
 
 

 UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míriam do Rocio Guadagnini 

 

 

 

 

 

 

FATORAÇÃO: 

Por que estudá-la desde o Ensino Fundamental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 
 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

Míriam do Rocio Guadagnini 

 

 

 

 

 

FATORAÇÃO: 

Por que estudá-la desde o Ensino Fundamental? 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à banca examinadora da 
Universidade Anhanguera de São Paulo, como 
exigência final à obtenção do título de Doutora 
em Educação Matemática. 
 
Orientadora: Prof.ª Drª. Marlene Alves Dias. 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica elaborada por: 

Bibliotecária Roselaine R. de Bastos Novato CRB/8 9676 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L944f        Guadagnini, Miriam do Rocio 

 

        Fatoração: por que estudá-la desde o ensino fundamental? / 

Miriam do Rocio Guadagnini. – São Paulo, 2018.  
       426 f.: il.; 30 cm 
  

       Tese (Programa de Pós-graduação em Educação Matemática) 

– Coordenadoria de Pós-graduação -  Universidade Anhanguera 

de São Paulo, 2018. 

        Orientadora:  Profa. Dra.  Marlene Alves Dias 

      

  

 1.   Fatoração. 2. Praxeologias. 3.  Organização Matemática e 

Didática. 4.  Percurso de Estudo e Pesquisa. 5. Ensino 

fundamental, médio e superior. I. Título. II. Universidade 

Anhanguera de São Paulo. 
  

 CDD 370.9 

  



 
 

Míriam do Rocio Guadagnini 

 

 

 

 

FATORAÇÃO: 

Por que estudá-la desde o Ensino Fundamental? 

 

 

 

Tese apresentada à banca examinadora da 
Universidade Anhanguera de São Paulo, como 
exigência final à obtenção do título de Doutora 
em Educação Matemática. 
 
Orientadora: Prof.ª Drª. Marlene Alves Dias. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof.ª Drª Marlene Alves Dias - Universidade Anhanguera de São Paulo 

(Orientadora) 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Luiz Magalhães de Freitas - Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul 

 

___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Sirlene Neves de Andrade - Secretaria Estadual de Educação do Estado 

de São Paulo 

 

___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Nielce Meneguelo Lobo da Costa - Universidade Anhanguera de São 

Paulo 

 

___________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Angélica Fontoura Garcia - Universidade Anhanguera de São Paulo 

 

 
São Paulo, ____ de____________de _______. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Professora Doutora Marlene Alves Dias, pelo carinho com que me 

acolheu, pela atenção dedicada em todos os momentos, pelas oportunidades 

proporcionadas, pelo acompanhamento constante na realização desta pesquisa e 

demais atividades, corrigindo, comentando, sugerindo, desafiando, incentivando e, 

sobretudo, pela confiança em mim depositada. 

Aos Professores Doutores José Luiz Magalhães de Freitas, Sirlene Neves 

de Andrade, Nielce Meneguelo Lobo da Costa, Angélica Fontoura Garcia pela 

doação do seu tempo e saber, oferecidos por meio de valiosas sugestões e críticas 

a esta pesquisa. 

Aos Professores Doutores Lourival Pereira Martins, Sonner Arfux de 

figueiredo, Valdir Bezerra dos Santos Júnior, pelas reflexões, correções e 

sugestões oferecidas em favor desta pesquisa. 

Aos colegas e professores do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da UNIAN, pelas contribuições nos debates, na troca de experiências e 

nas conversas ao longo do curso e incentivo nos momentos de desânimo e cansaço. 

À CAPES, pelo apoio financeiro, que tornou possível a realização desta 

pesquisa. 

À minha família, em especial, ao meu esposo, George, pela compreensão de 

minhas ausências, pela colaboração e estímulo.  

À Escola, que permitiu que realizássemos a experimentação, confiando a nós 

os seus alunos. 

A Deus, por ter me presenteado com muita saúde para enfrentar todas as 

dificuldades. 

A todos, meus sinceros agradecimentos e carinho. 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

As noções de fatoração numérica e algébrica integram o currículo dos anos finais do 

Ensino Fundamental e acompanham o estudante durante todo o Ensino Médio na 

resolução de diferentes tarefas, sendo importante em estudos posteriores, 

especialmente nas disciplinas de Cálculo. No entanto o ensino e a aprendizagem 

destas noções são considerados pelos estudantes de pouco interesse e, pelos 

professores, como sem sentido. Em face deste fato, realizamos esta pesquisa, 

procurando responder às seguintes questões: “Por que estudar fatoração desde o 

Ensino Fundamental? Quais praxeologias precisam ser enfatizadas nesse estudo? 

Que metodologia podemos propor para motivar esse estudo?” Ambicionando 

responder a este questionamento, adotamos como objetivo: Identificar as 

praxeologias didáticas e matemáticas existentes para o estudo da fatoração, as 

relações pessoais de estudantes e professores com este objeto e explorar atividades 

que possam favorecer aplicações em contextos variados intra e extramatemáticos 

no Ensino Fundamental – anos finais no Brasil para implementar uma engenharia 

didática do tipo PEP. O referencial teórico central é a Teoria Antropológica do 

Didático de Chevallard, que nos auxiliou no estudo das relações institucionais por 

meio da análise ecológica e praxeológica dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

de livros didáticos; e da relação pessoal, efetuada via questionário para professores 

de Matemática e da elaboração e implementação de um PEP destinado a 

estudantes do Ensino Médio e da licenciatura em Matemática. O PEP foi construído 

por meio da coordenação de Organizações Matemáticas de referência (OM) e do 

Modelo Epistemológico de Referência (MER). A aplicação do PEP a estudantes do 

Ensino Médio e a um grupo de futuros professores parece indicar que as 

dificuldades dos futuros professores e estudantes que participaram da pesquisa está 

associada ao caráter protomatemático da fatoração, que é pouco trabalhado no 

momento em que se introduz, tanto a fatoração numérica, como a fatoração 

algébrica, que são tratados como objetos matemáticos e pouco aplicadas 

posteriormente. As aplicações são pontuais e pouca ênfase é dada nos momentos 

de manipulação das técnicas de fatoração, em particular no Ensino Médio, quando 

estas são utilizadas como conhecimento disponível. A pesquisa mostrou que os 

licenciandos em Matemática evoluíram no uso de técnicas ao longo da 

 



 
 

escolarização; mas apresentam dificuldades em regras e propriedades algébricas e 

na execução de tarefas contextualizadas análogas aos estudantes do Ensino Médio. 

