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APRESENTAÇÃO	
	
Caro	leitor	
	
	 O ensino e a aprendizagem da álgebra escolar têm recebido atenção acentuada 

nas últimas três décadas, o que se reflete no número crescente de pesquisas acerca do 

tema. São várias as questões estudadas e sob diferentes enfoques. Reunimos neste 

Produto Educacional alguns resultados de pesquisa que consideramos importantes na 

formação e na prática do professor de matemática da escola básica. O que você verá 

adiante foi extraído da minha dissertação de Mestrado Profissional em Educação 

Matemática, defendida na UFOP em 2015, que tinha como objetivo compreender as 

relações entre os conhecimentos algébricos trabalhados na formação do professor na 

licenciatura e os conhecimentos algébricos demandados na prática docente escolar, 

segundo a literatura científica especializada. A ideia não foi produzir um receituário 

para o ensino de álgebra, até porque cada sala de aula em cada escola tem suas 

especificidades e, portanto, conhecimentos e formas de ensinar que foram frutíferos 

num determinado contexto podem não o ser em outro. Nosso objetivo é oferecer um 

material em que o professor possa se apoiar, que possa ajudá-lo a problematizar a 

própria prática e produzir reflexões sobre ela, tendo como base as pesquisas já 

desenvolvidas e validadas sobre o ensino e a aprendizagem escolar da álgebra. 

O professor contará, aqui, com um material que aponta dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no trabalho com a álgebra na escola, exemplos de sequências 

didáticas (já testadas em outros contextos) para a introdução de determinados tópicos 

etc. Contará também com propostas para o trabalho de desenvolvimento do 

pensamento algébrico, apoiadas em estudos científicos já executados e avaliados. Este 

produto educacional pode ser utilizado também como referência em disciplinas 

universitárias que visam a preparação do futuro professor para o trabalho de educação 

algébrica na escola básica. Esperamos contribuir assim para o repensar da prática de 

cada professor, no que se refere ao trabalho com álgebra na escola básica, e de cada 

formador de professores nas licenciaturas em matemática. Boa leitura! 
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1. O QUE É ÁLGEBRA? 

Uma das primeiras questões que envolvem o ensino de álgebra na escola 

refere-se às possíveis compreensões que se podem atribuir ao termo álgebra. O 

professor ter isso claro é importante para o seu trabalho na Educação Básica porque 

estudos mostram que há relações entre os diversos entendimentos e os 

correspondentes papéis que o docente associa ao uso das letras para representar 

objetos matemáticos. E uma percepção consistente desses papeis, por parte do 

professor, pode ser decisivo para o desenvolvimento de uma sólida competência 

algébrica ao longo da escolarização, por parte dos seus alunos. 

Há que se notar, em primeiro lugar, que há diferenças entre a álgebra que o 

professor vai trabalhar na escola e a álgebra que, como licenciando, ele aprendeu na 

universidade. A álgebra universitária se ocupa mais fundamentalmente das estruturas 

abstratas, segundo as quais certos objetos matemáticos se relacionam, a partir de 

determinadas operações a que podem ser submetidos. Nesse sentido, busca-se 

construir uma visão que unifica determinados conjuntos de objetos que, em sua 

natureza, são fundamentalmente diferentes (por exemplo, os polinômios com 

coeficientes reais constituem, com as operações usuais, a mesma estrutura – chamada 

anel euclidiano – que a dos números inteiros, com a adição e a multiplicação). Assim, 

o estudo dos anéis, por exemplo, é objeto da álgebra universitária porque, entre outras 

razões, unifica estruturalmente esses conjuntos. A álgebra na escola, por sua vez, tem 

a ver, essencialmente, com a promoção do desenvolvimento (gradual) da capacidade 

de generalização de certas ideias matemáticas e com a construção (também gradual) 

de uma linguagem operacionalmente eficiente para expressar essas ideias 

generalizadas e para resolver problemas. A compreensão do papel das “letras” como 

símbolos que representam valores desconhecidos, fixos ou variáveis, tem importância 

fundamental nesse desenvolvimento e nessa construção, uma vez que os diferentes 

significados das letras são didaticamente importantes, de acordo com o contexto 

escolar em que se apresentam (Kuchemann, 1981). A ideia de que as letras 

representam sempre números desconhecidos, por exemplo, cai por terra quando as 

utilizamos, na geometria, para representar pontos, retas ou planos. Mas há situações 

de ensino e de aprendizagem da álgebra escolar nas quais as diferenças das funções e 

do papel das letras e dos símbolos algébricos em geral são mais sutis. Voltaremos a 

isso mais adiante. Por enquanto, chamamos atenção para o fato de que Usiskin, em 

um estudo de 1994 sobre a álgebra escolar, chega à seguinte conclusão: 
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Em suma, as variáveis comportam muitas definições, conotações e símbolos. Tentar 

enquadrar a ideia de variável numa única concepção implica uma supersimplificação 

que, por sua vez, distorce os objetos da álgebra. (Usiskin, 1994, p.12) 

  Boa parte do ensino de álgebra na escola, hoje, ainda se concentra no trabalho 

com as técnicas de manipulação dos símbolos, voltado para uma educação algébrica 

centrada nos procedimentos, sem destaque para uma compreensão dos significados 

dos símbolos e da lógica que permite manipulá-los corretamente, de acordo com 

regras que, de fato, foram construídas a partir dessa compreensão. Por esse motivo, 

põe-se em relevo a demanda de trabalhar o que se tem chamado de desenvolvimento 

do pensamento algébrico, um processo longo e gradativo que, para muitos autores, 

deve começar nos anos iniciais de escolarização e prosseguir por todo o ensino 

básico. Ao que parece, a questão não passa por ensinar a manipulação dos símbolos 

algébricos dentro de uma linguagem pré-determinada, já estabelecida como padrão e 

pronta para uso, nos estágios finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. É 

preciso levar o aluno, desde cedo, a perceber a necessidade do uso de símbolos, a 

criar esses símbolos, na forma que lhe for possível e lhe fizer sentido a cada momento 

do seu desenvolvimento cognitivo, até que, gradativamente, vá percebendo as 

vantagens e a conveniência do uso de uma linguagem mais universal e dela se 

aproprie, desde seus fundamentos. 

 Usiskin (1994) categoriza as concepções sobre a álgebra em quatro grupos, 

que podem eventualmente se intersectar. A primeira concepção de álgebra refere-se 

diretamente à generalização: as letras, substituindo números particulares, permitem 

expressar certas propriedades de um dado objeto matemático de maneira mais geral e 

ampla. Por exemplo, podemos expressar a propriedade distributiva da multiplicação 

em relação à adição utilizando a forma a. (b + c) = a.b + a.c. A segunda concepção é 

fundamentalmente procedimental: refere-se ao uso das letras para traduzir certos tipos 

de problemas para a linguagem algébrica, sendo, então, resolvidos através dos 

procedimentos algorítmicos anteriormente estabelecidos e justificados. Um exemplo 

bem simples: que número elevado ao quadrado e diminuído de 9 dá como resultado 

7? Se chamarmos esse número de x, podemos reduzir a solução do problema a achar 

as raízes da equação x2 – 9 = 7. A terceira concepção refere-se ao aspecto da 

dependência funcional entre variáveis: as letras são utilizadas para expressar relações 

matemáticas entre as medidas de grandezas que dependem uma da outra, num 

determinado contexto. Aqui a referência principal é o estudo das funções, como por 



	 7	

exemplo y = 3x+14. A quarta concepção de álgebra refere-se ao estudo das estruturas 

abstratas, não apenas no sentido da álgebra universitária, comentado acima (estudo de 

estruturas abstratas unificadoras, como anéis, grupos e corpos), mas também no 

sentido escolar, quando se estudam as propriedades dos diversos conjuntos 

numéricos, suas operações e propriedades (a propriedade comutativa pode ser 

expressa por exemplo pela relação a+b = b+a).  O quadro a seguir resume as quatro 

concepções: 

Concepção de álgebra Uso das letras  

Aritmética generalizada Generalizadoras de modelos  

(traduzir, generalizar) 

Estudo de procedimentos para resolver 

problemas 

Incógnitas, constantes 

(resolver, simplificar) 

Estudo das relações entre grandezas variáveis, parâmetros 

(relacionar, fazer gráficos) 

Estudo de estruturas Sinais “arbitrários” no papel 

(manipular, justificar, deduzir) 

(Usiskin, 1994, p.20)  

 Ao concluir, Usiskin comenta a importância de se considerar, especialmente 

no trabalho docente escolar, as concepções sobre a álgebra como relativamente 

diferenciadas, a serem evocadas e utilizadas, cada uma na situação didática particular 

em que se mostra mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, defende a ideia de que essas 

concepções compõem uma totalidade, em termos de construção, de uma visão do 

papel da álgebra na articulação das diferentes “áreas” da matemática escolar 

(Aritmética, Álgebra, Geometria). 

 Kuchemann (1981), por sua vez, num estudo que se refere essencialmente à 

aprendizagem escolar, estabelece seis situações em que as letras desempenham papéis 

diferentes. Nos restringiremos a uma apresentação sistemática de apenas três destes 

papéis, aqueles que consideramos diretamente vinculados às situações mais comuns 

da prática de ensino escolar e que discutiremos nas próximas seções. São situações 

em que: 

1. a letra assume o papel de uma incógnita, ou seja, um valor (ou mais de um) 

desconhecido, mas determinado, fixo, a ser encontrado. Exemplo: achar o 

valor de x que satisfaz a igualdade x2 + 3x + 4 = 0. Situações como essa 
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demandam habilidade de manipulação algébrica envolvendo uma diversidade 

de operações com a letra, como se ela fosse um número conhecido. 

2. a letra é vista como um representante genérico dos elementos de um dado 

conjunto, podendo então, assumir diversos valores pré-fixados. Exemplo: para 

representar a identidade (x+1)2 = x2 + 2x + 1, ou seja, uma igualdade que é 

verdadeira para qualquer valor numérico de x. Neste caso, não se trata de um 

valor desconhecido que precisa ser determinado. 

3. a letra é entendida como uma variável num sentido funcional, isto é, a letra 

pode percorrer diferentes valores dentro de um determinado domínio 

numérico, provocando, desta forma, variações potenciais nos valores de uma 

expressão algébrica que depende dela. Como exemplo, temos a seguinte 

tarefa: sendo n um número natural, qual é maior, 2n ou n+2? 

 

Esses três exemplos de situações estão imbricados em diversos assuntos da 

escola básica, principalmente nos estudos das equações, das expressões algébricas e 

das funções. Aos interessados em todos os significados das letras estudados por 

Kuchemann (1981), deixamos a bibliografia indicada como sugestão de leitura. Como 

observado acima, mais adiante voltaremos a abordar algumas dessas situações com 

maiores detalhes neste nosso Produto Educacional. 

