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RESUMO 

 

Neste trabalho analisamos o que as pesquisas apresentam a respeito do ensino e 

aprendizagem de Álgebra no Ensino Fundamental, a partir de nossas leituras. O estudo 

selecionou 15 artigos científicos publicados em periódicos de Educação Matemática, em 

que, a partir de recortes transversais, foram constituídas oito categorias a partir de 

temáticas que se destacaram: Reflexões sobre Práticas Pedagógicas; Sobre a Formação 

de Professores; Competências e Habilidades; Análise de Erros; Recurso aos Jogos; 

Atividade Algébrica em Séries Iniciais; Pensamento Aritmético-Algébrico; e Concepções 

Algébricas. As conclusões mostram que algumas categorias possuem relações entre si e 

que elas podem refletir sobre possíveis estruturas a serem investigadas sobre o ensino e 

aprendizagem de Álgebra. Os artigos apresentam metodologias de ensino, práticas 

pedagógicas, atividades e análises que contribuem com questionamentos, respostas e 

dúvidas a respeito do estudo, possibilitando a busca de futuras investigações. Ao final, 

foram utilizadas nuvens de palavras para cada estrutura para refletir acerca da pesquisa 

por meio de palavras-chave. 

 

Palavra-chave: Álgebra Escolar; Ensino Fundamental; Educação Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this article, we analyze what the research presents about the teaching and learning of 

Algebra in Elementary School II. The study investigated 15 scientific articles published 

in journals with quality based on the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES, in which, based on cross-sections, they were addressed through 

eight categories: Reflections on Pedagogical Practices, Teacher Training, Abilities and 

Skills, Errors Analysis, Resources and Games, Algebraic Activity in Initial Series, 

Arithmetic-Algebraic Knowledge and Algebraic Conceptions. The conclusions show that 

some categories are related to each other and they may reflect possible structures to be 

investigated about teaching and learning Algebra as a whole. The articles present teaching 

methodologies, pedagogical practices, activities and analyzes that contribute to questions, 

answers and doubts about the study, enabling the search for future investigations. Word 

clouds were used in each structure to reflect on the search using keywords. 

 

Keywords: School Algebra; Elementary School; Algebraic Knowledge; Teaching and 

Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da aritmética generalizada, dos padrões e equações, de incógnitas e variáveis, 

de função e modelação de situações problema são partes da vida de um estudante desde o Ensino 

Fundamental II até o fim do Ensino Médio. A Álgebra, para os alunos, é um grande obstáculo 

de aprendizagem, com uma linguagem única que requer esforço e aplicação para desenvolver 

habilidade e entendimento. Para os professores, a Álgebra se mostra um desafio árduo no 

ensino.  

É com essa premissa que a pesquisa busca analisar alguns artigos científicos publicados 

em periódicos, com o objetivo de provocar questionamentos, reflexões e entendimento a 

respeito do ensino da Álgebra na Educação Básica, com foco na passagem do 7º ano do Ensino 

Fundamental II para o 8º ano, sendo este último o cerne do começo da Álgebra. 

O início de minha formação acadêmica parte do ano de 2014, quando ingressei a 

Universidade Federal Fluminense, no curso de Licenciatura em Matemática. Rapidamente, num 

intervalo de um ano, começo a estagiar num colégio-curso preparatório particular, no primeiro 

bimestre de 2015. A partir disso, minha vida começou a se dividir entre casa, faculdade e 

trabalho. 

Nesta escola, tive a oportunidade de estagiar em diversas regiões diferentes da cidade 

do Rio de Janeiro, tanto da Zona Norte quanto da Zona Oeste e Centro, além de trabalhar em 

São Gonçalo, município adjacente à Niterói. 

O estágio, com duração de 2 anos, foi de grande experiência para minha formação 

profissional, pois eu estava sempre auxiliando e ajudando turmas de todos os segmentos (desde 

de o Ensino Fundamental II até o Ensino Médio), além dos alunos que objetivavam os 

concursos, seja de pré-vestibular ou concurso militar.  

E foi no término do estágio que fui contratado como instrutor de ensino, em 2017, e 

passei a assumir turmas nas unidades da escola, dentro da grade horária, como professor de 

resolução de exercícios. E neste ano que foram dados os primeiros passos de responsabilidade 

ao guiar uma turma, e ainda que fosse através pequenas ações, começaram a fazer parte de toda 

a estrutura de ensino e educação daqueles discentes. 
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Em 2018 que surgiu a motivação para a pesquisa de álgebra no 8º ano. Já com mais 

experiência, suportei o colégio-curso lecionando algumas vezes em turmas de Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. Uma das turmas era de 8º ano, e meu segmento era 

“Matemática I”, o que condizia com a “matemática algébrica”.  

Ainda no começo do ano, como eles tiveram revisões sobre conjuntos numéricos e 

operações elementares, pude me utilizar bastante da conexão da aritmética com a álgebra para 

trabalhar determinadas propriedades operacionais de termos, como comutatividade, 

transitividade, elemento neutro, entre outros. Sempre tentava ao máximo utilizar a álgebra como 

aritmética generalizada para trazer sentido às letras e operações. Por outro lado, com o tempo, 

surgiram monômios, polinômios, produtos notáveis, soma de expressões algébricas 

fracionárias, entre outros, e cada vez mais me distanciava da única realidade que os alunos 

tiveram na vida deles que eram os números e a aritmética. Percebi não só neles a dificuldade de 

compreender as noções algébricas, mas também o quão mecânico e padronizado era resolver as 

atividades. Já não existia mais intuição ou entendimento do que era transmitido, apenas 

exercícios de repetição e uso de fórmulas. 

Assim, me questionei de algo que sempre ouvi dos professores e derivados do ramo, e 

que estava vivendo naquele momento: por que a Álgebra é um conhecimento tão diferenciado 

e que causa mudanças drásticas no ensino e aprendizagem do aluno? Não poderia ser construída 

ou reformulada na grade escolar de forma a torná-la mais orgânica e significativa? 

A partir dessas reflexões, no meu último período da faculdade decidi tornar minha 

monografia o começo das novas perguntas e respostas para os problemas encontrados na 

Álgebra. A princípio, com meu orientador, a escolha de um estado da arte de teses de mestrado 

e dissertações de doutorado a respeito da Álgebra no 8º ano seria a solução que eu buscava, até 

que nas pesquisas iniciais encontramos a Tese de Doutorado de Maria Elizabeth de Oliveira 

Borges, finalizada em 2018, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cujo título era 

“Um mapeamento de pesquisas a respeito do estudo de Álgebra nos anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (2008-2017) ”. 

A pesquisa apresenta um estado da arte de pesquisas acadêmicas a respeito de ensino e 

aprendizagem de Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Com uma 

abordagem qualitativa e de cunho bibliográfico, a autora analisou 42 pesquisas, entre elas três 

teses de doutorado e 39 dissertações de mestrado. 
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A partir da leitura e registro da tese de Maria Elizabeth, baseei minha pesquisa para uma 

análise de artigos científicos publicados em periódicos a respeito do começo do ensino e 

aprendizagem da Álgebra no Ensino Fundamental II, como já foi citado por mim nesta 

Introdução. 

 

1.1. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

O objetivo do estudo presente é compreender perspectivas da pesquisa sobre a Álgebra 

no campo da Educação Matemática a partir de leituras de artigos publicados com foco Ensino 

Fundamental II. É importante ressaltar que o estudo não se apoia na construção do estado da 

arte e nem numa análise meta-sintática ou sintática. O que se tem é a minha leitura, motivada 

pelos meus anseios. Outras leituras e interpretações podem ser feitas a partir do mesmo conjunto 

de textos. 

A partir do objetivo, a escolha dos periódicos foi baseada na avaliação da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, na área de “Educação” e “Ensino 

de Matemática”. Os periódicos selecionados possuem boa qualificação da CAPES (A e B) e 

dentre eles foram escolhidos: Educação Matemática Pesquisa - EMP, Boletim de Educação 

Matemática - BOLEMA, Educação Matemática em Revista – EMR, Zetetiké. 

A busca pelos artigos foi dada por meio de palavras-chave que remetem aos objetivos 

escolhidos para a pesquisa, enfatizando a seleção daqueles que foram publicados na última 

década1, com objetivo de apresentar fatos que condizem com os tempos atuais.  

Os critérios de seleção dos artigos encontrados nos periódicos estudados foram 

escolhidos com base nas estruturas, julgadas essenciais, para o ensino e aprendizagem de 

Álgebra: Álgebra, Aritmética, Formação de Professores, Ensino de Álgebra, Conhecimento do 

Aluno e Práticas Pedagógicas. Esta seleção apresentou um foco no período de estudo da “pré-

álgebra” e da introdução da Álgebra no Ensino Fundamental II. Além disso, artigos de língua 

estrangeira cujo tema desenvolvido contribuiria para o objetivo da pesquisa também foram 

selecionados. Tendo o foco no início da aprendizagem de Álgebra, foram desconsiderados 

 
1 À exceção estão os artigos de Pinto e Fiorentini (1997), Teles (2004) e Araujo (2008), que se mantiveram na 

seleção devido ao conteúdo apresentado ser considerado de extrema relevância, além de sua abordagem ser 

condizente com a atualidade. 
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artigos ou trechos que relatam estritamente sobre o 9º ano do Ensino Fundamental II e o Ensino 

Médio. Além de artigos ou trechos de língua estrangeira que remetem a uma região específica, 

devido ao distanciamento cultural, político e educacional do Brasil.  

Na tabela a seguir, encontram-se os artigos utilizados nesta pesquisa. 

TABELA 1 

TÍTULO AUTOR ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

REVISTA 

Cenas de uma aula de álgebra: 

produzindo e negociando 

significados para a “coisa” 

Renata Anastácia 

Pinto; Dario 

Fiorentini 

1997 

Zetetiké 

A aritmética e a álgebra na 

matemática escolar 

Rosinalda Aurona 

de Melo Teles 

2004 
EMR – SBEM 

Ensino de álgebra e formação 

de professores 

Elizabeth Adorno 

de Araujo 

2008 
EMP – PUC 

Naturaleza del razionamento 

algebraico elemental 

Juan D. Godino; 

Walter F. Castro; 

Lilia P. Aké; 

Miguel R. 

Wilhelmi 

2012 

Bolema 

The relationship between 

different kinds of student's 

erros and the knowledge 

required to solve mathematics 

word problem 

 

 

Majid Haghverdi; 

Ahmad Shahvarani 

Semnani; 

Mohammad Seifi 

2012 

Bolema 

Uso de jogos a partir de análise 

de erros de alunos de 8º ano do 

ensino fundamental 

Simone Braga 

Castanho; Helena 

Noronha Cury 

2012 

EMR – SBEM 

Discussões sobre o ensino de 

álgebra nos anos iniciais do 

ensino fundamental 

Ana Virginia de 

Almeida Luna; 

Cremilzza Carla 

Carneiro Ferreira 

Souza 

2013 

EMP – PUC 

Competência cognitva e 

resolução de problemas com 

equações algébricas do 1º grau 

Yasmini Lais 

Spindler Sperafico 

2015 

Bolema 

Pensamiento aritmético-

algebraico a través de um 

espacio de trabajo matemático 

em um ambiente de papel, lápiz 

y tecnologia em la escuela 

secundária 

José Carlos Cortés; 

Fernando Hitt; 

Mireille Saboya 

2016 

Bolema 
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Reflexión de futuros 

professores de matemáticas 

sobre problemas profesionales 

relacionados com la ensiñanza 

del algebra escolar 

Maria Teresa 

Castellanos; Pablo 

Flores; Antonio 

Moreno 

2017 

Bolema 

Concepções de professores de 

matemática do ensino básico 

sobre álgebra escolar 

Alex Bruno 

Carvalho dos 

Santos; José 

Carlos de Souza 

Pereira; José 

Messildo Viana 

Nunes 

2017 

EMP–PUC 

Conhecimento matemático 

para ensinar álgebra nos anos 

iniciais do ensino fundamental 

Miriam Criez 

Nobrega Ferreira; 

Miguel Ribeiro; 

Alessandro 

Jacques Ribeiro 

2017 

Zetetiké 

Práticas de Discussão em Sala 

de Aula de Matemática: os 

casos de dois professores 

Cátia 

Rodrigues; Luís 

Menezes; João 

Pedro da Ponte 

2018 

Bolema 

Prática de discussão coletiva de 

uma professora em Álgebra 

Cátia 

Rodrigues; João 

Pedro da Ponte; 

Luís Menezes 

2018 

Zetetiké 

Níveis de desenvolvimento do 

pensamento algébrico de 

estudantes dos anos finais do 

ensino fundamental: o caso dos 

problemas de partilha 

Jadilson 

Ramos de 

Almeida; Marcelo 

Câmara dos Santos  

2019 

EMP – PUC 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação aos artigos selecionados, apresentaremos a seguir uma pequena síntese de 

cada um deles. 

No texto “Práticas de Discussão em Sala de Aula de Matemática: os casos de dois 

professores”, Rodrigues, Ponte e Menezes (2018) apresentam uma pesquisa empírica em que 

analisam as práticas de dois professores de matemática e suas discussões em sala de aula com 

os alunos de 8º ano a respeito de tópicos de Álgebra. O estudo de casos tem como objetivo 

identificar as características das práticas de discussão e compreendê-las. Os autores se apoiam 
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nas referências teóricas de Stein et al. (2008), Sherin (2002), Ponte, Mata-Pereira e Quaresma 

(2013), Ball, Thames e Phelps (2008) para descrever os tipos de prática de discussão2. 

Castellanos, Flores e Moreno (2017), em seu artigo “Reflexión de futuros professores 

de matemáticas sobre problemas profesionales relacionados con la enseñaza del álgebra 

escolar”, apresentam uma pesquisa qualitativa e interpretativa que discute as dificuldades no 

ensino de álgebra por parte dos professores e dos recém-formados em matemática. A partir de 

uma metodologia denominada ALaCT, os professores que participam da pesquisa passam por 

um processo reflexivo sobre o conhecimento do ensino de matemática voltado para álgebra no 

8º ano. Assim, com base em Korthagen et al. (2001), Sezen-Barrie et al. (2014), Kieran, Krainer, 

Shaughnessy (2013), entre outros, os autores têm como objetivo relatar a metodologia ALaCT 

e buscar entender os problemas no ensino de álgebra. 

A autora Araujo (2008), em seu artigo “Ensino de Álgebra e formação de Professores”, 

relata, numa perspectiva ampla, a história, educação, formação e o ensino da Álgebra. O artigo, 

através de uma análise histórica e documental, busca compreender o cenário atual do ensino de 

Álgebra, o desenvolvimento do pensamento algébrico e apresenta reflexões que contribuam 

com a formação inicial e continuada do professor de matemática. A autora do artigo se apoia 

em referenciais teóricos de Falcão (1996), Lins e Gimenez (1997), Carvalho (2007), Castro 

(2008) e Araujo (1999). 

Já “Práticas de Discussão coletiva de uma professora em Álgebra”, assinado por 

Rodrigues, Menezes e Ponte (2018), é uma pesquisa em que os autores trabalham com análise 

de uma professora do 7º ano do Ensino Fundamental a respeito das práticas de discussão em 

sala de aula sobre o ensino de Álgebra. A pesquisa de campo tem uma abordagem qualitativa e 

seu objetivo é observar e identificar as práticas de ensino aplicadas pela professora, dialogando 

com as teorias de Stein et al. (2008), Sherin (2002), Cengiz et al. (2011) e Ponte (2012) como 

referenciais teóricos. 

Pinto e Fiorentini (1997), no artigo “Cenas de uma aula de Álgebra: Produzindo e 

Negociando Significados para ‘a coisa’”, fazem uma pesquisa de campo com abordagem 

qualitativa em que analisam o dia a dia de uma professora de matemática do 8º ano de uma 

escola pública. O objetivo é analisar sob um ponto de vista epistemológico, semiótico e 

 
2 As indicações completas das referências bibliográficas utilizadas pelos autores dos artigos selecionados para a 

esta pesquisa serão apresentadas em nota de rodapé a partir do próximo capítulo, considerando a ordem que cada 

um dos textos for citado. 
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pedagógico os significados produzidos pela professora em suas aulas e quais impactos a 

construção desses significados podem causar nos alunos. Para isso, os autores se apoiam 

teoricamente em Vygotsty (1995), Bakhtin (1995), Bachelard (1972) e Brousseau (1983). 

