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Conteúdo 

1. As patentes e a matemática 
 

1.1 Informações gerais  
A matemática é uma disciplina quase tão antiga quanto a humanidade. No entanto, os 

avanços na investigação, macrodados e análises de dados utilizando algoritmos significam 

que as nossas necessidades estão a mudar gradualmente. Como resultado desta evolução 

completamente natural da sociedade, propõem-se muitas alterações, tais como, por 

exemplo, a relação entre patentes e alguns métodos desta disciplina. 
 

1.1.1 Breve descrição 
 
Este plano de aulas pretende sensibilizar para a importância das patentes e ensinar sobre as 

relações invulgares entre a matemática e as patentes. Ao concluir este plano de aulas, 

poderá compreender as relações existentes entre estas duas disciplinas e saber como 

implementar este conhecimento através das atividades que se seguem. 
 
 

1.1.2 Objetivos de aprendizagem e tópicos da PI 
 
Os objetivos de aprendizagem deste plano de aulas são os seguintes: 

• Compreender a teoria básica da propriedade intelectual; 

• Descobrir qual é a função das patentes; 

• Saber como é que esta área da propriedade intelectual pode ser aplicada à 

matemática, bem como implementar o pensamento crítico sobre se esta 

implementação é a mais adequada. 
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1.1.3 Relação com o programa curricular 
Este exercício educativo pode motivar os jovens a investigarem e a examinarem ativamente 

os avanços tecnológicos e respetivas utilizações da atualidade, com foco na matemática. 

Aumenta a aprendizagem cognitiva (pensamento) e afetiva (social/emocional) e está 

relacionada com:  

• ciência,  

• tecnologia,  

• arte,  

• matemática. 

 
 

1.1.4 Duração 
O tempo estimado para concluir este plano de aulas será de, aproximadamente, duas horas, 

com uma turma de 20-25 alunos. 

 

1.1.5 Materiais adicionais necessários 
Para realizar este plano de aulas, não precisará de materiais adicionais para além dos 

normalmente encontrados numa sala de aula habitual. É necessário utilizar um ecrã e um 

projetor para as apresentações que explicam o conteúdo e as atividades. 

 
1.2 Instruções passo a passo 

Primeiro, para definir as atividades, a turma será dividida em grupos de cinco pessoas. A 

composição dos grupos é fundamental para o desenvolvimento das atividades. O/a 

professor/a terá de criar os grupos, os quais realizarão três atividades relacionadas com o 

pensamento crítico, as bases fundamentais da propriedade intelectual e a utilização de 

patentes nos nossos dias e a respetiva aplicação, neste caso, à matemática. 

 

Após a realização das três atividades, realizar-se-á uma discussão com toda a turma para 

envolver os alunos a raciocinarem e, mais importante, a aumentarem o seu conhecimento 

sobre este tema. 

 



4 

 
Capacitar a inovação nas STEAM 
através da sensibilização para a PI 

2020-1-UK01-KA201-078934 
 

 

 

 
 
 
 
 

1.2.1 Introdução ou orientação 

Neste plano de aulas, serão realizadas três atividades sobre o tema escolhido, com o 

objetivo de: 

- desenvolver as capacidades de pensamento crítico dos alunos, 

- discutir se a matemática deve ou não ser patenteada, 

- ouvir as recomendações dos especialistas da matemática, 

- aprender sobre os limites da propriedade intelectual e das patentes. 

 

As três perguntas a discutir em grupos de cinco alunos são as seguintes: 

a) Utilizamos patentes no quotidiano? Nesta pergunta, os alunos devem refletir sobre se têm 

consciência de elementos no seu quotidiano que sejam patenteados. Isto ajuda-os a 

associar patentes a objetos utilizados diariamente e a aprender mais sobre este tema 

principal; 
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b) Acham que a matemática deve ser patenteada no futuro?  Dependendo do contexto das 

patentes, os alunos terão de tentar encontrar conceitos matemáticos que possam ser 

patenteados no futuro; 

 

c) Uma vez que esta é uma aula de matemática, os alunos pensam que existirão elementos 

da matemática ou algoritmos que podem ser afetados por patentes? Ao fazer esta pergunta, 

os alunos irão ativar o seu pensamento crítico e serão capazes de desenvolver hipóteses 

sobre este tema. 
 
 

1.2.2 Preparação ou conceptualização 
Para preparar esta atividade, existirão dois temas principais relacionados com a matemática. 

Nesta fase, os alunos terão de «aquecer» o seu pensamento crítico com os dois temas 

apresentados abaixo. 
 
