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Grupo 3. Os recursos e a formação de professores. 

Resumo: Formular problemas é uma atividade essencial no contexto da formação de 

professores que ensinam matemática. A construção de trilhos matemáticos permite 

conjugar a formulação de problemas com aspetos lúdicos da atividade matemática, 

promovendo uma afetividade positiva com a disciplina e dando azo ao desenvolvimento 

da criatividade matemática. Neste sentido, desafiámos dois grupos de futuros professores, 

em duas instituições de formação inicial diferentes, a desenhar trilhos matemáticos, 

focando a nossa análise na natureza das tarefas construídas e na criatividade matemática 

manifestada nas produções apresentadas. Os participantes revelaram algumas 

dificuldades na compreensão da noção de problema e, ao nível da capacidade de 

formulação de problemas, a experiência realizada permitiu perceber que prevalecem 

bastantes dificuldades, sobretudo nos futuros professores do 3º ciclo do ensino básico e 

do ensino secundário, em comparação com os seus colegas dos 1º e 2º ciclos do ensino 

básico. Encontrámos algumas diferenças entre os grupos de futuros professores no que 

toca à flexibilidade, elemento essencial da criatividade matemática. A construção de 

trilhos matemáticos mostrou ser uma atividade promissora no âmbito da formação inicial 

de professores, possibilitando aprofundar conceitos e processos matemáticos e, ao mesmo 

tempo, aspetos centrais da didática da matemática, como o desenho de tarefas. 

 

Palavras-chave: Trilhos matemáticos; Formação inicial de professores; Criatividade 

matemática; Formulação de problemas; Tarefas. 

 

Introdução 

O campo afetivo (atitudes, emoções, conceções, sentimentos,…) é extraordinariamente 

vasto e nem sempre bem definido, mas é inegável a sua influência no processo de ensino-

aprendizagem da matemática, dentro ou fora da sala de aula (e.g., Amado, Carreira, & 

Tomás Ferreira, 2016; Middleton & Spanias, 1999). Em particular, a motivação dos 
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alunos para aprender matemática é claramente condicionada pelas interações que ocorrem 

entre eles e com o professor. Mas as tarefas sobre as quais desenvolvem a sua atividade 

matemática também influenciam a sua motivação para aprender (e.g., Middleton & 

Spanias; Pintrich, 2003). O professor tem assim um papel preponderante na escolha das 

experiências proporcionadas aos alunos. Neste sentido, deverá incluir nas suas práticas 

tarefas desafiantes como a resolução e a formulação de problemas, apostando em 

propostas que promovam a fluência, a flexibilidade e a originalidade, componentes 

essenciais do pensamento criativo. 

Há estudos (e.g. Kenderov, Rejali, Bartolini Bussi et al., 2009; Pimentel & Vale, 2014) 

que sugerem que a aprendizagem fora da sala de aula agrega valor significativo para a 

aprendizagem dos jovens, proporcionando um contexto para a alargar, e aprofundando o 

seu conhecimento de forma integrada, o que servirá de base ao desenvolvimento de 

competências-chave. Uma aprendizagem eficaz fora da sala de aula mobiliza capacidades 

de resolução de problemas, cooperação e comunicação interpessoal, todas elas 

capacidades essenciais para os jovens de hoje (e.g., Barbeau, 2009). Como veremos 

adiante, um trilho matemático é um exemplo de tarefa desafiante e motivadora, em 

contexto para além da sala de aula, capaz de promover o desenvolvimento de capacidades 

variadas e de atitudes positivas em relação à matemática. 

A formação inicial de professores deve proporcionar aos futuros professores experiências 

que os façam descobrir e vivenciar uma matemática de forma dinâmica, eventualmente 

diferente da que viveram nas suas experiências escolares (e.g., Ponte & Chapman, 2008). 

Em particular oportunidades de trabalho, articulando aspetos didáticos, matemáticos e 

pedagógicos, em torno das tarefas, bem como de formulação e resolução de problemas 

são necessárias para que depois possam ter uma prática letiva que vá ao encontro das 

recomendações da investigação educacional (Ponte, 2014; Ponte & Chapman). 