Os dois grupos desconhecem a finalidade da fatoração no ensino, desse modo não 

a aplicam em tarefas em que tal conhecimento é facilitador. Os anos de trabalho em 

sala de aula não contribuem para a inovação no ensino destas noções para os 

professores e para os licenciandos. Verificamos que mais tempo de estudo ou o 

encanto pela Matemática não favoreceram a evolução do estudante nestas noções. 

A fatoração numérica é um conhecimento desconectado da fatoração algébrica. 

Palavras-chave: Fatoração. Praxeologias. Organização Matemática e Didática. 

Percurso de Estudo e Pesquisa. Ensino Fundamental, Médio e Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The notions of numerical and algebraic factorization integrate the curriculum of the 

final years of Elementary School and accompany the student throughout the 

Secondary School in solving different tasks, being important in later studies, 

especially in the disciplines of Calculus. However the teaching and learning of these 

notions are considered by the students as being of little interest and, by teachers, as 

meaningless. In the face of this fact, we conducted this research seeking to answer 

the following questions: "Why study factorization since Elementary School? Which 

praxeologies need to be emphasized in this study? What methodology can we 

propose to motivate this study?". In order to respond to this questioning, we adopted 

as objective: To identify the existing didactic and mathematical praxeologies for the 

study of factorization, the personal relations of students and teachers with this 

subject and to explore activities that may favor applications in various intra and 

extramathematic contexts in the final years of Elementary School in Brazil, to 

implement didactic engineering of the SRC type. The central theoretical reference is 

Chevallard's Anthropological Theory of didactics; who assisted us in the study of 

institutional relations through the ecological and praxeological analysis of the 

National Curricular Parameters and textbooks; and the personal relationship, made 

through a questionnaire for teachers of Mathematics and the elaboration and 

implementation of a SRC for High school students and Licentiate in Mathematics 

students. The SRC was constructed through the coordination of Reference 

Mathematical Organizations (MO) and the Reference Epistemological Model of 

(REM). The application of the SRC to high school students and to a group of future 

teachers seems to indicate that the difficulties of students and future teachers who 

participated in the research is associated with the protomathematic character of 

factorization, which is little worked at the moment both numerical factorization and 

algebraic factorization are introduced, which are treated as mathematical objects and 

seldom applied later. The applications are punctual and little emphasis is given when 

manipulating the factorization techniques, particularly in High School, when this is 

used as prior knowledge available. The research showed that the licentiate in 

Mathematics evolved in the use of techniques throughout the schooling; but they 

present difficulties with algebraic rules and properties and, in the execution of 



 
 

contextual tasks, analogous to high school students. Both groups are unaware of the 

purpose of factorization in teaching, so they do not apply it to tasks where such 

knowledge is facilitating. The years of work in the classroom do not contribute to 

innovation in the teaching of these notions to teachers and graduates. We found that 

more study time or charm in Mathematics did not favor student in these notions. The 

numerical factorization is a disconnected knowledge of algebraic factorization. 

 

Keywords: Factorization. Praxeologies. Mathematical Organization and Didactics. 

Research and Study Course. Elementary, Middle and Higher Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 
Les notions de factorisation numérique et algébrique intègrent le curriculum des fins 

d’années d’Enseignement Primaire et accompagnent l’élève durant tout 

l’Enseignement Secondaire pour la résolution de différents problèmes. Il s’agit donc 

de notions importantes dans les études postérieures, en particulier dans le domaine 

des calculs. Cependant, l’enseignement et l’apprentissage de ces notions sont 

considérées par les étudiants comme étant peu intéressantes et, par les 

enseignants, sans intérêt. Face à cela, nous réalisons cette recherche en cherchant 

à répondre aux questionnements suivants : « Pourquoi étudier la factorisation dès le 

Primaire ? Quelles praxéologies doivent encadrer cette étude ? Quelle méthodologie 

pouvons-nous proposer afin de motiver cette étude ? ». Dans l’optique de répondre à 

ces questionnements, nous nous fixons l’objectif : d’identifier les praxéologies 

didactiques et mathématiques existantes pour l’étude de la factorisation, les relations 

personnelles des étudiants et des professeurs par rapport à cet objet et explorer les 

activités qui peuvent favoriser les applications en contextes variés intra et extra-

mathématiques, dans les dernières années de l’Enseignement Primaire, afin 

d’implanter une ingénierie didactique du type PER. Le référentiel théorique central 

est la Théorie Anthropologique du Didactique de Chevallard ; elle nous a aidé dans 

l’analyse des relations institutionnelles par l’intermédiaire de l’analyse écologique et 

praxéologique des Paramètres Curriculaires Nationaux et des livres didactiques ; et 

de la relation personnelle, effectuée via des questionnaires appliqués aux 

professeurs de Mathématique et de l’élaboration et l’implantation d’un PER destiné 

aux élèves du Secondaire et aux étudiants en Mathématique à l’Université. Le PER a 

été construit à partir de la coordination des Organisations Mathématiques de 

référence (OM) et du Modèle Épistémologique de Référence (MER). L’application du 

PER auprès des élèves de lycée et d’un groupe d’étudiants en Mathématique à 

l’Université semble indiquer que les difficultés des futurs enseignants et des 

étudiants qui participent à la recherche sont associées au caractère 

protomathématique de la factorisation, qui est peu travaillée au moment où sont 

introduits, tant la factorisation numérique, que la factorisation algébrique, et, qui sont 

traitées comme objet mathématiques et peu appliqués postérieurement. Les 

applications sont ponctuelles et peu d’importance est donnée quant à la manipulation 

des techniques de factorisation, en particulier, dans le Secondaire, lorsqu’elle est 



 
 

utilisée comme prérequis. La recherche a montré que les étudiants en 

Mathématiques ont évolué dans l’usage des techniques tout au long de leur scolarité 