 

2. O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO 

 O pensamento algébrico pode ser desenvolvido e aguçado desde muito cedo 

entre as crianças. Segundo Ponte, Branco e Matos (2009), existe um movimento no 

sentido de promover uma iniciação ao pensamento algébrico desde os primeiros ciclos 

dos anos iniciais, como preparação para as aprendizagens posteriores. Mas o que se 

entende por pensamento algébrico? O pensamento algébrico pode ser compreendido 

como a capacidade de realizar generalizações em matemática e é algo que, em 

princípio, deve ser trabalhado na escola. Todas as crianças, em qualquer idade, podem 

aprender a pensar algebricamente, de acordo com seu estágio de desenvolvimento 

cognitivo. Para expressar as generalizações, quando solicitadas, as crianças lançam 

mão de vários recursos, ainda nas séries iniciais: desenhos, gestos e outras formas não 

discursivas, sendo que, ao longo dos anos de escolaridade, podem se aprimorar, 

chegando eventualmente na representação alfanumérica (utilizando letras em lugar de 

números, como se espera na linguagem algébrica  padronizada).  
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Ponte, Branco e Matos (2009), juntamente com vários outros estudiosos, 

afirmam que o foco do desenvolvimento do pensamento algébrico não deve ser posto, 

num primeiro momento, no uso das letras, mas na compreensão das relações 

existentes entre os objetos estudados. O quadro a seguir mostra os fundamentos do 

pensamento algébrico, segundo expõem Ponte, Branco e Matos (2009): 

 
(Ponte, Branco e Matos, 2009, p.12) 

 Ao longo do tempo, as abordagens didáticas sugeridas para o trabalho com a 

álgebra escolar foram se modificando, em relação àquelas que focavam as 

reproduções de procedimentos. Atualmente, os estudos sugerem uma abordagem 

voltada para a formação e o desenvolvimento do pensamento algébrico, passando 

pelos vários níveis e formas expressão das generalizações, culminando com a 

apropriação e o domínio da linguagem algébrica padrão. Segundo Ponte, Branco e 

Matos (2009), procura-se, hoje,  “valorizar-se a linguagem algébrica como meio de 

representar ideias e não apenas como um conjunto de regras de transformação de 

expressões simbólicas” (p. 14). Para isso, as crianças dos anos iniciais da escola 

podem ser incentivadas, através do uso de sequências numéricas ou pictóricas, a 

procurar e expressar, com os recursos simbólicos adequados à sua faixa de idade, 

regularidades e padrões de formação dessas sequências, por exemplo. Os alunos então 

usarão, num primeiro momento, a linguagem natural, incluindo desenhos, gestos, 
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palavras ou quaisquer outras formas a seu alcance. Ao longo do desenvolvimento 

escolar, o uso das sequências, o reconhecimento de padrões e outras formas de 

exercitar o processo de generalizar e de lidar com a ideia de variáveis e valores 

indeterminados deve continuar e ir se aprofundando, no sentido de produzir um 

amadurecimento gradativo do pensamento algébrico. Assim, alunos do quinto e  sexto 

anos, por exemplo, seriam levados, a partir de atividades apropriadas, a encontrar 

outras formas, cada vez mais compactas e universais de expressar suas ideias ligadas 

à álgebra, até que se chegue num grau de abstração com o uso recorrente da 

simbologia padronizada. Reproduzimos aqui, a título de ilustração, algumas das 

propostas de Ponte, Branco e Matos (2009) para uma abordagem desse tipo nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. A proposta é que o aluno observe as sequências e 

faça atividades de reconhecimento dos padrões inerentes a cada uma delas. 

 
(Ponte, Branco e Matos, 2009, p. 42). 

 O uso deste tipo de atividade na escola básica pode ser norteado pelos 

seguintes pontos, segundo os autores: 

(i) Continuar a representação da sequência (representando os termos 

imediatamente seguintes aos termos dados); 

(ii) Identificar o conjunto (“unidade”) que se repete ciclicamente; 

(iii) Descrever uma relação entre os termos da sequência e a sua ordem (com 

base no “comprimento” do conjunto que se repete); 

(iv) Usar a relação entre o termo e a sua ordem na sequência para indicar o 

termo de uma ordem mais distante e para indicar a ordem de um termo 

dado; 

(v) Expressar essa relação em linguagem natural e simbólica (generalizar).  

As sequências beneficiam o desenvolvimento do pensamento algébrico, já que 

incita as crianças dos anos iniciais a proceder a generalizações verbalmente. Há 

diferentes tipos de sequências propostas por Ponte, Branco e Matos (2009) para o 

trabalho com os alunos desse estágio escolar. Apresentamos, como sugestão, alguns 

tipos. Mais detalhes podem ser encontrados na bibliografia apresentada ao final. 
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2.1. Sequências Repetitivas. Podem ser desenvolvidas em diferentes anos escolares 

de acordo com o grau de desenvolvimento cognitivo dos alunos. Visam a percepção 

do elemento (ou conjunto de elementos) que se repete, identificação do próximo 

termo da sequência, indicação dos termos não fornecidos da sequência, de acordo 

com sua posição. As sequências repetitivas são diferenciadas por atributos, mas nada 

impede que, em uma atividade, apareçam mais de uma forma de atributo. Como 

exemplos de atributos temos: 

 
(Ponte, Branco e Matos, 2009, p.48)  

As sequências repetitivas podem ser utilizadas, posteriormente na aprendizagem 

matemática mais formalizada (no nível apropriado de formalização, é claro), por 

exemplo no estudo da divisibilidade entre os números naturais. Para tanto,  observe a 

sequência a seguir, que possui uma unidade que se repete com três polígonos 

diferentes: 

  
(Ponte, Branco e Matos, 2009, p.50)  

Nesta sequência podemos observar que, relacionando cada polígono com sua 

posição, podemos associar o hexágono às posições dadas pelos múltiplos de 3 (3º, 6º, 

9º,....). Assim os alunos poderiam reconhecer os elementos da sequência, observando 

sua posição, mesmo sem a continuidade do desenho. A pergunta “Qual polígono 

ocupa a 24a posição?” poderia ser, então, respondida em associação com o 

reconhecimento do 24 como múltiplo de 3. 

2.2. Sequências Crescentes. Permeando, em grande parte, os mesmos objetivos das 

sequências repetitivas, as sequências crescentes visam também o desenvolvimento do 

sentido de número. Os alunos devem produzir generalizações de forma a encontrar 

uma lei de formação para a sequência e, de acordo com a lei de formação encontrada, 

identificar termos da sequência, de acordo com sua posição. Podemos solicitar aos 

alunos que descrevam o que acontece em determinada situação ao  utilizar a reta 

numérica para determinar um padrão: 
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(Ponte, Branco e Matos, 2009, p.53)  

Neste caso os alunos devem ser capazes de identificar que cada termo da 

sequência é o anterior adicionado de 3, ou seja, 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7 e assim 

sucessivamente. Podemos também dar um termo da sequência e pedir aos alunos que 

identifiquem a posição do termo dado na sequência. Por exemplo, verificar que o 

número 25 é o nono termo da sequência acima. 

2.3. Sequências Crescentes no segundo segmento do Ensino Fundamental. Para 

este nível de ensino as sequências pictóricas também levam a generalizações 

interessantes. Os alunos podem encontrar o próximo termo da sequência, encontrar 

uma lei de formação geral, determinar um termo geral de acordo com a posição da 

figura, continuar a sequência, entre outras tarefas. Os processos de generalização 

podem acontecer de diversos modos quando as sequências são pictóricas. Os alunos 

podem determinar o termo geral, buscando regularidades na decomposição das 

figuras, podem também analisar a sequência buscando descrever a relação entre a 

quantidade de certas figuras que aparecem nos termos da sequência e suas posições 

ou, ainda, observando a distância entre termos vizinhos, entre outras estratégias. 

Vejamos os seguintes exemplos que podem ser explorados em sala de aula: 

Exemplo1: Para este exemplo, os alunos podem formar uma visão espacial do que 

está acontecendo. As figuras seguintes são construídas a partir da justaposição de 

cubos e cada imagem se refere a um termo da sequência. 

 

  
 (Ponte, Branco e Matos, 2009, p.64) 

 A visualização de alguns cubos que ficam “escondidos” na figura pode gerar 

dificuldades em alunos mais novos. Para contornar esse problema, o professor poderia 
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levar um material manipulável, de forma que os alunos contariam os cubos e até 

tentariam formar uma imagem diferente da sequência dada, mas com a mesma 

quantidade de cubos nas posições correspondentes. O esquema a seguir indica o que 

acontece nesta sequência.  

  
 (Ponte, Branco e Matos, 2009, p.63) 

Exemplo 2: A sequência apresentada a seguir é composta por pontos e existe uma 

relação entre a posição da figura e o número de pontos correspondente. Essa relação 

pode ser examinada de diferentes modos. Uma possibilidade, por exemplo, é observar 

que se acrescenta uma linha (diagonal) a cada figura para se obter a próxima. 

Alternativamente, observa-se que a diagonal tem sempre um ponto a mais que na 

figura anterior. Sendo n a posição da figura na sequência, podemos calcular a 

quantidade de pontos através da associação com um quadrado cujo lado contêm  n 

pontos e que foi dividido ao meio pela sua diagonal. Assim temos: 

  

 
 (Ponte, Branco e Matos, 2009, p.66) 

2.4. Sequências numéricas. O exemplo a seguir pode ser uma atividade bastante rica 

para a construção de conhecimentos, já que a sequência não vem identificada e há 

vários tipos de sequência envolvidos no esquema. Os alunos devem identificar uma 

sequência e depois encontrar seu termo geral, em função da ordem dos termos. 
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 (Ponte, Branco e Matos, 2009, p.69) 

Como sequências a destacar, temos, por exemplo, o lado mais à direita do 

triângulo, onde temos os números naturais quadrados perfeitos em ordem crescente do 

topo para a base do triângulo (na próxima figura, a sequência A). Temos também 

sequências recorrentes, onde cada termo é encontrado adicionando-se um número ao 

anterior (na figura abaixo, as sequências B, C e D). Esses números adicionados 

podem formar uma outra sequência, como, por exemplo, a dos números pares na 

sequência D e a dos ímpares na sequência B. 

 
 (Ponte, Branco e Matos, 2009, p.70) 

Nessa atividade os alunos podem ser solicitados a continuar as sequências que 

identificarem. Além disto, um esquema próximo a este, porém mais simples, pode ser 

indicado para crianças mais novas, com a finalidade de desenvolver o pensamento 

algébrico e o senso numérico. 
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Todas as atividades que aqui apresentamos podem ajudar a desenvolver o 

pensamento algébrico das crianças em diferentes fases cognitivas. Esse processo, 

trabalhado desde os primeiros ciclos escolares, contribui para uma consolidação da 

educação algébrica dos alunos. O uso de letras para representar as variáveis é 

importante para futuras generalizações e abstrações, mas não é estritamente 

necessário para descrever relações e generalizações. É possível (e deve ser 

estimulado) o uso de símbolos personalizados, criados pelos próprios alunos, como 

desenhos, por exemplo. Ao compreender este fato, esperamos que o professor possa, 

desde os anos iniciais, propor atividades que ajude a desenvolver o pensamento 

algébrico de seus alunos, respeitando os limites cognitivos deles e viabilizando o 

trabalho futuro com as letras. 

Vários pesquisadores recomendam o uso de padrões e regularidades para a 

introdução à álgebra nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse trabalho pode ser 

estendido também para além das séries iniciais e apresentados em turmas dos anos 

finais do Ensino Fundamental. Para exemplificar o que pode ser desenvolvido nessa 

etapa escolar, apresentamos algumas atividades realizadas por Veloso (2010), com 

alunos do 6º ano. 

“Descobrindo o segredo dos quadrados de palitos de fósforo” consiste na 

construção de quadrados, um ao lado do outro, com palitos de fósforo, com o intuito 

de descobrir quantos palitos são necessários para se construir uma quantidade 

genérica de quadrados. 

