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Sentidos das operações: Adição, subtracção e multiplicação 
Observem-se os episódios1 intitulados Mas não diga nada à professora! e A venda de 
agendas a metade do preço.  

Episódio 1: Mas não diga nada à professora! 
 
Um professor do 1º ciclo propôs aos alunos que calculassem 37 + 25.  
Um dos alunos escreveu primeiro 37 e abaixo 25. Em seguida escreveu o sinal 
de adição à esquerda de 25 e desenhou um traço horizontal abaixo do qual 
escreveu 62 (ver figura 1).  
Um visitante, interessado em saber como tinha pensado, questionou-o: 

— Como chegaste ao resultado? Podes explicar-me? 
O aluno hesitou um pouco e respondeu: 
– Está bem, mas não diga à minha professora!... Fiz 37 + 20, que são 57, e juntei-lhe 5, o que deu 62. 

— É um bom processo (comentou o visitante). Mas porque é que não posso dizer à tua 
professora? 

— Porque senão não tenho boa nota. Eu não consegui perceber como nos disse para fazermos 
no papel e, por isso, fiz a conta de cabeça e só escrevi por baixo o resultado. Assim já tenho 
boa nota. 

 

Episódio 2: A venda de agendas a metade do preço 
 
Um cliente dirigiu-se ao balcão de uma papelaria para pagar 
duas agendas. O preço de cada uma era 2 euros e 50 cêntimos. 
Como se estava numa época de promoções, cada agenda tinha 
uma etiqueta onde estava escrito: “Promoção: metade do preço 
marcado”. O empregado da livraria pegou num papel e num 
lápis e fez os cálculos representados na figura 2.  
Em seguida, sorrindo para o cliente disse: São 2 euros e 50 
cêntimos, por favor. 
 
 

O primeiro episódio ilustra o que parece ser uma valorização excessiva, na referida sala de 
aula, do algoritmo da adição. O aluno, contudo, embora não o soubesse usar, tinha uma boa 
compreensão acerca dos números que lhe permitiu inventar um método eficiente de cálculo 
mental. Em contrapartida, a actuação do empregado da livraria (episódio 2), apesar de 
revelar um desempenho eficaz na execução dos algoritmos, traduz uma falta significativa de 
conhecimento sobre os números e sobre relações aritméticas fundamentais ou, 
globalmente, de sentido de número. 

Em conjunto, os dois episódios permitem destacar que não basta conhecer e ser capaz de 
usar com correcção os algoritmos convencionais para efectuar cálculos envolvendo 
operações aritméticas. Antes de se avançar para a introdução destes algoritmos é muito 
importante que os alunos tenham oportunidade de explorar informalmente várias situações 
que lhe permitam ter uma compreensão profunda dos números, operações e suas relações. 

Em particular, as operações aritméticas devem surgir em contexto de resolução de 
problemas, associadas a situações diversificadas relacionadas com os vários sentidos de 
cada uma delas. Assim, na sala de aula do 1º ciclo, o professor deve promover a exploração 

                                                
1 Episódios adaptados de Mcintosh, A., Reys, B. J. e Reys, R. E. (1992). A proposed framework for 
examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12(3), 2-8 e 44. 
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de problemas em contextos realistas, de modo a confrontar os seus alunos com situações 
que apelem aos diferentes sentidos das operações. Identificam-se, em seguida, os sentidos 
mais comuns da adição, subtracção e multiplicação.  

 
Sentidos da Adição 

- Juntar ou combinar 
 
Exemplo 1: O Luís faz colecção de berlindes. Tem 5 berlindes azuis e 3 berlindes 
vermelhos. Quantos berlindes tem o Luís? 
 
Este sentido realça o aspecto cardinal do número. 
 
- Acrescentar 
Exemplo 2: O João colecciona cromos  de futebol e já tem 24 na sua caderneta. Hoje a sua 
prima trouxe-lhe 17. Com quantos cromos ficou o João? 
 
Este sentido realça o aspecto ordinal do número. 

 

Apresentam-se, em seguida, quatro hipóteses de resolução2 do exemplo 2 que não passam 
pela utilização do algoritmo convencional da adição:  

 

                                                
2  Em Pimentel, T. ; Vale, I.; Freire, F.; Alvarenga, D. & Fão, A. (2010). Matemática nos primeiros 
anos - Tarefas e desafios para a sala de aula. Mirandela: Texto Editores. 
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Sentidos da Subtracção 
- Retirar 

Exemplo 3: Uma caixa tinha inicialmente 15 rebuçados. Comeram-se 4. Quantos ficaram? 

- Completar 

Exemplo 4: Uma caderneta tem lugar para 30 cromos, mas só tem ainda 12 colocados. 
Quantos cromos faltam para completar a caderneta? 

12 + ___ = 30 

Exemplo 5: Quando se paga uma despesa de 7 euros com uma nota de 10 euros, o 
funcionário da loja  pode dar-nos o troco partindo de 7 euros e ir completando com moedas 
até perfazer o total de 10 euros. 

7 + ___ = 10 

- Comparar: 

Exemplo 6: A Inês tem 21 berlindes azuis e 10 berlindes verdes. Quantos berlindes azuis 
tem a mais que verdes? 

10 + ___ = 21 

Estes dois últimos sentidos da subtracção baseiam-se na relação inversa entre a adição e a 
subtracção. Conhecendo a soma e uma das parcelas, queremos determinar a parcela que 
falta, ou seja, partimos da primeira parcela e completamo-la até obtermos o total. 

 

Sentidos da Multiplicação 
- Sentido aditivo 

Exemplo 7: Comprei bombons de três variedades diferentes: 4 de cereja, 4 de avelã e 4 de 
chocolate branco. Quantos bombons comprei no total? 

4 + 4 + 4 = 3 × 4 

- Sentido combinatório 

Exemplo 8: Dispomos de 3 camisolas de cores diferentes, uma verde, uma branca e outra 
azul e de duas calças, umas de ganga e outras pretas. Quantas combinações diferentes 
podemos fazer? 

   Calças de ganga 
Camisola verde 
   Calças pretas 
 
   Calças de ganga 
Camisola branca 
   Calças pretas 
 
   Calças de ganga 
Camisola azul 
   Calças pretas 