; mais présentent des difficultés vis-à-vis des règles et propriétés algébriques et, plus 

particulièrement, lors de la réalisation de problèmes contextualisés. Ceci se produit 

également chez les élèves du secondaire. Les deux groupes méconnaissent la 

finalité de la factorisation dans l’enseignement et, en général, ne l’appliquent pas 

dans les exercices dans lesquels cette connaissance peut être facilité. Les années 

de travail en salle de classe n’ont pas contribué à l’innovation de l’enseignement de 

ces notions pour les professeurs et les étudiants. En effet, ceux-ci, même avec 

d’avantage de temps d’étude, en ayant choisi de poursuivre des études universitaires 

dans ce domaine, ne présentent pas une évolution consciente sur ces notions, en 

particulier, pour résoudre les problèmes de conversion entre la langue naturelle et la 

langue algébrique, présentant les mêmes difficultés que les élèves de lycée. Nous 

avons pu observer qu’en termes d’enseignement, la factorisation numérique est une 

connaissance déconnectée de la factorisation algébrique. 

 

Mots clés : Factorisation. Praxéologie. Organisation Mathématique et Didactique. 

Parcours d’Étude et de Recherche. Enseignement Primaire, Secondaire et 

Supérieur. 
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1. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

   

Após o término do Ensino Médio, iniciei a graduação no curso de Licenciatura 

em Ciências (1º grau). No ano de 1999, terminava a complementação denominada 

de Habilitação Plena em Matemática e, tendo sido aprovada no concurso da Rede 

Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, no ano de 2000, iniciei a prática 

docente nos Ensino Fundamental e Ensino Médio, com a disciplina de Matemática e 

de áreas afins, como Física e Química. 

Na busca pela atualização, em 2011, iniciei os estudos no Programa de Pós-

graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul em Campo Grande (MS). Neste período, era professora efetiva da prefeitura de 

Campo Grande (MS) e atuava com oitavos e nonos anos, momento em que se 

introduz a álgebra na educação básica. Sentindo as dificuldades dos alunos em 

relação aos conteúdos de introdução à álgebra, especialmente a fatoração, detive-

me ao estudo deste tema durante o mestrado. 

Sendo assim, minha pesquisa de mestrado teve como foco o ensino das 

equações do 2o grau por meio da fatoração. Para tal, utilizei a Teoria de Situações 

Didáticas (TSD) de Brousseau (1986) e os Registros de Representação Semiótica 

de Duval (1995) como referenciais teóricos e elementos de Engenharia Didática 

apresentada por Artigue (1990) como referencial metodológico. O professor Doutor 

José Luiz Magalhães de Freitas foi meu orientador, a quem devo muito, pois me 

colocou para refletir sobre o modelo de aula que eu vinha oferecendo aos alunos, 

bem como, apresentou-me teorias que contribuíram para minha compreensão da 

epistemologia do ensino da Matemática. No entanto, durante o curso de mestrado é 

que a figura de professora pesquisadora pôde manifestar-se, assim, participei de 

eventos, congressos, ministrei oficinas a professores, publiquei artigos, enfim a 

busca pelo conhecimento teórico emergiu e revelou-me um mundo pouco conhecido. 

 Em 2014, na ânsia por continuar buscando alternativas para o ensino da 

fatoração, ingressei no doutorado. Neste, tive como guia a Professora Doutora 

Marlene Alves Dias, que me apresentou diversas teorias e, dentre estas, 

destacamos nesta pesquisa aquelas que julgamos pertinentes para a busca de 

respostas aos nossos questionamentos.  
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Considerando o fato de o estudante ser o responsável pelo desenvolvimento 

do estudo que está sendo proposto pelo professor por meio de diferentes desafios 

didáticos, com a ajuda de diversos meios tecnológicos ou não, temos a pretensão 

de, nesta pesquisa, compreender a função do ensino da fatoração, considerando a 

importância deste conteúdo nas diferentes etapas escolares. 

Desse modo, nosso objetivo resume-se em Identificar as praxeologias 

didáticas e matemáticas existentes para o estudo da fatoração, as relações pessoais 

de estudantes e professores com este objeto e explorar atividades que possam 

favorecer aplicações em contextos variados intra e extramatemáticos no Ensino 

Fundamental – Anos Finais, no Brasil, para implementar uma engenharia didática do 

tipo Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP). Sendo assim, analisamos atividades que 

justificam a utilização desse objeto matemático enquanto objeto protomatemático, 

para que elas possam ser empregadas quando da sua introdução e desenvolvimento 

durante a escolarização, em particular, no Ensino Fundamental - Anos Finais. 

Observamos aqui que a fatoração é considerada por Chevallard (1985), 

Mercier (2002) e Constantin (2015) como um objeto protomatemático, o qual 

acolhemos nesta pesquisa.  

Para Mercier (2002), objetos protomatemáticos são aqueles associados às 

competências ou capacidades, sendo construídos na prática e só podem viver 

enquanto práticas, em situações em que essas (as práticas) podem ser analisadas 

como comportamentos autoevidentes esperados dos estudantes, uma vez que são 

chamados pela situação. Como exemplo de objetos protomatemáticos, o autor  

indica: o reconhecimento de uma expressão polinomial de grau dois advinda de uma 

fatoração simples, saber que um cálculo não está terminado. 

Mercier (2002) explicita ainda que, conforme Brousseau (1999), esses objetos 

e sua utilização pertencem ao meio de ação dos estudantes, o que, de acordo com 

Delbos e Jorion (1984), corresponde a trabalhar com o objeto como se não 

houvesse o que saber e o que ensinar, mas que é necessário aprender a fazer o que 

é preciso. 

Mercier (2002) ressalta que os objetos suscetíveis de ensino são sempre 

objetos do saber, mas como esclarece Joshua (1996), eles não são os únicos 

objetos noções-ferramentas da atividade, existem ainda os objetos paramatemáticos 
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que, consoante Wittgenstein (1976) e Pecheux, (1975), são pré-construídos e 

introduzidos por mostração, o que se confirma por meio dos estudos de Tonelle 

(1979) para a noção de polinômios. Como exemplos de objetos paramatemáticos, 

Mercier (2002) indica: parâmetros, equações, demonstrações, cálculos.  