O artigo de Sperafico, Dorneles e Golbert (2012), intitulado “Competência cognitiva e 

Resolução de Problemas com Equações Algébricas do 1º Grau”, é um estudo de casos com 

abordagem qualitativa cujo objetivo é investigar a capacidade cognitiva e o desempenho na 

resolução de problemas matemáticos no campo das equações algébricas de 38 alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental de uma escola pública de Porto Alegre. Para isso, os autores se apoiam 

em Whimbey (1994), Dante (2007), Tardif (2003), Nokes, Chun e Chi (2010). 

Outro artigo selecionado foi “The Relationship between Different Kinds of Students’ 

Errors and the Knowledge Required to Solve Mathematics Word Problems”, de Haghverdi, 

Semnani e Sefi (2012), em que os autores analisam os diferentes tipos de erros e os 

conhecimentos necessários para a resolução correta das questões. Com uma metodologia semi-

experimental de abordagem qualitativa, a análise se baseia em 89 alunos do 8º ano a partir de 

um teste com 6 questões. Para isso, os autores se apoiam em Newman (1977), Kingfond e 

Holtan (1976), Clements (1982), Schoenfeld (1985) e Mayer (1992). 

Almeida e Santos (2019), em “Níveis de desenvolvimento do pensamento Algébrico de 

estudantes dos anos finais do ensino fundamental: o caso dos problemas de partilha”, tem como 

objetivo identificar qual o nível de desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos dos 

anos finais do ensino fundamental. A pesquisa traz um estudo de casos com 343 alunos, do 6º 

ano ao 9º ano de duas escolas de Recife, com abordagem qualitativa, onde foi aplicado um teste 

com 6 questões com o tema “problemas de partilha”. Os autores, para tratarem do assunto, 

recorrem aos estudos de Almeida (2016), Almeida e Câmara (2017) e Oliveira e Câmara (2011). 

O “Uso de Jogos a Partir de Análise de Erros de Alunos de 8º Ano do Ensino 

Fundamental”, desenvolvido por Castanho e Cury (2012), é um artigo em que os autores 

apresentam uma investigação realizada com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental a respeito 

dos erros cometidos pelos estudantes com questões de matemática. Seu objetivo é auxiliar os 

alunos no desenvolvimento do pensamento algébrico utilizando jogos como ferramenta tanto 

de ensino e de aplicação de atividades para ajudar com as dificuldades encontradas no campo 

das letras. Com uma metodologia de estudo de casos e uma abordagem qualitativa, as autoras 

se apoiam em Torre (2007), Flemming e Nello 92003) e Lara (2003). 
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Os autores Cortés, Hitt e Saboya (2016) em seu artigo “Pensamiento Aritmético-

Algebraico a través de um Espacio de Trabajo Matemático em um Ambiente de Papel, Lápiz y 

Tecnologia em la Escuela Secundária” apresentam uma pesquisa empírica, analisando um 

experimento com alunos de 12-13 e 14-15 anos de idade, cuja tarefa é realizar atividades de 

raciocínio aritmético-algébrico. O objetivo dessa proposta é construir um pensamento que 

articula entre o pensamento aritmético e o pensamento algébrico. Para isso, os autores se 

baseiam nos ideais de Verschaffel y De corte (1996) para tratar sobre o pensamento aritmético 

e Kaput (2000, 2008) para o algébrico, entre outros. 

O artigo “Discussões sobre o ensino de álgebra nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental”, de Luna e Souza (2013), é um estudo onde os autores fazem uma análise 

documental com o objetivo de relatar como e de que forma o ensino da álgebra pode ser 

realizado nos anos iniciais. Com um estudo bibliográfico e uma abordagem qualitativa, os 

autores estudam documentos curriculares oficiais e anais de ventos científicos a respeito do 

ensino de álgebra. Ao final, com base nos documentos, expõe-se possíveis atividades algébricas 

para os anos iniciais. Para a pesquisa, eles se baseiam em Lins e Gimenez (1997), e de Kieran 

(2004) para defender o uso da álgebra nos anos iniciais, além de Berstein (2003) para falar sobre 

o processo de reprodução da álgebra em sala de aula e a recontextualização dos documentos 

extraídos pelo professor. 

O artigo de Goldino et al. (2012), denominado “Natureza del Razionamento Algebraico 

Elemental” é um texto de pesquisa qualitativa em que os autores analisam as concepções do 

pensamento algébrico baseadas em seus objetos e processo matemáticos. Com um enfoque 

ontosemiótico, os autores se apoiam em Kiran (2007), Radford (2003), Carraher e Schliemann 

(2007). 

Já o artigo “Concepções de professores de matemática do ensino básico sobre a álgebra 

escolar”, de Santos, Pereira e Nunes (2017), é uma pesquisa empírica com professores do ensino 

básico a respeito dos modelos epistemológicos da álgebra. Com uma abordagem qualitativa, os 

autores apresentam modelos praxeológicos e epistemológicos da álgebra escolar, definindo 

modelos dominantes e modelos implícitos. Seu objetivo é identificar o modelo dominante 

presente nos professores que participaram da pesquisa. Os autores se apoiam nos ideais de 

Chevallard, Bosch e Gascón (2001) e Bolea Catalán (2003). 

Teles (2004), em “A aritmética e a Álgebra na Matemática Escolar”, discute de maneira 

geral a relação e dificuldade entre a aritmética e a álgebra, apresentando os principais pontos 
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que tornam a passagem da aritmética para a álgebra consolidada. Com o objetivo de fornecer 

reflexão a respeito do assunto, o autor baseia-se em diversas referências, como por exemplo 

Lins e Gimenez (1997), Garcia (1997), Sousa e Diniz (1996), Usiskin (1995) e Booth (1984). 

Por último, o artigo de Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017), “Conhecimento matemático 

para ensinar Álgebra nos Anos Inicias do Ensino Fundamental”, discute a relação e dificuldade 

entre a aritmética e a álgebra, incluindo as dificuldades encontradas pelos alunos. Com o 

objetivo de fornecer reflexão a respeito do assunto, os autores se apoiam em diversas 

referências, como por exemplo, Lins e Gimenez (1997), Garcia (1997), Sousa e Diniz (1996), 

Usiskin (1995) e Booth (1984). 

Assim, com a leitura dos artigos, a estrutura da análise foi feita a partir de um recorte 

transversal dos textos. Os cortes transversais abrangem tanto o cerne da pesquisa dos artigos, 

quanto partes individuais que corroboram com a análise. Assim, a partir dos elementos 

encontrado entre os textos dos artigos, criou-se oito categorias que discorrem sobre o que as 

pesquisas têm abordado a respeito do ensino e aprendizagem de Álgebra no Ensino 

Fundamental II. As categorias são: Reflexões sobre Práticas Pedagógicas; Sobre a Formação 

de Professores; Competências e Habilidades; Análise de Erros; Recursos aos Jogos; Atividade 

Algébrica em Séries Iniciais; Pensamento Aritmético-Algébrico; Concepções Algébricas. 
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2. ANÁLISE DOS ARTIGOS 

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

A categoria “Reflexões sobre práticas pedagógicas” tem como foco apresentar as 

diferentes propostas mobilizadas pelos autores dos artigos selecionados, baseadas nas 

referências utilizadas por eles, no que diz respeito ao conjunto de ações e etapas que são 

consideradas importantes para o desenvolvimento de tarefas vivenciadas por professores. Essas 

reflexões são apresentadas pelos autores a partir de análises de experiências em sala de aula. 

Assim dizem Rodrigues, Ponte e Menezes (2018): “A criação de um ambiente de 

aprendizagem onde os alunos sejam desafiados a trabalhar com tarefas matematicamente 

significativas e a apresentar e justificar as suas estratégias (...) tem forte impacto na sua 

aprendizagem” (RODRIGUES, PONTE E MENEZES, 2018. p. 399).  

Portanto, é com esta ideia que os artigos de Rodrigues, Ponte e Menezes (2018) e 

Rodrigues, Menezes e Ponte (2018) trabalham ao relatar um estudo de casos com professores 

que participaram de um projeto chamado de “Práticas de Discussão Matemática no Ensino da 

Álgebra” (PPDMEA). O estudo de abordagem qualitativa busca interpretar as ações dos 

professores e seus procedimentos em sala de aula ao discutirem um assunto da álgebra. No caso 

do primeiro artigo, foram observados dois professores do 8º ano, enquanto no segundo, uma 

professora do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Os autores Rodrigues, Menezes e Ponte (2018) se apoiam em Ponte, Mata-Pereira, 

Quaresma (2013)3, Sherin (2002)4 e Stein et al. (2008)5, dizendo que “as discussões são 

momentos de trabalho de aula com grandes potencialidades para a aprendizagem dos alunos” 

(p. 399). A partir desse ponto, o texto trabalha com diversas visões desses autores. A começar 

por Sherin (2002), que propõe uma discussão em sala em três momentos, denominados como: 

apresentação de ideias; comparação, avaliação; filtragem. Segundo a descrição dos autores, na 

apresentação de ideias “os alunos são convidados a apresentar e justificar as suas estratégias” 

 
3 PONTE, J. P.; MATA-PEREIRA, J.; QUARESMA, M. Ações do professor na condução de discussões 

matemáticas. Quadrante, Lisboa, v. 22, n. 2, p. 55-81, 2013. 
4 SHERIN, M. G. A balancing act: developing a discourse community in a mathematics classroom. Journal of 

Mathematics Teacher Education, Dordrecht, n. 5, p. 205-233, 2002. 
5 STEIN, M. K. et al. Orchestrating productive mathematical discussions: five practices for helping teachers move 

beyond show and tell. Mathematical Thinking and Learning, Abingdon, n. 10, p. 313 -340, 2008. 
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(p. 400); na comparação e avaliação “são chamados a analisar e relacionar os raciocínios 

presentes nas diversas estratégias, comparando resoluções próximas e distantes” (p. 400); e na 

filtragem “são desafiados a pensar sobre um raciocínio particular que foi partilhado ou 

introduzido pelo professor” (RODRIGUES MENEZES E PONTE, 2018. p. 400). 

A respeito da organização que o professor deve tomar para a discussão em sala, os 

autores se apoiam em Stein et al. (2008), que apresenta um modelo de cinco práticas chamadas 

de: antecipar; monitorar; selecionar; sequenciar; e estabelecer conexões. De acordo com os 

autores do artigo, a prática antecipar parte do planejamento da aula, em que o professor pensa 

em possíveis situações em sala de aula e tenta prevê-las; a prática monitorar diz que “o professor 

acompanha o trabalho dos alunos, prestando atenção às suas estratégias de resolução” 

(RODRIGUES MENEZES E PONTE, 2018. p. 400); selecionar é escolher “as estratégias que 

tem potencial para serem apresentadas e comentadas em coletivo” (RODRIGUES MENEZES 

E PONTE, 2018. p. 400); em sequenciar, “o professor organiza as intervenções dos alunos face 

às estratégias de resolução escolhidas” (RODRIGUES MENEZES E PONTE, 2018. p. 400); e 

por último, estabelecer conexões “dá início à apresentação e justificação das estratégias 

selecionadas e sequenciadas” (RODRIGUES MENEZES E PONTE, 2018. p. 400). 

Portanto, o estudo apresentado por Rodrigues, Ponte e Menezes (2018) sugere uma 

discussão em sala de aula dividida em três etapas em que as decisões dos professores são 

baseadas no constante monitoramento dos alunos, da seleção das melhores estratégias na fase 

de apresentação das ideias; da organização das ideias dos alunos a partir do grupo seleto de 

estratégias (sequência) na fase de comparação e avaliação; e, por último, estabelecer a conexão 

como um todo na fase da filtragem. Além disso, observam-se os mesmos referencias teóricos, 

explícitos acima, no artigo do Rodrigues, Menezes e Ponte (2018). 

É entre essas fases da discussão e comunicação durante as aulas que o professor procura 

produzir significados para os conteúdos por ele abordado. Uma definição sobre significado é 

trazida no artigo de Pinto e Fiorentini (1997), ao citarem Vygotsky que diz: “O sentido de uma 

palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência. 

(...) O significado é apenas uma das zonas de sentido, a mais estável e precisa” (1995, p. 125, 

apud PINTO E FIORENTINI, p. 51)6,. Portanto, é por meio de diversas etapas que o professor 

tem como objetivo elucidar o verdadeiro sentido perante as estratégias elaboradas pelos alunos. 

 
6 VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martini Fontes, 1995. 



22 

 

 

Porém, como a própria definição de Vygotsky (1995) aponta, as estratégias 

desenvolvidas pelos alunos podem ter um sentido que não expressa exatamente o significado a 

ser atingido. É com este foco que Pinto e Fiorentini (1997) buscam, por meio de um estudo de 

caso com abordagem qualitativa, analisar a produção de sentido e significado, tanto dos alunos 

quanto da professora que participou da pesquisa, durante a aula. 

A começar pelas estratégias com possíveis sentidos distantes do real significado, os 

autores defendem um estudo do erro, em que o objetivo é “identificar certas dificuldades que 

os alunos sentem em decorrência da não aprendizagem de certos conteúdos e/ou da utilização 

de métodos de ensino ineficazes” (PINTO E FIORENTINI, 1997. p. 47). 

 Assim, o professor tem como desafio passar pelos “obstáculos de origem didática”, 

segundo o artigo. Nele, os autores, apoiados em Brousseau (1983)7, definem que “os obstáculos 

de origem didática estão diretamente envolvidos com as escolhas metodológicas feitas pelos 

professores, em função do modelo de ensino adotado/construído” (PINTO E FIORENTINI, 

1997. p. 63). Com isso, de acordo com os autores “dependendo de sua ação em aula, o professor 

poderá estar reforçando obstáculos já adquiridos anteriormente ou contribuindo para formação 

de novos” (PINTO E FIORENTINI, 1997. p. 69), ao invés de superá-los. 

Tais ações são cruciais para determinar o resultado da discussão em sala de aula. No 

artigo de Rodrigues, Menezes e Ponte (2018), os autores afirmam ser fundamental que “o 

professor consiga decidir quando deve continuar a discussão de uma ideia ou parar para pedir 

clarificações e usar ideias dos alunos para fazer observações matemáticas” (RODRIGUES, 

MENEZES E PINTO, 2018. p. 417). Devido a esse pensamento que Rodrigues, Ponte e 

Menezes (2018) citam Ponte et al. (2013), que sugere quais ações o professor deve se apoiar 

em sala para promover a discussão: ação de convidar; ação de apoiar; ação de informar; e ação 

de desafiar. Na primeira, o “professor pretende dinamizar a discussão” (RODRIGUES, 

MENEZES E PINTO, 2018. p. 489); a ação de apoiar “ajuda o aluno a progredir com as suas 

explicações, justificações e a relacionar ideias” (RODRIGUES, MENEZES E PINTO, 2018. p. 

489); a ação de informar “introduz ideias na discussão ou valida respostas dos alunos” 

(RODRIGUES, MENEZES E PINTO, 2018. p. 489); e, por último, a ação de desafiar 

“incentiva o aluno a justificar e relacionar raciocínios, a argumentar sobre os dos colegas e a 

introduzir e negociar representações” (RODRIGUES, MENEZES E PINTO, 2018. p. 489). 

 
7 BROUSSEAU, G. Les Obstacles Epistemologiques et les problemes em Mathématiques. In: Recherches em 

DIdactique de Mathématiques. Bourdeuax, 4 (2): p. 165-198, 1983. 
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Voltando para Rodrigues, Menezes e Ponte (2018), os autores também citam Cengiz, 

Kline e Grant (2011)8, que sugerem três tipos de ações: elicitar, que tem como objetivo convidar 

os alunos a partilhar as estratégias; apoiar, que permite auxiliar o aluno a retomar o objetivo da 

discussão e/ou sugerir a interpretação de um raciocínio e reforçar um pensamento do aluno; e 

ampliar, que ajuda os alunos a avaliarem um argumento ou observação através da inserção de 

um raciocínio. 

Analisando as experiências relatadas pelos artigos estudados e as práticas pedagógicas, 

o artigo de Pinto e Fiorentini (1997) traz o caso da professora nomeada pelos autores de Marina. 

O objetivo do artigo, já explicado, está centrado na pergunta feita pela professora, que é “o 

quadrado da ‘coisa’ mais um é igual a 10”, e o desenvolver da resposta com os alunos.  