Tendo em consideração as ideias expostas, pretendemos com este estudo refletir sobre as 

potencialidades do trabalho em torno dos trilhos matemáticos no âmbito da formação 

inicial de professores que ensinam matemática. Em particular, procurámos compreender 

como os trilhos matemáticos podem constituir-se num recurso para a formação de 

professores, enfatizando a formulação de problemas bem como a criatividade matemática. 

 

Das tarefas à criatividade na aula de matemática 

“Uma tarefa é qualquer coisa que o professor usa para ‘revelar’ matemática” (Watson, 

Ohtani, Ainley et al., 2013, p. 10). Há muitos e variados tipos de tarefas matemáticas e 

todas elas proporcionam diferentes oportunidades de aprendizagem para os alunos. Uma 

organização bastante habitual das tarefas matemáticas considera duas características que 

lhes são fundamentais: o grau de estrutura e o grau de desafio (Ponte, 2005). O grau de 

estrutura de uma tarefa varia entre aberto e fechado. Os problemas e os exercícios são 

tarefas fechadas (ou seja, sobre as quais se conhece claramente o ponto de partida – as 

condições iniciais da tarefa – bem como o ponto de chegada – a questão a que se pretende 

dar resposta). As tarefas abertas, investigações e explorações, possuem sempre alguma 

ambiguidade na sua formulação, deixando em aberto inclusivamente as questões a que se 

procurará dar resposta. O grau de desafio das tarefas diz respeito à dificuldade 

percecionada por quem as resolve. Neste sentido, os problemas e as investigações 

apresentam-se como difíceis enquanto as explorações e os exercícios apresentam um grau 

de desafio reduzido. No entanto, não há propriamente fronteiras muito definidas entre 

estes tipos de tarefas e a classificação das tarefas é relativa a quem as resolve. 
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O contexto de uma tarefa é entendido como “o universo conceptual associado a cada 

tarefa, que pode remeter para um campo da vida quotidiana, do qual o aluno pode ter 

maior ou menor experiência pessoal, ou remeter apenas para o universo matemático” 

(Ponte & Quaresma, 2012, p. 199). Para Skovsmose (2001), as tarefas podem ter 

contextos reais, semirreais ou (puramente) matemáticos: 

As situações reais são extraídas diretamente do dia-a-dia do aluno e as 

questões e atividades matemáticas fazem referência à Matemática e só a ela. 

Além disso, as questões podem referir-se a uma ‘semi-realidade’ que não 

existe na vida diária mas é construída, nomeadamente com fins educativos. 

(Ponte & Quaresma, p. 203) 

As tarefas contextualizadas em situações da semirrealidade, que são as que mais 

frequentemente se encontram nos manuais escolares, não exigem do aluno um 

conhecimento do contexto real envolvido e não exigem que a solução encontrada faça 

completo sentido no contexto formulado. Ao aluno é exigido que realize os 

procedimentos ou processos necessários para encontrar a solução da tarefa proposta, sem 

que os aspetos da realidade existentes na sua formulação precisem sequer de ser 

mobilizados para encontrar essa solução (e.g., Skovsmose, 2001). 

A abordagem da Educação Matemática Realista, ancorada nas ideias de Freudenthal 

(1973), dá uma relevância muito particular às tarefas com contextos reais (Gravemeijer 

& Doorman, 1999; Stephan, Underwood-Gregg, & Yackel, 2014). Nestes contextos, para 

além das situações reais do quotidiano, inclui-se também o mundo da fantasia e tudo o 

que esteja ao alcance da imaginação dos alunos (Shannon, 2007). A Educação 

Matemática Realista chama particular atenção para que tais contextos reais se relacionem 

com situações que os alunos compreendam e a que possam atribuir significado 

(Gravemeijer & Doorman; Ponte & Quaresma, 2012). 

A necessidade de se diversificar o tipo de tarefas propostas aos alunos é um dado 

adquirido (NCTM, 2007; Ponte, 2005). Todo o tipo de tarefas tem as suas valências e as 

suas limitações e só combinando os vários tipos de tarefas, de acordo com os objetivos 

de aprendizagem em mente, é que elas se tornam verdadeiros recursos de aprendizagem.  