Sobre esses objetos, enfatizamos ainda que, para Chevallard (1985, p. 55), 

“as noções protomatemáticas são noções que não são nomeadas explicitamente, 

situadas em “estratos” mais profundos do funcionamento didático do saber”. 

Destacamos aqui o papel de objeto protomatemático fatoração, pois é esperado que 

os estudantes reconheçam nas diferentes situações associadas a novos 

conhecimentos a necessidade de utilizar a fatoração, que selecionem o caso que 

mais se adapta e efetuem uma solução satisfatória.  

Constantin (2015) complementa dizendo que considera que as técnicas de 

fatoração não se fundamentam sobre as práxis matemáticas, mas sobre noções 

protomatemáticas, assentando-se assim essencialmente na decodificação. 

Após explicitar nosso objetivo e esclarecer o papel da fatoração como objeto 

protomatemático do ensino, passamos à metodologia da pesquisa que se enquadra 

na construção de um Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP), com base no ensino 

por meio de Atividades de Estudo e Pesquisa (AEP), considerando as possíveis 

aplicações que podem dar sentido ao ensino da fatoração no Ensino Fundamental - 

Anos Finais. 

Nosso estudo se organiza em 10 capítulos, a saber:  

No capítulo 1 de introdução, traçamos brevemente nossa trajetória escolar e 

profissional e apresentamos o objetivo da pesquisa, o objeto matemático 

desenvolvido na mesma, explicitando seu papel enquanto objeto de ensino e 

enfatizamos a metodologia de pesquisa. Na sequência, indicamos como cada 

capítulo está organizado.  

No capítulo 2, apresentamos a problemática, nele especificamos ainda as 

questões norteadoras, os objetivos, o referencial teórico escolhido e as alternativas 

metodológicas que julgamos necessárias.  

No capítulo 3, expomos uma síntese de trabalhos, cujo objeto matemático de 

investigação é a fatoração, com o fim de estabelecer referências que norteiem as 
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análises, ou seja, fazemos uma pesquisa bibliográfica não exaustiva sobre nosso 

objeto de estudo.  

O capítulo 4 é dedicado ao referencial teórico central: Teoria Antropológica do 

Didático e abordagens teóricas complementares como a noção de “Topos” de 

Chevallard e Grenier (1997), o estudo de Robert (1997, 1998) acerca dos níveis de 

conhecimento esperados dos estudantes, a noção de quadro e mudança de quadro, 

segundo definição de Douady (1984), as noções de Percurso de Estudo e de 

Pesquisa (PEP) e Atividades de Estudo e Pesquisa (AEP) de Chevallard (2005, 

2011). 

No capítulo 5, elaboramos uma grade de análise para análise de livros 

didáticos, em conformidade com o modelo de Dias (1998), que foi aplicada em três 

livros didáticos de diferentes épocas, com a função de auxiliar na identificação das 

praxeologias existentes nas obras e evidenciar as tarefas típicas para esta etapa de 

escolaridade. Além disso, essa grade contribui também na análise da ecologia da 

noção de fatoração durante sete décadas, o que nos auxilia a compreender e fazer 

compreeender melhor as possibilidades de novas propostas de ensino para esta 

noção. 

No capítulo 6, analisamos a relação institucional presente em documentos 

oficiais e em livros didáticos por meio da análise ecológica e praxeológica com o 

objetivo de compreender a ecologia da noção de fatoração, ou seja, qual o habitat e 

o nicho considerados para a vivência dessas noções, e também para situarmos a 

Organização Matemática (OM) de referência relativa à fatoração, de acordo com 

estes documentos.  

No capítulo 7, apresentamos uma síntese de dois trabalhos em didática da 

álgebra, cujo objetivo é auxiliar na constituição de nossa referência epistemológica, 

ou seja, de estabelecermos nosso modelo epistemológico de referência (MER) e 

delinear a Organização Matemática (OM) de referência relativa à fatoração que nos 

ancora na construção do Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP) desenvolvido na 

experimentação.  

No capítulo 8, expomos a análise de respostas a um questionário aplicado a 

um grupo de professores de Matemática, cuja finalidade é a de compreender a 
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relação pessoal estabelecida por esses docentes com o objeto protomatemático 

fatoração.  

O capítulo 9 traz o desenvolvimento e a análise do Percurso de Estudo e 

Pesquisa (PEP) com dois grupos: um de estudantes do primeiro ano do Ensino 

Médio e um de licenciandos em Matemática. 

Finalmente, no capítulo 10, apresentamos as conclusões, entre elas, 

destacamos a importância dos níveis de codeterminação didática, dos níveis de 

conhecimento e do estudo dos objetos protomatemáticos. Isto nos fez considerar 

tarefas diversas que pudessem ser estudadas durante os anos finais do Ensino 

Fundamental. O fato de propormos novas organizações matemáticas e didáticas que 

realizam mudanças na atual epistemologia possibilitou que, a partir de um modelo 

epistemológico de referência, estabelecêssemos organizações matemáticas que 

permitissem tratar a fatoração numérica e algébrica como complementares. O 

estudo das relações institucionais e pessoais evidencia que são necessárias 

algumas mudanças curriculares e metodológicas que possam favorecer o ensino da 

fatoração.  
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2 PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

2.1 Considerações iniciais  

 

Neste capítulo, apresentamos a problemática, os objetivos e a metodologia 

desta pesquisa. Problematizamos tal pesquisa a partir das seguintes questões: Por 

que estudar fatoração desde o Ensino Fundamental? Quais praxeologias precisam 

ser enfatizadas nesse estudo? Que metodologia podemos propor para motivar esse 

estudo? 

Inicialmente, observamos que a noção de fatoração, em geral, é considerada 

pelos estudantes como sendo de pouco interesse e, pelos professores, como sem 

sentido, o que mostraremos no capítulo 8 deste trabalho.  