No artigo, um primeiro obstáculo aparece quando os alunos não entendem/lembram o 

que é um “valor desconhecido”. A professora, segundo o texto, “busca a lembrança do □, que 

no contexto de ensino em séries iniciais, representa a incógnita ou termo desconhecido” 

(PINTO E FIORENTINI, 1997. p. 59). Porém, ao escolher esta explicação para os alunos, ela 

reforçou o obstáculo criado pela pergunta. No artigo, os autores relatam que “Marina atribui 

um significado para a palavra quadrado diferente do significado que aparecerá no contexto do 

problema” (PINTO E FIORENTINI, 1997. p. 60). Neste caso, o termo “quadrado” tem dois 

sentidos: um simbólico (expresso pelo □), e outro expresso pela pergunta “o quadrado da coisa” 

(que possui o sentido da operação potência). Estas diferentes associações culminaram numa 

dúvida maior da turma e na incapacidade de resolver entre os alunos. 

Nos artigos de Rodrigues, Ponte e Menezes (2018) e Rodrigues, Menezes e Ponte 

(2018), os casos dos professores do PPDMEA são desenvolvidos exatamente como os 

referenciais teóricos citados pelos artigos. Tanto o professor Jorge e o professor Afonso quanto 

a professora Ana tiveram conclusões parecidas.  

No artigo de Rodrigues, Menezes e Ponte (2018), os autores alegam que “através da 

ação de desafiar, concretizadas na análise de um raciocínio, o professor consegue que os alunos 

apresentem outras razões que melhorem a resolução exposta” (RODRIGUES, MENEZES E 

PONTE, 2018. p. 407). Além disso, “o professor continua a reforçar a importância da estratégia 

partilhada, valorizando as conclusões estabelecidas” (RODRIGUES, MENEZES E PONTE, 

2018. p. 407) através das ações de apoiar, e “perante a dificuldade dos alunos em apresentar a 

 
8 CENGIZ, N.; KLINE, K.; GRANT, T. J. Extending students’ mathematical thinking during wholegroup 

discussions. Journal of Mathematics Teacher Education, Dordrecht, n. 14, p. 355-374, 2011. 
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justificação, recorre às ações de apoiar para focar mais a sua atenção, levando-os a pensar” 

(RODRIGUES, MENEZES E PONTE, 2018. p. 407). 

Já no artigo de Rodrigues, Ponte e Menezes (2018), a professora Ana relata, segundo os 

autores, que para a fase de antecipação, “as tarefas devem ser de natureza aberta, na medida em 

que isso pode comprometer o trabalho dos alunos” (RODRIGUES, PONTE E MENEZES, 

2018. p. 492). Ela defende esta ideia, pois “se os alunos não conseguirem avançar na resolução 

da tarefa podem não existir estratégias de resolução a discutir”. (RODRIGUES, PONTE E 

MENEZES, 2018. p. 492). 

Portanto, Rodrigues, Menezes e Ponte (2018) concluem que “é importante estudar as 

práticas de discussão matemática com o objetivo de as compreender melhor e proporcionar 

momentos produtivos de aprendizagem aos alunos” (RODRIGUES, MENEZES E PONTE, 

2018. p. 417). Quanto aos obstáculos didáticos, Pinto e Fiorentini (1997), em seu artigo, relatam 

que “o professor reflexivo e/ou investigador, em condições favoráveis de trabalho, poderá 

desencadear pedagogicamente processos de tratamento ou ruptura de obstáculos” (PINTO E 

FIORENTINI, 1997. p. 69). 

 

2.2 SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Na categoria “Sobre a formação de professores”, encontram-se estudos que analisam 

uma diversidade de aspectos relacionados com a formação profissional em diálogo com a 

literatura a partir da tríade de conceitos – conhecimento, reflexão e ação. 

No artigo de Castellanos, Flores e Moreno (2017), os autores abordam a formação do 

professor baseada na prática da reflexão para desenvolver os conhecimentos necessários e 

trabalhar com o processo de formação continuada do professor. Já o artigo de Araujo (2008) 

aborda problematizações da formação do professor numa visão histórica e documental, também 

apresentando medidas que possam contribuir com o desenvolvimento da prática letiva no 

campo algébrico. 

Sobre a formação inicial do professor, Castellanos, Flores e Moreno (2017) relatam que 

este momento representa “uma etapa muito particular: a passagem através da referida 



25 

 

 

experiência implica, para os futuros professores de matemática, transitar de seu papel de aluno 

para professor9” (CASTELLANOS, FLORES E MORENO, 2017. p. 409). 

Essa transição é abordada no artigo de Araujo (2008) como um processo onde a atual 

formação de professores apresenta deficiência, tanto na teoria do ensino superior quanto na 

prática de sala de aula. A autora recorre ao parecer do CNE/CES n° 1302/2001, que define as 

diretrizes para o Curso de Matemática Licenciatura. O texto recomenda que “o conteúdo de 

Fundamentos de Álgebra seja comum a todas as licenciaturas”. Além disso, o CNE/CES n° 

1302/2001 complementa que no curso deve-se incluir também: 

 

a) conteúdos matemáticos presentes na educação básica nas áreas de Álgebra, 

Geometria e Análise; b) conteúdos de áreas afins à Matemática, que são fontes 

originadoras de problemas e campos de aplicação de suas teorias; c) conteúdos 

de Ciência da Educação, da História e Filosofia das Ciências Matemáticas 

(BRASIL, 2001. p. 6). 

A autora do artigo, a respeito dos conteúdos apresentados no texto, critica que “não há 

orientações ao processo de ensino e aprendizagem da álgebra para os segmentos da educação 

básica” (ARAUJO, 2008. p. 343). Além disso, a autora relata que o normal é trabalhar com o 

ensino da álgebra nos estágios supervisionados. 

Com isso, um dos problemas da formação inicial dos professores, segundo Castellanos, 

Flores e Moreno (2017) em seu artigo, baseado em Kieran, Krainer e Shaughnessy (2013)10, 

“tem sido estabelecer uma conexão entre teoria e prática” (p. 409). Os autores também se 

apoiam em Ball, Hill e Bass (2005)11, afirmando que “a prática docente na formação inicial de 

professores de matemática favorece a ligação de diversos tipos de conhecimentos de maneira 

explícita” (FLORES E MORENO, 2017. p. 409). 

A respeito desses conhecimentos de práticas pedagógicas que um professor em sua 

formação deveria ter, Rodrigues, Ponte e Menezes (2018), em seu artigo, mobilizam os ideais 

de Ball, Thames e Phelps (2008)12 que introduzem os seguintes domínios de conhecimento: 

conhecimento do conteúdo; conhecimento especializado do conteúdo; conhecimento do 

conteúdo e dos alunos; conhecimento do conteúdo e do ensino. No artigo, os autores citam que 

 
9 Tradução livre. 
10 KIERAN, C.; KRAINER, K.; SHAUGHNESSY, J. M. Linking research to practice: teachers as a key 

stakeholders in mathematics education research. In: CLEMENTS, M. et al. (Ed.). Third International Handbook 

of Mathematics Education. New York: Ed Springer, 2013. p.361-392 
11 BALL, D. L.; HILL, H. C.; BASS, H. Knowing mathematics for teaching. Who knows mathematics well enough 

for teach third grade, and how can we decide?. America Educator, Washington, v. 29, n. 3, p. 14-17, 2005. 
12 BALL, D. L.; THAMES, M. H.; PHELPS, G. Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal 

of Teacher Education, Washington, v. 59, n. 5, p. 389-407, nov./dez. 2008. 
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o conhecimento do conteúdo “diz respeito ao conhecimento que os professores necessitam para 

conhecer conceitos e notações” (RODRIGUES, PONTE E MENEZES, 2018B. p. 401); a 

respeito do conhecimento especializado do conteúdo, “é o conhecimento necessário para 

compreender os erros dos alunos” (RODRIGUES, PONTE E MENEZES, 2018B. p. 401); o 

conhecimento do conteúdo e dos alunos “pressupõe que o professor seja capaz de antecipar 

dificuldades e raciocínios dos alunos na realização de certa tarefa” (RODRIGUES, PONTE E 

MENEZES, 2018B. p. 402); e, por último, o conhecimento do conteúdo e do ensino “está 

relacionado com o conhecimento necessário para definir exemplos a apresentar, representações 

a usar, questões a colocar, justificações a solicitar e conduzir discussões matemáticas” 

(RODRIGUES, PONTE E MENEZES, 2018B. p. 402). 

Um exemplo a respeito da deficiência do conhecimento, no caso do conteúdo de ensino, 

é abordado por Araujo (2008), que a partir de Castro (2008), destaca que “os livros didáticos 

constituem o material mais utilizado pelos professores para acompanhar as solicitações de 

mudanças; porém como estes são escritos para serem usados pelos alunos, acabam dando pouco 

suporte ao trabalho docente” (ARAUJO, 2008. p. 342). 

A autora ainda relata que “no ensino da álgebra, houve um processo de simplificação 

nos livros didáticos que resultou por dificultar seu ensino” (ARAUJO, 2008. p. 342). 

Ainda sobre os conhecimentos do professor, pressupõe-se que estão associados às 

teorias e práticas tanto matemáticas quanto pedagógicas. Com isso, o artigo de Castellanos, 

Flores e Moreno (2017) se utiliza do conceito de reflexão da prática do professor como solução 

para a dificuldade de conexão entre a teoria e a prática dos futuros professores de Matemática. 

O termo reflexão, segundo o artigo, é introduzido por Dewey (1989)13. Os autores consideram, 

apoiando-se em Dewey, “a reflexão como um processo de pensamento responsável e 

sistemático que surge de uma situação problemática que requer disposição para analisar, 

compreender e agir” (CASTELLANOS, FLORES E MORENO, 2017. p. 410). 

Esta reflexão, segundo os autores, está baseada no processo de ação e reflexão, cujo 

modelo empregado no artigo é chamado de “ALaCT”. O modelo se dispões de 5 fases que, na 

ordem, representam: identificar a situação problemática na prática do professor; criar um 

distanciamento da situação; tomar consciência dos aspectos da situação; buscar alternativas 

 
13 DEWEY, J. Cómo Pensamos. 1. ed. Barcelona: Paidós. 1989. 249 p. 
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para confrontar a situação, criando novos métodos de agir que possam resolver a situação; e 

aplicar este novo método, verificando o resultado pós aplicação. 

Um dos processos da metodologia “ALaCT” consiste em criar métodos para resolução 

de uma situação da prática letiva. A respeito disso, Araujo (2008) trata, para a construção da 

formação do professor, a busca da compreensão do desenvolvimento histórico da álgebra. Nela 

a autora escreve que a história “poderia auxiliar os professores a perceberem a complexidade 

desse campo e buscarem na prática docente desenvolver atividades que promovessem o 

desenvolvimento do pensamento algébrico” (ARAUJO, 2008. p. 343). 

Além do processo reflexivo sobre a prática docente, a metodologia ALaCT também 

trabalha com os processos teóricos do conhecimento profissional descrito por Rico (2015)14, 

que é dividido em dois tipos de conhecimento: conhecimento do conteúdo matemático escolar; 

e conhecimento didático do conteúdo. Ambos são abordados por Castellanos, Flores e Moreno 

(2017), que citam Rico (2015) ao dizer que o conhecimento do conteúdo matemático escolar “é 

o domínio dos significados matemáticos básicos de um conteúdo” (RICO, 2015, p. 31, apud, 

CASTELLANOS, FLORES E MORENO, 2017. p. 411), enquanto o conhecimento didático do 

conteúdo é “aquele conhecimento teórico, técnico e prático, sobre o ensino e aprendizagem das 

matemáticas escolares, que são próprios para a formação de um professor” (RICO, 2015, p. 32, 

apud, CASTELLANOS, FLORES E MORENO, 2017. p. 411). 

O processo ALaCT tem como objetivo desenvolver as capacidades dos futuros 

professores de Matemática para se tornarem profissionais práticos e reflexivos. Com base em 

Flores (2007)15, Castellanos, Flores e Moreno (2017) dizem que: 

 

o professor profissional reflexivo tem disposição para perceber a prática como 

problemáticas, identificar as situações problemáticas em sua ação docente, se 

distanciar delas para explicitar e eliminar elementos que os condicionam, e se abrir a 

outras fontes para interpretar e responder a elas (CATELLANOS, FLORES E 

MORRENO, 2017. p. 410-411). 

 

 

 
14 RICO, L. Matemáticas escolares y conocimiento didáctico. In: FLORES, P.; RICO, L. (Ed.). Enseñanza y 

Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria. Madrid: Ed. Pirámide. 2015. p. 21-40. 
15 FLORES, P. Profesores de matemáticas reflexivos: formación y cuestiones de investigación. PNA: Revista de 

Investigación en Didáctica de la Matemática, Granada, n. 1, p. 139-158, 2007. 
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Os autores também se apoiam em Zeichner (1993)16 que diz que o professor de 

matemática “deve ter disposição necessária para dar um passo para trás e analisar sua prática 

com a finalidade de significar os conhecimentos que levem a compreender melhor a prática”  

(CASTELLANOS, FLORES E MORENO, 2017. p. 411). 

 

2.3 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Os autores Almeida e Santos (2019), em seu artigo, consideram que o professor, além 

refletir sobre o domínio de situações que levem o aluno ao desenvolvimento do pensamento 

algébrico, deve também “saber em que nível de desenvolvimento o aluno se encontra” 

(ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 168). Dos artigos selecionados para esta categoria, essa é a 

perspectiva que iremos destacar. Nestes artigos encontram-se pesquisas de diferentes naturezas, 

com foco nos alunos e análises de práticas que corroboram com a ideia de identificar quais 

habilidades são necessárias e quais delas os alunos já desenvolveram. Particularizamos a 

questão da resolução de problemas. 

A dificuldade do aluno em resolver problemas do campo algébrico e desenvolver 

habilidades voltadas para o pensamento algébrico nos anos finais do Ensino Fundamental 

decorre de uma passagem rápida entre o campo das operações aritméticas para um campo das 

generalizações. Essa problemática, segundo Haghverdi, Semnani e Seifi (2012), baseado em 

Cummins et al. (1998)17, está associada ao seguinte fato: “resolver tais problemas demanda 

cálculo matemático junto com outros tipos de conhecimento, como conhecimento linguístico, 

que são requisitos para entender o problema”18 (HAGHVERDI, SEMNANI E SEIFI, 2012. p. 

651). 

Sobre tal fato, os autores relatam que “duas abordagens de pesquisas diferentes podem 

ser encontradas. Uma abordagem examina os erros dos estudantes, e a outra aponta para o 

conhecimento necessário para resolver esses problemas” (HAGHVERDI, SEMNANI E SEIFI, 

2012. p. 651). Nos deteremos inicialmente às questões de habilidades e competências. 

 
16 ZEICHNER, K. El maestro como profesional reflexivo. Cuadernos de Pedagogía, Madrid, v. 220, p. 44-49, 

1993. 
17 CUMMINS, D. D. et al. The role of understanding in solving word problem. Cognitive 

Psychology, New York, US, n. 4, v. 20, p. 405 - 438, 1988 
18 Tradução Livre 
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Um desses conhecimentos, de acordo com Sperafico, Dorneles e Golbert (2015) em seu 

artigo, é considerar análises de perspectivas cognitivas. De acordo com os autores da pesquisa, 

“nos últimos anos, estudos têm mostrado (...) a existência da relação entre o desempenho na 

resolução de problemas específicos e a competência cognitiva” (SPERAFICO, DORNELES E 

GOLBERT, 2015. p. 334). 

O pensamento algébrico em si é o conhecimento necessário para estudar Álgebra. Como 

citado pelos autores Almeida e Santos (2019), apoiando-se em Almeida (2016)19 e Almeida e 

Câmara (2017)20, “acreditam que o pensamento algébrico é composto pelas seguintes 

características: estabelecer relações; generalizar; modelar; construir significados; e operar 

com o desconhecido”21 (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 170). 

