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Resumo: Os professores têm um papel fundamental no que acontece na sala de aula, onde as 

tarefas usadas na sala de aula são a base de toda a aprendizagem dos alunos, os professores 

devem orquestrar discussões produtivas emergentes da resolução de tarefas que permitam 

múltiplas e variadas estratégias de resolução. Assim, a formação, de professores inicial e 

continuada, deve promover uma visão sobre a natureza da matemática e do seu ensino, que 

permita aos (futuros) professores ter diferentes experiências de ensino e aprendizagem, que se 

espera que usem com os seus próprios alunos. Neste contexto, surge a gallery walk como uma 

estratégia a contemplar nas práticas de sala de aula, que permite que os alunos, através do 

trabalho colaborativo, resolvam tarefas e apresentem as suas resoluções em pósteres, 

localizados à volta da sala de aula, numa perspetiva muito semelhante à dos artistas quando 

expõem os seus trabalhos numa galeria, onde podem partilhar ideias e receber feedback do 

seu trabalho exposto. Por outro lado, atualmente os alunos estão sentados durante muito 

tempo e a gallery walk, sendo uma estratégia que exige que se movam pela sala, pode 

fomentar um ambiente especialmente atraente para os alunos cinestésicos, incentivando-os a 

participar. Esta comunicação faz parte de um estudo alargado sobre as potencialidades das 

estratégias visuais na resolução de problemas por alunos da formação inicial de professores. O 

relato que se apresenta resulta de uma experiência de ensino realizada com alunos, futuros 

professores de matemática do ensino básico (3-12 anos), numa unidade curricular de Didática 

da Matemática, onde se implementou uma gallery walk como estratégia de ensino da 

resolução de problemas com múltiplas resoluções. Pretendia-se compreender o seu contributo 

como promotora de discussões produtivas e a reação dos alunos à sua vivência. Adotou-se 

uma abordagem qualitativa, recolhendo dados através da observação, das produções escritas 

referentes às tarefas propostas e dos comentários escritos sobre a experiência realizada. Os 

resultados permitiram identificar as estratégias utilizadas pelos alunos, tendo alguns recorrido 

a resoluções visuais e constatar as potencialidades da gallery walk para um ensino mais eficaz 

da matemática. Os alunos analisaram e discutiram as resoluções dos colegas, clarificando 

dúvidas e aumentando o repertório individual de estratégias de resolução 
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Introdução 

 

Estamos a preparar os alunos para empregos que ainda não existem, usando 

tecnologias que ainda não foram inventadas, para resolver problemas que ainda não 
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conhecemos. Assim, não faz sentido que na escola se encham “cabeças” apenas com 

informação, que muitas das vezes não entendem, não cosneguem processar e não sabem para 

que lhes serve, sobretudo numa sociedade em que o Google sabe mais cada dia que passa, 

com informação atualizada e disponível. Pelo contrário, devemos é formar “cabeças”, de 

modo a que os nossos alunos, consigam entenderem e utilizar o que sabem quando 

precisarem. Neste sentido são várias as recomendações internacionais que referem que a 

educação hoje deve desenvolver nos alunos as capacidades para serem criativos, pensarem 

criticamente, resolverem problemas e tomarem decisões, assim como deve ajudá-los a 

trabalhar melhor juntos para desenvolverem as suas capacidades, para comunicar e colaborar 

(e.g. SCHLEIDER, 2015).  

Um ensino eficaz em matemática deve, pois, envolver os alunos em aprendizagens 

significativas, através de experiências individuais e colaborativas, proporcionando um 

ambiente que permita aos alunos conjeturar, provar, generalizar, questionar, discutir, 

colaborar, explicar e comunicar a sua forma de pensar, envolvendo-se nas tarefas propostas e 

criando um sentido de comunidade (VALE, BARBOSA; prelo). Neste contexto surgem as 

tarefas que são a base da aprendizagem, em particular aquelas que permitem múltiplas 

resoluções, sejam significativas, relevantes e tenham aplicabilidade, assim como as estratégias 

que o professor utiliza para as explorar (e.g. NCTM, 2014). Por outro lado, hoje em dia temos 

alunos com hábitos muito sedentários e passando longos períodos de tempo na sala de aula 

sentados. A gallery walk (FOSNOT, DOLK, 2002) sendo uma estratégia que exige que os 

alunos se movimentem, pode fomentar um ambiente especialmente atraente para os alunos 

cinestésicos e mais jovens, incentivando-os a participar e a compartilhar ideias. 