 
(Veloso, 2010, p.68) 
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Outra atividade aplicada por Veloso (2010) foi a construção de triângulos, 

também com o uso de material concreto, neste caso canudinhos de tomar suco. Os 

alunos deveriam construir uma sequência de triângulos com os canudos e em seguida 

determinar o que acontecia com o número de canudos usados à medida que o número 

de triângulos aumentava. Veja a atividade: 

 
(Veloso, 2010, p.75) 

Blanton (2008) sugere as seguintes atividades para os anos iniciais: 

1) Suponha que você possui um canil e deseja contar todos os olhos dos cães que você 

vê. Se você vê apenas um cão, quantos olhos você registrará? E se forem dois cães? 

Três? Cem? Organize essas informações numa tabela. Você vê uma relação entre o 

numero de cães e o número total de olhos desses cães? Como você descreveria essa 

relação?   

2. Quantos apertos de mão vão haver se três pessoas estiverem se cumprimentando, 

considerando que cada uma aperta a mão das demais apenas uma vez? Como você 

obteve sua resposta? Explique a sua solução. E se forem 10 pessoas? E se forem 1000 

pessoas? 

3. Toda semana o pai de Mark lhe dá 3 dólares para que ele o ajude no cuidado com 

as plantas em volta da casa. Mark está guardando esse dinheiro para comprar uma 

bicicleta. Quanto dinheiro ele consegue guardar em 2 semanas? Em 3 semanas? Em 4 

semanas? Quanto dinheiro ele guardará após 20 semanas? Se a bicicleta custar 60 
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dólares, quantas semanas serão necessárias para ele ter dinheiro suficiente para 

comprar a bicicleta? 

Para os interessados em aprofundar mais os estudos sobre o desenvolvimento do 

pensamento algébrico e em atividades como as apresentadas acima, indicamos os 

trabalhos de Veloso 2010; Blanton, 2008; Radford, 2011; Ponte, Branco e Matos, 

2009; Blanton e Kaput, 2010 (ver Bibliografia ao final). 

 

3. DOMINANDO A LINGUAGEM E O SIMBOLISMO ALGÉBRICO 

Olhando para a matemática a partir de sua função como linguagem, Granell 

(1997) utiliza o termo sintático, para se referir às manipulações algorítmicas, ou seja, 

à parte que trata das regras relacionadas com a execução das operações e, em geral, do 

trabalho mecânico com o simbolismo; e o termo semântico para se referir aos 

significados dos símbolos e das operações envolvidas na situação em estudo, à 

pertinência ou legitimidade da lógica subjacente às regras, ao por quê dessas regras 

serem válidas (ou não) em diferentes contextos. Segundo a autora, alguns alunos são 

“treinados” na utilização dos recursos sintáticos, tendo, aparentemente, um grau maior 

de destreza para resolver problemas algébricos de um tipo específico, a partir de um 

ponto em que se demanda apenas o domínio dos procedimentos. Porém, na resolução 

de problemas que exigem recursos semânticos (por exemplo, a “tradução” da 

situação-problema da linguagem natural para a linguagem algébrica), podem 

encontrar grande dificuldade, tendo em vista que não desenvolveram, muitas vezes, a 

parte associada aos significados dos símbolos. 

Na resolução de problemas matemáticos, os alunos utilizam diferentes formas 

de raciocínio para compreender o contexto e a estrutura semântica da linguagem 

matemática que traduz a situação em exame. Assim, eles não realizam apenas 

operações matemáticas previamente ensinadas. Essa dinâmica de idas e vindas do 

pensamento matemático até o entendimento da situação-problema (geralmente 

proposta na linguagem corrente), confirma a ideia de que os alunos constroem e 

validam seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que os mobilizam e testam nos 

múltiplos contextos em que fazem sentido. O aprendizado estritamente reduzido à 

forma sintática torna difícil (se não impossível) associar os símbolos aos significados 

referenciais. Por outro lado, sem os recursos sintáticos, fica difícil resolver uma 

inequação, por exemplo. Assim, na educação algébrica escolar é importante observar 

os dois aspectos, sintático e semântico. Granell afirma: 
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A meu ver, saber matemática implica dominar os símbolos formais 

independentemente das situações específicas e, ao mesmo tempo, poder devolver a 

tais símbolos o seu significado referencial e então usá-los nas situações e problemas 

que assim  o requeiram [...] não se pode esquecer que aprender uma linguagem não é 

aprender uma série de regras e sim adquirir um grau de competência comunicativa 

que permita usar tal linguagem adequadamente (Granell, 1997, p.274). 

Lochhead e Mestre (1994) estudaram as questões referentes à tradução do enunciado 

de um problema da linguagem natural para a linguagem matemática, através do uso 

dos símbolos algébricos. Segundo os autores, muitos erros cometidos na tradução de 

problemas para a linguagem algébrica não advêm de uma compreensão inadequada 

dos enunciados ou de manipulação simbólica incorreta. Alguns deles têm origem em 

diferenças estruturais das duas linguagens. Por exemplo, na tradução da afirmação 

“há quatro vezes mais coelhos que macacos” para a linguagem algébrica, os alunos 

escrevem: 4.C = M, ao invés de C = 4.M (onde C e M indicam respectivamente o 

número de coelhos e de macacos). Eles tendem a seguir a ordem das palavras na frase 

dada pela estrutura da linguagem natural. Com o mesmo exemplo, podemos encontrar 

também um segundo tipo de erro: o aluno, ao invés de interpretar o C como o número 

de coelhos, associa a letra C apenas ao rótulo “coelho”. Assim, C não seria um 

número, mas uma abreviação para “coelhos”. É claro que isso vai gerar dificuldades 

na realização da tarefa. Na figura a seguir apresentamos algumas questões que foram 

aplicadas aos alunos, o índice de erros cometidos e algumas das respostas erradas 

típicas: 

 
(Lochhead e Mestre, 1994, p.146) 

Thompson (1994) observa que a evolução dos estudos e das pesquisas sobre 

ensino escolar da matemática indica que as crianças seguem ritmos de aprendizagem 

diferentes e que esta (aprendizagem) normalmente ocorre de forma processual, com 
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idas e vindas, em oposição a uma forma frequentemente idealizada pelos professores, 

segundo a qual aconteceria em determinados momentos e de forma definitiva 

(aprendeu ou não aprendeu). Thompson desenvolveu, em pesquisas com crianças do 

terceiro ao sexto ano (USA), sequências didáticas que respeitam esses aspectos 

cognitivos, indo e vindo do concreto ao abstrato e vice-versa, de maneira a trabalhar 

determinados conceitos algébricos apropriados a esse estágio da aprendizagem 

matemática. No desenvolvimento do estudo dos inteiros negativos no sexto ano, por 

exemplo, em cada sequência de atividades propõe introduzir um conceito, primeiro 

usando material manipulável e depois fazendo uma recapitulação com modelos 

pictóricos, representando os objetos originais. À medida que os alunos iam 

completando cada passo, a ação era registrada no quadro-negro ou nos cadernos, por 

meio de uma notação abstrata. As sequências propostas utilizaram fichas que, quando 

unidas, podiam se cancelar mutuamente ou se somar, de acordo com as cores. O 

trabalho inicial foi de manipulação das fichas, de modo que aparecessem operações 

com os inteiros negativos, fazendo com que o aluno percebesse os opostos e as 

subtrações com resultados negativos. As fichas possuíam cores diferentes (vermelhas 

e azuis) para indicar uma ideia inicial de simétricos (ou opostos). 

 
(Thompson, 1994, p. 81) 

Depois de determinado tempo de operação com estes objetos, o trabalho passou a ser 

pictórico, em desenhos que simulam os objetos concretos e, mais adiante, de acordo 

com o tempo de cada criança, foram  trabalhados os símbolos abstratos. 

 Além do desenvolvimento do conceito de número negativo e de opostos, o 

pesquisador também propõe uma sequência didática para o trabalho com equações do 
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primeiro grau, em que, na parte concreta (uso de fichas), algumas são escondidas e 

quer se determinar quantas são. Os passos da sequência seguem a orientação anterior, 

caminhando no sentido de formas cada vez mais abstratas de registro e respeitando o 

tempo das crianças. As crianças que já haviam sido iniciadas em álgebra relutaram 

um pouco em aceitar o trabalho de forma concreta, com os objetos, mas depois de não 

conseguirem justificar certos procedimentos algébricos que já conheciam, aceitaram o 

auxílio dos mesmos. Thompson conclui que 
O amplo uso da técnica de ensino descrita anteriormente revela que os alunos da 

terceira à sexta série conseguem aprender conceitos algébricos simples e têm vontade 

de fazê-lo, quando lhes é permitido operar com o material concreto. Os únicos pré-

requisitos são as quatro operações básicas com números naturais. É emocionante 

pensar em toda a matemática que as crianças pequenas serão capazes de aprender se 

forem ensinadas através de uma sequência que esteja em consonância com suas 

próprias necessidades de desenvolvimento (Thompson, 1994, p.88) 

De acordo com Simon e Stimpson (1994), o uso de diagramas pode facilitar a 

compreensão de transformações equivalentes na resolução de problemas modelados 

por equações. Um exemplo de como os diagramas poderiam ser utilizados na solução 

de uma situação-problema pode ser visto na figura a seguir: 

 
(Simon e Stimpson, 1994, p. 160) 

O trabalho com os diagramas torna (literalmente) visível os principais pontos dos 

problemas a serem trabalhados, o aluno tem uma visão concreta do que está 

acontecendo, pois precisa pensar em alguma maneira de representar o enunciado com 

os diagramas, ou seja, ele se dedica à compreensão do problema e não apenas à sua 

solução. Segundo os autores, uma classe iniciante em álgebra, acostumada a trabalhar 
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com os diagramas, ao passar a utilizar as letras como incógnitas ou como variáveis 

perceberá o poder dessa linguagem algébrica, em comparação com o método dos 

diagramas, mas, por outro lado, o uso dos diagramas vai dar mais visibilidade ao (e 

compreensão futura do) processo mais eficiente. Desta forma, concluem Simon e 

Stimpson, os alunos sentem que é mais produtivo utilizar a linguagem algébrica 

padrão, ao mesmo tempo que compreendem o significado dos símbolos utilizados. 

 

4. CONTRIBUIÇÕES DA ARITMÉTICA PARA A ÁLGEBRA  

Demana e Leitzel (1994) defendem a ideia de que as crianças podem 

apresentar uma melhor compreensão de conceitos algébricos se forem introduzidas no 

assunto ainda quando estão no trabalho com a aritmética, ou seja, através dos números 

e não através de formalizações que acabam por gerar a reprodução de procedimentos, 

em lugar de aprendizagem efetiva. Esses pesquisadores propõem uma abordagem da 

aritmética embasada no uso da calculadora e na resolução de problemas, visando a 

preparação para os estudos de natureza algébrica. 

 Segundo essa proposta, antes de entrar propriamente no conteúdo algébrico, o 

aluno passaria por um curso de pré-álgebra onde os conceitos aritméticos seriam 

reforçados, dando uma base para que o aluno desenvolva raciocínios análogos em 

álgebra. Os exercícios visam, por exemplo, a que o aluno reforce o entendimento e o 

uso da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, como mostrado 

a seguir: 

 
Outro exemplo seria reforçar os estudos aritméticos através do trabalho com 

expressões, o que valorizaria a identificação da ordem de execução das operações e o 

uso correto de parênteses, causas frequentes de dificuldades em álgebra. Esse trabalho 

pode ser facilitado com o uso da calculadora para ativar a percepção de que a ordem 

das operações pode fazer diferença no resultado final. 
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 Uma proposta de atividade, nessa direção, poderia ser solicitar aos alunos que 

realizem as contas correspondentes à expressão 2 + 5 x 10 – 3 x 4 utilizando a 

calculadora, operando expressamente a ordem em que as operações aparecem. Neste 

caso, obteríamos o resultado 268, pois 2 + 5 =7;  7 x 10 = 70; 70 – 3 = 67; 67 x 4 = 

268. Porém, ao fazermos o cálculo do valor da expressão na ordem correta das 

operações, teríamos como solução 40, pois 2 + 50 – 12 = 40. Ao comparar os 

diferentes resultados, o aluno compreenderá a importância da ordem de realização das 

operações em uma expressão. 