Ainda no artigo, encontramos uma abordagem sobre o pensamento algébrico a respeitos 

dos “níveis de habilidade” que os alunos possuem. A partir de atividades de problemas de 

partilha e usando o modelo de Almeida (2016) e Almeida e Câmara (2018)22, os autores 

mensuram o nível de pensamento algébrico dos alunos. Por tratar dos níveis como habilidades 

e ferramentas utilizadas no momento de estabelecer a estratégia para resolver o exercício, o 

artigo foca no mecanismo individual. Este modelo, segundo os autores, é separado em 4 níveis: 

Nível 0, Nível 1, Nível 2 e Nível 3. O Nível 0, de acordo com o texto, é “caracterizado pela 

ausência de pensamento algébrico” (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 171); no Nível 1, o aluno 

tem a “capacidade de estabelecer relações, a capacidade de modelar e a capacidade de construir 

significado, ainda que essas duas últimas ocorram de forma primária” (ALMEIDA E SANTOS, 

2019. p. 172); no nível 2, os alunos “adotam uma estratégia algébrica com registro sincopado23, 

em que eles ainda não conseguem chegar ao registro da equação da forma esperada em um 

ambiente escolar” (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 173); e por último, no nível 3, os alunos 

conseguem “identificar as relações existentes no enunciado, além de utilizar uma linguagem 

 
19 ALMEIDA, J. R. Níveis de desenvolvimento do pensamento algébrico: um modelo para os problemas de 

partilha de quantidade. Tese de doutorado em Ensino de Ciências e Matemática – UFRPE. Recife, 2016. 
20 ALMEIDA, J. R.; CÂMARA, M. Pensamento algébrico: em busca de uma definição. Revista Paranaense de 

educação Matemática, 6(10), 34 – 60, 2017. Disponível em: < 

http://www.fecilcam.br/revista/index.php/rpem/article/viewFile/1124/pdf_207 > Acesso em: 23/03/2018. 
21 Os destaques são do autor. 

22ALMEIDA, J. R.; CÂMARA, M. Desenvolvimento do Pensamento Algébrico: proposição de um modelo para 

os problemas de partilha. ZETETIKÉ, 26(3), 546 – 568, 2018. Disponível em: < 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8650717/18882 > Acesso em: 15/02/2019.  
23 O registro sincopado ainda não é formado por símbolos essencialmente algébricos, mas, sim, por desenhos, 

abreviações, algumas letras, números, sinais de operações, etc. 
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simbólica algébrica para representar relações, chegando ao modelo matemático esperado pela 

escola” (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 173). 

Além dos níveis, o modelo considera subníveis A, B e C, com A sendo uma habilidade 

abaixo da de B e de C, consecutivamente. No artigo, é utilizado uma imagem representativa 

que descreve melhor a relação entre os níveis e subníveis e as características que descrevem o 

pensamento algébrico proposto por Almeida (2016) e Almeida e Câmara (2018). 

FIGURA 1 

 

Fonte: Almeida e Câmara, 2018, p. 565, apud ALMEIDA E SANTOS, p. 172 

A respeito dos Conhecimentos conceituais baseados por Davis, Nunes e Nunes (2005)24, 

abordados por Sperafico, Dorneles e Golbert (2015), encontramos, nessa pesquisa, os 

referenciais teóricos de Mayer (1992)25, que apresenta os conhecimentos necessários para a 

resolução de problemas matemáticos. Estes conhecimentos são descritos como: conhecimento 

linguísticos; conhecimentos factuais; conhecimento de esquemas; conhecimento de estratégias; 

e conhecimentos algorítmicos. 

No artigo de Haghverdi, Semnani e Seifi (2012), também são citados os conhecimentos 

abordados por Mayer (1992) e mais, bem descritos pelos autores. Assim, fica definido que o 

conhecimento linguístico é o conhecimento usado pelos alunos para ler o texto do problema 

matemático; os conhecimentos factuais consistem em todos os conhecimentos necessários para 

 
24 DAVIS, C.; NUNES, M. M. R.; NUNES, C. A. A. Metacognição e sucesso escolar: articulando teoria e prática. 

Cadernos de Pesquisa. São Paulo, v. 35, n. 125, p.205-230, mai./ago. 2005. 
25 MAYER, R. A capacidade para a matemática. In: STERNBERG, R. (Org.). As capacidades intelectuais 

humanas. Porto Alegre: Artmed, 1992. p.114-168. 
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compreender o problema depois de tê-lo lido. Este conhecimento é separado em 3 subcategorias 

pelos autores do artigo: conhecimento semântico, conhecimento intuitivo e conhecimento 

estrutural (ou conhecimento de esquemas). O primeiro conhecimento é a essência da 

compreensão (ou contexto) das palavras usadas pelo texto do problema. O conhecimento 

intuitivo é a capacidade individual de analisar suas compreensões, desenvolvimentos e 

respostas da questão através do senso comum, e não de concepções e regras matemáticas. Por 

último, o conhecimento de esquemas é o conhecimento que reúne todos os conceitos 

matemáticos passados pelo aluno ao desenvolver o problema. 

Voltando às estruturas primárias do conhecimento, segundo Mayer (1992), o 

conhecimento de estratégias é o conhecimento que une a representação dada pelo texto com os 

esquemas conhecidos pelos alunos. Enquanto o esquema são todas as concepções e regras 

matemáticas, a estratégia é a seleção sequenciada de determinados esquemas que, unidos à 

compreensão do problema, leva ao desenvolvimento da resposta; por último, temos o 

conhecimento algorítmico que é o conhecimento necessário para executar os cálculos 

matemáticos criados na etapa de estratégia para resolução do problema. 

Os recursos cognitivos, estudados por Davis, Nunes e Nunes (2005), são trabalhados 

por Sperafico, Dorneles e Golbert (2015). A competência cognitiva é abordada como um ponto 

fundamental da passagem da aritmética para a álgebra, segundo os autores. Eles citam, a partir 

de Mayer (1992), que na área da aritmética:  

A competência em cálculo, ou seja, a capacidade de operar com números, é necessária, 

mas não suficiente para o bom desempenho na resolução de problemas algébricos. 

Isso porque são necessárias, além de competências de cálculos, também competência 

cognitivas, para compreender o problema e tomar decisões apropriadas quanto ao uso 

de estratégias para a resolução (SPERAFICO, DORNELES E GOLDBERT, 2015. p. 

334). 

 

A competência cognitiva é definida pelos autores como sendo “a capacidade do 

indivíduo de se envolver em processamento cognitivo para compreender e resolver problemas 

em que um método de solução não é imediatamente óbvio” (SPERAFICO, DORNELES E 

GOLDBERT, 2015. p. 337). Além disso, os autores se apoiam em Tardif (2003)26, afirmando 

que “a competência cognitiva não corresponde a uma forma de algoritmo memorizado e 

praticado repetidamente” (SPERAFICO, DORNELES E GOLDBERT, 2015. p. 337). A 

competência cognitiva, baseado em Tardif (2003), é “uma forma de agir muito flexível e 

 
26TARDIF, J. Développer un programme par compétences: de l’intention à la mise en oeuvre. Pédagogie collégiale, 

Québec, v.16, n. 3, p. 36-44, mar. 2003.  
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adaptável a vários contextos e para diferentes problemas, que é passível de ser aprendida” 

(SPERAFICO, DORNELES E GOLDBERT, 2015. p. 338). 

Sendo assim, Sperafico, Dorneles e Goldbert (2015) afirmam que um aluno que possui 

um alto nível de competência cognitiva, esse terá também “maior capacidade de organização 

dos conhecimentos conceituais e procedural na memória de longo prazo” (SPERAFICO, 

DORNELES E GOLDBERT, 2015. p. 338). E mais, apoiados em Chi, Glaser (1992)27, Nokes, 

Schunn e Chi (2010)28 e Chi (2011)29, os autores afirmam que “esses indivíduos também 

processam melhor as informações envolvidas na resolução do problema, já que automatizam 

várias operações por meio da prática na aplicação de estratégias” (SPERAFICO, DORNELES 

E GOLDBERT, 2015. p. 338), além de apresentar “maior conhecimento dos elementos dos 

problemas, das operações possíveis de serem realizadas e da meta a ser atingida” (SPERAFICO, 

DORNELES E GOLDBERT, 2015. p. 339). 

O artigo trabalha com um método desenvolvido por Arthur Whimbey (1999)30 para 

avaliar e desenvolver a competência cognitiva. Nele, Sperafico, Dorneles e Goldbert (2015) 

citam as seis categorias usados por Whimbey: Problemas de Raciocínio Verbal; Problemas de 

Instruções Sequenciais; Problemas de Formação de Analogias; Problemas de Análise de 

Tendências e Padrões; Problemas de Resolução Matemática; e Problemas de Relação de Frases 

Escritas. 

 

2. 4 ANÁLISE DE ERROS 

 

A categoria Análise de erros tem como objetivo relatar as pesquisas desenvolvidas a 

partir de estudos de casos. As pesquisas qualitativas apresentaram resultados quantitativos a 

respeito do pensamento algébrico, competência cognitiva e conhecimentos gerais por meio de 

atividades aplicadas aos alunos. Alguns artigos apresentam pesquisa ampla no campo da 

 
27CHI, M.; GLASER, R. A capacidade para a solução de problemas. In: STERNBERG, R. As capacidades 

intelectuais humanas. Porto Alegre: Artmed, 1992. p. 250-275.  
28 NOKES, T.; SCHUNN, C.; CHI, M. Problem solving and human expertise. In: BAKER, P.; MCGAW, B. (Ed.). 

International Encyclopedia of Education. 3ed. Oxford: Elsevier, 2010. p. 265-272. 
29 CHI, M. Theoretical Perspectives, Methodological Approaches, and Trends in the Study of Expertise. In: LI, Y. 

(Ed.). Expertise in Mathematics Instruction: an international perspective. New York: Springer, 2011. p.17-39. 
30WHIMBEY, A.; LOCHHEAD, J. Problem solving and comprehension. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 

1999.  
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Aritmética, Geometria e Álgebra, sendo nosso foco apenas nos resultados que condiz ao campo 

algébrico. 

A começar por Almeida e Santos (2019), que tem como objetivo identificar o nível de 

desenvolvimento do pensamento algébrico de 343 alunos, sendo 83 do 7º ano e 93 do 8º ano de 

duas escolas públicas do Recife. Nessa pesquisa, foram escolhidas questões com o tema 

“problema de partilha”, a partir de seis questões do gênero. O problema de partilha é definido 

pelos autores com base em Marchand e Bednarz (1999)31: “um problema de partilha se 

caracteriza por ter uma quantidade total conhecida que é repartida em partes desiguais e 

desconhecidas” (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 168). 

Para análise dos resultados, os autores se apoiaram na metodologia de Almeida (2016) 

e Almeida e Câmara (2018), que dividem o desenvolvimento do pensamento em quatro níveis 

crescentes, como já relatado na categoria anterior descrita em nossa pesquisa (Nível 0, Nível 1, 

Nível 2 e Nível 3, sendo cada nível subdividido em três subníveis também crescentes: A, B e 

C). Assim, a análise é dada pelos níveis, na ordem: 0; 1A; 1B; 1C; 2A; 2B; 2C; 3A; 3B; e 3C.  

O artigo de Haghverdi, Semnani e Seifi (2012) é uma pesquisa semi-experimental, cujo 

objetivo foi analisar duas abordagens para problemas matemáticos que envolvem letras. Tais 

abordagens são a análise de erros dos alunos e os conhecimentos necessários para se resolver 

uma situação-problema de matemática. Para isso, os autores aplicaram um teste contendo seis 

tarefas (duas de Álgebra, duas de Geometria e duas de Aritmética) em que 89 alunos do 8º ano, 

de quatro escolas do Arak- Irã, participaram.  

Com relação à análise de erros dos alunos, descrevemos os resultados obtidos pelos 

pesquisadores, considerando: erro de cálculo; uso errado da operação; construção errada da 

equação; e questões não resolvidas. O erro de cálculo, segundo os autores, são erros em resolver 

problemas matemáticos com termo algébrico e/ou com números, em que o aluno emprega um 

cálculo que está completamente ou parcialmente incorreto; o uso de operação errada é escolher 

de forma incorreta a operação que deveria ser utilizada na solução; e a ausência de resposta 

acontece quando o aluno não apresenta solução para o problema, deixando-o incompleto ou não 

resolvido. Os autores separam essa categoria em duas condições: sem respostas, porém busca 

resolver as demais; e sem respostas, tendo ausência de tentativa das demais questões. 

 
31 MARCHAND, P.; BEDNARZ, N. L’enseignement de l’algèbre au secondaire: une analyse des problèmes 

présentés aux élèves. Bulletin AMQ, 39(4), 30 – 49. Québec, 1999. 
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Para a análise do conhecimento necessário do aluno ao resolver uma questão problema, 

os relatos sobre: semântico; esquemas; estratégia e algorítmico. Além disso, a análise a partir 

das abordagens acima será feita apenas com as questões algébricas. 

Por último, o artigo de Sperafico, Dorneles e Golbert (2015) propõe avaliar a 

competência cognitiva do aluno e o desempenho dos estudos nos problemas de questão 

algébrica do 1º grau. Para isso, a pesquisa contou com 38 estudantes do 8º ano de uma escola 

pública de Porto Alegre, que foram submetidos a dois tipos de teste: (WASI) e (TRPEA).  

O (WASI), ou Whimbey Analytical Skills Inventory, é uma metodologia desenvolvida 

por Arthur Whimbey (1999) e seu objetivo é analisar a competência cognitiva dos alunos em 

duas categorias: alto nível de competência cognitiva (ACC) e baixo nível de competência 

cognitiva (BCC). Para a análise, foram empregados um pré-teste e um pós-teste, com vinte e 

dois problemas cada, sob a divisão de seis categorias: Problemas de Raciocínio Verbal; 

Problemas de Instruções Sequenciais; Problemas de Formação de Analogias; Problemas de 

Análises de Tendências e Padrões; Problemas de Resolução Matemática; e Problemas de 

Relação de Frases Escritas. (SPERAFICO, DORNELES E GOLBERT, 2015, p.337). 

Já o (TRPEA), ou Tarefa de Resolução de Problemas com Equações Algébricas do 1º 

Grau, é composto por quatro situações-problemas. Os alunos o fizeram individualmente, 

podendo recorrer ao pesquisador para pedir auxílio na compreensão da situação-problema. 

A respeito da análise geral sobre erros matemáticos voltados para a Álgebra, Haghverdi, 

Semnani e Seifi (2012) relatam que “foi observado que a maior taxa de erro aconteceu em 

Álgebra (41,07%)” (HAGHVERDI, SEMNANI E SEIFI, 2012, p. 656). E mais, relacionado a 

análise erros dos alunos, “os problemas de Álgebra mostraram que a maioria dos erros estão 

relacionados a ‘construção errada da equação’” (HAGHVERDI, SEMNANI E SEIFI, 2012, p. 

657). Uma análise em todas as abordagens associadas aos erros dos estudantes pode ser 

observada na tabela, a seguir, desenvolvida pelos autores do artigo. 
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FIGURA 2 

 

Fonte: Haghverdi, Semnani e Seife, 2012, p.657. 

Já em Sperafico, Dorneles e Golbert (2015), os autores observaram no teste WASI que, 

independente do grupo ser ACC (ou grupo 1) ou BCC (ou grupo 2), ambos “demonstraram pior 

desempenho na categoria Problemas de Resolução Matemática, já que aproximadamente 92% 

dos estudantes não apresentam nenhum acerto nos problemas” (SPERAFICO, DORNELES E 

GOLBERT, 2015. p. 342). E mais, “no grupo 1, 80% dos estudantes também apresentaram 

desempenho insuficiente nos problemas matemáticos” (SPERAFICO, DORNELES E 

GOLBERT, 2015. p. 342). 

Com relação aos resultados das pesquisas com caráter idiossincrático, os autores 

Almeida e Santos (2019) em seu artigo, ao tratarem dos níveis de desenvolvimento do 

pensamento algébrico entre 7º ano e 8º ano, relataram “uma diminuição considerável no 

percentual de alunos do nível 1 e, ao mesmo tempo, um aumento significativo no percentual de 

alunos do nível 3” (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 181). Pela tabela apresentada no artigo, 

reproduzida abaixo, é notório a mudança de 66% de alunos do 7º ano para 25% de alunos do 8º 

ano na categoria de Nível 1. Além disso, como citado pelos autores, há um aumento no Nível 

3, em que 6% de alunos do 7º ano passam a ser 50% de alunos do 8º ano. 
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FIGURA 3 

 

Fonte: Almeida e Santos, 2019, p.181 

 

O artigo também traz uma tabela que segmenta os níveis nos subníveis A, B e C. Neles, 

os autores perceberam que “independente do ano de escolarização, a maior parte dos alunos se 

encontram no último subnível de cada nível” (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 182), ou seja, 

no subnível C. 

Sperafico, Dorneles e Golbert (2015), que tratam da competência cognitiva, observaram 

a respeito do pré-teste do WASI que “18 alunos com desempenho inferior à média compuseram 

o grupo 2 (BCC) e 20 estudantes com desempenho superior à média compuseram o grupo 1 

(ACC) ” (SPERAFICO, DORNELES E GOLBERT, 2015. p. 342). É possível observar os 

detalhes do pré-teste pela imagem a seguir. 

