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RESUMO 
 

O software científico GAP é uma ferramenta desenhada para desenvolver cálculos em álgebra abstrata. 
Neste trabalho, o GAP foi utilizado para colaborar no ensino de alguns elementos de Teoria de Grupos, como 
parte da disciplina Programação Científica do curso de Matemática, de uma universidade chilena. Utilizou-se 
uma abordagem que integrou o uso do software GAP para a exploração dos elementos de grupos por parte dos 
alunos, e a descoberta de propriedades de grupos, fazendo-lhes formular conjecturas com os resultados obtidos 
pela manipulação do software. Este trabalho apresenta essa experiência com alguns dados recolhidos nas 
atividades desenvolvidas na disciplina. O objetivo é mostrar os fundamentos e conjecturas alcançados pelos 
estudantes. Os resultados mostram que os estudantes lograram a redação individual de conjecturas, utilizando 
linguagem matemática, que foram geradas através do software GAP. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O software científico GAP é uma ferramenta computacional desenhada para o 
desenvolvimento de cálculos em álgebra abstrata. Pode ser utilizada para reforçar o ensino de Teoria 
de Grupos e, assim, evitar cálculos difíceis e quase impossíveis de serem feitos no papel. O contexto 
em que foi desenvolvido o uso desse software é a disciplina Programação Científica, do curso de 
Matemática da Universidad de Valparaíso, Chile. Alguns dos temas considerados, não nessa ordem, 
foram: Grupo Simétrico, Grupo Dihédrico, Grupo Alternado e suas propriedades. A disciplina 
matemática que abordava esses conteúdos havia apresentado grandes problemas de reprovação e 
abandono por parte dos estudantes, e era preciso procurar uma forma de tornar mais visíveis os 
conceitos abstratos. Como seria possível ter sucesso numa matéria considerada difícil pelos alunos, 
usando um software que não possui interface gráfica e depende de digitação de comandos para 
executar qualquer tarefa?  

 
Inicialmente, a disciplina se valeu de aulas expositivas para mostrar os comandos do GAP e 

com eles fazer exercícios. Observando-se a ineficiência desse sistema, optou-se por outra forma de 
ministrar as aulas. Adotou-se uma abordagem em que se apresentava primeiro apenas uma 
introdução ao software, depois uma situação problema através de perguntas, demandando dos 
estudantes a formulação de conjecturas, com a fundamentação dos seus resultados. Como há 
alguma dificuldade para apresentar situações da realidade de cada estudante nessa área, faz-se uma 
aproximação apresentando esses grupos como simetrias (começando com o Grupo Dihédrico), 
exemplificando com figuras geométricas em papéis e com permutações em GAP. Neste trabalho se 
apresentam alguns resultados obtidos, produtos da nova abordagem na disciplina, observando as 
respostas dos estudantes nas conjecturas que formulam. 

 
2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Problemas e modelagem 
 Schöenfeld (1992) indica que a expressão resolução de problemas tem sido utilizada com 
múltiplos significados desde “trabalhar com exercícios de memorização” até “fazer matemática como 
um profissional”. Este é um método ideal para o desenvolvimento do pensamento matemático, 
apontando para o desenvolvimento de problemas ou “situações desafiantes” de nível superior. A 
resolução de problemas não se refere a um treinamento do estudante com diferentes tipos de 
exercícios, em que o objetivo é o mero resultado numérico, mas, sim, fazê-lo aproximar-se de um 
nível superior de pensamento matemático.  
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 Certos problemas têm a característica de que sua resolução demanda o desenvolvimento de 
tarefas de modelagem matemática.  Mas o que é um modelo? Um modelo foi definido em ICMI 6 
como, “um conjunto de objetos e relações, escolhidas para representar e refletir diferentes aspectos 
de um área extra-matemática, chamada realidade”. Um modelo matemático, no contexto de educação 
matemática pode ser entendido como uma relação de variáveis que representam matematicamente 
um fenômeno da vida real (VILLARREAL, ESTELEY E MINA; 2010). Para Barbosa (2001), a 
modelagem envolve um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar e/ou 
pesquisar, por meio da matemática, situações procedentes de outras áreas da realidade. 
 

