
O RAIO DAS FRAÇÕES… 

HÉLDER PINTO (I. PIAGET, RECI E CIDMA) 

 

Num destes dias recebi o e-mail que reproduzo a seguir:  

VERÍDICO - A Matemática do Juiz. 

Esta é fresquinha do 8º Juízo da Comarca de Lisboa. 

Foi penhorado a um indivíduo, 1/6 do vencimento para pagamento de uma dívida. 

O executado, alegando dificuldades várias, requereu isenção. O Tribunal, 

mostrando-se sensível aos argumentos do executado, "reduziu(?)” a penhora de 

1/6... para 1/5 ! 

Coitada da matemática. E de nós... com esta Justiça ! 

VEJAM O ANEXO 

 

O anexo referido, apresentado no final deste texto, vinha em forma de pdf, sendo apresentado 

como um documento oficial de um tribunal da cidade de Lisboa. Não irei fazer comentários 

sobre a veracidade ou não do documento (tantas fake news andam por aí acompanhadas de 

documentação falsa… ) mas gostaria de deixar duas notas: 

1) O email diz que a notícia é “fresquinha” mas trata-se de um documento de 2008… Será 

que as cadeias de e-mail «engraçados/divertidos» são eternas percorrendo os nossos 

emails vezes sem conta?… Quem não teve emails deste género repetidos que atire a 

primeira pedra… Antigamente dizia-se que um boato se espalhava à velocidade da luz; 

agora com as atuais tecnologias, para além de veloz, são persistentes no tempo… (pior 

ainda que o email, temos as variadíssimas redes sociais que repetem a mesma 

informação vezes sem conta…). 

2) As frações, as frações… De facto, são uma dificuldade para muitas pessoas e, em 

particular, para os alunos. E talvez tenhamos de admitir que não são algo intuitivo (quem 

é que se lembra, no dia-a-dia, que diminuir o denominador faz com que o número 

aumente…). De facto, o erro está lá, mas não me parece ser um daqueles exemplos que 

mostram bem como a literacia matemática está pelas ruas da amargura… Parece-me 

perfeitamente aceitável que quem não usa regularmente o conceito de fração possa 

cometer o lapso apresentado. Para evitar este tipo de erros, parece-me que é muito 

mais intuitivo o conceito de percentagem (e talvez seja por isso que este conceito está 

muito mais generalizado pelo mundo real, por exemplo, na estatística) . Diminuir a 

percentagem de retenção do salário era muito mais intuitivo do que estar a passar para 

uma retenção de 1/7 do salário… (além disso, 1/7 tem casas decimais  infinitas o que vai 

obrigar a arredondamentos, enfim… trabalheiras que não se justificam neste contexto).   

  



 

 

 

 

 