FIGURA 4 

 

Fonte: Sperafico, Dorneles e Golbert, 2015, p.343 
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A partir desses grupos, constatou-se que “o grupo 1 demonstrou um desempenho mais 

homogêneo em relação as categorias (exceto a categoria de Problemas Matemáticos, já 

comentada)” (SPERAFICO, DORNELES E GOLBERT, 2015. p. 343). Já o grupo 2 (BCC), 

“foi mais heterogêneo, pois grande parte dos alunos apresentou um desempenho melhor na 

categoria Relação de Frases Escritas, mas baixo desempenho nas demais” (SPERAFICO, 

DORNELES E GOLBERT, 2015. p. 343). 

A respeito do TRPEA, os estudantes apresentaram uma pontuação média de 15,71 

pontos, em um teste cuja maior pontuação é 20 pontos e a menor pontuação é 10 pontos, com 

cada questão valendo até 5 pontos. A tabela, a seguir, apresentada no artigo mostra o 

desempenho médio em cada questão do TRPEA. 

 

FIGURA 5 

 

 

Fonte: Sperafico, Dorneles e Golbert, 2015, p.343-344 

 

Unindo os resultados desenvolvidos pelo WAPI (competência cognitiva) e TRPEA 

(questões de equação do 1º grau), Sperafico, Dorneles e Golbert (2015) concluíram, da análise, 

que o grupo 1 apresenta maior pontuação, com um intervalo de notas mais reduzidos, enquanto 

no grupo 2 há um desempenho bastante heterogêneo. Segundo os próprios autores, “alguns 

estudantes apresentaram desempenho semelhantes aos estudantes do grupo 1” (SPERAFICO, 

DORNELES E GOLBERT, 2015. p. 345). 

As análises feitas por Haghverdi, Semnani e Seifi (2012) constataram que, nos 

problemas de campo algébrico, a falta de conhecimento algorítmico causou uma maior taxa de 

erros ocorridos pelos alunos. Além disso, segundo os autores, “os problemas com ‘construção 

errada de equações’ estão altamente associados com a falta de conhecimento semântico e de 

esquemas” (HAGHVERDI, SEMNANI E SEIFI, 2012. p.659). Esta falta de conhecimento 

semântico, segundo os autores, “é parcialmente relacionado ao fato que alguns alunos leem o 
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problema, não para compreensão, mas com o objetivo de extrair algum número e operação 

chave do texto” (HAGHVERDI, SEMNANI E SEIFI, 2012. p. 662). Assim, a falta de 

conhecimento linguístico resulta numa queda de habilidade no conhecimento semântico, 

também segundo os autores. A respeito da falta de conhecimento de estratégia e conhecimento 

algorítmico, os autores concluíram que a carência desses conhecimentos está relacionada aos 

erros de cálculo com números. 

As conclusões apontadas pelos autores Sperafico, Dorneles e Golbert (2015) em seu 

artigo, com relação aos resultados da pesquisa, mostram que, o mal desempenho nas questões 

de problemas matemáticos podem ser resultado de “conceitos malformados em relação aos 

conhecimentos numéricos básicos necessários para a resolução de problemas matemáticos ou 

o conteúdo dos problemas ainda não foram dominados pelos alunos” (SPERAFICO, 

DORNELES E GOLBERT, 2015. p. 343). Além disso, a diferença estatística apresentada entre 

os grupos 1 e 2 “sugere que alunos com níveis de competência cognitiva apresentam melhor 

desempenho na resolução de problemas com equações do 1º grau” (SPERAFICO, DORNELES 

E GOLBERT, 2015. p. 345). 

Por último, as conclusões acerca do desenvolvimento do pensamento algébrico 

abordado por Almeida e Santos (2019), mostram que “a escolarização tem uma influência no 

desenvolvimento do pensamento algébrico” (ALMEIDA E SANTOS, 2019. p. 183), uma vez 

que, com os dados apresentados, existe um desenvolvimento no nível de pensamento algébrico 

com a queda percentual das habilidades no nível 1 em detrimento da ascensão percentual do 

nível 3, ambos do 7º para o 8º ano. 

 

2.5 RECURSO AOS JOGOS 

 

O artigo de Castanho e Cury (2012) apresenta como estratégia para desenvolver o 

pensamento algébrico o uso de jogos e uma análise baseada nos erros cometidos pelos alunos. 

As autoras relatam que: 

 

O erro é uma ferramenta poderosa para detectar dificuldades dos alunos, pois aponta 

o caminho para chegar ao aspecto mais presente em suas dificuldades, a fim de levar 

à elaboração de estratégias para solucionar o amenizar as lacunas (CASTANHO E 

CURY, 2012. p. 31). 
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Além disso, elas descrevem duas vertentes pedagógicas baseadas em Torres (2007)32: 

Pedagogia do Êxito e Pedagogia do Erro. A Pedagogia do Êxito, descrita pelas autoras, “é a que 

espera que o aluno sempre tenha sucesso e adota uma postura negativa frente ao erro, 

considerando-o algo defeituoso que é necessário eliminar” (CASTANHO E CURY, 2012. p. 

32).  Já a outra, Pedagogia do Erro, “aceita como algo natural, que acompanha a aprendizagem” 

(CASTANHO E CURY, 2012. p.32).  

Com relação a análise de erro, o artigo defende que a Pedagogia do Êxito leva em conta 

apenas o produto final, enquanto a Pedagogia do Erro cria um foco no processo de resolução 

de um determinado problema. 

Antes do uso de jogos, a pesquisa propõe uma análise qualitativa com 10 questões (1, 

2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c e 5d) de cunho algébrico, relacionados aos temas de operação com 

expressões algébricas e produtos notáveis, sendo aplicada para 48 alunos. As análises 

elaboradas são registradas para que seja possível uma análise comparativa com os objetivos 

traçados pelas autoras. O quadro a seguir representa a relação da quantidade de respostas certas 

ou não para cada questão. 

FIGURA 6 

 

Fonte: Castanho e Cury, 2012, p. 34 

 

Seguindo o procedimento metodológico, as autoras aplicaram quatro jogos de cunho 

algébrico, visando tratar os conceitos e desenvolver o pensamento algébrico dos alunos. Os 

 
32 TORRE, S. de la. Aprender com os erros: o erro como estratégia de mudança. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
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jogos aplicados são: Jogo da Memória, Jogo da Potenciação, Jogo da Potenciação Estelar, 

Dominó Triangular. 

O Jogo da Memória contém 24 cartas, 12 com operações de potenciação e 12 com 

respostas. O objetivo é, com as cartas viradas para baixo, encontrar os pares de carta que 

correspondem com a operação e o resultado, podendo escolher duas cartas por turno. Aquele 

que obtiver mais pares, ganha o jogo (CASTANHO E CURY, 2012). 

O Jogo da Potenciação é composto de um dado de seis faces. Cada jogador, em sua 

rodada, rola o dado duas vezes. O primeiro número a aparecer é a base, enquanto o segundo é 

o expoente. O objetivo é o aluno escrever o resultado da operação de forma correta e passar 

para jogador seguinte. Assim, ganha-se um ponto quem tiver o maior valor entre as operações 

na rodada, caso esta seja resolvida de forma correta. Vence aquele que chegar a 20 pontos 

primeiro (CASTANHO E CURY, 2012). 

O Jogo da Potenciação Estelar é composto por um pentágono, que é o “miolo” da estrela 

e cinco “pétalas”, que quando ligado ao “miolo” formam a estrela, conforme a figura a seguir: 

FIGURA 7 

 

Fonte:http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/potenciacao-est relar -aprendendo-as-

operacoes-monomiais-.htm, apud CASTANHO CURY, p. 36 

 

 O jogo segue de forma que o miolo possui um monômio e as cinco pétalas representam 

operações que resultam no monômio presente no miolo. Ao todo, existem seis miolos e 30 

pétalas, em que os seis miolos são embaralhados num monte e as 30 pétalas são distribuídas 

igualmente aos jogadores. O objetivo é um aluno retirar um miolo do monte e os jogadores o 
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completarem com as pétalas, de forma que as operações representem o resultado daquele miolo. 

Vence a partida o primeiro jogador a ficar sem pétalas na mão (CASTANHO E CURY, 2012). 

Por último, o Jogo Dominó Triangular é formado por 24 triângulos, cujos lados possuem 

tanto operações quanto resultados. O objetivo do jogo é o aluno encaixar o lado da operação 

com o respectivo resultado, e assim por seguinte até completar todas as peças (CASTANHO E 

CURY, 2012). As imagens a seguir demonstram o esquema do jogo: 

FIGURA 8 

 

Fonte: Castanho e Cury, 2012, p. 37 

 

FIGURA 9 

 

Fonte: Castanho e Cury, 2012, p. 37 

 

Na última etapa, as autoras realizam um segundo teste para comparar os dados com o 

primeiro, anterior a aplicação de jogos. O artigo em si não apresenta um segundo quadro 

comparativo para detalhar os resultados quantitativos de cada questão, porém as autoras relatam 

que “os resultados mostraram que apenas na resposta a uma das potências solicitadas – (4xy)³ 

- ainda houve grande números de erros” (CASTANHO E CURY, 2012. p. 37). As autoras do 

artigo concluem que “a análise dos erros, que permitiu detectar os problemas, bem como a 
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aplicação dos jogos – que permitiu revisar alguns conteúdos já estudados – foram adequados 

para o trabalho” (CASTANHO E CURY, 2012. p. 37). 

 

2.6 ATIVIDADE ALGÉBRICAS EM SÉRIES INCIAIS 

 

Os autores Luna e Souza (2013), em seu artigo, a partir da análise de documentos 

oficiais, anais de eventos científicos e referências de outras naturezas sobre o ensino de álgebra 

nos anos iniciais, como por exemplo, o documento “Princípios e Normas para a Matemática 

Escolar” (NCTM, 2007)33 e o livro de Schliemann, Carraher e Brizuela (2007)34, defendem que 

“entendendo a aritmética como uma parte da álgebra, desenvolver um trabalho com aritmética 

algebricamente implica desenvolver atividades com enfoque diverso” (LUNA E SOUZA, 2013. 

p. 829).  

Assim, a respeito dos elementos que constituem o pensamento algébrico nos anos 

iniciais, em Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017), os autores ressaltam: a generalização e a busca 

pelas regularidades, baseados em Mason, Graham, & Johnston-Wilder (2005)35; a aritmética 

generalizada, que trabalha com as propriedades operacionais, segundo Blanton & Kaput 

(2005)36; e os diferentes significados do sinal de igual, de acordo com Trivilin & Ribeiro 

(2015)37.  

Já com relação aos diversos tipos de questões que possam ser implementadas nos anos 

iniciais, Luna e Souza (2013) assumem:  

 

Propor uma atividade envolvendo situações com a análise de números particulares a 

números generalizados; enfocar estruturas matemáticas comuns a um conjunto de 

algoritmos; e a introdução de variáveis e, também, a covariação em problemas verbais 

e escritos (LUNA E SOUZA, 2013. p. 829). 

 
33 NATIONAL COUNCIL FO TEACHER OF MATHEMAIS/ NCTM. Princípios e Normas para a Matemática 

Escolar. Trabalho original publicado em 2000. Tradução da Associação de Professores de Matemática (APM). 

Lisboa: Associação de Professores de Matemática e Instituto de lnovação Educacional, 2007. 
34 SCHLIEMANN, A. D.; CARRAHER, D. W.; BRIZUELA, B. M. Bringing Out the Algebraic Character of 

Arithmetic: From Children's Ideas to Classroom Practice. 1ª ed. USA: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. 
35 Mason, J., Graham, A., & Johnston-Wilder, S. (2005). Developing thinking in algebra. London: Sage. 
36Blanton, M., & Kaput, J. (2005). Characterizing a classroom practice that promotes algebraic reasoning. Journal 

for Research in Mathematics Education, 36(5), 412-446. 
37Trivilin, L. R., & Ribeiro, A. (2015). Conhecimento matemático para o ensino de diferentes significados do sinal 

de igualdade: um estudo desenvolvido com professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Bolema, 29(51), 

38-59.   
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Além disso, os autores desse artigo destacam que estes tipos de atividades, além de 

usarem representações numéricas, elas podem trabalhar também com análises de figuras e 

imagens (pictografia). 

Dado os tipos de questões e os elementos do pensamento algébrico citados acima, é 

trabalhado, em Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017), atividades com crianças do 5º ano do Ensino 

Fundamental a respeito das propriedades comutativa, associativa, elemento neutro da 

multiplicação e, por último, elemento neutro da adição. São quatro expressões aritméticas em 

que cada uma contém uma propriedade operacional relatada anteriormente. 

 

FIGURA 10 

 

Fonte: Ferreira, Ribeiro e Ribeiro, 2017, p. 504 

Analisando a imagem que descreve a atividade implementada, observamos que a 

primeira equação trabalha com a propriedade comutativa da soma, além de trabalhar o símbolo 

da igualdade como equivalência dos membros, e não como resultado de uma operação. O 

mesmo é válido na segunda questão, que trabalha com diversas propriedades como elemento 

oposto, elemento neutro e utiliza a igualdade como equivalência dos membros. A terceira e 

quarta questão trabalham diretamente com as propriedades dos elementos neutros da adição e 

multiplicação usando recursos pictográficos, em que substituem uma letra pelo símbolo do 

losango e quadrado. 

Portanto, percebe-se que as questões são focadas: no desenvolvimento da aritmética 

generalizada, como os próprios autores defendem em sua metodologia ao dizerem que “a 

escolha desta tarefa se associa ao fato de as expressões selecionadas terem em sua base as 

propriedades das operações” (FERREIRA, RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 504); nos diferentes 

significados do sinal de igual; nas estruturas matemáticas comuns (padrões matemáticos) com 

análise de números particulares (uso de algarismos) e generalizados (neste caso, através de 

figuras). 
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O objetivo da questão era selecionar verdadeiro ou falso para cada expressão e justificar 

o porquê da resposta. Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017) defendem que “apenas assinalar 

verdadeiro ou falso pouco contribuía para subsidiar o trabalho com foco em aprofundar o 

entendimento do conteúdo” (FERREIRA, RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 504). 

Assim, os autores concluíram que “os participantes apresentaram justificativas com base 

nas propriedades das operações, mas sem nomeá-las explicitamente” (FERREIRA, RIBEIRO 

E RIBEIRO, 2017. p.506), além de trabalharem com o sinal de igualdade como significado 

operacional, deixando de lado o significado de equivalência entre os membros. Essa limitação 

pode causar problema como apontado pelos próprios autores do artigo:  

 

Assumir o sinal de igual como um elemento operacional (e não como equivalência) 

configurasse como dos elementos que conduzem a dificuldades na posterior 

aprendizagem de aspectos algébricos, já que esse significado é “fundamental para o 

desenvolvimento de equação, conceito central na Álgebra do Ensino Fundamental II” 

(Silva & Ribeiro, 2014, p.8038, apud, FERREIRA, RIBEIRO, RIBEIRO, p. 506). 

 

 

Por outro lado, as atividades encontradas no artigo de Cortés, Hitt e Saboya (2016) 

tratam de números poligonais e são aplicadas à alunos de 14 a 15 anos idade (séries finais do 

Ensino Fundamental) cujo objetivo era responder três perguntas. 

FIGURA 11 

 

Fonte: Cortés, Hitt e Saboya, 2016, p. 249 

A Figura 11 representa as questões trabalhadas com os alunos. A primeira questão diz: 

“Observa bem os números. Qual é o quinto número triangular? Represente-o e explique como 

 
38 Silva, T. H. I., & Ribeiro, A. J. (2014). O sinal de igualdade e seus diferentes significados: buscando rupturas 

na transição entre os Ensinos Fundamental I e II. REnCiMa, 5(2), 75-90. 
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você o fez”. A segunda questão pergunta: “Em sua opinião, como se constrói os números 

triangulares? O que você observa?”. E, por último, a terceira questão pergunta: “Qual é o 

vigésimo quinto número triangular?”.39 

Nas atividades, percebemos o uso da generalização e busca pela regularidade, como 

defendido pelos autores, em que “interessa entender como os alunos constroem o seguinte termo 

de uma série e (...) como podem generalizar” (CORTÉS, HITT E SABOYA, 2016. p. 248).  

As características das atividades são explicadas no artigo, onde Cortés, Hitt e Saboya 

(2016) relatam que “promover um pensamento aritmético-algébrico, nos leva a considerar os 

padrões como o elemento chave” (CORTÉS, HITT E SABOYA, 2016. p. 247-248). As 

atividades se utilizam da simbologia para representar os números poligonais. 