Os alunos devem ser confrontados com desafios que motivem a emergência de atitudes 

positivas face à matemática (e.g., Schweinle, Berg, & Sorenson, 2013). Entende-se aqui 

desafio como uma questão colocada deliberadamente para motivar uma tentativa de 

resolução, e que procura, ao mesmo tempo, que os alunos aprofundem o conhecimento e 

a compreensão de determinados tópicos (Barbeau, 2009). Em particular, um problema 

matemático é desafiante se suscitar curiosidade, requerer imaginação e apelar à 

criatividade, tornando-se interessante e agradável de resolver, embora possa não ser de 

compreensão ou de resolução fácil (Freiman, Kadijevich, Kuntz, et al., 2009). Neste 

seguimento, a aprendizagem da matemática deve ir para além da exploração de tarefas 

rotineiras, sendo enriquecida com tarefas desafiantes. 

Não existe uma definição de criatividade matemática aceite consensualmente. No entanto, 

pode considerar-se que começa com curiosidade, envolvendo os alunos na exploração de 

tarefas nas quais podem recorrer à sua imaginação e originalidade (e.g., Barbeau, 2009). 

A criatividade pode caraterizar-se por três dimensões principais – fluência, flexibilidade 

e originalidade (e.g., Leikin, 2009; Silver, 1997), – diretamente relacionadas com a 

resolução e a formulação de problemas. Fluência é a capacidade de gerar um grande 

número de ideias; flexibilidade é a capacidade de produzir uma variedade de ideias 

diferentes que se podem organizar em diferentes categorias, revelando um pensamento 

divergente; e originalidade é a capacidade de criar ideias ou produtos incomuns, 
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totalmente novas, ou extremamente diferentes. Estas dimensões do pensamento criativo 

funcionam em harmonia umas com as outras, e raramente ocorrem isoladamente nos 

processos de pensamento. No entanto, gostaríamos de destacar a flexibilidade, uma vez 

que exige fluência e pode envolver originalidade (Vale, Barbosa, & Pimentel, 2014). 

Muitos autores defendem que a criatividade pode ser desenvolvida propondo aos alunos 

a resolução e formulação de problemas (e.g., Freiman et al., 2009; Leikin, 2009; Silver, 

1997). De facto, a resolução de problemas desafiantes – que, em particular, possibilitam 

múltiplas (re)soluções, bem como o processo de criação de problemas, contribuem para 

que os alunos se envolvam de forma mais ativa em atividade matemática rica, se mostrem 

mais motivados para realizar tarefas cognitivamente mais exigentes e pensem de forma 

divergente, desenvolvendo, desta forma, o seu potencial criativo (Boavida, Paiva, Cebola, 

Vale, & Pimentel, 2008; Silver; Stoyanova, 1998). 

Bolden, Harries e Newton (2010) consideram importante discutir com (futuros) 

professores as suas perspetivas acerca da criatividade em matemática, tentando 

compreender o modo como estas ideias têm impacto nas suas práticas. Neste sentido, não 

é suficiente que os professores conheçam o significado geral de criatividade, mas 

percebam como as suas dimensões fluência, flexibilidade e originalidade (e.g., Leikin, 

2009; Silver, 1997) podem contribuir para a aprendizagem. Mas, primeiramente os 

professores devem igualmente desenvolver o seu poder criativo para que melhor possam 

trabalhar a criatividade matemática com os seus alunos (Vale, Barbosa, & Pimentel, 

2014). 

 

Contextos não formais de aprendizagem: Os trilhos matemáticos 

De acordo com Kenderov e colegas (2009), a sala de aula é apenas uma das casas onde a 

educação tem lugar. Neste sentido, o processo de aquisição de conhecimento matemático 

pode também transpor as fronteiras da sala de aula. Por exemplo, o recurso ao meio 

envolvente como ambiente educativo pode promover nos alunos atitudes positivas e uma 

motivação adicional para o estudo da matemática, permitindo-lhes, por um lado, 

compreender a sua aplicabilidade, mas também desenvolver capacidades e 

conhecimentos matemáticos associados a todos os temas do currículo.  