Bean (2007) comenta sobre a base conceitual de olhar a modelagem como um processo em 
que a matemática e a realidade são disjuntas entre si. O esquema realidade – matemática restringe a 
concepção de modelagem matemática aos moldes da matemática aplicada. A ideia da matemática 
aplicada é que o problema se deve originar “fora da própria matemática”, nesse caso, a construção de 
modelos matemáticos na própria matemática não poderia ser modelagem matemática, o que produz 
um problema conceitual. Bean descreve um marco conceitual em que explica uma mudança na base 
do processo de modelagem. Assim, expõe o esquema situações problemáticas – linguagem 
matemática, onde considera também as situações que vem da mesma matemática. 
 

A modelagem matemática, no sentido abrangente, é uma atividade, entre 
uma variedade de possíveis atividades, utilizada para lidar com situações 
problemáticas empregando a linguagem matemática. Entendo que a 
mudança de base conceitual para descrever a modelagem matemática, da 
dicotomia realidade – matemática para o uso de linguagem matemática para 
conceituar situações problemáticas, seja coerente com as práticas das 
comunidades que utilizam a matemática como uma linguagem para abordar 
situações problemáticas envolvendo indagações a respeito de fenômenos 
físicos, químicos, biológicos, matemáticos etc. (BEAN, 2007). 

 
Assim, considera-se que as perguntas ou problemas que alguma vez tiveram os matemáticos, 

fazem parte das situações problemáticas a modelar. 
  
Os estudantes devem ser estimulados a entrar no processo de modelagem. Esse processo é 

indicado por Barbosa (MENDONÇA; LOPES, 2011) como “um convite” aos estudantes para viver as 
situações de aprendizagem. Para convidar aos estudantes a resolver problemas que lhes são 
impostos é preciso apresentar ferramentas que possam favorecer o processo de convite. Uma forma 
pode ser o uso da tecnologia. 
 
2.2 Tecnologias digitais em modelagem 

Borba e Villarreal (2005) expressam que as ferramentas tecnológicas modificam a forma 
como aprendemos. A construção do conhecimento se dá entre seres humanos e não humanos que 
se influenciam mutuamente, ou seja, entre seres humanos com mídias. Particularmente, a produção 
de conhecimento matemático é fruto de um coletivo pensante, moldado pelas possibilidades que as 
mídias oferecem. Villarreal, Esteley e Mina (2010) trabalharam com estudantes de ensino médio em 
situações de modelagem propostas pelos próprios alunos. Os resultados desse trabalho indicam a 
importância do uso de tecnologia nesse processo, pois “a ausência das TIC poderia ter feito o 
trabalho mais difícil, menos rico ou ainda impossível (da realizar)”. 

 
Segundo Geiger, em Kaiser et al. (2011), para pesquisar sobre os benefícios oferecidos pelas 

tecnologias, por exemplo, quando tecnologias CAS (Sistemas de Álgebra Computacional) são 
introduzidas, deve se considerar as restrições e desafios que se enfrentam dentro de uma aula 
autêntica. Por outro lado, é preciso conhecer as vantagens potenciais que oferecem as CAS, 
integrando aplicações matemáticas e modelagem, e estudar como introduzi-las na sala de aula. 
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Villarreal, Esteley e Mina (2010) mencionam quatro formas de levar a cabo a modelagem na 

sala de aula: 
 

1) Aplicar o conhecimento que já foi ensinado para resolver um problema real ou 
artificial. 

2) Mostrar um problema real para motivar os estudantes a estudar o conteúdo 
matemático, 

3) Trabalhar com projetos em que o professor escolha o tema e propôs/proponha o 
problema. 

4) Trabalhar com os temas do mundo real escolhidos pelos próprios estudantes, que 
também concebem projetos e resolvem problemas propostos por eles mesmos.  

 
Nesse caso, devido à temática abstrata, trabalhou-se com alguns elementos de (1) e alguns 

elementos de (2). Na álgebra abstrata se faz necessário incluir elementos que possam ser 
manipulados pelos estudantes. Uma forma de fazê-lo é considerar as permutações como elementos 
de manipulação para efetuar operações matemáticas dentro da álgebra abstrata. Assim, se intenta 
fazer uma mistura trabalhando com a ferramenta computacional GAP, entregando alguns comandos 
requeridos, integrando uma situação envolvida na matemática e fazendo perguntas que demandem a 
construção de conjecturas por parte dos estudantes. Dessa forma, espera-se que o software GAP 
“convide” os alunos a entrar no processo.  