O primeiro tema será o teorema de Pitágoras. 
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Fonte: pixabay.com 

 

 

- Os alunos, divididos em grupos de cinco, devem considerar os possíveis cenários que 

podem surgir se o teorema de Pitágoras fosse patenteado. Os alunos terão de 

elaborar, pelo menos, três hipóteses sobre este tema. 

 

Em segundo lugar, analisarão o caso da patente do número pi no módulo deste projeto.  
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- Será pedido aos alunos que reflitam na forma como o seu quotidiano seria afetado, se 

esta patente tivesse entrado em vigor. Será necessário atualizar o conhecimento dos 

alunos com o módulo relevante para ser possível explicar-lhes o que aconteceu com 

esta patente dos EUA. 

 

1.2.3 Investigação 
Durante esta fase: 

 

1. Os alunos devem realizar uma pesquisa individual sobre os conceitos patente, número pi 

e teorema de Pitágoras; 

 

2. O/a professor/a irá dividir os alunos em grupos de cinco elementos. Também é possível 

que os alunos façam eles mesmos os próprios grupos; 
 
3. Após a formação dos grupos, terá de se focar nas três perguntas gerais na secção 1.2.1 e 

chegar a conclusões comuns sobre os dois temas propostos. Uma delas é a relação entre 

patentes e o número pi e a outra está relacionada com o teorema de Pitágoras. 
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Tendo em conta este cenário, propomos os seguintes dois cenários: 

 

 3.1. Vamos imaginar que, a partir de hoje, o teorema de Pitágoras é patenteado e, 

para o utilizar todos os dias no design e em qualquer disciplina relacionada com a 

matemática, é necessário pagar a patente. O que pensam disto? 

  

 3.2. Agora, vamos imaginar que o número pi é patenteado. Se isto acontecesse, quais 

seriam as consequências reais para os alunos? 

 

4. Após discutirem os cenários acima, os alunos terão de responder às três perguntas 

iniciais e defender as suas respostas perante os colegas. Nesta fase, devem preparar alguns 

diapositivos para tornarem a apresentação mais completa; 

 

5. Quando todos os alunos tiverem feito as suas apresentações, será aberta uma discussão 

com a turma, na qual os alunos terão de apresentar as suas ideias. Em seguida, terão de 

chegar a uma ideia ou solução comum para cada um dos dois cenários propostos. 

 

1.2.4 Conclusão 
O objetivo desta atividade é que, através das patentes e da matemática, os alunos possam 

aprender mais sobre o mundo real, implementar criatividade, tornar esta disciplina mais 

agradável e, acima de tudo, recorrer ao pensamento crítico e o debate saudável para 

chegarem a conclusões. 
 
 
 

1.3 Questões-chave para avaliar conhecimentos 
O plano de aulas pode ser acompanhado por um pequeno questionário com cerca de cinco 
perguntas principais, o qual pode ser utilizado para verificar a aquisição de conhecimentos 
dos alunos. As respostas certas das perguntas de escolha múltipla podem ser marcadas a 
negrito. 
 
Pergunta 1 — Os direitos de autor pertencem à propriedade intelectual. 
[Verdadeiro] [Falso] 
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Pergunta 2 — Foram feitas tentativas de patentear elementos da matemática na UE. 
[Verdadeiro] [Falso] 
 
Pergunta 3 — Porque é que os teoremas ou fórmulas matemáticas não podem ser 
patenteadas? 
[Porque a Convenção de Berna não o permite] 

[Porque a legislação da UE não o considera válido] 

[Ambas as respostas estão certas] 
 
Pergunta 4 — As patentes e as marcas comerciais estão dividas em categorias de acordo 

com a sua utilização ou design. 

[Verdadeiro] [Falso] 

 

Pergunta 5 — Só é possível patentear a matemática se a mesma contribuir com uma 

solução técnica para um problema técnico. 

[Verdadeiro] [Falso] 
 
 

1.4 Referências ou recursos adicionais 
- https://www.lne.es/asturias/2012/06/06/matematicas-hay-patentes-sentido-propiedad-

20874407.html 
- https://www.expansion.com/economia-

digital/innovacion/2016/04/17/5706510c46163fa5648b45a6.html 
- https://arapackelaw.com/patents/softwaremobile-apps/are-machine-learning-algorithms-

patentable/ 
- https://goldsteinpatentlaw.com/can-you-patent-algorithm/ 
- https://www.patentes-y-marcas.com/ca/patent/maquina-de-turing-de-funcionamiento-quimico-

e14701305 
- https://www.danieldavis.com/patenting-geometry/ 
- https://www.ics.uci.edu/~eppstein/gina/patent.html 
- https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6f215610-210d-42c1-b9c6-

0109c05d233a#:~:text=The%20European%20Patent%20Convention%20(EPC,to%20solve%2
0a%20technical%20problem. 

-  
 
 