Há muitas situações que proporcionam aprendizagem fora da sala de aula. Por exemplo, 

a participação em clubes de ciência permite frequentemente olhar para a ciência de forma 

diferente, muitas vezes até mais atrativa e de caráter mais prático ou lúdico do que em 

sala de aula. A realização de visitas de estudo permite compreender melhor como a 

ciência sai fora dos livros e das atividades mais comuns dentro da sala de aula, estando 

presente em variados aspetos da vida do dia-a-dia. E a participação em competições, 

sobretudo as de natureza mais inclusiva, traz imensas vantagens em termos do 

desenvolvimento de capacidades cognitivas de ordem superior, autonomia e disposições 

afetivas positivas (e.g., Amado et al., 2016; Freiman & Applebaum, 2011). Das várias 

situações fora da sala de aula, em particular, as que proporcionam experiências diretas 

com o meio envolvente tornam-se cenários de aprendizagem em contexto real que dão 

significado aos conceitos aprendidos na sala de aula, e implicam uma aprendizagem ativa 

envolvendo os alunos em tarefas de exploração e descoberta (Moffett, 2011).  

A opção por contextos não-formais, como o exterior, oferece oportunidades de 

exploração no meio envolvente que não podem ser replicadas dentro da sala de aula, uma 

vez que estas experiências permitem às crianças experimentar, fazer escolhas, 

desenvolver a autonomia, arriscar e identificar/resolver desafios de forma segura e 
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significativa. O recurso gradual e sistemático por parte dos professores a experiências 

fora da sala de aula permite criar oportunidades significativas de aprendizagem que 

poderão ser incorporadas nas suas atividades diárias de ensino, numa ampla variedade de 

ambientes e com diversas populações de alunos. Este tipo de atividade pode ajudar os 

alunos a desenvolver atitudes mais positivas face à matemática e a sentirem uma 

motivação intrínseca em estudar matemática. Neste contexto surgem os trilhos 

matemáticos. 

Um trilho matemático consiste numa “sequência de paragens ao longo de um percurso 

pré-planeado, no qual os alunos estudam matemática no ambiente que os rodeia" (Cross, 

1997, p. 38) e oferece experiências concretas de aprendizagem para qualquer um dos 

conceitos matemáticos ensinados no currículo da matemática escolar. Através da 

realização de um trilho, os alunos usam e aplicam, em contexto real, a matemática que 

aprenderam na sala de aula, podendo mobilizar também conhecimentos informais do dia-

a-dia. Trata-se assim de um meio de proporcionar aos alunos experiências de 

aprendizagem reais e significativas, ajudando-os a apreciar a importância da matemática 

como uma parte integrante do quotidiano (e.g., Cross).  

Uma vez que se realiza fora da sala de aula, um trilho matemático cria uma atmosfera de 

aventura e exploração, dando aos alunos a oportunidade de, entre outras tarefas, resolver 

problemas (em contexto real), bem como de formular problemas. A realização de um 

trilho matemático contribui ainda para o estabelecimento de conexões matemáticas de 

ordem diversa, para a compreensão da utilidade da matemática no mundo e também para 

o desenvolvimento do pensamento criativo. 

A construção de um trilho matemático deve englobar tarefas de vários tipos e é, em si 

mesma, uma atividade desafiante, exigindo uma compreensão profunda dos conceitos 

matemáticos a incluir nas tarefas do trilho, bem como das relações entre elementos (reais) 

do meio envolvente e esses conceitos. Neste sentido, um trilho matemático torna-se um 

instrumento útil a um aspeto do papel do professor que é fundamental: procurar utilizar 

diferentes estratégias para que os alunos compreendam o sentido estético, sintam o prazer 

lúdico e entendam a utilidade da matemática, visando simultaneamente o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas  de ordem  superior,  como  a resolução  de 

problemas,  a comunicação, o raciocínio e a criatividade (e.g., NCTM, 2007; Stipek, 

Givvin, Salmon, & Macgyvers, 1998). No entanto, muitas vezes, os alunos evidenciam 

dificuldades no desenvolvimento de capacidades desta natureza, mostrando-se incapazes 

de estabelecer conexões entre diferentes tópicos matemáticos ou até mesmo de usar um 

raciocínio flexível (e.g., Middleton & Spanias, 1999). 

