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1. Introdución. 
 

Logo dunha análise das dificultades no cálculo alxébrico que presentamos en 

[Cachafeiro 98, Cachafeiro 10] reflexionamos sobre algunhas causas da 

persistencia dos erros que xorden no comezo do cálculo alxébrico  e que se poden 
observar bastantes anos despois de que se comezara a operar con este cálculo.  
 

Pensamos que todo o profesorado de Matemáticas de ESO e Bacharelato ten 

observado esa persistencia, corroborada en diversos estudos que confirman a súa 
extensión xeográfica e temporal [Palarea 97, Barnard 02], por exemplo no emprego 
incorrecto da fórmula do cadrado do binomio. Que causas ten esa persistencia e 
sobre todo, como corrixilo son cuestións polo tanto relevantes para o 

profesorado de Matemática.  
 

Algúns deses erros  persistentes son: 
- A eliminación de sumandos e restandos:  como en 2+3x ou en 6 - x nos que 
adoito se devolve 5x (ou 5) así como outras respostas diferentes, 2x,  2 
ou -2  na primeira e -6x na segunda. Este tipo de erro coñécese como erro 
de cancelación xa que procura eliminar a suma ou resta pendente.  
- Non diferenciar o tipo de operación a aplicar nos coeficientes da que se 
debe realizar nos expoñentes:  produtos 2x·3x  como 6x ou 2x3 · 4x2 devolver 
8x6   ou x2 + x2  devolver 2x4. 

- Aplicar unha fórmula  incorrecta ou unha simplificación non válida como 
realizar  

ou converter en . 

 

Algunhas causas que se teñen sinalado para os erros no cálculo alxébrico son: 
- Unha pobre interpretación do que é a x, que nalgún caso se considera non 
significa nada ou que se pode iñorar, nin que a primeira x e a segunda x 
representan nun exercicio ao mesmo número. 
- A existencia previa de erros no cálculo aritmético.  
- Conflicto entre a aritmética e a álxebra. Un exemplo pode ser a 

confusión entre o rol do  operador non explícito en  mais 

resulta moitísimo máis común o erro que ten a súa orixe no feito de que na 



aritmética todo número  no meio dun cálculo remata nun número e todo + 
indica unha operación pendente que se debe realizar antes ou despois. Unha 
tendencia a aplicar este principio da aritmética ao caso da álxebra da 
lugar ao que se ten chamado a clausura: tendencia a rematar a operación 
indicada aínda que sexa realizando unha operación incorrecta. 
 

Esta última causa é unha das que proporciona maior número de erros e que aqui 
nos interesa  tentar de corrixir, xa que aparece relacionada con moitos 

problemas de cálculo alxébrico. Ademais hai elementos que  axudan a manter o 
erro, como o de pensar que están a facelo como lle ensinaron na aritmética ou a 
facilidade en dar unha resposta que pensan que ten moitas probabilidades de ser 

correcta. Fronte a este sector do alumnado,hai outro ao non lle satisfai unha 

resposta incorrecta e procuran modificar a súa resposta, ata conseguir en pouco 
tempo a operar ben con ese cálculo.  
 

Un dos problemas a tratar é o problema da cancelación e uso do expoñente como un 
coeficiente multiplicativo. A  proposta consistirá na corrección inmediata de 
erros contrastando a resposta do alumno coa do profesor e facéndoo de xeito 
caseque inmediato. 

 

O outro dos problemas analizado e para o que se presenta outra alternativa, é o 
do uso incorrecto de fórmulas nos produtos notábeis, procurando que vexan un 
xeito útil de emprego da fórmula correcta podendo contrastala coa realidade. 
 

Aqui queremos  facer unha serie de aportacións propias ao tema que 

experimentamos nos últimos dous cursos en 2º de ESO no IES Pontepedriña con 
resultados moi superiores aos inicialmente agardados polo que penso que poden 

ser unha alternativa válida ao profesorado de Matemática nestas cuestións. 
 

2. O problema da cancelación e a liquidación dos monomios. 
Unha situación moi común na aula é a corrección dun exercicio de cálculo xa 
realizado polo alumnado. Un dos alumnos sae a facer o exercicio.  Se a resposta 

do alumno é incorrecta o profesor ensínalle onde cometeu o erro (ou erros), e é 
posíbel que o alumno quede nunha situación de conflicto de xeito que, no mellor 
caso, comprende o erro e como debía facer o exercicio para contestar 

correctamente. Adoito, o efecto beneficioso deste erro e posterior corrección 
afecta a un grupo moi pequeno do alumnado, por veces só o alumno que está 
facendo o exercicio. Boa parte do alumnado que fixo mal o cálculo, cando se 
realiza a corrección non chega a asimilar onde cometeu o erro e como  debería  
facer para evitalo chegándolle con cambiar a súa a resposta no caderno.  