Trabalhar com os números negativos é essencial para o desenvolvimento da 

capacidade de manipulação algébrica e, nessa proposta de trabalho, a calculadora 

desempenha também um papel importante. A atividade a seguir pode ser proposta 

para que o aluno amadureça o conceito de multiplicação, numa situação que envolve 

números negativos e, também, para que desenvolva um processo de generalização, o 

que é sempre recomendável nos estudos algébricos. A atividade consiste em solicitar 

aos alunos que realizem as operações para encontrar os múltiplos de determinado 

número, porém, ao invés de ir no sentido crescente dos inteiros, seguir o sentido 

decrescente. Observe: 

5 x 4 = 20 

5 x 3 = 15 

5 x 2 = 10 

5 x 1 = 5 

5 x 0 = 0  

5 x (-1) = -5  

5 x (-2) = -10 

... 

O que se quer com esta atividade é que o aluno, através da percepção de que 

do lado direito da igualdade estamos sempre diminuindo 5, encontre o resultado 

negativo, podendo, assim, fazer a generalização de que o resultado da multiplicação 

de um número positivo, por outro negativo será um número negativo.  

Outros exemplos de atividades que podem ser trabalhadas ainda nos estudos 

aritméticos, mas voltadas para o desenvolvimento do pensamento algébrico são 

listadas abaixo. Para mais detalhes, veja Blanton (2010): 

1. O que acontece quando adicionamos um número par a um número impar? O 

resultado é par ou impar? Faça uma conjectura que expresse o que você encontrou 
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como resposta geral. Como você pode verificar se sua conjectura é verdadeira, isto é, 

funciona sempre? 

2. O que acontece quando adicionamos três números ímpares? O resultado é par ou 

ímpar? E se forem quatro números ímpares? Suponha que lhe fosse pedido para 

adicionar diversos números ímpares, mas não fosse especificado quantos. O que você 

pode dizer sobre o resultado (em relação a ser par ou impar)? Como você poderia 

comprovar a veracidade de sua conjectura?  

 O estudo de diferentes casos particulares com a ajuda da calculadora pode 

aguçar o “faro” dos estudantes para o processo de generalização, já que esse 

instrumento potencializa a realização de testes de forma rápida e eficaz. Segundo 

relatos de experiências nesse sentido, no início, a generalização acontece verbalmente 

e depois passa a ocorrer com o uso das letras e fórmulas da linguagem algébrica 

padrão. Os valores testados pelos alunos podem ser escritos em tabelas e depois 

expressos graficamente, valorizando a visualização e a multiplicidade de formas de 

representação de uma dependência funcional, antes mesmo do aluno ser apresentado 

ao conceito formal de função. A introdução da noção de variável, através de situações 

concretas e da construção de tabelas, anteriormente ao trabalho direto com as 

fórmulas da linguagem algébrica padrão, é, segundo Demana e Leitzel, fundamental 

no desenvolvimento do pensamento funcional e, portanto, no domínio dos conceitos 

ligados ao estudo das funções. 

 Demana e Leitzel (1994), em acordo com ampla literatura que veio a se 

desenvolver nos anos seguintes (e comentada, em parte, neste trabalho), reforçam a 

ideia de que é possível introduzir aspectos do pensamento algébrico ainda no 

aprendizado da aritmética. Isso traz a vantagem de fortalecer o raciocínio dos alunos 

e, deste modo, assentar as bases para o domínio dos significados da simbologia e das 

técnicas algébricas. Tais técnicas, como se sabe, serão usadas fortemente na resolução 

de problemas, na argumentação e na aprendizagem matemática em geral ao longo de 

todo o processo de formação escolar. 

 

5. COMPREENDENDO AS EQUAÇÕES 

Muitos problemas encontrados nos livros didáticos escolares e mesmo 

problemas referidos ao cotidiano dos alunos podem ser descritos matematicamente 

através de equações. Este é um tema de pesquisa frequentemente revisitado, no campo 

da Educação Matemática. As equações já são abordadas, de algum modo, desde os 
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primeiros anos do ensino básico, mas não da forma como são vistas no final do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio. As primeiras ideias envolvidas no trabalho 

com o tema  referem-se a uma compreensão dos diferentes significados do sinal de 

igual (disso falaremos mais adiante), ao uso das propriedades das operações e à 

percepção de relações de reversibilidade: a multiplicação seguida da divisão pelo 

mesmo número volta ao estado inicial, idem com a adição e a subtração. O aluno 

nesse estágio de aprendizagem (normalmente no quinto ano), pode ser exposto a 

situações em que vai se colocar a questão de encontrar um número que multiplicado 

por 5 dá como resultado 15 ou achar um número que subtraído de 16 dá 9 etc. Ou ser 

levado a pensar em tarefas do tipo: peça a um colega que pense um número e a esse 

número some 12, depois subtraia 16. Que resultado obteve? A partir do resultado, 

descubra o número pensado pelo colega. 

As primeiras equações que aparecem na escola básica são aquelas em que a 

“incógnita” é representada por um “lugar” onde deve ser escrito o número que dá 

sentido à igualdade, como nos exemplos a seguir: 

 
(Ponte, Branco e Matos, 2009, p.94) 

Ao longo da trajetória escolar, os espaços vão sendo substituídos por outros símbolos 

até se chegar às letras, na medida em que se desenvolve uma familiaridade com a 

simbologia padrão. Os alunos passam então a tomar contato com a nomenclatura 

padrão, incluindo em seu vocabulário termos como membros de uma equação, 

equações equivalentes e aprendendo algumas técnicas de solução. Segundo Ponte, 

Branco e Matos, os exemplos iniciais devem conter poucas operações, de modo a que 

os alunos se concentrem em apreender a lógica dos procedimentos de resolução. No 

início, devem ser valorizados meios de resolução que não utilizam (pelo menos 

explicitamente) o princípio da equivalência, mas, ao longo do tempo, os 

procedimentos deverão se tornar cada vez mais formais, inclusive porque alguns 
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desses processos alternativos normalmente não funcionam bem em casos de maior 

complexidade. 

Um modelo bastante sugerido para o ensino dos princípios de equivalência e 

das regras práticas de resolução de equações é o da balança de dois pratos. O uso 

deste modelo facilita a compreensão da operação de eliminar o mesmo termo de 

ambos os membros da equação e, também, a operação de multiplicar ambos os 

membros por um número diferente de zero. Esse modelo, no entanto, também 

apresenta problemas para a aprendizagem. Se um aluno não tem conhecimento de 

como seja uma balança de dois pratos (hoje em dia quase tudo é digital), terá 

dificuldades. Além disso, o modelo não se adapta a qualquer tipo de equação, mesmo 

do primeiro grau (especialmente quando envolve a multiplicação de ambos os 

membros por um número negativo). 

Há várias pesquisas no campo da matemática que vêm jogar luz sobre o tema 

das equações e o correspondente trabalho docente na educação matemática escolar. 

Kieran (1994) estudou as diferentes abordagens que alunos da 6a série (no Canadá), 

ainda não iniciados em álgebra, apresentam quando realizam atividades envolvendo 

equações do primeiro grau. Inicialmente as dificuldades detectadas estavam 

relacionadas com a aceitação da ideia de que os símbolos operacionais tinham 

conotações diferentes quando aparecem em equações e quando aparecem nas 

operações com números conhecidos (onde se pode fazer a conta e chegar a um 

resultado numérico). A visão de que um sinal aditivo (+), por exemplo,  indica uma 

soma que, muitas vezes, não pode ser efetuada, causa desconforto (na expressão 

2n+1, por exemplo). Os alunos participantes da pesquisa, após um trabalho de 

discussão sobre o significado das letras numa equação, foram classificados em dois 

grupos. O grupo que operava “retroativamente” (usando as operações inversas) para a 

busca de solução foi classificado, para efeitos do desenvolvimento e do relato da 

pesquisa, como “grupo da álgebra” e os que usavam técnicas aritméticas (tentativa e 

erro, refinamento da tentativa em função dos resultados obtidos etc.) foram 

classificados como “grupo da aritmética”. Assim, alguns alunos do grupo da álgebra, 

cometeram erros do tipo generalização incorreta dos procedimentos de mudança de 

membro de termos, não conseguindo fazer essas mudanças quando a equação 

envolvia uma cadeia grande de operações. O grupo da aritmética, em contraponto, 

também esbarrava nas limitações dadas pelas técnicas de tentativa e erro. Após uma 

sessão de estudos dos professores com cada um dos grupos, separadamente, os erros 
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diminuíram. A abordagem utilizada neste trabalho com os grupos para a resolução de 

equações não era baseada no uso das operações inversas, mas na estratégia de realizar, 

nos dois membros da equação, uma mesma operação, o que fica favorecido pelo 

entendimento da equação como uma balança de dois pratos que deve estar em 

equilíbrio. Segundo Kieran, essa forma de abordagem trouxe ganhos na compreensão 

geral do processo, possibilitando um controle maior dos alunos sobre os passos a 

serem efetuados para a busca da solução (tanto em relação ao grupo de álgebra como 

em relação ao de aritmética). A autora sugere, no final de sua pesquisa, que os alunos 

na pré-escola já podem ter sua curiosidade aguçada e podem ser levados a 

desenvolver certas ideias iniciais envolvendo as noções de equação e de incógnita, o 

que facilitaria posteriormente a aprendizagem na resolução algébrica de equações. 

Como já observado, Ponte, Branco e Matos (2009), sugerem trabalhar com os alunos 

dos anos iniciais algumas atividades que podem ajudar a desenvolver as noções 

iniciais associadas às equações (exemplos do tipo 15 = ___ + 10   ou   ⊡ + 3 = 7). 

 Bernard e Cohen (1994) concordam que o tópico de resolução de equações 

merece atenção especial dentro dos estudos algébricos na escola, devido à sua 

importância na matemática e nas suas aplicações. Um dos cuidados que recomendam 

é que os professores especifiquem claramente para o aluno o que significa “achar 

solução para uma equação”, ou seja, encontrar, dentro de um domínio especificado, 

um conjunto de números que, substituindo a incógnita na equação, tornem esta última 

uma sentença matemática verdadeira. Isso é um ponto de partida fundamental, embora 

muito comumente seja tomado como óbvio e omitido nas aulas de matemática da 

escola. A partir dessa compreensão do que seja solução de uma equação, o aluno 

estaria em melhores condições de compreender a lógica dos procedimentos para a 

resolução. Diferentes métodos de resolução podem ser, então, apresentados e 

discutidos, alguns deles descritos brevemente a seguir. 