 
A ideia de que se precisam ferramentas computacionais para o ensino de teoria de grupos 

vem sendo divulgada no trabalho de (GALLEGUILLOS, PEZOA, 2005) para tentar fazer com que os 
estudantes possam manipular elementos e visualizar propriedades de grupos.  

 
Neste trabalho se quer mostrar alguns dos resultados obtidos pelos estudantes, suas 

fundamentações e conjecturas, com o uso do software GAP, frente a situações específicas para 
desenvolver alguns conceitos de teoria de grupos. 
 
3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

A abordagem se compunha de três fases não fechadas, ou seja, quando foi necessário foram 
integradas mudanças. A primeira fase foi de introdução a algumas operações e comandos básicos do 
GAP. Na segunda fase, os alunos trabalharam (em grupos ou individualmente) na resolução da 
atividade fazendo operações em GAP. A terceira fase se concretizava quando os alunos se 
encontravam em “caminhos sem saída” na rota de resolução.   Através de perguntas da professora ou 
de “dicas”, se estimulava os estudantes a avançar na resolução. Em algumas atividades os alunos 
podiam colaborar entre si, mas na maioria das vezes tinham que apresentar sua própria redação dos 
resultados, fundamentos e conjecturas. As cópias delas seriam avaliadas com a nota mínima. Assim, 
cada estudante estava obrigado a compreender e a responder com suas próprias palavras. Por fim, 
faziam uma prova individual com nota de maior valor. Note-se que a unidade de teoria de grupos 
corresponde apenas a uma parte da ementa da disciplina. 

 
Nas aulas em que as atividades introduziam os temas conceituais, houve maior colaboração 

por parte da professora, e a colaboração entre os alunos era não só permitida, mas incentivada. 
Entretanto as últimas atividades eram mais voltadas ao trabalho individual, sendo o desenvolvimento 
de habilidades fundamental como preparação para a prova.  Note-se que nem todas as atividades 
foram de profundidade intelectual.   
 

Algumas atividades realizadas na disciplina foram adotadas com base no trabalho de Rainbolt 
e Gallian (2003), e foram revisadas pelo professor coordenador da disciplina, que também fiz 
sugestões. As atividades que se apresentam neste trabalho são aquelas que mostram algum 
resultado interessante. 
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3.1 Atividade Grupo Dihédrico 
Apresenta-se o Grupo Dihédrico, indicando que é o grupo das rotações e refeições de um 

polígono regular de n lados. A Figura 1 expõe o quadrado e a sua representação no software GAP. 
Com um papel representando um quadrado se visualizam o caso das rotações e refeições para o 
quadrado (Grupo Dihédrico de dimensão 4). A representação no centro de cada figura corresponde à 
operação em GAP, o que também corresponde à forma de expressar uma permutação na Teoria de 
Grupos. Em particular, para exemplificar: 

  () é a identidade, não existe movimento.  (1, 2, 3, 4) indica uma rotação de 90° do quadrado (ver figura 1), aonde o vértice 
1 vá ao 2, o vértice 2 vá ao 3, o 3 vá ao 4 e o 4 vá ao 1.  (1, 2)(3, 4) representa uma refeição horizontal, em que o vértice 1 vá ao 2, e o 2 
vá ao 1; o vértice 4 vá ao 3, e o 3 vá ao 4; imaginando um eixo horizontal  de 
refeição. 

 

 
Figura 1 - Representação de rotações e refeições do quadrado (RAINBOLT, GALLIAN, 2003). 

 
 
Indicam-se os comandos que necessários para gerar o conjunto de permutações que 

representam essas simetrias no software. Para gerar o grupo Dihédrico, se utiliza o comando: 
 

DihedralGroup(IsPermGroup, 2n); 

Por exemplo, para obter D4 se escreve  

d4:= DihedralGroup(IsPermGroup, 8); 

Os elementos do grupo são listados com o comando 

Elements(d4); 

Os elementos podem ser multiplicados com * (a operação é composição) 
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(1, 4)(2, 3)*(2, 4) 

o que resulta em 

(1, 2, 3, 4) 

 
Alguns estudantes utilizaram elementos como (1, 2, 3, 4), sem saber que são permutações, 

mas compreendendo o que representavam na realidade, nesse caso uma rotação de 90º de um 
quadrado, o que se explica na atividade seguinte. No trabalho com o software se desenvolvem 
atividades prévias, contextualizadas em um polígono regular, como: 
 

Faz conjecturas acerca de que é uma rotação seguida de uma rotação, e que é uma 
rotação seguida de uma refeição para qualquer Grupo Dihédrico. 
 
