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A tabuada, a tabuada,… tantos pesadelos por causa dela… Mas será que ainda precisamos de a 

decorar ou é algo que devemos deixar no passado? O debate tem sido intenso entre o 

«perceber» e o «decorar»… como se fossem coisas incompatíveis! Porque é que não posso 

perceber e decorar/mecanizar em simultâneo? Eu percebo como funciona o micro-ondas, mas 

já estou mecanizado com os botões e sei como aquecer lá as coisas sem estar a pensar nisso. 

Por isso, quando uso um novo micro-ondas tenho de perder algum tempo a perceber o seu 

funcionamento… 

Com a tabuada é similar: não podemos, de todas as vezes que precisamos da tabuada, estar a 

perceber o porquê de 7x9 ser 63 ou 8x7 ser 56… (Ou devo de todas as vezes desenhar 8 colunas 

de 7 rebuçados para perceber quanto dá? Ou fazer de todas as vezes a sequência: 7, 14, 21, 28, 

35, 42, 49, 56?) É uma perda imensa de tempo que nos impede de avançar para matérias mais 

interessantes. Por outro lado, poderão dizer-me que a máquina «acelera» este processo; o 

problema é que às vezes é necessário o contrário, isto é, é preciso saber rapidamente que 63 é 

o produto de 7 por 9… (se estivermos, por exemplo, a simplificar uma fração ou os termos de 

uma equação ou inequação) 

Em muitas outras situações do dia a dia é necessário (e muito útil) mecanizar/memorizar as 

coisas… Por exemplo, quando aprendemos a guiar é-nos explicado (e nós percebemos) o 

funcionamento da embraiagem; na prática do dia-a-dia nunca mais voltamos a pensar nisso e 

usamos o processo que mecanizamos mentalmente. A tabuada é igual: não se pode estar 

sempre a «percebê-la» para a usar, sob pena de não avançarmos para coisas mais complexas. 

Dito isto, concebo que talvez se pudesse reduzir a «metade» as tabuadas sem grande perda de 

rapidez, desde que se explicasse muito bem às crianças a comutatividade da multiplicação. 

Observe as tabuadas que sobrariam para decorar/mecanizar: 
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Este tipo de tabuada teria, a meu ver, as seguintes duas vantagens: 

- as crianças interiorizavam a comutatividade da multiplicação; sempre que se fizesse 8x6 teriam 

de pensar que era igual a 6x8=48; 

- os primeiros quadrados perfeitos (que surgem em muitas situações na matemática) passariam 

a estar nas primeiras linhas das diversas tabuadas. 

Mas também teríamos desvantagens: 

- perder-se-ia a noção de «sequência numérica» («saltos» de 2 em 2; de 3 em 3, etc.) nas 

diferentes tabuadas; 

- é também mais difícil «ver/perceber», por exemplo, como são os números divisíveis por 5 ou 

por 10. 

 

Uma última nota para o facto de decorar não ser necessariamente uma coisa má… Todos 

decoramos o que usamos (ou gostamos) mais… Por exemplo, os números dos nossos canais de 

televisão favoritos estão sempre na nossa cabeça! Já viu o que era se de cada vez que se sentasse 

no sofá para ver televisão tivesse de procurar, desde o início, o canal que gosta de ver? E logo 

agora que existem centenas de canais diferentes e para todos os gostos… 
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