1) O método de tentativa e erro (gerar uma possível resposta e avaliar). Essa técnica 

consiste em testar alguns valores, substituindo-os na equação e avaliando se o valor 

testado é efetivamente o procurado. Não sendo, refina-se a tentativa (aumentando-se 

ou diminuindo-se o valor testado anteriormente), sendo esse procedimento realizado 

sucessivamente, até que se encontre uma solução. É claro que pode ser que nunca se 

encontre uma solução ou que a equação tenha várias soluções e seja encontrada 

apenas uma. 
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2) O método de esconder. Essa técnica, assim como as outras, possui suas limitações, 

mas pode ser interessante. A proposta é trabalhar com equações simples, que permita, 

com apenas um ou dois cálculos, encontrar uma solução. O método recebe este nome 

porque, mentalmente, se “esconde” a incógnita e se pensa na resposta. Por exemplo, 

na equação  12 + x = 15, se “esconde” o x e se pergunta, quanto mais doze dá quinze? 

3) O método de desfazer. Esta técnica consiste em pensar a equação como um 

conjunto de operações com um número desconhecido, de tal modo que para 

determiná-lo bastaria, em princípio, realizar as operações no sentido contrário ao que 

aparece na equação. Por exemplo, tomemos a equação ! !!!! !!
!"

= 3. Pelo método de 

desfazer, repetimos os passos, mas em sentido contrário.  

 
(Bernard e Cohen, 1994, p.117) 

4) O método das equações equivalentes. Essa técnica, a mais comumente usada, pode 

ser desenvolvida de várias maneiras, dependendo do estágio, mais ou menos 

avançado, de familiaridade com as manipulações algébricas e com a lógica que as 

suporta. A ideia é transformar a equação dada em uma equação mais simples que lhe 

seja equivalente (isto é, que tenha as mesmas soluções). Um dos recursos pode ser a 

balança de dois pratos comentada acima no trabalho de Kieran. Eventualmente (e com 

um controle do aluno sobre a lógica que justifica esses procedimentos), é importante 

que se faça uso de recursos mais técnicos até se chegar a formas algorítmicas, em 

alguns casos (até segundo grau, no caso de equações polinomiais). Para exemplificar 

este método, tomemos a seguinte equação: 3x + 10 = 22. Deve estar claro que 

queremos isolar x num membro da equação, para isso o primeiro passo seria retirar o 

10 deste membro, realizando a operação da subtração: 3x + 10 – 10, observando que o 

mesmo procedimento deve ser realizado no segundo membro, garantindo a 

equivalência da nova equação à antiga. Assim, chegamos à equação 3x = 12. Agora 

devemos dividir os dois membros por 3 para que no primeiro membro só reste a 

incógnita x: !!
!
= !"

!
. Chegamos, então a conclusão de que x = 4, o que podemos 

verificar através da substituição na primeira igualdade. (3.4 + 10 = 22) 
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 Os métodos estão descritos numa ordem que, segundo os autores, pode 

constituir uma sequência a ser seguida no trabalho com as equações. Todos eles 

possuem suas vantagens e limitações, o que acarreta em determinado momento, um 

salto quase natural de um para o outro, até se chegar no processo mais formal das 

equivalências (em se tratando de equações do primeiro grau). 

 Outro olhar igualmente importante para o professor que ensina álgebra na 

escola se volta para as dificuldades enfrentadas pelos alunos quando aprendem sobre 

equações. Essas dificuldades quase sempre se mostram através dos erros cometidos 

por eles, daí a importância de se estudar esses erros. Um dos mais frequentes, 

comentado por Ponte, Branco e Matos (2009), refere-se às operações com termos que 

envolvem a incógnita. Por exemplo, na equação -5x + 7x = 6, é comum encontrar a 

redução a -12x  = 6 ao invés de 2x = 6, em função da falsa generalização da regra 

memorizada para a multiplicação (“menos com mais dá menos”) e do seu uso de 

forma incorreta, sem controle sobre a lógica que a sustenta. Mas é preciso que o 

professor entenda a origem do erro do aluno para que possa ajudá-lo a corrigir de 

modo didaticamente eficiente. Não basta saber que está errado. Daí a importância do 

estudo dos erros dos alunos na formação do professor. 

Ainda sobre as equações, visto que elas podem se apresentar como modelos 

matemáticos na resolução de problemas, Ponte, Branco e Matos (2009) sugerem 

alguns tipos de problemas que serviriam à aprendizagem escolar do tema: 

• Problemas envolvendo relações entre quantidades (entre os quais os 

conhecidos problemas de idades); 

• Problemas envolvendo a partição de um todo num certo número de partes 

desiguais (por exemplo, os conhecidos problemas das heranças); 

• Problemas envolvendo relação entre distância, tempo e velocidade (em que 

dois dos valores são conhecidos e um é desconhecido); 

• Problemas envolvendo uma relação de proporcionalidade direta entre duas 

grandezas (em que são conhecidos dois valores e se pede a constante de 

proporcionalidade, ou se conhece esta constante e um dos valores e se pede o 

outro valor); 

• Problemas envolvendo a seguinte verificação: se um dado valor é ou não 

termo de uma sequência cujo termo geral é um polinómio do 1.o grau; 



	 29	

• Problemas envolvendo a transformação (simplificação, em alguns casos) de 

expressões do primeiro grau. 

Como já comentado, a ilustração através de uma balança de dois pratos pode 

ajudar os alunos a compreender as metodologias de resolução de equações. Ao 

comparar os dois lados da balança o aluno é capaz de encontrar equivalências entre os 

valores desconhecidos e outros conhecidos. Observe o exemplo a seguir: 

 
(Ponte, Branco e Matos, 2009, p.107) 

 A visualização do que está acontecendo facilita na identificação dos 

procedimentos que serão realizados. Estes, por sua vez, podem ser ampliados para 

problemas com um grau de dificuldade maior, por exemplo, quando a incógnita se 

encontra dos dois lados da balança de dois pratos: 

 

 
(Ponte, Branco e Matos, 2009, p.107 - 108) 

Todas estas situações são sugestões que podem ser utilizadas em sala de aula no trato 

com as equações. É possível que, desta forma, o aluno se sinta familiarizado com os 

procedimentos e que estes lhe façam sentido, justificando a regra de mudança de 
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elemento para outro membro da equação, regra que, muitas vezes é utilizada sem que 

lhe seja atribuído qualquer sentido, apenas de forma mecânica. 

 

6. PROPORCIONALIDADE 

Outro elemento importante na matemática escolar, nas suas aplicações em 

outros campos e em nosso cotidiano é a noção de proporcionalidade. Para Post, Behr 

e Lesh (1994), a ideia de proporcionalidade está associada ao raciocínio qualitativo e 

também ao quantitativo, o que, de certa forma, pode gerar dificuldades para aqueles 

alunos que tendem a ir direto para as contas e para os algoritmos, sem antes analisar 

qualitativamente a situação em questão. Os problemas de proporcionalidade não se 

resumem ao uso dos algoritmos, que costumam ser empacotados sob o rótulo “regra 

de três”, mas envolvem vários procedimentos analíticos, muitos deles evocados 

frequentemente em situações cotidianas, com reflexos diretos na vida social mais 

ampla dos alunos. A proporcionalidade é importante em álgebra também porque se 

associa ao estudo das funções lineares, que servem de modelo matemático para muitas 

relações entre grandezas. Segundo Post, Behr e Lesh, a ideia de proporcionalidade 

está frequentemente implícita em gráficos e tabelas usualmente veiculadas nos meios 

de comunicação e nos problemas escolares, além de estar presente no 

desenvolvimento do modelo linear. Assim, lidar com a proporcionalidade requer 

alguma forma de conhecimento algébrico. 

 De acordo com Post, Behr e Lesh (1994), o algoritmo padrão para se resolver 

um problema de proporcionalidade (essencialmente a “multiplicação cruzada”) não 

faz muito sentido no “mundo real” e sua introdução, sem o devido cuidado com as 

ideias qualitativas associadas, pode gerar dificuldades na aprendizagem. O processo 

de multiplicação cruzada é sustentado por uma lógica nada evidente e, por isso, não 

gera uma compreensão imediata da razão pela qual o algoritmo realmente funciona. 

Post, Behr e Lesh sugerem sequências de ensino alternativas e complementares à 

regra de três, no trabalho com a noção de proporcionalidade. Segundo eles, para 

introduzir a proporcionalidade podemos começar com problemas de cálculo de taxas 

unitárias. A partir daí pode-se facilmente calcular o valor correspondente a k 

unidades, através da multiplicação (ou divisão) por k. O problema a seguir 

exemplifica essa ideia: Sally pagou R$ 4,50 por 5 disquetes. Quanto ela pagaria por 

uma dúzia? (Post, Behr e Lesh, 1994). Os autores chamam atenção para o fato de que, 

neste caso, não é necessário montar o algoritmo da regra de três, como é usualmente 
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trabalhado. Basta, num raciocínio que pode ficar facilmente sob controle do 

estudante, encontrar o preço unitário e multiplicá-lo por 12. Observe-se que as contas 

são praticamente as mesmas, mas evita-se um algoritmo que se sustenta em uma 

lógica nem sempre (de fato, quase nunca) transparente para o aluno. 

 Existem várias formas de resolução de problemas de proporcionalidade que 

podem ser trabalhadas com os alunos, sempre levando em conta as iniciativas deles, 

mas o importante é que se chegue ao algoritmo da regra de três (simples ou 

composta),  com base no entendimento. Todos esses métodos podem ajudar a 

compreensão da lógica do algoritmo de resolução dos problemas de 

proporcionalidade, ainda que cada um deles tenha suas limitações práticas, o que 

acaba por sugerir a eventual abordagem através do algoritmo. Os autores recomendam 

também a abordagem gráfica da proporcionalidade direta entre duas grandezas, 

descrita por uma função linear, cujo gráfico é uma reta no plano cartesiano, passando 

pela origem. A inclinação desta reta dá a variação da grandeza plotada no eixo 

vertical, quando a outra aumenta de uma unidade. 

 Post, Behr e Lesh enfatizam a importância da compreensão, em detrimento da 

simples reprodução de algoritmos. Mas, para enfatizar a compreensão é necessário 

que o professor esteja preparado para oferecer diferentes abordagens e para criar e 

conduzir tarefas ou atividades que levem a essa compreensão, ou seja, o professor 

precisa deter conhecimentos profissionais associados a essa demanda da prática 

escolar. Eis as palavras dos autores sobre esse ponto: 
O tipo de análise realizado aqui sempre pode ser utilizado para reinterpretar o 

algoritmo padrão ou a abordagem da multiplicação em cruz, seja como uma taxa 

unitária, seja como uma estratégia de fator. Isso o tornará mais compreensível para os 

alunos. Na realidade, quanto mais os alunos entenderem, mais perceberão a 

matemática como uma teia intricada, e sempre em expansão, de ideias aprendidas 

anteriormente e inter-relacionadas, e não como uma coleção de regras arbitrárias, 

aparentemente sem qualquer relação ou fundamento lógico (Post, Behr e Lesh, 1994, 

p.101) 

 Isso parece repetitivo, mas é importante destacar que não adianta apenas 

recomendar a abordagem pela compreensão, é preciso estar suficientemente 

preparado (isto é deter conhecimentos específicos) para executá-la efetivamente em 

sala de aula.  