Essa atividade serviu apenas para envolver os alunos na gestão do software. Depois, 

focalizamos nas respostas das perguntas: 
 
O grupo de rotações é abeliano?, e o grupo de refeições é abeliano (comutativo)? 
 
 

 
Figura 2 - Resposta errada de estudante 

 
Um dos estudantes (ver figura 2) gera corretamente rotações de forma aleatória em D8, as que 

chama variáveis r2 e r3, o mesmo com as refeições, que nomina f1, f2 e f3. Mas, no momento de 
operar, faz a operação r1 *f1 e f1*r2 e escreve que não são abelianos, ou seja, ele opera uma rotação 
com uma refeição, erradamente. Note-se que possui um bom manejo da ferramenta computacional, 
embora ainda não expresse bem a sua conjectura, na qual indica “Nas diferentes tentativas do grupo 
D8 a função deu que não é abeliano” (tradução do espanhol).  Mas parece que não entendeu a 
pergunta corretamente, nem interagiu com seus colegas. Observa-se dúvida em sua resposta, a qual 
não se relacionou com a realidade, no sentido de visualizar os movimentos primeiro com as figuras 
geométricas como foi recomendado. 
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Figura 3 - Respostas correta de estudante  

 
Outro estudante (ver figura 3) fez as operações e escreveu a conjetura: “O grupo de rotações 

(R) é abeliano, e o grupo de Refeições (F) não é abeliano”, dando a entender claramente que 
compreende a situação, e escreve corretamente sua conjectura, como se fosse um teorema. 
Diferente do caso anterior, mostra-se seguro em sua resposta, generalizando para qualquer rotação e 
qualquer refeição. 
 
3.2 Atividade Relação entre os grupos 

Depois de operar com os grupos Dihédrico (Dn), Alternado (An) e Simétrico (Sn), vistos como 
permutações através do software GAP, se pede o seguinte: 
 

Encontrar relações entre a dimensão (o tamanho) dos grupos Dn, An e Sn. 
 
Os alunos, primeiro trabalham de forma independente. Em seguida, começam a colaborar 

entre si, estimulados pela professora. Como uma construção coletiva, os alunos começam a conceber 
uma tabela com as dimensões dos grupos. Indica-se o uso do comando Size(G), para obter o 
tamanho do grupo G. A tabela 1 é um exemplo do que os estudantes foram encontrando. Ela parece 
ser a mesma para todos, mas as relações que encontraram foram escritas de modo diferente. 

 
Tabela 1: Dimensões dos grupos. 

Dimensão Dn An Sn 
3 6 6 6 
4 8 12 24 
5 10 60 120 
6 12 360 720 
    

... ... ... ... 
n 2·n n!/2 n! 

 
 
Um exemplo dos cálculos que efetuaram para preencher a sua tabela: 
 

//Cálculo de D4 

d4:=DihedralGroup(IsPermGroup, 8); 

Group([ (1,2,3,4), (2,4) ]) 

List(d4); 

[ (), (1,3)(2,4), (1,4,3,2), (1,2,3,4), (2,4), (1,3), (1,4)(2,3), (1,2)(3,4) ] 

Size(d4); 
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//Cálculo de S4 

s4:=SymmetricGroup(4); 

Sym( [ 1 .. 4 ] ) 

List(s4); 
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[ (), (1,4), (1,2,4), (1,3,4), (2,4), (1,4,2), (1,2), (1,3,4,2), (2,3,4),  

  (1,4,2,3), (1,2,3), (1,3)(2,4), (3,4), (1,4,3), (1,2,4,3), (1,3), (2,4,3),  

  (1,4,3,2), (1,2)(3,4), (1,3,2), (2,3), (1,4)(2,3), (1,2,3,4), (1,3,2,4) ] 

Size(s4); 

24 

 

//Cálculo de A4 

a4:=AlternatingGroup(4); 

Alt( [ 1 .. 4 ] ) 

List(a4); 

[ (), (1,3,2), (1,2,3), (1,4,3), (2,4,3), (1,3)(2,4), (1,2,4), (1,4)(2,3),  

  (2,3,4), (1,3,4), (1,2)(3,4), (1,4,2) ] 

Size(a4); 

12 
 
 
Todos os estudantes indicaram que o tamanho de Dn é 2·n, e a dimensão de Sn é n!, de 

forma indutiva preenchendo a tabela. Mais alguns tiveram dificuldades para expressar o tamanho de 
An. A maioria utiliza o símbolo |G| para indicar a ordem do grupo G (quantidade de elementos do 
grupo G), o que significa que os alunos utilizaram as linguagens matemáticas. Os tipos de resposta a 
encontrar uma relação entre os grupos são as seguintes: 

 

2

Sn
An   ou SnAn ·2 , 

 
estabelecendo a relação dos tamanhos entre An e Sn. 