Outro tipo de atividade que envolve padrões é observado no artigo de Luna e Souza 

(2013), objetivando regularidades e generalizações, porém voltados para os três primeiros anos 

iniciais do Ensino Fundamental. As atividades apresentadas usam simbologia (uso de imagens 

e figuras).  

FIGURA 12 

 

Fonte: Luna e Souza, 2013, p. 830 

Como podemos observar, a primeira e segunda questões, letras A e B, desenvolvem a 

habilidade de percepção visual de uma sequência de imagens em que o aluno deve descobrir o 

padrão e responder a sequência das imagens. A última questão, letra C, faz uma conexão entre 

 
39 Tradução livre das questões. 
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o padrão visual e sua representatividade algébrica, que no caso são as letras assumindo os papéis 

das malas e estantes. 

Como o foco do artigo é um estudo documental, as atividades apresentadas não foram 

aplicadas com alunos, sendo assim, não possuindo uma discrição dos resultados. O que é 

diferente em Cortés, Hitt e Saboya (2016), cujo foco é desenvolver o pensamento aritmético-

algébrico a partir das análises dos alunos a respeito dos números poligonais. 

Os autores concluíram que, na fase individual, alguns alunos se utilizaram do recurso 

visual para responder uma das perguntas, ao desenhar o 25º número poligonal, mas sem 

explicitar qualquer outra característica aritmética-algébrica que comprovasse seu raciocínio. Já 

um outro aluno, como descrito pelos autores, “segue um processo de visualização matemática 

percebendo que cada número poligonal pode ser representado como a metade de um 

quadrado40” (CORTÉS, HITT E SABOYA, 2016. p. 251). Mesmo a conjectura estando errada, 

segundo o texto, o aluno denota começar a desenvolver um padrão matemático. Apenas na fase 

de grupos e reflexão com o professor que os alunos conseguiram desenvolver a expressão que 

descreve a série do número poligonal explorado na atividade. 

Outros tipos de atividades são encontrados novamente em Luna e Souza (2013), que 

trabalha ainda com generalização e busca de padrões, que são as “sentenças matemáticas 

comuns a um conjunto de algoritmos” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 831). Elas podem ser 

desenvolvidas numericamente ou então podem ser exploradas com a representação de imagens 

em que o foco, segundo os autores, é “na correspondência entre uma determinada forma de 

representação pictórica e a sentença matemática” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 831). Abaixo, 

seguem dois exemplos apresentados no artigo. 

 

 

 

 

 

 

 
40Os destaques são do autor. 
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FIGURA 13 

 

Fonte: Luna e Souza, 2013, p. 831 

FIGURA 14 

 

Fonte: Luna e Souza, 2013, p. 832 

 

Essas questões apresentadas ajudam a desenvolver também os diferentes significados 

do símbolo de igualdade, como defende os autores: “o desenvolvimento de relações sobre as 

operações como essas podem auxiliar na compreensão de situações algébricas, em que o foco 

não deve recair apenas no resultado” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 832). 

Um outro tipo de análise de atividades é empregado no artigo de Ferreira, Ribeiro e 

Ribeiro (2017), cujo foco é o conhecimento matemático necessário para ensinar álgebra nos 

anos iniciais. Assim, as questões apresentadas acima também foram aplicadas e analisadas por 
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professores participantes de um curso de extensão. Os autores, apoiados em Canavarro (2007)41 

e Russel et al. (2011)42, citam que “pesquisas têm demonstrado que o desenvolvimento do 

Pensamento Algébrico nos alunos requer que o professor prepare e implemente tarefas com o 

objetivo de discutir, argumentar, e comparar ideias matemáticas” (FERREIRA, RIBEIRO E 

RIBEIRO, 2017. p. 510). 

Assim, as atividades aplicadas, primeiramente, foram feitas com o objetivo de 

“identificar as argumentações que os professores apresentaram, ao contestar uma tarefa 

preparada para os seus alunos” (FERREIRA, RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 505), para então 

depois discutirem as respostas dos alunos e, em seguida, passarem para fase de grupos e 

discussão. Portanto, as atividades não só expuseram os pensamentos e habilidade dos alunos, 

mas também a dos professores, como citado pelos autores a partir de Jakobsen et al. (2014)43: 

“essa discussão possibilitou também promover uma tomada de consciência que sustenta o 

desenvolvimento de um conhecimento especializado do professor sobre sua própria prática” 

(FERREIRA, RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 508). 

 

2.7 PENSAMENTO ARITMÉTICO-ALGÉBRICO 

 

A conexão entre os campos numérico e algébrico parece não existir, especialmente 

quando tratada no meio escolar, como destacado em Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017), a partir 

de Carraher et al. (2006)44:  

 

ficou evidente, na História da Matemática, uma clara demarcação entre Aritmética e 

álgebra, resultando em uma tensão entre elas. Essa diferenciação também é sentida, 

ainda, no currículo escolar e em documentos oficiais (FERREIRA, RIBEIRO E 

RIBEIRO, 2017. p. 498). 

 

 

 
41 Canavarro, A. P. (2007). O pensamento algébrico na aprendizagem da Matemática nos primeiros anos. 

Quadrante, Lisboa-PT, 16(2), 81-118. 
42Russell, S. J., Schifter, D., & Bastable, V. (2011). Developing algebraic thinking in the context of arithmetic. In 

J. Cai, & E. Knuth (Ed.), Early algebraization (pp. 43-69, Coleção Advances in Mathematics Education). Berlin: 

Springer-Verlag Heidelberg. 
43Jakobsen, A., Thames, M., & Ribeiro, C. M. (2013). Delineating issues related to Horizon Content Knowledge 

for mathematics teaching. In B. Ubuz, Ç. Haser & M. A. Mariotti (Eds.), Proceedings of CERME 8 (pp. 3125-

3134). Antalia, Turkie: ERME.   
44 Carraher, D. W., Schliemann, A. D., Brizuela, B. M., & Earnest, D. (2006). Arithmetic and algebra in early 

Mathematics Education. Journal for Research in Mathematics Education, 2(37), 87-115. 
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Assim, observa-se, a partir dos textos selecionados para esta pesquisa, que os 

pesquisadores buscam identificar essa relação entre os campos. É o caso, por exemplo, dos 

autores Luna e Souza (2013), que trabalham para identificar nos documentos que tratam da 

álgebra nos anos iniciais o que se diz sobre a relação entre esse campo e o campo da aritmética, 

para que se tenha um tratamento mais orgânico, facilitando o aprendizado futuro. O Referencial 

Curricular Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1998a)45 e o Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN)46 do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano (BRASIL, 1997)47 são alguns dos 

documentos selecionados pelos autores. No texto, os autores concluíram que no Referencial 

Curricular Nacional de Educação Infantil (BRASIL, 1998a) não existia nenhuma referência 

sobre estudo de álgebra, e no PCN, apenas nos anos finais do Ensino fundamental. Porém, é 

mencionado o desenvolvimento de situações problema com operações aritméticas nos anos 

iniciais para o desenvolvimento do pensamento algébrico, chamada de pré-álgebra. 

No artigo, Luna e Souza (2013) definem pré-álgebra como sendo: 

 

O desenvolvimento de alguns aspectos da álgebra, como, por exemplo, a exploração 

de situações problemas, a fim de que alunos reconheçam as diferentes funções da 

álgebra e, assim, os conteúdos sejam analisados e abordados de modo a formarem 

uma rede de significados (LUNA E SOUZA, 2013. p. 823). 

 

 

Os autores ressaltam a importância do ensino da pré-álgebra em relação com os saberes 

aritméticos. Porém, para eles, esses dois documentos oficiais não são estruturados de forma a 

conectar com clareza o conhecimento aritmético com o algébrico. Para Lins e Gimenez 

(1997)48, citado pelos autores no artigo, “a educação aritmética e a educação algébrica deveriam 

‘coexistir’” (LINS E GIMENEZ, 1997, apud LUNA E SOUZA, 2013. p. 828). 

Essa falta de coexistência acaba causando dificuldades de interpretação por parte dos 

alunos, como cita Teles (2004), que a partir dos estudos de Booth (1995) destacam a dificuldade 

em entender o foco de atividades aritméticas e algébricas em que, respectivamente, uma trata 

 
45 BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial curricular nacional para a educação infantil. 

Brasília: MEC/SEF, 1998a.   
46 BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática/Secretaria de 

Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998b. 
47O artigo estudado é datado antes da criação da BNCC, que é a atual diretriz de ensino estabelecido pelo Ministério 

da Educação e cultura. Assim, a conclusão tirada acerca da PCN pode apresentar uma realidade não verdadeira 

com o atual presente. 
48 LINS, R. C.; GIMENEZ, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 

1997. 
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de procedimentos e padrões de forma a generalizar a situação, enquanto a outra busca 

desenvolver operações em busca de uma resposta. Além dessa, tem-se a dificuldade em 

interpretar os significados das letras e das variáveis, algo que não é trabalhado na aritmética e 

a dificuldade em notações e convenções algébricas (TELES, 2018). 

Num estudo feito pelo artigo de Cortés, Hitt e Saboya (2016), que consiste numa 

pesquisa com alunos de 14 e 15 anos do México e Quebéc, o objetivo foi compreender quais 

são as características do pensamento aritmético-algébrico e se tais características se distinguem 

do pensamento aritmético e pensamento algébrico isoladamente. E para tal desenvolvimento, o 

estudo trabalha com atividades aplicadas aos alunos num “espaço de trabalho matemático”49. 

Para referência para as discussões sobre o campo da aritmética, os autores abordam 

Verschaffel y De Corte (1996)50, que caracterizam o pensamento aritmético na escola primária 

como sendo: conceitos numéricos e sentido dos números; o significado das operações 

aritméticas; controle dos eixos básicos da aritmética; cálculo mental e escritura da aritmética; e 

leitura e escrita de problemas verbais e habilidades aritméticas (CORTÉS, HITT, SABOYA, 

2016). 

Já para o pensamento algébrico, Cortés, Hitt e Saboya (2016) ressaltam os estudos de 

Kaput (200051, 200852) que descreve características como: realizar e expressar as generalizações 

dos sistemas simbólicos de maneira mais formal e convencional; e raciocinar com formas 

simbólicas, incluindo as manipulações sintáticas guiadas destas formas simbólicas (CORTÉS, 

HITT, SABOYA, 2016). 

Outras formas de caracterizar o pensamento algébrico são encontradas em Teles (2004), 

que se baseia nos ideais de Usiskin (1995)53 e Souza e Diniz (1996)54: a álgebra como aritmética 

generalizada; a álgebra como um estudo de procedimentos para resolver tipos de problemas; 

 
49 Os autores do artigo citam que o termo “espaço de trabalho matemático” é uma terminologia empregada por 

Kuzniak (2011), porém não o definem. 
50 VERSCHAFFEL, L.; DE CORTE, E. Number and arithmetic. In: BISHOP, A. J. et al. (Ed.). International 

handbook of mathematical education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. p. 99-137. 
51 KAPUT, J. Transforming algebra from an engine of inequity to an engine of mathematical power by 

algebrafying the k-12 curriculum. National Center for Improving Student Learning and Achievement in 

Mathematics and Science. Dartmouth, MA. (ERIC Service No. ED 441 664). 2000, p. 1-20. 
52KAPUT, J. J. What is algebra? What is Algebraic Reasoning?. In: KAPUT, J.;CARRAHER, D., BLANTON, 

M. (Ed.). Algebra in the Early Grades. New York Routledge, 2008. p. 5-17.   
53 USISKIN, Zalman. Dificuldades das crianças que se iniciam em álgebra. In: COXFORD, Arthur F. e SHULTE, 

Albert P. As ideias da_ álgebra. São Paulo: Atual, 1995. 
54 SOUZA, Elaine Reame e DINIZ, Maria Ignez de S. Vieira. Álgebra: das variáveis ás equações e funções. São 

Paulo: IME-USP, 1996. 
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como estudo de relações entre grandezas; e como estudo das estruturas matemáticas (TELES, 

2018). 

No PCN (BRASIL, 1997), trabalhado no artigo de Luna e Souza (2013), encontra-se 

uma divisão no campo da álgebra, nomeado pelo documento como “dimensões da álgebra”. 

Nela temos quatro categorias que são: álgebra como aritmética generalizada; álgebra funcional; 

equações; e álgebra estrutural. A imagem a seguir detalha sobre essas quatro categorias 

apresentadas: 

FIGURA 15 

 

Fonte: BRASIL, 1998b, apud Luna e Souza, 2013, p. 823 

 

 De acordo com os autores do artigo a respeito do PCN, “o entendimento é que para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico, se faz necessário que o aluno inter-relacione as 

diferentes concepções da Álgebra” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 823). 

Dadas as diferentes interpretações e caracterizações do pensamento aritmético e do 

pensamento algébrico, temos como resultado do artigo de Cortés, Hitt e Saboya (2016) a 

conclusão que a carência do pensamento aritmético-algébrico interfere no raciocínio do aluno 

ao transitar entre os dois conhecimentos na hora de resolver uma questão. Essa é uma das 

características, de acordo com os autores. Além delas, percebe-se que a falta de capacidade de 

visualizar os padrões da questão e construir um algoritmo de cálculo fez com que nenhum aluno 

conseguisse responder à questão usando apenas o pensamento algébrico, o que fez com que os 

autores concluíssem “sobre a importância de uma construção de um pensamento aritmético-

algébrico que permita o estudante transitar de um tipo de pensamento ao outro em caso de 

necessidade frente a resolução de uma situação” (CORTÉS, HITT E SABOYA, 2016. p. 257). 
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Assim, Cortés, Hitt e Saboya (2016), seguindo o modelo proposto por Kuzniak (2011)55, 

construíram um plano cognitivo vinculado ao pensamento aritmético-algébrico. Nele, 

descrevem as características como sendo: a visualização matemática relacionada com a 

articulação entre representação e produção de representações; reconhecimento de um padrão; 

visualização associada com o algoritmo de cálculo e um processo aritmético-algébrico; e 

visualização de um algoritmo geral aritmético-algébrico.  

Muitos estudos, como o de Mestre e Oliveira (2011)56; Russel, Schifter e Bastable 

(2011); e Blanton e Kaput (2004)57, nos quais Ferreiro, Ribeiro e Ribeiro (2017) se baseiam, 

“têm demonstrado que os alunos já têm condições de pensar de forma algébrica desde 

pequenos” (FERREIRO, RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 498). Já Luna e Souza (2013) 

defendem a ideia de que “a álgebra deverá ser encarada como um contínuo curricular que 

perpassa desde a Educação Infantil até o Ensino Médio” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 825), 

apoiando-se no NCTM (2008). 

Assim, os documentos “Princípio e Normas para a Matemática Escolar” (NCTM, 2008) 

e “Elementos conceituais e metodologias para a definição dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1°, 2°, 3° anos) do Ensino Fundamental” (BRASIL, 

2012), abordado pelos autores, defendem e abordam estudos de álgebra nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Além disso, Luna e Souza (2013) relatam a respeito da álgebra, que, 

segundo o NCTM (2008), “considerá-la como fio condutor, desde os primeiros anos, ajudará 

os alunos a adquirirem uma base sólida para um trabalho algébrico baseado na compreensão, e, 

por isso, consistente” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 825). Já No segundo documento, os autores 

destacam que “a inclusão do pensamento algébrico se caracteriza como direito de aprendizagem 

desde o ciclo da alfabetização, (...) assegurando a alfabetização e o letramento matemático” 

(LUNA E SOUZA, 2013. p. 825).  

Luna e Souza (2013) também analisam anais de eventos científicos, cujo autores 

defendem a inclusão da álgebra nos anos iniciais. Dentre eles, fazemos destaque ao texto “Uma 

proposta de distinção entre problemas aritméticos e algébricos”, encontrado nos anais do 

 
55 KUZNIAK, A. L’espace de travail mathématique et ses genèses. Annales de Didactique et de Sciences 

Cognitives, Strasbourg, v. 16, p. 9-24, 2011. 
56 Mestre, C., & Oliveira, H. (2011). O pensamento algébrico e a capacidade de generalização de alunos do 3.º ano 

de escolaridade do ensino básico. In C. Guimarães, & P. Reis, (Orgs.), Professores e infâncias: estudos e 

experiências (pp. 201-223). São Paulo: Junqueira & Marin. 
57 Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2004). Elementary grade students’ capacity for functional thinking. In M. J. 