Xeralmente con esa corrección non abondará para que a seguinte vez o faga ben. O 
máis probábel é que  pase bastante tempo até que chegue a enfrontarse 

directamente ao problema co profesor diante. E para ese momento previsibelmente 

xa leva reforzado moito tempo o erro.  

 

Nese sentido algúns alumnos asumen que a realidade matemática é a do profesor e 



que lles convén aprender e por esa razón están atentos a coñecer a resposta 
correcta e por que desta. Mais a moitos chégalles con dar unha resposta e a 
corrección do exercicio non a perciben como un problema de conflito entre a 
resposta do próprio alumno e a do profesor, conflito ao que deben dar unha 
solución coherente. Non teñen claro cal vai ser (nin por que a súa non era 
correcta: non atenderon, ou non vían claramente ou cóllelles algo xa tarde para 
corrixir,...). A medida que pasa ese reforzo negativo dificulta a corrección e 
sobre todo o avance do alumnado. Todo o contrario sucedería se se enfrontaran 
axiña ao problema. Deste xeito o feedback actuaría antes de que se reforzara o 
erro con respostas negativas que simplemente hai que cambiar no caderno.  

 

Tendo en conta o anterior, considero que unha solución a este problema pasa por 
unha corrección máis rápida e seguida de novos problemas que permitan avanzar de 
xeito secuencial con novos exercicios de cálculo de polinomios. Xa que cando un 
alumno da a resposta para toda a clase estamos na anterior situación, 
pregunteime e: e se cada un ten que dar a súa propia resposta? E como o podía 
facer para que esta corrección se fixera de xeito rápido? 
 

O  método que deseñei consiste en que o profesor ensina primeiro o modelo en 
grupo mais pon os exercicios individualmente facendo tamén a corrección 
particular para cada alumno. No caso da suma de monomios: o profesor ensina a 

sumar  monomios do tipo  2x+3x  mais failles notar que a suma 2+3x debe deixarse 

como está ao non coñecer cal é o x1.  Logo dun par de exemplos, cada alumno 
recibe un polinomio: o seu polinomio, o que é coñecido polo profesor que 

preparou unha táboa cos coeficientes de cada alumno para que lle sexa doado 
comprobar a solución do alumno. O profesor pídelles aos alumnos que sumen o seu 
polinomio co do seu compañeiro e que comproben se aos dous lles deu o mesmo. 
Levantan a man aqueles pares de alumnos aos que lles deu distinto un do outro.  

Deste xeito xa ten unha axuda para dirixirse a aqueles nos que algún se ten 
equivocado.  A continuación dalles un polinomio (o mesmo para toda a clase) e 
pídelles que o sumen ao seu polinomio. E comeza a preguntarlle aos alumnos a 
resposta. Naqueles que non o fixeron ben, sen saír da mesa o profesor vailles 
axudando a que o fagan correctamente. E ponlles outra suma: o seu con  ¡K. que 

corrixirán alí mesmo. Como os que teñen mellores resultados xa os corrixen axiña 
aprovéitase bastante ben o tempo na aula (son os primeiros en ser corrixidos). 
De aquí durante varios dias facemos o cálculo do seu polinomio con outros 

polinomios en sumas, restas, produto por números, produto por monomios, produto 
por binomios e trinomios. 

 

Nunha primeira análise dos resultados, considéroa moi positiva. Penso que a case 
todos lles resultaba motivador ter o seu próprio polinomio e aprendían rápido á 
facelo ben. Non ocultamos que nalgún caso volvemos a achar o erro de cancelación 
nuns poucos alumnos mais considero que nun número moito menor do que estaba 
                         
1 Previamente se fixeron actividades nas que cada alumno tiña unha x particular e que 

dependendo do seu x asi tiñamos a suma 2+3x. O que tiña x=1 dáballe a suma 5, o que tiña 
x=2, dáballe a suma 8. 



afeito nestes anos atrás. 
 

3.  Uso  das fórmulas dos Produtos Notábeis 
 

É en principio sorprendente a persistencia do erro que devolve a suma de dous 
cadrados na fórmula do cadrado dunha suma de monomios.  Durante algún tempo 
pensei que se presentaba axiña contraexemplos estarían preparados para 

comprender que a fórmula que empregaban ía contra o teorema de Pitágoras e polo 
tanto unha razón forte para pensar en non deixar no papel escrita esa fórmula 
incorrecta. Non sei se os convencía ou non, mais na práctica non notaba que se 
corrixira o erro. Eu seguíalles falándolle de Pitágoras e eles, adoito cometían 
unha e outra vez o mesmo erro. Rematei por deseñar un procedemento alternativo 
como reforzo da fórmula.  
 

