (...). Era bom termos o 
trabalho mais facilitado, não era? Fazer o 
registo da contagem parece facilitar. Jaime 
e Sofia porque não apresentam a seguir? 
Vocês também arranjaram uma maneira de 
registar as contagens, não foi? 



—  Apresentação, 
análise e 
discussão 
colectivas dos 
cartazes 
seleccionados 

—  Os alunos são 
incentivados a 
colocar questões. 

4. Realização do 
congresso 

O percurso: durante 
Congresso matemático 

Recordando o episódio associado à 
tarefa “A venda dos jogos de consola” 

Carlos vem para a frente da turma e 
exibe orgulhosamente o seu cartaz. 

Carlos – Depois contei todos os números. 
Ele vendeu 41 jogos  (…)  
Prof. – O que acham meninas? Isto traduz 
o vosso pensamento? (…)  
Prof. – Alguém tem perguntas? (…) 
Mónica – Porque é que vocês fizeram 
6x8? 



“A resolução de problemas é apenas um ponto de 
partida. É uma rampa de lançamento para o intenso 
discurso matemático durante o congresso”. (Dolk, 2008)  

Congresso 
matemático: 
Preparação 
e realização 

Uma possível forma de 
incentivar e apoiar a 

comunicação oral e escrita 

A comunicação reflexiva 
e instrutiva têm um 
lugar de destaque 

Pressupõe a criação de 
uma certa cultura de 

sala de aula e contribui 
para a sua manutenção. 
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