Høines, & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the 

Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 135-42). Bergen, Norway: PME. 
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SIPEM. Mais ainda, os autores analisam livros de educação matemática, como os Livros de 

Schliemann, Carraher e Brizuela (2007) e o de Coxford e Shulte (1995)58, sendo o livro de 

Schliemann o único com foco exclusivo para isso. No livro de Coxford, apenas o capítulo 8 

trata do ensino da álgebra para crianças mais novas. 

Sobre o livro de Schliemann, Carraher e Brizuela (2007), Luna e Souza (2013) 

descrevem, a respeito do livro, que existe “pouca articulação entre conhecimentos aritméticos 

e algébricos, o que nos faz entender a importância da iniciação do pensamento algébrico desde 

os anos iniciais” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 827). Mesmo assim, o artigo relata que “são 

poucos os estudos com foco no ensino de álgebra, enfatizando a importância da introdução 

desse estudo desde os primeiros anos de escolaridade” (LUNA E SOUZA, 2013. p. 828). 

Ainda sobre as dificuldades dos alunos com o pensamento aritmético-algébrico, Teles 

(2004) trata de problemas causados apenas pelo pensamento aritmético em detrimento da 

estrutura de ensino que trabalha os dois campos de formas separadas. Dentre elas temos a 

interpretação dos sinais, como o do símbolo de “=” (igual); e o problema da metodologia 

informal empregada no ensino de aritmética, que leva ao aluno a dificuldade de interpretar a 

álgebra como “aritmética generalizada”. 

Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017) também focam nesses pontos, trazendo três 

significados para a simbologia de igualdade, considerando a pesquisa de Ponte et al. (2009)59: 

com sentido de operação (que corresponde à busca do resultado); como sinal de equivalência 

(marcado pela equivalência entre o que “está antes” e o que “está depois”); para definir uma 

relação funcional” (FERREIRA RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 499).  

Além disso, o artigo descreve que “o conhecimento das propriedades das operações tem 

fundamental importância quando o que se deseja é um trabalho que contribua para o 

desenvolvimento do Pensamento Algébrico” (FERREIRA RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 

500). Ainda no artigo, os autores se baseiam em Ponte et al. (2009), que diz que “a identificação 

destas propriedades e sua generalização desde os primeiros anos de escolaridade constituem 

uma base importante para o pensamento algébrico” (PONTE et al., 2009, apud FERREIRA 

RIBEIRO E RIBEIRO, 2017. p. 500). 

 
58 COXFORD, A. F.; SHULTE, A. P. (Org). As ideias da álgebra. São Paulo: Atual, 1995. 
59 Ponte, J., Branco, N., & Matos, A. (2009). Álgebra no Ensino Básico. Portugal: Ministério da Educação, Direção 

Geral de Integração e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC). 
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E por último, Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017) também trabalham com uma pesquisa 

empírica em que 14 professores realizam um curso de extensão sobre o ensino da álgebra nos 

anos iniciais, buscam compreender quais capacidades que os professores precisam para 

desenvolver o pensamento aritmético-algébrico nos seus alunos. Com atividades que levaram 

os professores a discutir questões pré-escolhidas pelo curso para debater sobre o quão eficaz 

elas eram, conclui-se no artigo que, em geral, os participantes tinham pouca familiaridade com 

os aspectos vinculados ao pensamento algébrico associados a um conhecimento matemático 

para ensinar. 

Pesquisas como de Canavarro (2007) e Russel et al. (2011), citadas no artigo, 

demonstram que o desenvolvimento do pensamento algébrico nos alunos também requer que o 

professor prepare e implemente tarefas com objetivo de discutir, argumentar e comparar ideias 

matemáticas. Assim, o artigo defende a necessidade de maiores e mais aprofundados estudos 

para que se amplie o conhecimento por parte dos professores sobre como ensinar e desenvolver 

o pensamento algébrico, possibilitando uma integração melhor entre ela e a aritmética nos anos 

iniciais. Luna e Souza (2013) relatam também que “é fundamental que o professor apresente a 

passagem aritmética à álgebra como continuidade e não como ruptura” (LUNA E SOUZA, 

2013. p. 825). 

 

2.8 CONCEPÇÕES ALGÉBRICAS 

 

Nesta parte, os artigos analisados abordam, de alguma maneira, as concepções 

algébricas a fim de ampliar o entendimento a respeito do campo estudado e as implicações em 

relação aos docentes e discentes. Para isso, Santos, Pereira e Nunes (2017), em sua pesquisa 

qualitativa com professores do ensino básico, apoiam-se em Chevallard (1989) 60com sua 

Teoria Antropológica do Didático (TAD), que propõe uma análise praxeológica e 

epistemológica de um modelo de ensino que envolve sujeito, instituição e saber. 

A respeito da praxeologia, os autores citam Andrade61 (2007, p. 37, apud SANTOS, 

PEREIRA E NUNES, 2017. p. 84), que a define como “uma organização matemática que 

 
60 CHEVALLARD Y. Le passage de l'arithmétique à l'algébrique dans l'enseignement des mathématiquës au 

Collège, Deuxième partie, La notion de modélisation., Petit x, n° 1943-75, 1989. 
61 ANDRADE, R. C. D. Geometria Analítica Plana: praxeologias matemáticas no ensino médio. 2007. 121 p. 

Dissertação (Mestrado em Educação em Científicas e Matemáticas) – Núcleo Pedagógico de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico, Universidade Federal do Pará, Belém, 2007. 
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permite aos alunos atuarem com eficácia na resolução de problemas e entenderem o que fazem” 

(SANTOS, PEREIRA E NUNES, 2017. p. 83). Assim, tudo que é ensinado e aprendido na 

escola são praxeologias. 

Chevallard, de acordo com Santos, Pereira e Nunes (2017), descreve a atividade 

matemática por meio de quatro elementos: tarefa, técnica, tecnologia e teoria. Os autores 

descrevem que “o termo tarefa é utilizado por Chevallard, Bosch e Gascón (2001)62 para 

expressar uma ação, um procedimento (...) que o sujeito deve executar para realizar determinada 

situação” (SANTOS, PEREIRA E NUNES, 2017. p. 83). A técnica é a forma na qual se realiza 

determinada tarefa. Assim, de acordo com os autores, “para execução de qualquer tarefa é 

necessário a escolha de uma técnica” (SANTOS, PEREIRA E NUNES, 2017. p. 83). Além 

disso, define-se tecnologia como um “discurso matemático que justifica e permite entender 

determinada técnica” (SANTOS, PEREIRA E NUNES, 2017. p. 83). Por último, a teoria é a 

justificação da tecnologia adotada. 

De acordo com os autores, “um conjunto de técnicas fundamentadas por uma tecnologia 

e apoiada em uma teoria, forma uma organização praxeológica” (SANTOS, PEREIRA E 

NUNES, 2017. p. 83). Além disso, o equipamento praxeológico está relacionado às 

competências e conhecimentos do sujeito, e “esta ‘relação’ é individual e subjetiva, para um 

mesmo objeto é possível haver diferentes formas de sabê-lo” (SANTOS, PEREIRA E NUNES, 

2017. p. 84). 

Por isso é necessário, para uma organização praxeológica, o entendimento dos modelos 

epistemológicos de um saber. E é em Goldino et al. (2012) que se trabalha a natureza da álgebra 

escolar e, de acordo com o texto, seus “traços característicos” (modelos epistemológicos). Os 

autores citam Kieran (2007)63, que descreve as atividades algébricas escolares em três tipos: 

generacional, transformacional e global (ou meta-nível). 

A respeito do primeiro, Goldino et al. (2012) definem que “as atividades do tipo 

generacional implicam na formação de expressões e equações, os quais considera como os 

objetos da Álgebra”64 (GOLDINO et al., 2012. p. 488); os do tipo transformacional estão 

 
62 CHEVALLARD, Y; BOSCH, M; GASCÓN, J. Estudar matemáticas: o elo perdido entre o ensino e a 

aprendizagem. Tradução: Daisy Vaz de Moraes. Porto Alegre: Artmed, 2001.   
63 KIERAN, K. Learning and teaching algebra at the middle school through college 

levels. Building meaning for symbols and their manipulation. In: LESTER , F. (Ed.) 

Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, Charlotte, 

N.C: Information Age Publishing, Inc. y NCTM, 2007, p. 707 - 762. vol. 2. 
64 Tradução livre. 
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baseadas nas regras; por último, a denominada global é definida como “o uso de processo 

matemáticos mais gerais. São atividades, para os quais a Álgebra se usa como uma ferramenta” 

(GOLDINO et al., 2012. p. 489).  

As equações que contém incógnita, situações problema, expressões generalizadas e 

expressões de regras que englobam números são exemplos de atividades do tipo generacional. 

Já as do tipo transformacional são os agrupamentos de termos, fatoração, resolução de equação 

e inequações, entre outros que exemplificam essa categoria. Por último, as atividades do tipo 

global são as modelizações, estudo de padrões, conjecturar, justificar e provar, relações 

estruturais, entre outros (GOLDINO et al., 2012). 

Voltando à Santos, Pereira e Nunes (2017), os autores destacam que o modelo 

epistemológico predominante, segundo Chevallard (1989), Gascón (1994)65 e Bolea Catalán 

(2003)66, na álgebra escolar, é a Aritmética Generalizada (Álgebra do tipo generacional) e é 

definida de forma que “as letras indicam sempre incógnitas com valor numérico a serem 

determinadas, ficando de lado seu papel como variável, parâmetro ou outros possíveis 

significados não numéricos” (SANTOS, PEREIRA E NUNES, 2017. p. 87). Segundo os 

autores do artigo, “quando há um predomínio na forma de conceber este saber nas instituições 

escolares, dizemos que se trata de um modelo dominante” (SANTOS, PEREIRA E NUNES, 

2017. p. 85). Os demais modelos são denominados de modelos implícitos. 

A respeito dos modelos implícitos, em Teles (2004), a autora descreve diversos modelos 

epistemológicos que a álgebra possui. Baseados nos ideais de Usiskin (1995) e Souza e Diniz 

(1996), a autora cita: a álgebra como aritmética generalizada; a álgebra como um estudo de 

procedimentos para resolução de problemas; álgebra como estudo de relação de grandezas; e 

álgebra como estudo das estruturas matemáticas (TELES, 2004). 

A álgebra como aritmética generalizada é o modelo predominante e, como destacado 

pela autora no texto, “para Usiskin (1995), as variáveis são generalizadoras de modelos, 

chamados por Souza e Diniz (1996) de padrões numéricos e que foram construídos 

indutivamente na aritmética” (TELES, 2004. p. 10). A álgebra como um estudo de 

procedimentos para resolução de problemas são “valores numéricos desconhecidos que são 

 
65 GASCÓN . J. Un nouveau modèle de l'algèbre élémentaire comme alternative à l'algèbre généralisé, Petit x, n. 

37, 43-63, 1994. 
66 BOLEA CATALÁN, P. C. El proceso de algebrización de organizaciones matemáticas escolares. Monografía 

del Seminario Matemático García de Galdeano, 29. Departamento de Matemáticas. Universidad de Zaragoza, 

2003.   
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descobertos através da resolução de uma equação ou de um sistema de equações” (TELES, 

2004. p.10).  A álgebra como estudo de relações de grandeza trabalha a variável como 

argumento, ou seja, representa valores do domínio de uma função, e como parâmetro. Teles 

(2004) se apoia em Souza e Diniz (1996), explicando que: “as variáveis ‘variam’ e o que se 

espera do aluno é que ele relacione quantidade e construa gráficos” (TELES, 2004. p. 11). E 

por último a álgebra como estudo das estruturas matemáticas é definida como a variável sendo 

“um objeto de uma estrutura estabelecida por certas propriedades (grupos, anéis, domínios de 

integridade, corpos e espaços vetoriais, por exemplo)” (TELES, 2004. p. 11). 

Podemos observar também essas representações epistemológicas presentes em Goldino 

et al. (2012), em que os autores consideram os modelos algébricos como sendo: relações 

binárias; operações; funções; e estruturas.  

As relações binárias são as de equivalência e ordem e suas respectivas propriedades são 

reflexão, transitividade, simetria, entre outros; as operações abrangem suas propriedades 

realizadas em diversos objetos matemáticos, como equação, inequação, incógnita e etc., e seu 

cálculo possui características como comutatividade, distributividade, existência do elemento 

neutro, entre outros; as funções são as propriedades aplicadas nas funções e estudos de variáveis 

como parâmetro e argumento; por último, as estruturas envolvem os anéis, grupos, corpos, 

espaço vetorial, entre outros, que são próprias da álgebra superior e abstrata (GOLDINO et al., 

2012). 

Além dos modelos, Goldino et al. (2012) relatam que “estes tipos de objetos algébricos 

básicos podem-se expressar com diversas linguagens, preferencialmente alfanumérico” 

(GOLDINO et al., 2012. p. 493). Além disso, os modelos podem ser trabalhados como objetos 

extensivos ou intensivos. Os do tipo extensivos, segundo os autores, estão associados a práticas 

matemáticas de casos particulares, enquanto o intensivo seria a classe ou generalização do caso 

particular. Eles exemplificam com a função y= 2x+1 que “seria uma função particular 

pertencente a classe de funções lineares, y= mx+n; esta última expressão será um objeto 

intensivo” (GOLDINO et al., 2012. p. 494). 

Em geral a relação de modelos dominantes e implícitos possuem consequências. Tendo 

a álgebra generalizada como modelo dominante, Santos, Pereira e Nunes (2017) descrevem 

certos problemas que isso acarreta na praxeologia matemática, em que “o saber matemático é 

assumido de tal forma que não há lugar para interpretações diferentes” (SANTOS PEREIRA E 

NUNES, 2017. p. 85). Assim, segundo os autores, “neste caso, o modelo dominante não é 
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criticado ou questionado e, portanto, reproduzido de maneira implícita” (SANTOS, PEREIRA 

E NUNES, 2017. p. 85). 

Este conflito gerado é tratado por Gascón (1994), que, citado pelos autores, diz: 

 

por exemplo, no ensino primário e secundário, um modelo implícito de álgebra 

elementar, determinado em parte pelas diferentes práticas que a instituição considera 

como pertencente à álgebra, mas que atuam ao mesmo tempo como condições e 

restrições sobre estas práticas, permitindo a existência de algumas delas e impedindo 

a ocorrência de outras (GASCÓN, 1994, p.43-44, tradução nossa, apud SANTOS, 

PEREIRA E NUNES, p. 86). 

 

 

Para desconstruir a problemática entre os modelos dominantes e implícitos trabalhados 

numa instituição, os autores destacam a necessidade de explicitar os modelos trabalhados no 

campo da matemática, segundo Gascón (1994), que ajudarão a identificar os fenômenos 

educativos que são dominantes e implícitos; a descrição desses fenômenos; e os projetos de 

engenharia educacional que podem ser propostas para alterar o processo de ensino e 

aprendizagem nas instituições. (GOLDINO et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

CAPÍTULO 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A introdução ao ensino da Álgebra no Ensino Fundamental é um marco, e uma mudança 

significativa para o aluno e para o professor. Assim, a leitura dos artigos teve como objetivo 

compreender como este ensino e aprendizagem é abordado nas pesquisas, a fim de se obter 

informações das diversas estruturas envolvidas neste processo. Nesta parte, apresentaremos as 

considerações finais a partir da nossa leitura, as perguntas que foram criadas e as respostas que 

foram descobertas a partir das leituras. 

Inicialmente, as partes dos artigos foram distribuídos em oito categorias, a partir dos 

cortes transversais construídos entre os artigos, intitulados de: Reflexões sobre Práticas 

Pedagógicas; Sobre a Formação de Professores; Competências e Habilidades; Análise de Erros; 

Recurso aos Jogos; Atividade Algébrica em Séries Iniciais; Pensamento Aritmético-Algébrico; 

e Concepções Algébricas. A partir das categorias, observou-se que algumas delas possuem 

conexões que trabalham com quatro tipos de estruturas, que chamaremos de: Formação 

Profissional, Relação Aritmética-Álgebra, Campo Algébrico e Aprendizagem do Aluno. 