 Floriani (2004) realiza um estudo sobre como os alunos da 6a  e 8a  series do 

Ensino Fundamental (hoje 7º e 9º anos) e alunos do 2º ano do Ensino Médio resolvem 
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problemas de proporcionalidade. Esse estudo teve como propósito compreender o 

sentido que os alunos atribuíam à proporcionalidade. Examinou-se o método usado 

pelos alunos na solução dos problemas e se a resposta produzida estava correta. Em 

sua conclusão o autor diz que o algoritmo da regra de três a que alguns alunos 

recorriam para a solução das atividades era usado sem sentido. Os alunos mais novos, 

do 6º ano, ainda não conheciam o algoritmo da regra de três e conseguiram obter 

sucesso com seus métodos, o que nos sugere observar os métodos que vão além do 

“multiplicar cruzado”. Apresentamos a seguir, como exemplos, alguns problema 

utilizados na pesquisa de Floriani: 

1.  Em uma feira trocou-se 1 kg de batatas por 3 kg de laranjas. Com 5 kg de 

batatas quantos quilos de laranjas poderiam ser obtidos em troca?  

2. Para se obter um litro de vinho são necessários 2 kg de uva. Quantos quilos da 

mesma uva são necessários para obter 63 litros de vinho? 

3. Sabe-se que 8 kg de café cru resultam em 6 kg de café torrado. Quantos quilos 

de café cru devem ser levados ao forno para obtermos 24 kg de café torrado? 

4. Uma torneira bem aberta despeja 30 litros de água em 2 minutos. Quantos 

minutos essa torneira levaria para despejar 75 litros? 

5. Na construção de uma casa, 5 pedreiros trabalham 48 dias para completar 

certo serviço. Quantos dias levarão 12 pedreiros para completar o mesmo 

serviço se tiverem a mesma capacidade média de realização do serviço? 

7. ESTUDANDO AS FUNÇÕES 

 As funções ocupam um lugar de destaque nos estudos algébricos, pois se 

encaixam em diferentes situações do cotidiano dos alunos, o que permite que o seu 

ensino em sala de aula seja contextualizado, de acordo com os PCN de Matemática: 
O estudo das funções permite ao aluno adquirir a linguagem algébrica como a 

linguagem das ciências, necessária para expressar a relação entre grandezas e 

modelar situações-problema, construindo modelos descritivos de fenômenos e 

permitindo várias conexões dentro e fora da própria matemática. Assim, a ênfase do 

estudo das diferentes funções deve estar no conceito de função e em suas 

propriedades em relação às operações, na interpretação de seus gráficos e nas 

aplicações dessas funções. (Brasil, 2000, p.121) 

O estudo das funções, mais propriamente o desenvolvimento do pensamento 

funcional, como vimos ao comentar a questão do desenvolvimento do pensamento 

algébrico, poderia (ou deveria) se iniciar nos primeiros ciclos do Ensino Fundamental. 
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Neste primeiro contato, as relações que se estabelecem podem ter que se restringir aos 

números naturais e aos termos de uma dada sequência, mas a noção fundamental de 

dependência funcional já aparece aí. No prosseguimento dos estudos, a função pode 

assumir o caráter de modelo para situações de proporcionalidade, mas talvez (ainda) 

sem ser denotada formalmente na linguagem algébrica padrão. Quando os alunos se 

encontram num estágio cognitivo mais avançado, o conceito geral de função, como 

uma relação particular entre valores assumidos por duas variáveis, é introduzido e 

explorado em suas várias possibilidades. Segundo Ponte, Branco e Matos (2009) um 

objetivo importante do estudo das funções, na prática escolar, seria o 

desenvolvimento da capacidade de usar este conceito na resolução de problemas. Não 

podemos deixar de destacar que, como observado várias vezes, o estudo das funções é 

também um dos instrumentos fundamentais para o desenvolvimento do pensamento 

algébrico das crianças. O trabalho de Ponte, Branco e Matos (2009) aponta a 

importância das diferentes representações no aprendizado do conceito de função. De 

acordo com esses autores temos quatro tipos de representações: 

(i) através de enunciados verbais, usando a linguagem natural; 

(ii) graficamente, usando esquemas, diagramas, gráficos cartesianos e outros 

gráficos; 

(iii) aritmeticamente, com recurso a números, tabelas ou pares ordenados; 

(iv) algebricamente, usando símbolos literais, fórmulas e correspondências 

(Ponte, Branco e Matos) 

Segundo esses autores, as diferentes representações beneficiam o estudo das funções, 

já que algumas delas podem ser mais facilmente compreendidas quando 

representadas, por exemplo, por diagramas, enquanto o mesmo acontece com outras 

funções, quando representadas por gráficos ou tabelas. 

   

 
                                       

Ilustrações de alguns tipos de representação. 
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Os pesquisadores também discutem algumas dificuldades recorrentemente 

manifestadas pelos alunos no estudo das funções. Uma delas se refere à simbologia 

algébrica: um aluno pode ser capaz de expressar verbalmente que, para uma dada 

função, 3 é a imagem de 4, mas pode não compreender esse fato quando ele é 

comunicado através da linguagem f(4) = 3. Segundo os autores, uma forma que pode 

amenizar algumas dificuldades desse tipo seria utilizar os chamados problemas 

contextualizados. Apresentamos a seguir um dos exemplos sugeridos por Ponte, 

Branco e Matos (2009): 

 
Esse problema tem a finalidade de levar os alunos a compreender relações entre 

variáveis e como essas relações são representadas graficamente. Neste caso, os alunos 

devem ser capazes de interpretar duas representações (linguagem natural e gráfica) 

para uma mesma função e fazer a associação adequada entre elas. 

É relativamente grande o número de estudos sobre o ensino e a aprendizagem 

de funções na escola. Markovits, Eylon e Bruckheimer (1994) estudaram os erros 

cometidos por crianças que já foram introduzidas ao conceito de função (do nono e 

décimo ano em Israel, correspondentes, no Brasil, ao nono do EF e primeiro do EM), 

além de tentar entender suas origens. Aos alunos, foram propostas atividades que se 

concentraram no desenvolvimento da compreensão dos diversos conceitos que 

envolvem o estudo das funções e foram utilizadas várias representações. 

Apresentamos a seguir um exemplo: do lado esquerdo está o objetivo da questão e, do 

lado direito, a própria questão: 
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(Markovits, Eylon e Bruckheimer, 1994, p.51) 

 As primeiras dificuldades que se apresentam aos alunos são do tipo conceitual, 

normalmente acerca dos significados dos termos imagem, domínio e contra domínio, 

o que acaba acarretando dificuldades mais extensas, como, por exemplo, a 

identificação do domínio e do contra domínio de uma função através do gráfico. 

Segundo os autores, essa dificuldade não é comumente encontrada quando são usadas 

outras representações. Eles recomendam trabalhar especialmente com a identificação 

dos pares ordenados que se encontram sobre os eixos, pois são aqueles que geram 

mais dúvidas. Outra dificuldade está em distinguir o conjunto imagem do 

contradomínio. Para atacar essa dificuldade, os autores sugerem que os alunos sejam 

levados a representar em diagramas, o conjunto imagem e o contradomínio de uma 

função específica. De modo geral, a proposta de superação das dificuldades utiliza a 

passagem a uma representação diferente daquela em que ocorre a dificuldade, 

voltando-se, posteriormente, à representação original, com o objetivo de facilitar o 

trânsito entre as representações e indicar para o aluno uma possível estratégia que 

pode passar a ser evocada em outras ocasiões. 

No estudo das funções, um erro bastante comum ocorre na determinação dos 

conjuntos imagem e domínio, quando se conhece a lei da função. Os alunos mostram 

também uma tendência de associar, numa situação específica, a ideia geral de função 

com a função (particular) do primeiro grau (talvez por ser a primeira função 

trabalhada mais formalmente na escola). Por exemplo, fixados dois pontos num plano 
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cartesiano, é comum os alunos pensarem que existe apenas uma função cujo gráfico 

passa por esses dois pontos, no caso a reta que os contém. O ideal seria, segundo os 

estudiosos, que se apresentem graficamente, não apenas as funções mais usuais como 

as lineares, afins ou quadráticas, mas que outras funções também apareçam logo na 

introdução do tema e em atividades posteriores, para fixar certos elementos 

conceituais gerais, mesmo que essas funções não sejam estudadas de forma mais 

profunda mais adiante na Educação Básica. Há dificuldades para entender a função 

constante, quando todos os elementos do domínio possuem a mesma imagem. E 

também encontramos problemas no trato com as funções cujos gráficos são 

desconexos (formados por dois ou mais “pedaços” de curvas). 

Dificuldades em assuntos dos anos escolares anteriores também são causa de 

erros no estudo das funções. Um exemplo seria uma função que, em sua lei geral, 

apareçam frações. Se os alunos têm dificuldades em lidar com frações num contexto 

apenas aritmético, quando tiverem que trabalhar com uma função cuja lei envolve 

frações (números racionais) seguramente encontrarão dificuldades maiores. 

 Markovits, Eylon e Bruckheimer (1994) reafirmam a importância do trabalho 

com as diversas representações da função e do desenvolvimento da capacidade de 

transitar de uma para outra na resolução de problemas envolvendo o tema. Há 

também a proposta de se trabalhar com problemas contextualizados, o que 

normalmente exige a tradução da linguagem natural para a linguagem algébrica e o 

trânsito entre diferentes representações na busca da solução. 

 

8. A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA 

A Resolução de Problemas tem ocupado um lugar de destaque no campo da 

Educação Matemática, havendo atualmente um número considerável de pesquisas 

sobre suas potencialidades no ensino e, em particular, na educação matemática 

escolar. Há estudos que recomendam, por exemplo, trabalhar com problemas como 

ponto de partida para a introdução de um conceito matemático (ou de um conjunto 

deles) na escola básica. Há sugestões também de atividades de investigação, em que 

se demanda o uso de conhecimentos já estudados, com o objetivo, não apenas de 

revisar o entendimento do que foi ensinado, mas de desenvolver habilidades do 

pensamento matemático como conjecturar, argumentar, justificar, avaliar caminhos de 

soluções, comunicar resultados etc. De acordo com Abrantes (1988), “a resolução de 



	 37	

problemas consiste numa larga variedade de processos, atividades e experiências, e o 

Ensino de Matemática deveria refletir essa diversidade”. 

 Os problemas utilizados nesse tipo de atividade matemática na sala de aula 

podem funcionar como um ponto de partida para o desenvolvimento do pensamento 

algébrico e, ao mesmo tempo, um meio de buscar maior eficácia no ensino da álgebra 

escolar. Há problemas que podem ajudar o aluno no desenvolvimento da capacidade 

de “tradução” da linguagem natural para a linguagem algébrica, recaindo-se, a partir 

daí, em expressões algébricas que deverão ser manipuladas e simplificadas, em 

equações e sistemas de equações que deverão ser resolvidos, em funções que deverão 

ser analisadas e entendidas, para que se chegue a uma resposta correta. Schoen (1994) 

mostra que é possível e estratégico, na educação escolar, levar o aluno a desenvolver 

o pensamento algébrico através da resolução de problemas. No seu trabalho, propõe 

um encaminhamento da atividade de resolução de problemas que contraria a rotina do 

uso das habilidades algorítmicas, valorizando problemas “contextualizados” e/ou que 

envolvam o reconhecimento de padrões e regularidades. O foco está voltado para o 

ensino de matemática através da resolução de problemas, como comentado 

anteriormente. As recomendações extraídas desse estudo (e das referências teóricas 

nele utilizadas) estão resumidas a seguir: 

Recomendação 1 

A aprendizagem de coisas novas deve se basear no conhecimento e na compreensão 

que os alunos já têm. 