 
Outro resultado é: 
 

)!1(

·2


n

Sn
Dn , 

onde os alunos estabelecem a relação entre Dn e Sn. 
 
Outra resposta foi: 
 

n
An

Sn
Dn  , 

onde um dos alunos propôs uma relação com os três grupos. 
 
Assim, os estudantes encontraram relações entre os grupos, alguns deles sem conhecimento 

formal do conteúdo ainda. O problema se transformou na gestão dos comandos aplicando o princípio 
de indução matemática com base nos dados da tabela. Num trabalho coletivo do curso, chegaram a 
escrever matematicamente suas conjecturas, que também podem ser vistas como propriedades ou 
teoremas. No entanto, os alunos tiveram alguns momentos de dúvidas, quando foi necessário orientá-
los, por exemplo, a fazerem a tabela e a construírem suas relações. Concluiu-se que os alunos 
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aprenderam a formular suas conjecturas e a efetuar uma validação das mesmas, e que gostaram de 
fazê-lo. 

 
Observa-se claramente que o software GAP permitiu preencher a tabela para valores 

grandes, facilitando o trabalho dos estudantes, os quais puderam completar as ações e concentrar-se 
em apresentar suas conjecturas, mais que em cálculos complicados.  
 
3.3 Atividade Subgrupos 
  
 Depois de explorar subgrupos e subgrupos cíclicos, fez-se uma tarefa com uma data 
determinada de entrega. O problema proposto foi: 
 

Use GAP para determinar o subgrupo de Sn gerado por o (n-1)-ciclo (1, 3, 4, 5, ..., n) e o 
3-ciclo (1, 3, 2). Utilize exemplos para diferentes n, e encontre uma relação entre o 
subgrupo e n. 

 
 

 
 

Figura 4 - Partindo para a resposta 
 

O desenvolvimento de uma estudante que trabalhou sozinha se apresenta nas Figuras 4, 5 e 
6. A figura 4 mostra a pergunta formulada e a primeira análise da estudante, que se dá conta de que 
não é possível conseguir um resultado de Sn para n=1 e n=2; assim ela começa de n=3 até n=7. 
Arruma a tabela de tal forma que deixa os pares e os ímpares em colunas separadas, desde já 
indicando que há um comportamento diferente para pares e para ímpares, o que se visualiza na 
Figura 5. Ela faz uma cópia das operações no mesmo formato que o do GAP, em que considera que 
gera o grupo Sn e o grupo gerado por (1,3,4,5,..., n), para cada n, para em seguida fazer uma 
comparação entre eles, obtendo que nos pares os grupos não são iguais, e que nos ímpares os 
grupos gerados são iguais. Finalmente ela escreve a sua conjectura, apresentada na Figura 6. 
 

A conjectura que a estudante registra (tradução do espanhol) na Figura 6 é: 
 

Aqui percebemos que o comportamento de n, tanto n mesmo e n ímpar é diferente.  
Quando n é par subgrupo gerado Sn (n-1) de ciclo-(1,3,4, ..., n) e o 3-ciclo-(1,3,2) não 
gera o grupo Sn 
Quando n é ímpar, o subconjunto gerado de Sn (n-1) de ciclo-(1,3,4, ..., n) e o 3-ciclo-
(1,3,2) caso o grupo gerado por Sn. 

 
Dessa forma, ela dá mostras de ter feito progresso, ao encontrar uma regularidade quando n é 

para o ímpar, mas não consegue encontrar qual é esse grupo, sendo que, em atividades anteriores, 
conheceu outros grupos para comparação.  
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Figura 5: Desenvolvimento de tarefa desde n=3 a n=7. 
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Figura 6: Conjectura da aluna. 
 