Neste texto apresenta-se parte de um estudo, mais alargado, realizado com futuros 

professores de matemática do ensino básico (3-12 anos), numa unidade curricular de Didática 

da Matemática, onde se implementou uma gallery walk como estratégia de sala de aula para 

resolverem tarefas com múltiplas resoluções, para este trabalho, os problemas aqui 

apresentados são geométricos e suscitavam o recurso à visualização. Pretendia-se identificar e 

compreender o contributo da gallery walk como promotora de discussões produtivas, 

identificando as estratégias usadas pelos alunos na resolução de problemas com múltiplas 

resoluções, assim como a reação dos alunos à sua vivência. Adotou-se uma abordagem 

qualitativa, recolhendo dados através da observação e das produções escritas referentes às 

tarefas propostas e dos comentários escritos sobre à experiência realizada. Os resultados 

permitiram identificar as estratégias utilizadas pelos alunos, tendo recorrido a resoluções 

visuais, e permitiu constatar as potencialidades da estratégia da gallery walk para um ensino 



 

mais eficaz da matemática com grande envolvimento dos alunos, futuros professores, nas 

tarefas propostas o que lhes permitiu discutir as suas ideias com os seus pares. 

As tarefas e os processos de pensamento  

Os alunos evidenciam frequentemente preferências no que refere ao modo como 

comunicam e ao modo como recebem e sintetizam informação, o que pressupõe que o 

professor considere existência de uma diversidade de estilos de aprendizagem na sala de aula. 

Tem sido prática nas aulas de matemática que todos os alunos devem ser expostos ao mesmo 

conteúdo matemático ao mesmo tempo e da mesma maneira. Contudo os professores têm de 

ter atenção que os alunos podem ter estilos de aprendizagem diferentes (e.g. KRUTETSKII, 

1976, PRESMEG, 2014) e podem ter preferências diferentes em relação à comunicação 

matemática, o que pode constituir uma dificuldade na compreensão de ideias matemáticas, 

sobretudo quando se recorre a uma única forma de comunicação. 

Para Krutetskii (1976) há dois modos de pensamento: lógico-verbal e visual-pictórico. 

Segundo este autor, é o equilíbrio entre essas duas maneiras de pensar que determina o modo 

como um indivíduo opera sobre as ideias matemáticas, o que permite que possam ser 

colocados num contínuo em relação à sua preferência em termos de pensamento. Vários 

autores (e.g. BORROMEO FERRI, 2012; KRUTETSKI, 1976; PRESMEG, 2014) identificam 

categorias no que refere aos processos de pensamento utilizados na resolução de problemas, 

refletidos nas estratégias escolhidas, que adaptamos (VALE, PIMENTEL & BARBOSA, 

2018) da seguinte forma: (a) Analíticos (verbais) - aqueles alunos que preferem o uso de 

métodos não visuais, preferindo usar modos de pensar lógico-verbais, que envolvem 

representações algébricas, numéricas e verbais, mesmo com problemas que poderiam ser 

resolvidos de uma forma relativamente simples através de uma abordagem visual; (b) 

Geométricos (visuais) - aqueles alunos que têm preferência pelo uso de métodos visuais, 

preferindo o uso de esquemas visuais-pictóricos, que envolvem representações gráficas (e.g. 

figuras, diagramas, figuras), mesmo quando os problemas poderiam ser facilmente resolvidos 

por meios analíticos; e (c) Integradores (harmónicos) - aqueles alunos que não têm preferência 

específica pelo pensamento lógico-verbal ou visual-pictórico. Têm um estilo de pensamento 

integrado porque combinam raciocínio analítico e visual.  