Munzón, Bosch e Gascón, teñen sinalado a potencia da álxebra comparado coas 
técnicas aritméticas: 
 
Como consecuencia se obtienen resoluciones “generalizadas”, de todo un tipo de problemas, y no 
únicamente la respuesta asociada a un problema aislado como ocurre en aritmética. [MUNZON et al 15] 
p.114 
 

Se a fórmula ten unha potencia capaz de tratar con distintos problemas 

aritméticos illados, que tipo de problemas aritméticos resolverá? 
 

Un caso particular da fórmula do cadrado do binomio é a do cadrado de (x+1) que 
nos vai permitir calcular mentalmente  112  ou 512.  Dado que se se usa 

incorrectamente a fórmula, non se devolve o valor exacto que pode ser 

rapidamente comprobado (sexa facendo o produto a man ou coa calculadora), o 

alumno visualiza unha contradición que se fai evidente entre o número que debía 
proporcionar e a resposta dada. Esta contradición é asumida e recoñecida polo 
alumno de que “lle falla algo” se empregou a suma dos cadrados, a diferenza da 
contradición entre un teorema e o seu resultado como prantexaba anteriormente. 
Esa contradición quedáballes algo lonxe e que non lles implicaba un cambio na 
súa propia actividade, fronte ao caso do cálculo numérico que axiña comproban o 
termo que falla por sumar.  

 

Despois deses primeiros exercicios propóñolles os cadrados doutros números desa 
forma, e unha vez que saben que deben sumar ese dobre do primeiro sumando,  

pasamos ao cadrado de números, expresábeis como o cadrado de (x+a) como 142 ou 

252.  Como esta técnica se aprende rapidamente para números que poden calcular 
mentalmente,  entre eles se propoñen os cálculos dos cadrados. A dinámica da 
aula vólvese intensa2. Deste xeito a fórmula do cadrado do binomio convértese 
nun procedemento de cálculo mental para cadrados de números polo que vemos a 

                         
2  Haberá diferenzas importantes entre o alumnado na capacidade de calcular mentalmente 
polo que hai unha parte que se enfrontará só a cadrados de números menores que 100 e cadrados 
especialmente sinxelos. Outros poden operar axiña con cadrados de números de tres cifras.  



potencia da álxebra que permite resolver cun carácter xeral o problema de 

calcular mentalmente o cadrado dun número.  
 

Para o caso do cadrado dunha diferenza podemos ver exemplos nos que, en primeiro 

lugar usamos a fórmula para (x-1)2 como en 192  e 492   que despois estendemos a 

cadrados da forma (x-a)2   nos que sexa doado obter os tres sumandos 182  , 982 

etc. Unha vez que se coñece a técnica, de novo  se poñen entre eles problemas, e 
propóñolles que para algúns dos números os resolvan usando un a fórmula para a 
suma e outros para a resta. Naturalmente boa parte dos números de tres cifras 
tamén son acaidos a este cálculo mental de cadrados, especialmente aqueles que 
teñen 0 na última cifra ou teñen  unha cifra o segundo sumando da expresión como 
5202  ou 4962. 

  

Non rematan os cadrados no cálculo mental usando as fórmulas dos produtos 

notábeis: a fórmula para suma por diferenza vainos permitir calcular mentalmente 
produtos como 19·21 que é 400 -1 e, igual que no caso anterior, calcular 28·32 
etc3.  Nos tres casos o procedemento podémolo aplicar empregando números doados 
de traballar mentalmente e outros, para os que teñen maior facilidade co cálculo 
mental, que lle vai permitir calcular cadrados de moitos números e produtos que 
se podem expresar como diferenza de cadrados. Así, todos aprenden unha nova 

técnica de cálculo mental e a súa vez están lembrando unha e outra vez esse 
terceiro sumando que soía quedar esquecido nos múltiples problemas (de 

ecuacións, xeometría etc) nos que tiñan que usar a fórmula do cadrado do binomio 
e a vez a dinámica da aula foi moi frutífera tanto no intereses por realizar os 
cálculos como na gran cantidade deles que se fixeron, moi superior ao que 

podemos conseguir noutras situacións.  
 

Conclusión 
 

Considerando a importancia do cálculo alxébrico correcto na formación do 

pensamento matemático e a persistencia de certos erros coñecidos, amosamos dous 
sistemas de traballar nas aulas de 2º de ESO que levamos adiante co obxectivo de 
que se vexan rápidamente na obriga de empregar as fórmulas correctas evitando 
que un erro moi tardiamente corrixido estea a promocionar implicitamente o erro 

non desexado. 

 

Podemos observar tamén a relación entre as dúas técnicas que sinalamos nesta 
comunicación. Aínda que os problemas de cálculo alxébrico son de diferente nivel 
e difire moito o procedemento, a metodoloxía empregada aseméllase bastante: 

corrixir axiña os problemas de cálculo axúdanos a diminuír rapidamente os erros 
e que visualicen o algoritmo de cálculo alxébrico correcto.  
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