 

O aluno não é uma tábula rasa, já carrega conhecimentos prévios que podem lhe 

auxiliar (ou, às vezes até funcionar como obstáculos) na aprendizagem da álgebra (e 

da matemática em geral). A geometria, por exemplo, pode ajudar na aprendizagem da 

álgebra através da resolução de problemas pelo desenvolvimento que proporciona na 

percepção visual de recorrências. Problemas que envolvem a ideia de variação 

proporcional também podem ajudar na utilização de conhecimentos prévios como 

base para desenvolver novas habilidades no trato das questões algébricas. 

Recomendação 2 

Levar o aluno, gradualmente, a avançar de um processo de verbalização na linguagem  

para o uso do simbolismo algébrico mais operacional. 

 



	 38	

As propriedades das operações, por exemplo, podem ser expressas, num primeiro 

momento, em linguagem natural, sendo posteriormente traduzidas para a linguagem 

simbólica: a propriedade comutativa da adição de inteiros, que pode ser expressa 

inicialmente com palavras (o resultado não depende da ordem das parcelas),  

eventualmente deve vir a ser referida numa forma simbólica mais operacional 

(a+b=b+a). A linguagem simbólica pode, inicialmente, ser composta por desenhos, 

gestos e falas, cujos significados estão ao alcance de quem a utiliza, mas 

gradativamente, mantendo-se os significados sob controle do aluno, esses desenhos, 

gestos e falas deverão se transformar em expressões simbólicas mais universais, se 

aproximando e eventualmente chegando à simbologia algébrica padrão. Por exemplo, 

num problema em que se pede o número de cadeiras que podem ser colocadas ao 

redor de certo número de mesas justapostas, o aluno investiga o número de assentos 

que aumentam de acordo com o acréscimo de uma mesa. Desta forma pode criar uma 

generalização para essa situação, a qual está ilustrada a seguir, através de desenhos: 

 
(Veloso, 2010, p.95) 

Eventualmente, pode-se levar o aluno a expressar a relação entre o número de mesas 

justapostas e o número de cadeiras disponíveis através de uma linguagem do tipo   C= 

2M+2. 

  

Recomendação 3 

Ensinar os tópicos de álgebra a partir da perspectiva de como eles podem ser 

aplicados. 

 

 As aplicações da matemática, como instrumentos de ensino, podem servir para 

concretizar os conceitos aprendidos, ou seja, para que o aluno perceba a importância e 

o sentido da aprendizagem matemática. Os problemas “aplicados” podem ser 

interessantes também no sentido de desenvolver a percepção das diferenças 

fundamentais entre pensar os conceitos matemáticos numa forma completamente 
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abstrata e pensá-los em situações onde certas condições concretas devem ser 

consideradas, ainda que num contexto puramente matemático elas sejam, usualmente, 

abstraídas. Problemas referidos a certos contextos mais específicos podem ser 

utilizados também na conceituação de ideias associadas ao estudo das funções, por 

exemplo, e assim facilitar a aprendizagem sobre domínios, contradomínios e imagens, 

em situações nas quais faça sentido excluir determinados valores do domínio da 

função, pensada abstratamente, ou seja necessário interpretar o sinal negativo para 

uma variável como a velocidade ou o tempo. Apresentamos abaixo alguns exemplos 

de problemas em que questões como essas se colocam: 

1) (UNICAMP/SP-Modificada) Três planos de telefonia celular são apresentados na 

tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

Em algum momento algum dos planos se mostra mais vantajoso que os demais? 

 

2) (DANTE-Modificada) Uma pessoa medindo 1,67m e pesando 156kg, recolhe-se a 

um SPA onde se anunciam perdas de peso de até 1,5kg por semana. Suponhamos que 

ela atinja a perda de peso máximo proposto pelo SPA durante as semanas que 

permaneceu no mesmo. Analise a estadia desta pessoa no SPA. 

 

Informações Adicionais: IMC = !"##" (!")
!"#$%!! (!)

 

 

  Tabela IMC: 

 

Plano Custo fixo mensal Custo adicional por minuto 

A R$ 35,00 R$ 0,50 

B R$ 20,00 R$ 0,80 

C 0 R$ 1,20 
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3) (MUROLO e BONETO - Modificada) Um operário recebe mensalmente o 

salário de R$678,00, mais R$10,00 por hora extra trabalhada. De acordo com a CLT 

(Consolidação das Leis Trabalhistas) um funcionário pode trabalhar no máximo 2 

horas além de sua jornada diária. Como se comporta o salário mensal deste operário? 

 

4) (MUROLO et al-Modificada) Um produto, quando comercializado, apresenta as 

funções Custo e Receita dadas, respectivamente, por C = 3q + 90 e R = 5q, onde q é a 

quantidade comercializada que se supõe ser a mesma para custo e receita. Estude a 

função Lucro. 

 

5) (MUROLO et al-Modificada) Uma locadora de automóveis aluga um “carro 

popular” ao preço de R$30,00 a diária, mais R$4,00 por quilômetro rodado. Outra 

locadora aluga o mesmo modelo de carro ao preço de R$80,00 a diária, mais R$2,00 

por quilômetro rodado. Qual a vantagem de um plano em relação ao outro? 

(Exemplos retirados de Dias, Silva e Bean, 2013) 

 

Recomendação 4 

Ensinar e modelar processos heurísticos específicos como auxiliares para a 

compreensão e resolução de problemas. 

 

Os processos heurísticos devem ser valorizados na resolução de problemas, mas ao 

longo do tempo, os alunos devem ser motivados a generalizar processos estritamente 

práticos, como, por exemplo, na resolução de um problema chegar a uma equação ou 

a um sistema de equações, ao invés de se restringir sempre ao uso de tabelas ou a 

testes do tipo tentativa e erro, mesmo que essas últimas estratégias possam funcionar 

a contento em casos específicos. Por exemplo: Num estacionamento há motos e 

carros, num total de 12 veículos. Sabendo que há 34 rodas pertencentes aos veículos 

estacionados, quantas motos e quantos carros estão no estacionamento? 

Os alunos podem resolver esse problema através de tentativas, onde indicarão a soma 

de dois números naturais iguais a 12, para ser a quantidade de cada tipo de veículo e 

depois realizando o cálculo com as rodas, como na tabela a seguir: 

Veículos (motos + carros) Rodas 
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0 + 12 = 12 0. 2 + 12. 4 = 48 

1+ 11 = 12 1. 2 + 11. 4 = 46 

2 + 10 = 12 2. 2 + 10 . 4 = 44 

3 + 9 = 10 3. 2 + 9 . 4 = 42 

4 + 8 = 12 4. 2 + 8. 4 = 40 

5 + 7 = 12 5. 2 + 7. 4 = 38 

6 + 6 = 12 6. 2 + 8. 4 = 36 

7 + 5  = 12 7. 2 + 5. 4 = 34 

8 + 4 = 12 8. 2 + 4. 4 = 32 

9 + 3 = 12 9. 2 + 3. 4 = 30 

10 + 2 = 12 10. 2 + 2. 4 = 28 

11 + 1 = 12 11. 2 + 1. 4 = 26 

12 + 0 = 12 12. 2 + 0. 4  = 24 

 

De forma aplicável a contextos mais gerais, o problema poderia ser equacionado 

através do sistema (onde x representa a quantidade de motos e y a de carros): 
𝑥 + 𝑦 = 12
2𝑥 + 4𝑦 = 34  

Embora, como dissemos, a primeira estratégia esteja correta e perfeitamente viável 

nesse caso, ficaria no mínimo complicada se a situação envolvesse um número muito 

grande de motos e carros. Cabe ao professor observar isso e criar situações novas que 

levem o aluno a perceber as limitações da primeira estratégia buscando formas mais 

gerais de raciocínio. Mas é importante que não se desvalorize o raciocínio correto do 

aluno (e que funciona bem, no caso proposto). Se o próprio aluno não reconhece a 

limitação do seu raciocínio a casos particulares e não percebe a vantagem de 

generalizar seu raciocínio para abarcar “todos” os casos, pode entender a intervenção 

do professor como se estivesse dirigindo o raciocínio do aluno, e isso pode ser visto 

como uma espécie de censura (o aluno se sentir obrigado a imitar o método utilizado 

pelo professor). 

  

Recomendação 5 

Comprometer os alunos com a resolução de problemas. 
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A resolução de problemas deve ser valorizada durante todo o processo de ensino, 

incluindo-se as avaliações, para que o aluno não volte seu interesse apenas para a 

manipulação algébrica mecânica, o que certamente acontecerá se esta estiver mais 

presente nas avaliações do que os próprios problemas. Ou seja, um professor que 

trabalha com a resolução de problemas em sala de aula, nos termos propostos por 

Schoen, deveria, coerentemente, valorizar esse tipo de trabalho nas avaliações. 

A ênfase do trabalho em sala de aula com a resolução de problemas pode gerar 

bons frutos, mas pode exigir algumas mudanças de postura, tanto dos alunos, quanto 

do professor. É necessário, em primeiro lugar, utilizar “bons” problemas, isto é, 

problemas que sejam ao mesmo tempo interessantes para os alunos e adequados aos 

objetivos específicos do trabalho de educação escolar. Além disso, é preciso saber 

lidar com aquilo que costuma ser o entendimento de muitos alunos (e de professores 

também): o de que o papel do professor é ensinar (explicar como se faz) e o do aluno 

aprender (saber reproduzir o que o professor explicou). No trabalho de ensino através 

da resolução de problemas, esse tipo de postura pode levar a uma paralisia total e cabe 

ao professor conduzir a atividade de modo a questionar profundamente esses 

entendimentos sobre aprender e ensinar. Os alunos terão que passar de uma condição 

de passividade intelectual à de construtores ativos de seu próprio conhecimento, e isso 

não é o que tradicionalmente acontece na sala de aula da escola. Portanto, em certo 

sentido, o trabalho bem desenvolvido com a resolução de problemas faz parte de uma 

forma de atuação docente e discente que contraria a cultura da escola tradicional, 

exigindo muita persistência e empenho do professor, aliado a um apoio da 

comunidade escolar. Sendo assim, nem sempre estão dadas as condições de trabalho 

com essa estratégia didático-pedagógica, é preciso construí-las (e isso não é fácil). Em 

terceiro lugar, o professor tem que estar disposto a “correr riscos”, a deixar de ter o 

controle do que acontece na sala de aula o tempo todo. Se os alunos se engajam numa 

atividade desse tipo, podem surgir situações imprevisíveis, fora do alcance dos 

saberes do professor e ele precisa desenvolver uma atitude de lidar com isso de forma 

a não passar a impressão de que está tentando ensinar o que não sabe. 

 

9. RELAÇÕES ENTRE ÁLGEBRA ESCOLAR E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 Pereira e Ponte (2011) fizeram um estudo sobre os raciocínios matemáticos 

dos alunos do 9º ano em atividades algébricas em sala de aula escolar em Portugal. 

Segundo esses pesquisadores, para uma aprendizagem efetiva da matemática, os 
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alunos devem desenvolver seu raciocínio lógico, o que não é consequência da simples 

apreensão de conceitos ou algoritmos. Para Pereira e Ponte, o raciocínio lógico 

matemático é, em poucas palavras, uma forma de pensar associada à criação de 

estratégias e ao encadeamento de ideias, das quais se extraem conclusões. 