 Quando os estudantes precisam utilizar a noção de fatoração como 

conhecimento prévio mobilizável ou disponível, em geral, eles são capazes de 

enunciá-la, mas não dispõem de um sistema de recursos dados na própria tarefa, 

que lhes oriente e viabilize a ação, ou seja, os estudantes não são capazes de 

interagir com o meio, uma vez que suas interações com o mesmo são inadequadas, 

não lhes possibilitando formular estratégias de ação, validar saberes e construir 

conhecimentos, em particular, quando se trata de tarefas representadas por 

situações intra e extramatemáticas, que exigem que o estudante utilize os 

conhecimentos que fazem parte de seu sistema de recursos, sendo que este 

sistema não pode restringir-se a enunciar os casos de fatoração, mas a ser capaz de 

aplicá-los.  

A partir desta problemática, optamos por utilizar como referencial teórico 

central dessa pesquisa a Teoria Antropológica do Didático de Chevallard e seus 

colaboradores e, como referenciais teóricos complementares, as abordagens 

teóricas em termos de quadros e mudanças de quadros, conforme definição de 

Douady (1984, 1992), de níveis de conhecimento esperados dos estudantes, 

segundo definição de Robert (1998) e “topos” de Chevallard e Grenier (1997). A 

utilização da metodologia da engenharia didática, definida por Chevallard (2005, 

2011) como Percurso de Estudo e de Pesquisa (PEP) e Atividades de Estudo e 

Pesquisa (AEP) seus aspectos teóricos, neste capítulo, auxilia a compreender o 
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encaminhamento da pesquisa. 

Uma vez esclarecidas a problemática e as questões de pesquisa, escolhido o 

referencial teórico, assim como a metodologia a ser utilizada, consideramos o 

seguinte objetivo geral da pesquisa: Identificar as praxeologias didáticas e 

matemáticas existentes para o estudo da fatoração, as relações pessoais de 

estudantes e professores com este objeto e explorar atividades que possam 

favorecer aplicações em contextos variados intra e extramatemáticos no Ensino 

Fundamental – Anos Finais, no Brasil, para implementar uma engenharia didática do 

tipo PEP.  

É importante esclarecer que a metodologia está fundamentada na pesquisa 

qualitativa, como a concebem Lüdke e André (2013). Por se tratar de uma pesquisa 

que considera os significados culturais da noção matemática de fatoração 

encontrados nas propostas institucionais brasileiras e os significados dessa mesma 

noção para um grupo de professores, esta parte da pesquisa foi realizada por meio 

do método da pesquisa documental, que, segundo as pesquisadoras, corresponde à 

técnica de análise efetuada a partir de documentos contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos. Na nossa pesquisa, esses 

documentos são representados pelas propostas institucionais publicadas e indicadas 

pelo Ministério da Educação, duas coleções de livros didáticos que foram utilizados 

em décadas anteriores e uma coleção de livro didático indicado no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) (BRASIL, 2014). 

Além da pesquisa documental, utilizamos um questionário aplicado a um 

grupo de professores no intuito de compreender que dificuldades eles identificam, 

quando necessitam introduzir ou aplicar a noção de fatoração, ou seja, para 

desenvolver a engenharia didática PEP, que equivale a um estudo de caso, pois 

procuramos descobrir, por meio da interpretação do contexto, como podemos 

interagir considerando a realidade. Para isso, utilizamos diferentes fontes a fim de 

identificar as relações institucionais esperadas e existentes, bem como as 

dificuldades apontadas pelos professores, com a finalidade de construir e aplicar 

uma engenharia didática do tipo PEP com um grupo de estudantes do Ensino Médio 

e com um grupo de licenciandos em Matemática.  

Observamos que estudar a relação com o saber “fatoração” com os 

estudantes do Ensino Médio e com estudantes do curso de licenciatura, quando 
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frente a uma nova metodologia, nos auxilia a identificar de modo mais evidente as 

reais possibilidades de aplicação dessa nova metodologia no ensino propriamente 

dito. Além disso, podemos prever as dificuldades e tentar minimizá-las para tornar 

possível esta nova forma de trabalho, quando se considera o ensino inserido em um 

processo de estudo e ajuda ao estudo. 

Ressaltamos que a engenharia didática do tipo PEP é uma metodologia que 

se insere na Teoria Antropológica do Didático e que se encontra associada a outras 

teorias que consideram a importância do papel do estudante na construção da 

relação com o saber, indicando assim que o papel do professor passa a ser o de 

mediador da atividade por ele construída. 

A seguir, apresentamos com mais detalhes elementos que nos conduziram à 

problemática, aos objetivos da pesquisa e à metodologia da mesma. 

 

2.2 Cenário do ensino da fatoração no Brasil  

 

Observamos inicialmente que a fatoração é introduzida no 6o Ano do Ensino 

Fundamental, como uma forma de escrita alternativa para os números naturais e 

evolui para a introdução às ideias algébricas (8o Ano) e aplicações na resolução de 

problemas que envolvem equações de 1o e 2o graus, sistemas de equações, 

expressões algébricas, expressões algébricas fracionárias, aplicações envolvendo 

área e perímetro, a noção de funções, as equações polinomiais, exponenciais, 

logarítmicas e trigonométricas, nos Ensinos Fundamental e Médio. No Ensino 

Superior, para os cursos da área de exatas, informática e negócios, a fatoração está 

inserida na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, em particular, quando da 

introdução das noções de limites, derivadas e integrais. Como exemplo da aplicação 

da fatoração em outras disciplinas, de cursos do Ensino Superior, citamos os cursos 

de Computação e Informática, nos quais os estudantes precisam dispor destes 

conhecimentos para compreender a sintaxe e a semântica das diferentes linguagens 

de programação. 

Observamos que, no Ensino Médio e no Ensino Superior, a fatoração é 

utilizada como conhecimento prévio disponível para facilitar a solução de 

determinadas tarefas, isto é, trata-se de uma ferramenta introduzida no Ensino 
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Fundamental para a qual se espera que o estudante possa utilizá-la, quando 

necessário, sem que para isso seja preciso uma demanda explícita. Por exemplo, o 

cálculo da área máxima de uma região, dado seu perímetro. Em fórmulas como a 

soma de uma Progressão Aritmética, assim a fatoração será utilizada como 

conhecimento prévio disponível para resolver problemas de diversos domínios da 

Matemática e de outras ciências, ficando sob a responsabilidade do professor 

revisitar esta noção em função do seu grupo de alunos. 