É amplamente reconhecido o importante papel que o pensamento geométrico tem na 

matemática, por isso, é necessário reforçar o ensino e a aprendizagem com processos que 

permitam aos alunos desenvolver a sua intuição e perceção espacial (JONES, 2001). Neste 

âmbito, destaca-se a visualização como uma componente fundamental do raciocínio 



 

matemático (e.g. JONES, 2001; VALE, BARBOSA & PIMENTEL, 2016) com fortes 

conexões com a geometria, no entanto contribui de forma significativa para a aprendizagem 

noutros domínios da matemática. Apesar destas recomendações, convém salientar que a 

visualização nem sempre é desenvolvida em sala de aula e também há alunos que não 

evidenciam predisposição para a utilizar. Esta situação também se reflete nos futuros 

professores. Defendemos, por isso, que, para esse propósito, a aprendizagem da matemática 

deve incluir práticas que levem os alunos a pensar visualmente e a desenvolver essa 

capacidade recorrendo a experiências que exijam esse tipo de pensamento. Neste sentido, 

consideramos que as resoluções visuais incluem o uso de diferentes representações visuais 

(e.g. figuras, desenhos, diagramas, gráficos) como uma parte essencial do processo de 

resolução. Pelo contrário, as resoluções não-visuais não dependem das representações visuais 

como parte essencial para chegar à solução, recorrendo a outras, como representações 

numéricas, algébricas e verbais (e.g. PRESMEG, 2014; VALE et al., 2016). Entre as tarefas 

com múltiplas resoluções, valorizamos aquelas que são propostas em contextos visuais, já 

que, por norma, se prestam à utilização de uma diversidade de estilos de pensamento, 

contemplando assim as preferências de um maior número de alunos.  

A gallery walk uma estratégia ativa de ensino e aprendizagem  

Grande parte dos fracassos em matemática têm origem no ambiente afetivo que se cria, 

facto que pode comprometer seriamente as expectativas e motivações iniciais dos alunos (e.g. 

HANNULA, 2001). Para além do envolvimento intelectual, há que considerar o envolvimento 

social e físico, na aula de matemática, o que se designa por aprendizagem ativa considerada 

como um método instrucional que envolve os alunos no processo de aprendizagem (e.g. 

PRINCE, 2004; VALE, BARBOSA, prelo). O foco está totalmente no aluno e na atividade 

que desenvolve, por contraponto com uma abordagem mais tradicional em que o aluno acede 

passivamente a informação transmitida pelo professor, visão ainda em vigor em salas de aula 

de diferentes níveis de ensino um pouco por todo o mundo 

Numa perspectiva de aprendizagem ativa os alunos não aprendem muito ao estarem 

apenas sentados na aula a ouvir o professor ou ao memorizar procedimentos ou mesmo ao dar 

respostas mecanizadas. De acordo com Hannaford (2005) pensar e aprender ‘não estão apenas 

na cabeça’, pelo contrário, o corpo desempenha um papel determinante em todo o processo 

intelectual, desde os primeiros até aos últimos anos das nossas vidas. O movimento físico e as 

emoções desempenham ao longo da vida um importante papel na aprendizagem. O sistema 

sensoriomotor relaciona movimento, emoção e cognição, produzindo uma comunicação 



 

eficaz, que são a base da aprendizagem (e.g. HANNAFORD, 2005). Para além do 

movimento, da manipulação e da experimentação, os alunos devem poder falar sobre o que 

estão a aprender, escrever sobre isso, relacionando as novas aprendizagens com experiências 

prévias, aplicando-as no dia a dia (VALE, BARBOSA, prelo).  

As interações sociais, refletidas no trabalho colaborativo e nas discussões coletivas, 

facilitam a partilha, o desenvolvimento de significados matemáticos e a construção de 

conhecimento, cabendo ao professor fomentar esse sentido de comunidade (NCTM, 2014). 