Uma das finalidades da formação inicial de professores é desenvolver conhecimentos e 

competências nos futuros professores, não só para que venham a reproduzi-las, mas, 

principalmente, para que as suas práticas sejam mais dinâmicas, interativas e reflexivas 

(Vale, 2002). Vários investigadores realçam a importância de se proporcionar aos 

(futuros) professores experiências que aumentem os seus conhecimentos de matemática 

e sobre a matemática (e. g., Ma, 2009), para que se tornem capazes de identificar: o que 

podem ensinar, como o podem fazer e o que o aluno é capaz de aprender.  

Os professores têm um papel crucial no desenvolvimento do potencial criativo dos alunos, 

proporcionando-lhes experiências de aprendizagem adequadas. Neste sentido é 

importante que as vivenciem previamente de modo a reproduzi-las de forma mais 

consistente. A formação inicial constitui-se numa oportunidade para os futuros 

professores se envolverem em experiências que lhes estimulem a própria criatividade. 

Além disso, incentivar os (futuros) professores a propor problemas desafiantes aos seus 
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alunos – em particular, problemas desafiantes incluídos em trilhos matemáticos – e a 

supervisionar o seu trabalho pode incrementar o seu profissionalismo e confiança nesta 

atividade, desenvolvendo a sua competência e entusiasmo em futuras ações de ensino-

aprendizagem em contextos fora da sala de aula. 

 

Metodologia de investigação 

Este estudo, de natureza qualitativa e interpretativa (Denzin & Lincoln, 2005), foi 

desenvolvido tomando como referência as ideias que explicitámos anteriormente, e 

considerando o papel determinante que os professores têm no processo de ensino e 

aprendizagem. O estudo foi realizado com dois grupos de futuros professores do ensino 

básico e do ensino secundário, um da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo 

(ESEVC) e outro da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), em duas 

unidades curriculares no âmbito da Didática da Matemática dos mestrados 

profissionalizantes de cada instituição de formação inicial. Participaram 60 estudantes da 

ESEVC e 18 da FCUP. As autoras lecionaram as unidades curriculares e desempenharam 

um papel de observadoras participantes. Ao longo das aulas foram proporcionadas 

experiências de aprendizagem diversificadas, associadas a módulos curriculares dos quais 

se destacam: a natureza das tarefas; a resolução e formulação de problemas; o 

estabelecimento de conexões matemáticas, em particular com a vida real. Para além 

destes temas, foram discutidos exemplos de trilhos matemáticos, de forma a clarificar a 

sua estrutura e a realçar a sua forte ligação às capacidades/processos abordados nos 

diferentes módulos (sobretudo resolução e formulação de problemas, e conexões). 

Propusemos a estes estudantes que, em pares ou pequenos grupos, construíssem um trilho 

matemático na respetiva cidade, formulando tarefas matemáticas inspiradas em elementos 

do meio local e direcionadas a alunos do ensino básico. Os futuros professores 

começaram por selecionar livremente uma artéria e/ou zona da respetiva cidade, 

recolhendo fotografias de elementos característicos do meio local e com potencial para 

inspirar a construção de tarefas matemáticas (por exemplo, janelas, edifícios, 

monumentos, jardins, portas, ferro forjado, azulejos, sinais de trânsito, arruamentos, 

pavimentos). No seio de cada grupo, os futuros professores tiveram a oportunidade de 

partilhar as tarefas que desenharam, obtendo assim feedback do seu trabalho da nossa 

parte, como formadoras, e por parte dos seus pares. Este feedback facilitou o refinamento 

da linguagem utilizada e a sensibilização dos futuros professores para a importância da 

diversificação das tarefas, no que refere à sua tipologia e aos temas abordados. O produto 

final foi apresentado sob a forma de um trilho matemático, com um ponto de partida e um 

ponto de chegada, destacando paragens no percurso escolhido onde as tarefas 

matemáticas eram propostas.  

No final das unidades curriculares em causa, pedimos aos participantes que respondessem 

a um questionário aberto sobre as suas perspetivas acerca do trabalho realizado. Entre 

outros aspetos, era nossa intenção recolher informação sobre as principais dificuldades 

encontradas na construção dos trilhos matemáticos, bem como informação sobre 

experiências semelhantes dos participantes e sobre o papel dos trilhos matemáticos quer 

no momento de formação que estavam a viver, quer no futuro, isto é, trabalhando com os 

seus alunos. 