Como já anunciamos anteriormente, a fatoração é um objeto protomatemático 

introduzido no ensino brasileiro a partir do sexto ano do Ensino Fundamental, por 

meio da noção de fatoração numérica, tendo aplicação imediata na determinação do 

Máximo Divisor Comum (mdc) e Mínimo Múltiplo Comum (mmc), que é 

posteriormente utilizada como ferramenta explícita no estudo da operação de adição 

de frações e em situações de contexto da vida. Entretanto, observamos que a 

mesma não é revisitada nos anos seguintes, nem mesmo quando da introdução da 

fatoração algébrica, sendo apenas utilizada como conhecimento prévio disponível.  

A fatoração algébrica é introduzida no oitavo ano, articulada com a noção de 

área enquanto ferramenta de visualização. Na sequência, a fatoração algébrica é 

utilizada para a solução de situações envolvendo equações polinomiais, 

exponenciais, logarítmicas, trigonométricas e situações dos domínios da 

probabilidade e estatística, geometria analítica, matemática financeira, progressões 

aritméticas e geométricas, números complexos, entre outras, ainda no Ensino 

Médio, sendo considerada como um conhecimento prévio disponível e para o qual 

se supõe que os estudantes possam aplicá-la sem dificuldades. O mesmo ocorre no 

Ensino Superior, onde a expectativa é que os estudantes visualizem nas situações 

associadas a novos conhecimentos a necessidade de aplicar a fatoração.  

Assim, pretendemos compreender as praxeologias didáticas e matemáticas 

utilizadas no estudo da fatoração no Brasil, para observar quais situações são 

privilegiadas neste estudo e destacar aquelas que, a nosso ver, precisam ser 

enfatizadas, assim como propor novas formas de trabalho, o que corresponde a 

utilizar novas metodologias que possam auxiliar os professores a encontrarem meios 

de motivar seus estudantes quando do estudo desta noção matemática e os 

estudantes a serem capazes de ultrapassar a simples fase do discurso sem sentido, 

podendo dar a esta noção o sentido esperado, quando da sua utilização em 
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situações de domínios intra e extramatemáticos. 

 Para melhor compreender o ensino e a aprendizagem da fatoração, 

localizamos este conteúdo no interior da Matemática como pertencente a um grupo 

de objetos denominados de “objetos protomatemáticos”, os quais foram explicitados 

na introdução, mas que para melhor diferenciá-los, passamos a tecer considerações 

a respeito.  

 

2.3 Noção de objeto matemático, paramatemático e protomatemático  

 

Chevallard (1985, 1991) classifica os “objetos do saber” em objetos 

matemáticos, paramatemáticos e protomatemáticos. O autor esclarece que as 

noções matemáticas envolvem os objetos facilmente reconhecíveis nos contextos 

escolares, como a adição, o círculo, a derivação etc., as quais podem assumir a 

forma de definição ou estruturas e têm propriedades e condições de uso 

estabelecidas. 

 As noções paramatemáticas referem-se a objetos de ensino não explícitos, 

ou seja, trata-se de saberes auxiliares que se encontram no ambiente do trabalho 

matemático para desempenhar o papel de ferramentas e que não representam 

objeto de estudo, contudo são noções utilizadas para estudar um objeto matemático. 

O conceito de equação, parâmetro, a tabela de variação para o estudo de 

uma função, e até mesmo demonstração, são exemplos de objetos 

paramatemáticos. Uma característica dos conceitos paramatemáticos é que eles 

estão a priori excluídos da avaliação direta, ou seja, são aqueles que utilizamos, mas 

não compõem domínios, setores, temas e tópicos de estudo, como o estudo do 

gráfico de uma função, que é tratado enquanto tema em seus domínios e setores 

correspondentes. Como exemplo, podemos citar a noção de parâmetro, que é 

utilizada no domínio da álgebra no setor dos sistemas de equações lineares para o 

tema condições de soluções de um sistema de equações lineares, podendo ser 

aplicada em tipos de tarefas intra e extramatemáticas que correspondam a um tópico 

do setor sistemas de equações lineares.  

Segundo Chevallard (1985, 1992), as noções matemáticas costumam ser 

construídas no espaço escolar, as paramatemáticas seriam geralmente esperadas 
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como pré-construídas.  

Para as noções de objeto protomatemático, referimo-nos a Brousseau (1981, 

p. 45), que as considera como aquela que “mobilizadas implicitamente nos usos e 

práticas, de forma que suas propriedades são utilizadas para resolver alguns 

problemas, mas não são reconhecidos, nem como um objeto de estudo, nem 

mesmo como uma ferramenta”. São objetos da prática didática da Matemática, o que 

conduziu Mercier (2002) a considerar que correspondem às “capacidades”, e 

“competências” esperadas dos alunos, em outras palavras, a capacidade de 

reconhecimento de um caso de fatoração a ser aplicado na ocasião do estudo de 

novos saberes, quando da solução de atividades propostas pelo professor.  

Mercier (2002) destaca ainda que os objetos protomatemáticos são 

construídos na prática e só podem viver como práticas. Em consonância, Brousseau 

(1999) sublinha que os objetos protomatemáticos e sua aplicação pertecem ao meio 

da ação dos estudantes, além do quê, é a dimensão prática de um objeto 

matemático que possibilita identificar como o saber ensinado é organizado enquanto 

texto, o que permite falar de texto do saber, ou seja, este saber não está explícito 

nos livros didáticos, porém o professor constrói, mostra e pratica, como podemos 

observar por meio do trabalho de Aboou Raad (2006), que apresenta o seguinte 

exemplo de leitura: para desenvolver o quadrado da soma de dois termos (a+b)2, o 

professor, geralmente, faz um discurso dizendo: “a dois mais dois ab mais b dois”, o 

que contém discursos implícitos associados às operações de adição, multiplicação e 

potenciação.  

Ainda conforme Mercier (2002), um programa de ensino que ajusta a prática 

do texto do saber com objetos paramatemáticos e protomatemáticos torna possível a 

aprendizagem dos estudantes, de acordo com seu tempo próprio de aprendizagem, 

uma vez que cabe ao aluno reconhecer qual a sua necessidade em termos dessa 

prática.  

