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Sentido de Número: Que significado? 

 

O termo sentido do número é utilizado actualmente em diversos 

documentos curriculares. Surge muito associado às ideias de flexibilidade e 

compreensão do cálculo e como reacção à tradicional ênfase nos 

procedimentos de cálculo rotineiros onde a compreensão era desvalorizada. 

Por exemplo, os Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 

2000) consideram que o principal objectivo relacionado com o tema Números e 

Operações é ajudar os alunos a desenvolver o sentido do número, o que 

engloba:  

- Compreender números, formas de representar números, relações entre 

números e sistemas numéricos, 

- Compreender significados de operações e como elas se relacionam umas 

com as outras, 

- Calcular fluentemente e fazer estimativas razoáveis. 

 

O sentido do número envolve, assim, a compreensão do modo como os 

números se relacionam entre si, da possibilidade de diferentes representações 

dos números e dos significados associados através de diferentes operações 

(Anghileri, 2001). Por exemplo, uma pessoa com um bom sentido do número, 

não vê o número 48 apenas como 40+8, mas também como “50-2”, “o dobro 

de 24” e “6 vezes 8”.  

Para Mcintosh, Reys e Reys (1992), ter sentido do número passa por 

possuir uma compreensão pessoal e global do número e das operações, 

através da qual se desenvolve a capacidade e a aptidão para usar essa 

compreensão de modo flexível, para fazer julgamentos matemáticos e para 

desenvolver estratégias úteis que permitam lidar com os números e com as 

operações. Para caracterizar o sentido do número, estes autores recorrem a 

um modelo composto por três componentes considerando que ele envolve: 
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- O conhecimento e destreza com os números – engloba o sentido da 

regularidade dos números, as múltiplas representações dos números, o sentido 

da grandeza relativa e absoluta dos números e, finalmente, o uso de sistemas 

de referência que permitem avaliar uma resposta ou arredondar um número 

para facilitar o cálculo.   

- O conhecimento e destreza com as operações – engloba a 

compreensão do efeito das operações, das propriedades e a das relações entre 

as operações.  

- A aplicação do conhecimento e da destreza com os números e as 

operações em situações de cálculo – engloba a compreensão para relacionar o 

contexto e os cálculos, a consciencialização da existência de múltiplas 

estratégias, a apetência para usar representações eficazes e a sensibilidade 

para rever os dados e o resultado.  
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