Por outro lado, o movimento permite que os alunos estejam atentos, melhorando os níveis de 

atenção e a compreensão. Pois os alunos são indivíduos ativos, que constroem, modificam e 

integram ideias interagindo com o mundo físico, materiais e os colegas. Estas considerações 

permitem concluir que um ensino eficaz deve ser ativo. 

 Com base nestes princípios, propomos a gallery walk, adaptado de Fosnot e Dolk 

(2002) como uma estratégia de ensino e aprendizagem que permite aos alunos, 

individualmente ou em grupo, ter a oportunidade de apresentar, por exemplo, através de um 

póster, a resolução de um problema, em torno da sala de aula, numa perspetiva muito 

semelhante à dos artistas quando expõem os seus trabalhos numa galeria (VALE, BARBOSA, 

prelo).   

Globalmente, numa gallery walk, é proposta uma tarefa que os alunos devem resolver, 

colaborativamente, em pequenos grupos, que será afixado ao redor da sala de aula, sendo 

posteriormente analisada por todos. Para terminar, é promovida uma discussão coletiva, 

durante a qual cada grupo tem a oportunidade de exibir novamente o seu póster e esclarecer 

aspetos do seu trabalho. A organização de uma gallery walk leva os alunos a sair das suas 

cadeiras e a que estes se envolvam de forma ativa com as ideias matemáticas dos colegas 

(FOSNOT, DOLK, 2002). Para muitos alunos o mexer pode contribuir para se sentirem mais 

movitavados para se envolverem no trabalho de sala de aula. Proporciona ainda a 

oportunidade de contactar com diferentes ideias e/ou resoluções, fornecendo/recebendo 

feedback escrito ou oral tendo em vista a aprendizagem (OME, 2010).  

Desta forma, a gallery walk favorece a discussão, o pensamento crítico, a comunicação, 

a aprendizagem colaborativa e o trabalho de grupo, capacidades fundamentais que os alunos 

devem desenvolver e podem ser especialmente atraentes para os alunos mais cinestésicos. 

Deste modo, adquirem novos conhecimentos e/ou tornam mais robusto esse conhecimento 

que está a ser trabalhado, e no caso particular da resolução de problemas, ao contactarem com 

diferentes reosluções/soluções aumentam o seu repertório de estrátegias de reolução de 

problema. É também uma forma de os alunos receberem feedback sobre o seu trabalho de 



 

maneira "não ameaçadora". Trata-se assim de uma estratégia que se enquadra no âmbito da 

aprendizagem ativa já que promove o envolvimento cognitivo, social e físico por parte dos 

alunos. 

Metodologia 

Como se mencionou previamente, este trabalho faz parte de um estudo de maior escala 

sobre o potencial das estratégias visuais na resolução de problemas com alunos da formação 

inicial de professores. Pretendia-se identificar as estratégias usadas pelos alunos na resolução 

de problemas com múltiplas resoluções, usando uma gallery walk, assim como caracterizar a 

sua reação durante o seu envolvimento. Para isso, adotou-se uma metodologia qualitativa, de 

natureza exploratória. Na experiência de ensino que aqui se descreve, participaram 14 alunos 

da formação inicial de professores do ensino básico que frequentaram uma unidade curricular 

de Didática da Matemática, na qual foi implementada uma gallery walk como estratégia de 

ensino e aprendizagem na resolução de problemas que abordam diferentes conteúdos (e.g. 

geometria, frações), de modo a contrariar a visão da matemática como um assunto que deve 

ser ensinado recorrendo a métodos mais tradicionais, tornando a aula de matemática mais 

ativa. Os dados foram recolhidos de forma holística, descritiva e interpretativa e incluíram 

observações em sala de aula, produções escritas sobre as tarefas propostas e um relatório 

escrito onde estes futuros professores comentaram a experiência vivida com a gallery walk. 