Consoante Chevallard (1985, p. 55), as noções protomatemáticas não são 

nomeadas explicitamente, “são noções situadas em ‘estratos’ mais profundos do 

funcionamento didático do saber”. Ainda, segundo o pesquisador, os objetos 

protomatemáticos são noções que podem ser designadas como “objetivos de 

ensino”, porém não como “objetos de ensino”.  



33 
 

Exemplos dados por Constantin (2015) nos ajudam a ilustrar uma dificuldade 

protomatemática, em que o tipo de tarefa requer conhecimentos de fatoração de 

uma soma de dois binômios. Para fatorar a expressão B = (x² - 4x) + 2 (x - 4), a 

técnica consiste em fatorar o primeiro binômio para escrever B = x(x – 4) + 2(x – 4), 

isto é, primeiro utiliza-se a noção de fator comum em evidência; na sequência, o 

agrupamento e finalmente para obter B, o produto dos dois binômios, ou seja, o 

aluno tem de perceber e visualizar os casos de fatoração a serem empregados. 

Para explicitar as dificuldades de um aluno que participou da sua pesquisa, a 

autora recorre à noção de objetos protomatemáticos, observando que estes são 

caracterizados pelo fato de serem autoevidentes, mobilizados implicitamente por 

meio do contrato didático, que, segundo Mercier (2002), correspondem às 

competências ou capacidades de reconhecer quando é necessário simplificar uma 

expressão, saber que um cálculo não terminou etc. Assim, os objetos 

protomatemáticos aparecem em situações em que eles podem ser analisados como 

comportamentos autoevidentes esperados; podem ser tratados em função do 

contrato didático.  

Para tal, precisam ser trabalhados pelo professor, o que indica até que ponto 

é necessário tratar uma fatoração, quando de sua aplicação em uma tarefa que 

envolve conhecimentos que ultrapassam a simples aplicação de uma regra 

conhecida. Como exemplo, podemos considerar o caso da derivada de uma função 

algébrica, para a qual o estudante, após calcular a derivada de primeira ordem, se 

desejar calcular a derivada de segunda ordem, em geral, precisa reconhecer a 

necessidade de fatorar a expressão encontrada para efetuar o cálculo desejado. 

Constantin (2015) pôde observar que o aluno, durante todo o ano, foi capaz 

de reconhecer as novas organizações matemáticas, como por exemplo, a resolução 

de inequações do segundo grau. Contudo a fatoração intervém em um nível de 

conhecimento disponível, de acordo com Robert (1998), e mesmo o aluno sendo 

capaz de reconhecer essa necessidade, ele tem dificuldade em reconhecer qual o 

padrão a utilizar, o que lhe conduz a resolver somente as inequações em que é 

possível utilizar a tabela de sinais, quando a expressão é dada por meio de um 

produto de dois binômios, ou seja, ele não visualiza a necessidade de determinar 

esse produto.  
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Isso mostra que a dificuldade do aluno não está associada à resolução de 

inequações, mas à aplicação da fatoração, que equivale a uma nova forma de 

representar a expressão matemática, sendo esta associada ao contrato didático, 

pois, segundo Chevallard (1985, p. 55), a noção de “padrão” situa-se em um nível 

implícito mais profundo, exprimindo-se pelo fato de ser autoevidente. 

Desse modo, conforme Constantin (2015, p. 21), a técnica de fatoração, ao 

invés de se fundarmentar sobre as práxis matemáticas, repousa sobre as noções 

protomatemáticas, e fundamenta-se essencialmente na decodificação. Além disso, a 

pesquisadora enfatiza que a fatoração pode gerar problemas, quando as expressões 

algébricas apresentam expoentes diferentes de dois ou utilizam números irracionais 

como π. 

As observações acima salientam a necessidade de o professor estar atento 

para o fato da fatoração precisar ser tratada enquanto objeto da prática, ou seja, 

objeto protomatemático.  

Isso indica que esses objetos estão associados às competências e 

capacidades dos estudantes em reconhecê-los nas situações em que os mesmos 

são chamados a funcionar. Só podemos analisá-los em situações em que eles 

representam comportamentos esperados para a solução da situação, por exemplo, 

utilizar a fatoração para resolver uma situação que envolve a noção de limite de uma 

função, a simplificação de frações algébricas entre outras.  

Essa função da fatoração justifica seu papel como ferramenta matemática 

para resolver diferentes situações envolvendo diversos conceitos e noções.  

Em função da importância da fatoração na perspectiva da capacidade ou 

competência dos alunos para avançarem no desenvolvimento de seus 

conhecimentos matemáticos, fomos conduzidas a estudar as propostas de trabalho 

que sobrevivem atualmente em relação ao ensino da fatoração e, a partir delas, e 

das ressalvas dos professores sobre a dificuldade dos estudantes em relação a esta 

ferramenta para o desenvolvimento de outros conceitos ou noções matemáticas. 

Para tanto, desenvolvemos uma engenharia de tipo PEP na tentativa de encontrar 

novos meios que possam auxiliar no estudo da fatoração, considerada como uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento de diversas noções matemáticas e 

extramatemáticas.  
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Na sequência, apresentamos alguns elementos que indicam as dificuldades 

associadas ao ensino de Matemática. 

 

2.4 Dificuldades associadas ao ensino de Matemática  

 

Iniciamos considerando o estudo de Chevallard (2003) que, ao ponderar 

sobre a perda de sentido do ensino da Matemática, destaca que a evolução do 

curriculum em Matemática nas últimas décadas tem provocado uma “perda de 

sentido” para os alunos e professores das obras matemáticas ensinadas.  

Ressaltamos aqui que, à luz das ideias de Chevallard (1997), obras são 

consideradas como construções institucionais que podem ser reconstruídas em 

determinadas instituições. Um exemplo de obra, neste caso, é o currículo. É 

importante observar que a expressão perda de sentido, na definição literal, significa 

a perda da função de ser de algo, perda do significado de algo, o que conduz a 

questionar também se este algo já teve algum significado preciso. Em caso 

afirmativo ou, do contrário, é preciso resgatar este significado de forma que os 

indivíduos possam dar-lhe um sentido pertinente.  