A análise de dados centrou-se essencialmente na análise das produções escritas dos 

participantes, complementada com uma análise de conteúdo das respostas obtidas ao 

questionário. Tendo por base o objetivo deste estudo, a análise centrou-se na tipologia 

(Ponte, 2005) e contexto (Skovsmose, 2001) das tarefas formuladas, e nas dimensões da 
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criatividade (fluência, flexibilidade e originalidade) (e.g., Leikin, 2009; Silver, 1997; 

Vale et al. 2014) identificadas nas produções dos participantes. Para esta comunicação 

fizemos uma seleção de tarefas incluídas nos trilhos matemáticos e de respostas ao 

questionário, procurando ilustrar as características gerais dos trilhos construídos, 

enquanto realçando aspetos da criatividade matemática dos participantes no seu processo 

de formulação de problemas. 

 

Principais características dos trilhos matemáticos 

Em ambas as instituições, os diferentes grupos de trabalho escolheram formatos 

diferentes para apresentar os seus trilhos matemáticos. Muitos recorreram a um 

desdobrável, que incluía o percurso a realizar e as tarefas a resolver pelos alunos (Figura 

1); outros optaram por elaborar uma espécie de booklet e outros escolheram o formato de 

uma ficha de trabalho usual. Em alguns casos, os trilhos incluíam mapas da cidade para 

leitura e interpretação, abordando assim, implicitamente, um conteúdo programático do 

ensino básico.  

 

Figura 1. Exemplos de desdobráveis como forma de apresentação dos trilhos 

matemáticos. 

Alguns trilhos incluíram também charadas e perguntas sobre curiosidades matemáticas 

para que os alunos conseguissem descobrir o percurso a seguir sempre que se 

encontravam num cruzamento de vias (Figura 2). Esta opção foi justificada pelo aumento 

do desafio e pela eventual motivação dos alunos a quem se dirigiam os trilhos. 

 

Figura 2. Exemplos de charadas e curiosidades matemáticas incluídas nos trilhos 

matemáticos. 

Muitas das tarefas apresentadas, quando inspiradas em elementos com alguma relevância 

arquitetónica, histórica ou cultural, incluíam um pequeno texto introdutório como se pode 

observar nos exemplos apresentados na figura 3, evidenciando, deste modo, o património 

local de cada cidade. 
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Figura 3. Exemplos de textos introdutórios em algumas tarefas dos trilhos 

matemáticos. 

Foram ainda apresentados trilhos noutros suportes, que consideramos serem mais 

originais. A título de exemplo, na figura 4, observa-se um mapa do tesouro e um livro na 

forma de coração de Viana. Estas estruturas mais originais ocorreram apenas nos grupos 

da ESEVC. Os grupos da FCUP optaram por formatos mais convencionais, sobretudo as 

fichas de trabalho, deixando normalmente espaço para que os alunos pudessem responder 

no enunciado do trilho. 

 

Figura 4. Exemplos mais originais de estruturas dos trilhos matemáticos. 

Alguns dos grupos, como apoio à realização do seu trilho matemático, organizaram um 

kit de materiais (Figura 5) para ser usado ao longo do percurso (por exemplo, régua, fita 

métrica, corda, lápis, borracha, caderno de notas, calculadora, horário dos comboios). 

Mais uma vez, este tipo de materiais apenas surgiram nos trilhos elaborados por 

estudantes da ESEVC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exemplos de kits de apoio aos trilhos matemáticos. 
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As tarefas criadas para os trilhos, inspiradas em elementos do meio local, foram 

organizadas e sequenciadas de modo a permitir que os alunos do ensino básico que 

executassem o trilho apenas as pudessem resolver no local. Ou seja, sem observarem o 

local (encontrando, por exemplo, elementos matemáticos no meio envolvente) ou sem 

recolherem informação do local não poderiam resolver a tarefa. As tarefas formuladas 

para os trilhos matemáticos, no caso dos estudantes da ESEVC, foram maioritariamente 

problemas, envolvendo conceitos matemáticos do currículo dos 1º e 2º ciclos. No caso 

dos estudantes da FCUP, as tarefas formuladas distribuíram-se essencialmente por 

problemas e exercícios, com predominância destes últimos. Aliás, encontramos, com 

alguma frequência, exercícios disfarçados de problemas como os da figura 6. Apesar da 

maioria das tarefas serem grandemente apoiadas em aspetos visíveis do meio local, tal 

como se requer num trilho matemático, surgiram algumas que não os mobilizaram, como 

se pode constatar num dos exemplos da figura 6. 