Em outra versão da disciplina, em uma prova, outra estudante calcula a ordem dos grupos 
obtidos, para os quais percebe mais precisamente que se trata do Grupo Alternante (ver conjectura 
na Figura 7). Algumas linhas dos cálculos que realiza são: 

 
gap> s6:=SymmetricGroup(6); 
  Sym( [ 1 .. 6 ] ) 
gap> a:=(1,3,4,5,6); 
  (1,3,4,5,6) 
gap> b:=(1,3,2); 
  (1,3,2) 
gap> H:=Subgroup(s6,[a,b]); 
  Group([ (1,3,4,5,6), (1,3,2) ]) 
gap> Order(H); 
  360 
gap> Order(s6); 
  720 
gap> Order(s6)/Order(H); 
  2 

 
 

 
 

Figura 7. Conjectura da outra aluna 
 
Essa aluna mostra certa insegurança na redação da conjectura para afirmar que se trata do grupo 
Alternante ao escrever “se poderia dizer que” (tradução do espanhol) no seguinte trecho: 

 
Quando n (do Sn) é par, a ordem do Subgrupo é a metade do grupo, se poderia dizer 
que se trata do grupo alternante. 
E quando n é ímpar, o subgrupo gerado por aqueles dos elementos é o mesmo Sn… 
 

Assim, nessa parte se observa que os estudantes utilizam diferentes comandos de GAP para abordar 
o problema, e a redação da conjectura é feita com suas próprias palavras. 
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4 RESULTADOS 
 
 Os resultados deste trabalho indicam a utilidade do uso de ferramentas computacionais para 
representar a álgebra abstrata. O uso do software GAP dentro de uma abordagem que incluiu 
experimentação e formulação de conjecturas levou os estudantes a se livrar de fazer cálculos 
complicados no papel e a desenvolver habilidades como manejar os comandos e estabelecer suas 
próprias conjecturas, construindo relações matemáticas. As verbalizações e a linguagem matemática 
aparecem nas conjecturas de maneira natural.  Para o futuro, é possível desenvolver uma pesquisa 
que procure determinar o papel do software GAP para o ensino de teoria de grupos em ambientes de 
modelagem. 
 
 
5 REFERÊNCIAS 
 
BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem matemática e os professores: a questão da formação. 

Bolema, Rio Claro, v. 15, n. 14, 2001. 
 
BEAN Dale, 2007, Ouro Preto. Modelagem Matemática: uma mudança de base conceitual. Ouro 

Preto, 2007. 
 
BORBA, Marcelo; VILLARREAL, Mónica. Humans-with-Media and the Reorganization of 

Mathematical Thinking: information and communication technologies, modeling, 
experimentation and visualitation. New York:Springer, 2005. 

 
GALLEGUILLOS, Jeannette; PEZOA, María Inés. Una herramienta Computacional para la enseñanza 

de Teoría de Grupos en la Educación Superior. In: COMPUMAT, 2005, La Habana. Anais 
COMPUMAT 2005. La Habana: Sociedad Cubana de Matemática y Computación, 2005. CD-
ROM. 

 

GEIGER, Vince. Factors affecting teachers' adoption of innovative practices with technology and 
mathematical modelling. In: KAISER, Gabriela et al. Trends in teaching and learning of 
mathematical modelling. ICTMA 14: Springer, 2011. Cap. 31, p. 305-314. (International 
perspectives on the teaching and learning of mathematical modelling). 

 
MENDONÇA, Luzinete de Oliveira.; LOPES, Celi. Modelagem Matemática: um ambiente de 

aprendizagem para a implementação da Educação Estatística no Ensino Médio. Bolema, Rio 
Claro, v. 40, n. 24, dez. 2011. 

 
RAINBOLT, J.; GALLIAN, J. Abstract algebra with GAP: a manual to be used with contemporary 

abstract algebra. Houghton Mifflin Company, 2003. Disponível em: 
<http://math.slu.edu/~rainbolt/>. Acesso em: 16 abr. 2013. 

 
SCHÖENFELD, Alan. Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and 

sense-making in mathematics. 1992. Em D. Grouws, Handbook for Research on Mathematics 
Yeaching and Learning (págs. 334-370). New York: MacMillan. 

 
VILLARREAL, Mónica; ESTELEY, Cristina; MINA, María. Modelling empowered by Information and 

Communication Technologies. ZDM Mathematics Education, Karlsruhe, v. 42, n. , p.405-419, 
22 abr. 2010. 