As categorias “Reflexões sobre Práticas Pedagógicas”, “Sobre a Formação de 

Professores” e “Recurso aos Jogos” discorrem sobre o professor, tanto o futuro professor, que 

está em formação, quanto o professor licenciado, que busca sua formação contínua, 

apresentando estratégias e metodologias de ensino. Assim, essas três foram designados como 

Área Profissional. As categorias “Competências e Habilidades” e “Análise de Erros” 

apresentam a visão do aluno e a busca pelo desenvolvimento da Álgebra, sendo analisado as 

capacidades cognitivas, as habilidades e competências necessárias para uma melhor 

compreensão da Álgebra. A essas categorias, foi destinado a Aprendizagem do Aluno. Já as 

categorias “Atividades Algébricas em Séries Iniciais” e “Pensamento Aritmético-Algébrico” 

abordam uma estratégia de ensino em que se trabalha com a Álgebra nos anos iniciais e quais 

possíveis consequências teriam essa metodologia de ensino. Assim, apresentam argumentos e 

atividades que desenvolvem a chamada “pré-álgebra”, para uma melhor passagem da 

Aritmética para a Álgebra. Essas categorias ficam em Relação Aritmética-Álgebra. Por último, 

a própria “Concepção da Álgebra”, seja pelo professor ou pelo aluno, e suas estruturas são um 

alicerce para o ensino e aprendizagem. Assim, a categoria oito apresenta a natureza do 

pensamento algébrico e quais delas mais se destacam no ensino de Álgebra. Esta categoria 

apresentaremos em Campo Algébrico. 
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Começando com Área Profissional, a categoria “Reflexão sobre Práticas Pedagógicas” 

apresentou com Rodrigues, Menezes e Pontes (2018) e Rodrigues, Ponte e Menezes (2018) a 

importância de um planejamento tanto antes de sala de aula quanto na execução da aula. Mais 

ainda, a metodologia empregada pelos autores, e abordadas por Sherin (2002), Stein et al (2008) 

e Ponte, Mata e Quaresma (2013), apresenta grande impacto na formação de um aluno que 

analisa, apresenta os argumentos e discute com os demais em sala na busca de compreender, de 

forma ampla, os conteúdos. Além disso, voltado para o professor, a metodologia apresenta um 

modelo que pode ser seguido e experimentado para futuras práticas, em que se pode investigar 

seu sucesso ou não. 

Somando com o assunto, o artigo de Pinto e Fiorentini (1997) apresenta a dificuldade 

que pode ser criada numa abordagem de sala de aula ao tratar da álgebra. A busca por usar 

termos genéricos como “coisa” ou “□” ao invés de apresentar uma letra, como o “x”, e definir 

o que é uma incógnita, causou confusão nos alunos, segundo o relato. Os ideais de Vygotski 

(1995) e Brousseau (1983) sobre sentido de uma palavra e obstáculo didático mostraram-se 

importante quando se trata da atenção a forma que estamos transmitindo um conhecimento. A 

Álgebra sendo um campo complexo para os alunos já torna difícil, assim, a busca e reflexão 

sobre quais colocações podem gerar obstáculos e como empregar a ideia e sentido de uma 

palavra podem ser cruciais para o ensino e aprendizado do campo das letras. 

Com isso, focamos em outro ponto do professor que é sua formação inicial e continuada 

na categoria “Sobre a Formação de Professores”, que é apresentada por Castellanos, Flores e 

Moreno (2017). Eles relatam que a formação do professor é a peça-chave para a construção de 

um futuro profissional reflexivo. E a apresentação da estratégia ALaCT nos dá um ponto de 

vista de autocrítica e análise das situações apresentadas numa sala de aula que culminou em 

alguns obstáculos. A ALaCT é uma metodologia que nos ajuda a buscar compreender melhor 

a situação e a desenvolver novas estratégias de ensino, que se por acaso vier a falhar, se repete 

o processo até se obter sucesso com o experimento. Essa metodologia soma com as de discussão 

em sala de aula, de Rodrigues, Menezes e Ponte (2018), e com o problema apresentado em 

Pinto e Fiorentini (1997). O artigo contribui também com a descrição do processo ALaCT que 

foi desenvolvido com estudantes de matemática com base no segmento do 8º ano do Ensino 

Fundamental II. Além disso, em Araujo (2008) foi apresentado pontos negativos na formação 

acadêmica a respeito das práticas de licenciatura voltada para Álgebra do Ensino Fundamental 

II, o que nos alerta para uma busca mais a fundo a respeito do assunto dentro da área da pesquisa 

quanto das instituições de Ensino Superior. 
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Por último, a categoria “Recurso aos Jogos”, apresentou estratégias de ensino de 

Álgebra no 8º ano com a aplicação de jogos. Os jogos apresentados tanto parecem lúdicos 

quanto eficientes no ensino de Álgebra, segundo o artigo. O levantamento do assunto sobre 

jogos é um ramo de pesquisa interessante, mas que dentro da metodologia de investigação dos 

periódicos resultou em apenas um artigo a respeito. Esse tema de jogos é beneficente tanto para 

o professor quanto para o aluno e o artigo de Castanho e Cury (2012) nos mostrou esse ponto. 

A Aprendizagem do Aluno é trabalhada com as categorias “Competências e 

Habilidades” e “Análise de Erros”, que conversam entre si. A primeira apresenta as teorias 

acerca das habilidades matemáticas e as competências cognitivas. Enquanto a segunda mostra 

os resultados diretos da pesquisa empírica que foi baseada nas teorias da categoria anterior. 

A premissa abordada em “competências e Habilidades” envolve as competências 

cognitivas dos alunos, abordadas por Davis, Nunes e Nunes (2005) e apresentado por Sperafico, 

Dorneles e Golbert (2015); os conhecimentos matemáticos, abordados por Mayer (1992) e 

apresentados por Haghverdi, Semnani e Seifi (2012); e os níveis de habilidade algébrica, por 

Almeida e Santos (2019), apoiados em Almeida (2016) e Almeida e Câmara (2018). Essas três 

áreas nos mostraram análises que podem ser utilizadas para entender as dificuldades que os 

alunos possuem e a forma de tratamento devida a eles. As competências cognitivas, num geral, 

estão a parte da matemática, mas, segundo Mayer (1992), o conhecimento linguístico e 

conhecimento factuais são necessários para a resolução de problemas matemáticos, o que torna 

a competência cognitiva um parâmetro a ser analisado. Tanto que os autores justamente 

investigam essa situação. Em outro ponto, Almeida e Santos (2019) divide a habilidade 

algébrica em 4 níveis que nos ajudam a perceber como está o desenvolvimento do aluno em 

sala de aula, quais atenções devemos dar individualmente ou em grupos para os alunos. 

A partir dos resultados, inicialmente destacamos a pesquisa de Haghverdi, Semnanai e 

Seifi (2012), que aplicaram um teste com questões de Aritmética, Álgebra e Geometria, em que 

se constatou que a Álgebra foi o campo que obteve maior índice de erro, com 41,07%, o que 

reforça a ideia da dificuldade de aprendizado, e consequentemente de ensino da Álgebra. Além 

disso, por meio da tabela apresentada pelos autores, pudemos analisar que dentro desses 

41,07%, 32,4% erraram pela dificuldade de configurar e desenvolver a equação algébrica e que 

13,8% erram cálculos com termos algébricos. O que argumenta com a pesquisa de Almeida e 

Santos (2019), que apresenta a característica de “modelar” com uma manifestação primária no 

nível 1 de habilidade algébrica, mas que se só se torna mais eficiente no nível 2 com registros 
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sincopados. Além de que a habilidade de “operar com o desconhecido” só é obtida de um aluno 

que possui nível 3 de habilidade. 

Em contrapartida, podemos nos questionar sobre a influência da competência cognitiva 

em função dos conhecimentos e habilidades algébricas. Na pesquisa de Sperafico, Dorneles e 

Golbert (2015), os autores encontraram o total de 92% de erro na categoria de “Problemas de 

Resolução Matemática” por parte do grupo BCC (Baixa Competência Cognitiva), porém o 

grupo ACC (Alta Competência Cognitiva) teve 80% de erro na mesma categoria, o que mesmo 

sendo menor que o grupo BCC, ainda apresenta alto percentual de erro. 

Assim, podemos concluir que, a partir destes artigos, a competência cognitiva, mesmo 

sendo baixa, impacta nos resultados e habilidades dos alunos no campo algébrico. A provável 

explicação é apresentada na Figura 4 em que o grupo ACC se mostrou mais homogêneo que o 

grupo BCC. Além disso, os estudos de Haghverdi, Semnanai e Seifi (2012) corroboram para a 

metodologia de análise de Almeida e Santos (2019) quanto ao nível de habilidade. 

O artigo de Almeida e Santos (2019) ainda apresenta uma passagem dos anos escolares 

em função do nível de habilidade. Com foco no 7º ano e 8º ano, percebemos uma passagem de 

84% dos alunos que residem o Nível 0 e Nível 1 do 7º ano do E.F. II para 41% no 8º ano. Ao 

mesmo tempo que de apenas 6% dos alunos de Nível 3 encontrados no 7º ano, passaram a ser 

50% no 8º ano. Esses dados mostram que a introdução à álgebra no 8º ano desenvolve bastante 

alunos para suas características, porém, em oposição, muitos ainda permanecem com poucas 

habilidades (16% no nível 0 e 25% no nível 1). Isso mostra que essa evolução não é o suficiente 

e atinge praticamente metade dos alunos que continuam com dificuldade em modelar, 

generalizar e operar com o desconhecido, reforçando os resultados apresentados nos demais 

artigos. 

Por fim, conclui-se que as três áreas analisadas (competência cognitiva, conhecimento 

matemático e habilidade algébrica) são importantes para apresentar a realidade que os alunos 

vivem com a Álgebra e que o estudo mais profundo dessas áreas, além de construção de 

trabalhos e categorias, é um caminho que se pode trazer maiores benefícios na implementação 

das aulas, da capacidade de identificar as características individuais dos alunos e da criação de 

atividades que possam desenvolver as deficiências apresentadas. 

A categoria “Pensamento Aritmético-Algébrico” trata da álgebra de forma prévia, a 

chamada “pré-álgebra”. O artigo de Ferreira, Ribeiro e Ribeiro (2017) apresentou autores que 

defendem o fato de que há uma ausência de conexão entre a Aritmética e a Álgebra. Além disso, 
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documentos oficiais, como o PCN (BRASIL, 1997), apresentavam uma relação entre os dois 

campos, porém não de forma clara. E essa falta de coexistência causa dificuldade nos alunos, 

como apontado por Teles (2008) e Cortés, Hitt e Saboya (2016). 

Nos artigos, observou-se que essas dificuldades podem existir em pequenos conceitos, 

que se mostram fortes no campo algébrico, como o sinal de igual. A falta de conexão entre os 

dois campos causa uma rigidez no aluno ao pensar sobre o sinal de igual como apenas o 

resultado de uma operação quando, na verdade, o símbolo pode significar equivalência entre os 

membros e até construir uma relação de função. 

Ainda a respeito da necessidade da coexistência, documentos como Princípios e Normas 

para a Matemática Escolar (NCTM, 2008), anais e livros como o de Schliemann, Carreher e 

Brizuela (2007) defendem o trabalho da Álgebra como uma extensão dada desde os anos 

iniciais, para que se assegure o letramento matemático. Além disso, os autores destacam que o 

foco em desenvolver o conhecimento das propriedades operacionais é fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. 

E é nesse ponto que a categoria “Atividade Algébrica em Séries Iniciais” trabalha 

apresentando atividades que são possíveis de se implementar nos anos iniciais, tanto no final 

do Ensino Fundamental I, quanto no início do Ensino Fundamental II. O artigo de Luna e Souza 

(2013) nos apresenta diversas questões de matemática de cunho algébrico que trabalha 

representações pictóricas e até mesmo alfanuméricas. Essas atividades trabalham com 

habilidades visuais de sequência de padrões e com atividades que se utilizam tanto de padrões 

quanto das características da igualdade.  

Assim, percebe-se que por meio de diversas fontes (documento, anais e livros) existe a 

defesa do ensino da “pré-álgebra” baseados em argumentos que validam e possibilitam a 

construção de um ensino em cima dessa modelagem. Além disso, essa implementação teria 

consequências boas e produtivas quando realmente fosse começar a ensinar álgebra no 8º ano 

do Ensino Fundamental II, podendo trazer resultados significantes e diferentes comparados aos 

que foram apresentados acima. 

Por último, o Campo Algébrico é tratado na categoria “Concepções Algébricas” 

individualmente. A priori, conhecer a Álgebra num todo e como ela é transmitida dentro das 

instituições pode ser um bom ponto de análise sobre as dificuldades encontradas em sala de 

aula. A começar pelo artigo de Goldino et al. (2012), que apresenta as atividades algébricas 

escolares em três tipos, sendo elas generacional, trasnformacional e global. No artigo de Teles 
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(2018), a autora se apoia em Usiskin (1995), e vimos que ele descreve a Álgebra como sendo: 

um estudo de procedimentos para resolução de problemas; estudo de relações de grandezas; 

aritmética generalizada; e estudo de estruturas matemáticas. Já Goldino et al. (2012) categoriza 

os modelos algébricos como sendo: relações binárias, operações, funções e estruturas. 

Observamos que esses modelos Algébricos apresentados são descritos por Santos, 

Pereira e Nunes (2017) como modelos epistemológicos e que a Álgebra como aritmética 

generalizada é o modelo dominante ensinado pelos professores. Os autores criticam o modelo 

dominante, que prejudica o ensino e desenvolvimento dos demais modelos epistemológicos 

implícitos.  

Essa relação causa grandes dificuldades quando se trata das funções e estruturas 

matemáticas, pois ao tratar com maior ênfase da Álgebra como sendo aritmética generalizada, 

perde-se o foco na construção do conhecimento nos demais modelos. E ainda assim, o modelo 

dominante possui grandes problemas, como abordado em Relação Aritmética Álgebra, 

reforçando a ideia de uma implementação de modelo algébrico para os anos iniciais, com foco 

no desenvolvimento dos demais modelos epistemológicos implícitos. 

Além das categorias, desenvolveu-se quatro nuvens de palavras67 com o título, resumo 

e palavra-chave de cada artigo, de forma que cada nuvem representa uma estrutura em que as 

categorias foram dispostas. Esta prática foi usada para uma possível reflexão das principais 

palavras que podem ser extraídas dos artigos, sem nenhuma predefinição, julgamento ou regra 

escolhida, apenas por repetição de palavras. A partir da nuvem da Área Profissional, observou-

se o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 As nuvens foram elaboradas através do site https://www.wordclouds.com/ 
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FIGURA 16 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O destaque do termo “práticas de discussão”, reforçando a ideia de que o professor deve 

avaliar e analisar bem o desenvolvimento das atividades em sala de aula. O termo “estratégias 

de resolução”, que representa a escolha adequada que fará a conclusão do raciocínio 

desenvolvido com o aluno. Além de “conhecimento didático”, necessário para a construção e 

propagação da aula para os alunos afim de construir conhecimento. 

Analisando a nuvem de palavras de Aprendizagem dos Alunos, temos: 
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FIGURA 17 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A palavra “jogo”, mesmo vinda de um único artigo, se destaca entre as palavras, 

podendo ser dada maior atenção em futuras pesquisas. A expressão “tipos de erros” refere-se 

às pesquisas que analisaram os possíveis erros dos alunos, sejam eles numéricos, algébricos ou 

cognitivos. E o termo “nível” apresenta os níveis de habilidade algébrica dos alunos, uma 

metodologia que se mostrou interessante para a compreensão do conhecimento do aluno. 

Seguindo, da Relação Aritmética-Álgebra, encontramos: 
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FIGURA 18 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O termo “anos iniciais”, destaca a importância do ensino da “pré-álgebra”. A palavra 

“Aritmética”, mesmo que a pesquisa tenha como foco a Álgebra, destaca a importância que 

existe neste campo para uma maior compreensão das letras. E a palavra “articulação”, reforça 

a conexão da Aritmética com a Álgebra.  

Por último, no Campo Algébrico, observa-se que: 
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FIGURA 19 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Aparece aqui a palavra “generalização”, que é o modelo dominante nas instituições, de 

acordo com os autores, e que acaba dificultando o desenvolvimento dos demais modelos. 

Novamente a palavra “aritmética” aparece se destacando entre artigos voltados somente para 

Álgebra. A expressão “raciocínio algébrico”, representa o conhecimento devido para entender 

o campo da Álgebra por um todo. E “Álgebra escolar”, voltado para as características 

empregadas da Álgebra nas atividades escolares. 

Por fim, apresentamos uma nuvem de palavras com todos os artigos envolvidos. As 

nuvens podem ser usadas como palavra-chave para a busca de futuras pesquisas que envolvam 

o ensino e aprendizagem de Álgebra no Ensino Fundamental II e as estruturas que estão 

envolvidas no processo de formação e letramento do aluno nas escolas. 
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FIGURA 20 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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