A gallery walk utilizada neste estudo consistiu nos seguintes passos: 1) Resolução de 

tarefas – os alunos resolveram os problemas propostos em grupos de 2/3 elementos; 2) 

Construção de pósteres - discutiram entre si como apresentar as suas propostas de resolução 

no póster; 3) Apresentação e Observação dos pósteres – os pósteres de cada grupo foram 

afixados nas paredes da sala de aula, pósteriormente cada aluno percorreu a sala, observando 

as diferentes resoluções; 4) Elaboração de comentários – no percurso feito pela galeria, os 

alunos escreveram os seus comentários pessoais, dúvidas, perguntas, ..., em post-its que iam 

colocando nos diversos pósteres. Salienta-se que, nos passos 3 e 4, enquanto os alunos 

discutiam as resoluções dos colegas, o professor circulava pela sala de aula, avaliando as 

observações e discussões dos alunos, procurando também clarificar questões levantadas pelos 

alunos; 5) Discussão em grupo – cada grupo recolheu o seu próprio pósteres, para analisar o 

conteúdo dos comentários nos post-its, fazendo um pequeno relatório; 6) Discussão coletiva - 

com todos os pósteres afixados novamente na parede, os grupos apresentaram oralmente as 

suas resoluções e responderam aos comentários feitos. Este passo é um importante contributo 

para o professor destacar algumas das ideias a incluir na discussão e esclarecer dúvidas e/ou 



 

erros, fazendo também a síntese final dos conhecimentos fundamentais que emergiram da 

experiência realizada (VALE, BARBOSA; prelo) 

Os alunos ao longo da Gallery Walk  

Neste ponto descreve-se de forma global dois problemas geométricos que os futuros 

professores resolveram durante a realização da gallery walk (Figura 1). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 1: Tarefas propostas.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A professora propôs as tarefas aos alunos que as resolveram em pequenos grupos, de 2/3 

elementos. Começaram por abordar cada um dos problemas, individualmente, e quando 

chegaram a uma solução ou tiveram dúvidas, começaram a discutir possíveis estratégias para 

chegar à solução e a tentar identificar qual a mais expedita e interessante (Figura 2). Surgiram 

resoluções com diferentes conhecimentos matemáticos e depois tiveram a preocupação de 

procurar uma resolução adequada para o nível de alunos para o qual estão a ser formados. O 

facto de terem trabalhado colaborativamente facilitou a troca de ideias e a tomada de decisões, 

em particular acerca da(s) estratégia(s) mais eficaz(es), tendo alguns grupos apresentado mais 

do que uma resolução, sobretudo no primeiro problema. 

Figura 2: Resolução das tarefas.  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Depois de concluirem as tarefas iniciaram a discussão de qual seria o melhor caminho para 

apresentar aos colegas, pelo que começaram a planear a estrutura do póster que iriam dispor 

na sala. Em grupo, decidiram que estratégia apresentar, quais as representações mais 

Tarefa 1.  
A área do quadrado é 4 cm2. Os pontos P e Q são pontos 
médios de dois lados opostos. Dadas as condições da 
figura, qual é a área da parte sombreada?  
Apresente mais do que uma resolução. 

 

Tarefa 2.  
A figura apresenta três quadrados adjacentes. As 
dimensões dos lados de cada quadrado são respetivamente 
5, 4 e 3 cm, como se indica na figura. Descubra a área da 
região a preto. Apresente mais do que uma resolução. 

 



 

adequadas, como redigir o texto, entre outros aspetos. Houve alguma preocupação por parte 

dos alunos com o conteúdo do póster e se estaria claro para quem o consultasse, percebendo a 

relevância da comunicação escrita em matemática (Figura 3).  

 

Figura 3: Construção dos pósteres.  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Depois de construídos, os pósteres foram dispostos em redor da sala de aula, à 

semelhança do que sucede numa galeria de arte. Cada aluno foi percorrendo livremente o 

espaço, observando atentamente o conteúdo dos vários pôsteres. Individualmente e de forma 

autónoma realizaram os comentários que consideraram pertinentes e colocaram também 

questões, face a aspetos que lhes suscitaram dúvidas. Este feedback, sob a forma de 

comentários e questões, foi redigido em post-its anónimos que foram sendo associados aos 

pósteres apresentados (Figura 4). 