 

Figura 6. Exemplos de exercícios disfarçados de problemas propostos nos trilhos 

matemáticos. 

Ao contrário do que se pretende com um trilho matemático, tal como o definimos, foram 

incluídas algumas tarefas para as quais o contexto real, (supostamente) inspirador da 

tarefa, se revelou irrelevante (isto é, não era preciso estar no local para resolver a tarefa) 

ou mesmo irrealista, tal como ilustrado pelas tarefas da figura 7. 

 

Figura 7. Exemplos de tarefas com contexto irrelevante ou irrealista incluídas nos 

trilhos matemáticos. 
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Apesar destes aspetos menos felizes na conceção dos trilhos matemáticos, os futuros 

professores foram capazes de elaborar tarefas matematicamente interessantes e que foram 

ao encontro do espírito dos trilhos matemáticos. Na figura 8 apresentamos alguns 

exemplos destas tarefas. 

Figura 8. Alguns exemplos de problemas formulados nos trilhos matemáticos. 

Refletindo sobre como se poderia articular um trilho matemático com a atividade usual 

de sala de aula, na maioria, os futuros professores encaram este trabalho como uma 

oportunidade de os alunos aplicarem, de alguma forma, os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula:  

O trilho é uma atividade mais descontraída que pode servir para aprofundar e 

treinar a matéria dada ao longo de um trimestre na formalidade da sala de 

aula, por exemplo, e depois da atividade o trilho pode ser corrigido e podem 

ser esclarecidas as dúvidas de volta na sala de aula.  

Mas houve também quem perspetivasse o trilho matemático como uma forma de abordar 

conteúdos matemáticos – “Uma vez introduzido o conteúdo de forma ‘divertida’, 

informal e mais perto do real, pode-se formalizar e aprofundar o conteúdo através do 

trabalho em sala de aula” – indo além da nossa conceção inicial desta atividade fora da 

sala de aula. Apesar das potencialidades do uso de um trilho matemático em contexto 

escolar, os futuros professores anteciparam alguns constrangimentos na sua 

concretização, sobretudo ligados a aspetos de gestão (falta de tempo, necessidade de 

envolver outros docentes e de trocar horários, necessidade de obter autorizações dos 

encarregados de educação, eventuais custos adicionais associados, etc.). Estes 

constrangimentos são, de facto, condicionantes à realização dos trilhos matemáticos se 

não houver uma planificação atempada e global, ou seja, indo além da aula de matemática 

para englobar também os docentes de outras disciplinas e o envolvimento de auxiliares 

de educação para apoiar os jovens nos seus percursos matemáticos. 

Com esta atividade de construção de trilhos matemáticos, os futuros professores 

perspetivaram a matemática e a sua aprendizagem de uma forma mais dinâmica e 

motivadora em relação às suas próprias experiências como alunos:  
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Nunca tinha tido a ideia ou sequer pensado que a Matemática podia ser tão 

aplicável ao meio que nos rodeia. Além disso os alunos, em geral, gostam de 

fazer visitas de estudo e nunca pensam nesse tipo de atividades na disciplina 

de Matemática e portanto uma atividade como os trilhos dá mais interesse e 

é uma maneira mais divertida de ensinar/aprender a matéria. 

Inovação, diversão e motivação foram precisamente os aspetos destacados por estes 

estudantes como pontos fortes dos trilhos matemáticos relativamente aos alunos do ensino 

básico ou secundário. Além disso, os trilhos “obrigaram-nos [a eles, futuros professores] 

a pensar na matemática de uma forma menos formal e mais criativa”. Os futuros 

professores tornaram-se gradualmente mais conscientes e mais atentos à matemática que 

os rodeia no dia-a-dia, tendo servido este trabalho para que desenvolvessem o seu olho 

matemático, tecendo comentários como “nunca olharei da mesma maneira para uma 

janela ou para o pavimento” ou até mesmo “gostaria de ter aprendido este tipo de 

matemática”. 