 Para compreender o raciocínio feito pelo aluno numa dada situação, o 

professor precisa conhecer as diferentes representações que o aluno pode utilizar para 

comunicar seu conhecimento matemático. Assim, de acordo com Pereira e Ponte, as 

representações constituem um elemento central no ensino-aprendizagem da 

matemática e, consequentemente, no desenvolvimento e compreensão dos processos 

de raciocínio matemático dos alunos. Para trabalhar com as representações, os 

pesquisadores utilizam os estudos de Duval sobre os registros de representações 

semióticas. Explicam que, para Duval, os objetos matemáticos não são a mesma coisa 

que suas representações (por exemplo, o número racional ½ pode ter diferentes 

representações, como 0,5; 5/10, 2/4 etc. As representações são diferentes, mas o 

objeto – número racional ½ - é o mesmo). De acordo com Duval, essa distinção é 

crucial no trabalho com a matemática, uma vez que não é possível ter acesso a um 

objeto matemático a não ser através de suas representações. A teoria deste autor trata 

dos registros (representações) dos objetos matemáticos e das transformações que se 

operam sobre esses registros. As transformações são divididas em dois grupos: os 

tratamentos e as conversões. Tratamentos são transformações dentro de um mesmo 

sistema de registro, por exemplo, quando resolvemos uma equação, transformando-a 

em outras equivalentes, sem mudar o modo de representá-las (ou seja, continuando a 

usar a linguagem dos símbolos algébricos): a transformação da equação 4(x + 3) = 

10  𝑒𝑚  4x + 12 = 10 é um tratamento. As conversões são transformações que 

envolvem uma mudança no sistema de registros. Por exemplo, dado o gráfico de uma 

função afim no plano cartesiano, escrever a lei da função, a partir desse gráfico, é uma 

conversão. Para Duval, a apreensão efetiva do objeto matemático só ocorre se o 

estudante é capaz de perceber que o objeto que resulta de um tratamento é o mesmo 

que foi transformado e também de reconhecer um determinado objeto, mesmo quando 

suas representações estão dadas em diferentes sistemas. 

 Segundo Pereira e Ponte, o raciocínio matemático pode ser classificado em 

quatro tipos1 a) indutivo b) dedutivo c) abdutivo d) transformacional. Essas formas de 

																																																								
1	Dedução:	(do	geral	para	o	particular)	encadear	premissas	para	chegar	a	uma	conclusão.	
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raciocínio estão presentes em quase todas as atividades matemáticas, na resolução de 

problemas, nas demonstrações, nas justificativas. Tais atividades devem ser 

desenvolvidas desde cedo com as crianças, para que, com o passar do tempo, elas 

sejam capazes de avaliar a validade matemática de certos argumentos e de usar 

argumentos matematicamente válidos, tendo como pano de fundo dessas 

argumentações os diversos tipos de raciocínio matemático. 

 A pesquisa relatada em Pereira e Ponte (2011) foi realizada utilizando vídeo-

gravações, num cenário em que duas crianças trabalhavam em atividades de álgebra. 

Para analisar os  procedimentos e raciocínios desenvolvidos pelas crianças, utilizou-se 

o seguinte quadro de referência: 

 
 Uma das questões algébricas propostas na atividade referia-se ao seguinte 

problema: 

Tarefa 1: Que valores pode ter k para que k + 5 seja um múltiplo de 5? 

 No geral, os estudantes tiveram dificuldade para justificar suas respostas 

(algumas vezes nem chegavam a perceber a necessidade de justificá-las). Um deles 

usou mais o raciocínio indutivo, porém conseguiu realizar tratamentos (raciocínio 

transformacional), dentro da linguagem algébrica. As conversões pareceram mais 

complicadas para este aluno, isso se manifestou na dificuldade da passagem da 

linguagem natural para a linguagem algébrica, em algumas tarefas. O outro estudante, 

conseguiu apresentar justificativas um pouco mais consistentes, utilizando 

basicamente o raciocínio dedutivo. 

																																																																																																																																																															
Indução:	(do	particular	para	o	geral)	identificação	de	características	comuns	a	diversos	casos	
Abdução:	formular	uma	generalização	a	partir	de	diversos	aspectos	de	uma	situação,	que	se	
ajustam	como	num	quebra	cabeça.	
Transformação:	tratamentos	e	conversões	(ver	Duval,	2006)	
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 Pereira e Ponte concluem que os programas de matemática e os de formação 

de professores deveriam dar mais atenção ao desenvolvimento dos vários tipos de 

raciocínio matemático entre os alunos: 
Para que isso possa acontecer, não basta que exista um novo programa de 

Matemática valorizando o raciocínio. Será necessário que os professores conheçam 

os processos de raciocínio dos seus alunos e reflitam sobre eles. Se esta análise 

revelar lacunas no desenvolvimento do raciocínio dos alunos, mesmo daqueles que 

mostram bom desempenho, será necessário colmatar essas lacunas para que esses 

sejam mais críticos e desenvolvam uma Matemática com compreensão. Tudo isto 

requer, certamente, um trabalho mais significativo no âmbito do desenvolvimento 

curricular e das práticas profissionais na sala de aula (Pereira e Ponte, 2011, p.363). 

 Em outro trabalho, Pereira e Ponte (2013) propuseram atividades sobre 

inequações a alguns alunos da escola básica. Na análise da realização dessas 

atividades, buscou-se identificar os processos de raciocínio e de atribuição de 

significados. Os alunos (que nunca haviam trabalhado com inequações algébricas) 

mostraram certo grau de dificuldade. Dentre as justificativas apresentadas para o 

processo de resolução das inequações, algumas não eram plausíveis 

matematicamente. Além disso, um dos alunos recorreu a uma autoridade indefinida 

para validar sua resposta, dizendo ter visto o fato matemático (usado para chegar à 

resposta) em algum livro. Após a análise de todo o processo de resolução das tarefas, 

os autores chegaram às seguintes conclusões: nas generalizações, os alunos utilizam 

uma abordagem indutiva; para a justificar suas conclusões ou passos intermediários, 

os alunos têm dificuldades de utilizar argumentos matematicamente válidos, 

evocando conceitos e propriedades que alguém já lhes tenha garantido serem válidos - 

no caso, um professor das séries anteriores ou da atual. Pereira e Ponte finalizam o 

artigo com o seguinte comentário: 
[...] os processos de significação surgem intrinsecamente ligados às generalizações 
ou justificativas apresentadas, na medida em que, quando há dificuldades nas 
conexões entre os conceitos e propriedades necessários à consecução da tarefa, 
parece igualmente existir uma dificuldade na generalização ou na justificação 
(Pereira e Ponte, 2013, p.29). 

É importante que os professores procurem compreender o tipo de raciocínio 

que o aluno usa para realizar determinada tarefa, pois assim poderá penetrar mais 

profundamente nas razões e nas origens dos erros e dos acertos no desenvolvimento 

desse raciocínio. Além disso, o professor deve também propor atividades em que os 

diferentes tipos de raciocínio sejam valorizados. O professor pode, através do exame 

de alguns casos particulares, pedir aos alunos que generalizem o fato em exame, 



	 46	

assim como fazer com que os alunos pensem no caminho inverso, ou seja, apresentar 

uma propriedade geral, que vale para determinado conjunto de objetos matemáticos e 

pedir que que os alunos investiguem a validade dessa propriedade em alguns casos 

particulares. Por exemplo: pedir que resolvam determinadas equações do 2º grau, as 

quais possuem coeficiente do termo do segundo grau igual a 1 e raízes inteiras (x2 – 

10x + 21 = 0, raízes 3 e 7; x2 – 12x + 32 = 0, raízes 4 e 8). Uma vez resolvidas essas 

equações, solicitar que verifiquem se há alguma relação entre essas raízes e os 

coeficientes b e c das respectivas equações. Após a verificação nesses casos 

particulares, pedir que façam uma conjectura geral e mostrem a validade desta 

conjectura. Prosseguindo nesse esquema, pode-se pedir que pensem também nos 

casos em que o termo do segundo grau tenha coeficiente diferente de 1. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A álgebra está (ou deveria estar) presente em grande parte da trajetória dos 

estudantes da Educação Básica. Desde os primeiros ciclos da escola básica é possível 

desenvolver o pensamento algébrico dos estudantes através de atividades que 

envolvam objetos concretos, que futuramente serão traduzidos para uma linguagem 

matemática (mais abstrata e mais operacional). As crianças podem ser levadas a 

pensar algebricamente através da percepção de como são formadas certas sequências 

de objetos, da identificação de padrões na formação dessas sequências e, em seguida, 

produzir generalizações a partir de exemplos particulares, dentro do estágio de 

maturidade cognitiva em que se encontram. Os benefícios de se levar as crianças a 

pensar algebricamente nos anos iniciais se refletirão em toda a formação escolar. 

Os professores têm o papel de mediadores no desenvolvimento do pensamento 

algébrico de seus alunos e, para exercer esse papel com a qualidade devida, precisam 

respeitar o tempo e a maturidade cognitiva de cada aluno, mas também precisam 

incentivá-los com a proposição de atividades interessantes e adequadas a cada estágio 

do desenvolvimento dessa forma de pensamento matemático. 

 Ao longo dos anos escolares, os conhecimentos algébricos vão se tornando 

mais abstratos (ou suas relações com as situações concretas e cotidianas vão se 

tornando menos imediatas e menos transparentes) de modo que o uso das letras para 

representar valores desconhecidos ou variáveis passa a ter um papel fundamental. 

Esta passagem da aritmética (com números fixos e dados explicitamente) para a 

álgebra (com valores variáveis, genéricos ou desconhecidos) nem sempre acontece de 
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maneira tranquila, do ponto de vista da aprendizagem. Dependerá, entre outros 

fatores, de um trabalho intensivo e permanente de produção (e do desenvolvimento) 

de uma forma específica de pensar matematicamente, ou seja, dependerá do trabalho 

realizado pelo professor visando desenvolver o pensamento algébrico dos seus alunos, 

ao longo de cada estágio da aprendizagem escolar da matemática. Os estudos 

mostram dificuldades dos alunos no trabalho significativo (isto é, semântico e 

sintático) com a linguagem algébrica, na apreensão do sentido e dos diferentes 

significados das letras na representação de valores desconhecidos ou variáveis, ou 

mesmo se atrapalhando com as manipulações algébricas. As consequências de um 

ensino que não priorize a superação dessas dificuldades se acentuam na medida em 

que os estudos algébricos avançam e os alunos se deparam com objetos matemáticos 

mais complexos. 

 Todo esse processo de desenvolvimento do pensamento algébrico na escola, 

desde o reconhecimento de padrões até o estudo das funções (passando pela resolução 

de problemas e pelas diversas atividades mencionadas neste texto, a partir dos estudos 

científicos aqui referenciados) precisa ser mediado adequadamente pelo professor de 

matemática. Ao conhecer mais profundamente como se desenvolve o pensamento 

algébrico de seus alunos, quais tipos de raciocínios são solicitados na realização das 

atividades escolares em matemática, familiarizar-se com os erros mais comuns 

cometidos pelos alunos e com formas de superar certas dificuldades específicas do 

trabalho com a álgebra escolar, acreditamos que o professor desenvolve um perfil 

profissional que o torna capaz de mudar muitas trajetórias escolares, de uma 

perspectiva de fracasso para uma de sucesso em matemática. O que apresentamos ao 

longo deste Produto Educacional são sugestões sobre as quais o professor deve pensar 

e repensar, analisar as possibilidades de adaptar à sua prática docente escolar, se tem 

como objetivo fundamental do seu trabalho a aprendizagem efetiva da álgebra e o 

desenvolvimento intelectual de seus alunos, sabendo que isso constitui um grande 

desafio para todos os educadores matemáticos. 
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