Figura 4: Apresentação/Observação dos pósteres e Elaboração dos comentários. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A este passo seguiu-se a análise dos comentários e questões associados a cada póster. 

Os grupos recolheram o seu póster, com os respetivos post-its, e leram o feedback dado pelos 

colegas. Discutiram entre si a pertinência dos comentários, o que podiam melhorar no seu 

trabalho, como melhorar a explicitação do seu raciocínio e, em alguns casos, detetaram erros 

que tinham passado despercebidos. O feedback dado pelos pares foi um contributo positivo 

para promover a reflexão sobre o trabalho realizado  

Por fim, depois de cada grupo analisar os comentários e questões colocadas e decidir 

se pretendiam esclarecer melhor algum aspeto do póster ou mesmo retificar algum passo, 

iniciou-se a discussão coletiva. Os pósters foram afixados numa zona central da sala de aula, 

neste caso o quadro, para que ficassem todos visíveis no mesmo espaço. (Figura 5). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Análise dos comentários. 
           Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Cada grupo teve oportunidade de retomar o seu trabalho, explicando o impacto do 

feedback dos colegas, podendo assim explicar alguns aspetos que tinham ficado menos claros 

e corrigir alguns erros. Esta discussão foi mediada pelo professor responsável pela unidade 

curricular que, para além do que já se referiu, teve ainda o cuidado de focar a diversidade de 

estratégias utilizadas. Apesar de nesta fase o papel do professor ter sido mais interventivo, nas 

fases anteriores houve o cuidado de observar todo o trabalho e o envolvimento dos alunos e 

apoiar sempre que solicitado. Analisando a resolução das tarefas propostas, pode dizer-se que 

não houve grandes dificuldades por parte dos alunos. Usaram diferentes abordagens: apenas 

visuais ou apenas analíticas; e visuais complementadas com resoluções analíticas. Na fase da 

discussão coletiva associada à gallery walk, surgiu a oportunidade de analisar mais 

detalhadamente cada uma das resoluções apresentadas pelos diferentes grupos e responder às 

dúvidas colocadas.  

Algumas conclusões 

Esta experiência didática permitiu, não só identificar as estratégias de resolução 

utilizadas pelos alunos, mas sobrtudo constatarr o potencial da gallery walk para um ensino da 

matemática mais eficaz junto destes alunos, futuros professores. 

As estratégias utilizadas pelos alunos, embora envolvessem a utilização de fórmulas e 

procedimentos rotinizados, também apresentaram resoluções visuais. A gallery walk, 

enquanto estratégia de ensino e aprendizagem, envolveu os alunos nas resoluções dos seus 

pares, quando colocaram os seus comentários nos post-its ("sem medos de represálias") e nas 

discussões uns com os outros, permitindo que aumentassem o seu repertório de estratégias de 

resolução de forma mais eficaz do que apenas nas discussões tradicionais. Valorizam esta 



 

estratégia como um modo de eles próprios se envovlerem mais nas tarefas, e discutiram as 

potencialidades da utilização da gallery walk nas aulas com os seus futuros alunos, 

manifestando mutios deles vontade de no semestre seguinte, já a proporem durante as aulas de 

estágio em contexto de escolas do ensino básico. Foi possível ainda perceber diferentes tipos 

de envolvimento por parte destes alunos, nomeadamente envolvimento intelectual (na 

resolução das tarefas), envolvimento social (nas interações em pequeno e grande grupo) e 

envolvimento físico (no movimento livre pela sala de aula). Estas evidências confirmam o 

potencial da gallery walk, enquanto estratégia de aprendizagem ativa (e.g. FOSNOT, DOLK, 

2002; PRINCE, 2004; VALE, BARBOSA; prelo).  
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