 

Conclusão 

Em geral, os futuros professores reagiram com motivação ao desafio que lhes foi 

proposto. Empenharam-se na realização dos trilhos matemáticos e conseguiram construir 

propostas globalmente interessantes e adequadas aos níveis de ensino e conteúdos 

temáticos por eles escolhidos. Criar tarefas inspiradas nas fotografias que ilustravam as 

paragens selecionadas, e para as quais fizesse sentido estar fisicamente no local para as 

poder resolver, foi talvez a maior dificuldade encontrada na construção dos trilhos, bem 

como diversificar os conteúdos envolvidos nas tarefas. Formular problemas é mais 

complexo do que resolver, sobretudo quando se pretende diversificar conteúdos e fazer 

variar o grau de desafio (Ponte, 2005). Esta atividade torna-se ainda mais complexa 

quando a criação de problemas se dirige a um público com conhecimentos matemáticos 

elementares e reduzidos e quando se pretende que as tarefas formuladas se inspirem em 

elementos do meio local, valorizando o contexto real (Skovsmose, 2001). A falta de 

familiaridade com o trabalho de construção de trilhos matemáticos, que envolve uma forte 

componente de formulação de problemas, colocou obstáculos a uma maior diversidade 

nas produções dos futuros professores, uma vez que é uma atividade que não faz parte 

das práticas habituais dos professores. A este facto não será alheio o trabalho em torno da 

formulação de problemas nos programas de formação inicial de professores. 

Em termos de criatividade matemática, e recorrendo às dimensões de fluência, 

flexibilidade e originalidade (e.g., Leikin, 2009; Silver, 1997; Vale et al., 2014), os 

estudantes das duas instituições evidenciaram grande fluência pois conseguiram formular 

um grande número de tarefas. Identificámos alguma flexibilidade, apesar de se terem 

centrado bastante na temática da geometria e medida. Os estudantes da ESEVC 

manifestaram maior flexibilidade do que os seus colegas da FCUP; de facto, estes últimos 

detiveram-se bastante em tarefas menos exigentes cognitivamente, algo repetitivas e 

apelando muito mais a procedimentos de cálculo do que a processos mais ricos 

matematicamente, como a resolução de problemas ou o raciocínio. Encontrámos alguns 

traços de originalidade nas produções dos futuros professores sobretudo na proposta de 

tarefas sobre temas que não são usualmente muito trabalhados nos níveis de escolaridade 

a que se destinam (por exemplo, organização e tratamento de dados, topologia) e no grau 

de elaboração apresentadas. A originalidade manifestou-se também na forma como 

alguns trilhos foram apresentados, como referimos anteriormente. 
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A experiência realizada na ESEVC e na FCUP mostrou-se promissora no sentido de ter 

potencial para ajudar a trabalhar, com os futuros professores, várias questões importantes 

para a sua formação inicial. Nelas se inclui a temática da formulação de problemas (em 

associação com a reflexão sobre diferentes tipos de tarefas matemáticas e sobre o papel 

dos contextos) e a criatividade matemática, esta última tanto ao nível dos (futuros) 

professores (por exemplo na criação de tarefas matematicamente ricas e em que o 

contexto real seja particularmente relevante), como ao nível dos alunos (por exemplo, na 

criação/seleção de tarefas que potenciem nos alunos o desenvolvimento da sua 

criatividade matemática). Esta experiência mostrou também que é preciso dar mais 

atenção às temáticas da formulação de problemas e da criatividade matemática no 

contexto das unidades curriculares em questão. De facto, ficou evidente que os futuros 

professores, sobretudo os da FCUP, precisam compreender melhor a noção de problema 

para poderem corresponder com mais sucesso nas atividades de formulação de problemas. 

Em particular, na FCUP, parece haver uma maior necessidade de se explorar com os 

futuros professores a temática da criatividade matemática, dada a sua forte ligação com a 

formulação de problemas. A repetição desta experiência, em futuros anos letivos e 

atendendo à necessidade de introduzir ou aprofundar as temáticas referidas, poderá ajudar 

a perceber melhor o papel dos trilhos matemáticos na compreensão de conceitos 

essenciais da Didática da Matemática. 
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