Neste trabalho, nos interessamos pela “perda de sentido” do objeto 

matemático “fatoração”, considerando, mais especificamente, os estudantes do 

Ensino Fundamental - Anos finais e os professores de Matemática de todas as 

etapas escolares.  

Iniciamos assim pelo estudo de Marietti (2009), realizado no âmbito da TAD, 

que focaliza a perda de sentido dentro de uma praxeologia, ou seja, a perda de 

sentido do objeto O para a pessoa X ou a instituição I, ou para a posição p no interior 

de uma instituição I. A autora indaga se há, ou em algum momento existiu, sentido. 

Em seu estudo, a autora classifica a perda de sentido como a ausência atual de 

sentido (de O para X ou para I) ou da existência de um sentido julgado impróprio. 

Marietti (2009) pontua que autores como Chevallard, Bosch, Gascón e 

Matheron enfatizam que a perda de sentido dos objetos matemáticos ensinados 

seria causada pela manifestação de um colapso da “razão de ser”, ou seja, da 

finalidade destes objetos.  
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Chevallard, para tratar deste tema, discute a necrose epistemológica em que 

destaca que a Matemática está reduzida a uma visita de monumentos. Bosch (2013) 

considera como monumentos os quadriláteros, os sistemas de numeração, as 

transformações no plano, as funções. Indica que na escola (professores, currículo), 

por exemplo, partem do princípio de que as funções são objetos matemáticos 

importantes (monumentos), mesmo que não saiba muito bem para que servem. A 

partir desta constatação, o professor aceita o dever de visitar este monumento e de 

fazer algo com ele, ou seja, de simular seu uso. Para tal tarefa, em regra, faz o 

estudo de algumas famílias de funções como as retas e parábolas. Com relação à 

técnica de estudo, fundamenta-se, comumente, na representação gráfica, estudo do 

domínio, simetria, continuidade e assíntotas. Uma vez feita essa apresentação, o 

trabalho está terminado e quase nunca utiliza os gráficos; o estudo das funções 

sempre se apresenta com o mesmo grau de precisão, ficando o professor restrito ao 

nível de codeterminação denominado de tema, ou seja, é o equivalente a dizer que 

ele não auxilia  a aprendizagem dos estudantes evoluir, uma vez que o ensino não 

estabelece conexões com saberes matemáticos pertencentes a outros setores e 

domínios. 

Chevallard (2012) lembra que para conseguir que os estudantes adquiram 

competências, não podemos nos embasar no ensino e aprendizagem da Matemática 

sob o paradigma de visita aos monumentos, no qual os conceitos matemáticos se 

concebem como um monumento com valor em si mesmo, que o estudante deve 

admirar e desfrutar, mas, ao contrário, os estudantes devem construir o 

conhecimento em si e ter ferramentas para validá-lo, complementa Brousseau 

(1986).  

Em conformidade com Chevallard (2012), Barquero, Bosch e Gascón (2007) 

complementam que a visita das obras esconde as questões problemáticas que 

constituem o raciocínio das noções, propriedades, teoremas e técnicas ministradas. 

Os conteúdos são reduzidos a um conjunto finito de "obras" pré-existentes para 

estudar, mas geralmente as questões que motivaram a construção desses 

conteúdos desapareceram da cultura escolar. Esses autores insistem que não só a 

razão de muitos objetos ensinados foi perdida, mas também sua razão de ser e sua 

utilidade são ocultadas. Em decorrência, nenhuma explicação é dada no ensino 

quanto à origem dos problemas e razões para serem ensinados ou estudados. 
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Chevallard apresenta toda uma problemática relacionada à 

monumentalização dos saberes, dizendo:  

A naturalização das obras humanas tornando-as como monumentos a 
visitar, a venerar por alguns e a fugir para outros, é correlativa ao 
esquecimento de sua razão de ser e do questionamento de suas razões de 
ser. A ausência do questionamento das obras ou saberes permite uma 
entrada fictícia em uma cultura, e faz das obras ídolos, que alguns adoram e 
outros recusam este ritual absurdo (CHEVALLARD, 2007, p. 13, tradução 
nossa). 

O texto acima evidencia a origem de dilemas que vêm sendo enfrentados pelo 

professor de Matemática da Educação Básica brasileira. Os estudantes, diante da 

não compreensão da finalidade do estudo de um tema matemático, apresentam 

alguns comportamentos típicos como: alguns entram no jogo, permitindo-se acessar 

a obra e outros se recusam. O resultado desse modelo de ensino é visto em todo o 

país por meio de: memorização de regras e fórmulas, sem que se saiba sua 

finalidade, utilidade e aplicações possíveis, incompreensão de noções elementares 

como discernimento entre o elemento neutro da adição e multiplicação, desinteresse 

pela aula, indisciplina e baixos índices de aprendizagem evidenciados pelas 

avaliações nacionais.  

Matheron e Noirfalise (2007) observam que na escola primária, uma 

proporção significativa de estudantes se interessa pela prática da Matemática e 

encontra nela prazer, sentimento que desaparece à medida que o estudante avança 

em sua escolaridade, o que parece conduzir a um desencanto pela Matemática. Os 

autores destacam que uma das razões do desencanto pela Matemática por parte 

dos estudantes dos anos finais do ciclo que equivale ao nosso Ensino Fundamental 

e Ensino Médio é a forma atual de ensino, indicada em seus estudos pela perda de 

significado das questões geratrizes dos diversos domínios da Matemática, induzindo 

a uma perda de sentido da Matemática para os estudantes, também chamado de 

autismo temático, expresso por meio só da repetição e de atividades introdutórias 

encontradas nos livros didáticos. 

 Matheron e Noirfalise (2007) observam que manter o interesse pela 

Matemática deve ser uma preocupação real no ciclo correspondente ao nossos anos 

finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. É, portanto, imprescindível 

restaurar o sentido dado à Matemática ensinada.  

Os autores ressaltam que no equivalente francês ao nosso Ensino 
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Fundamental e Médio, por exemplo, o ensino sobre o triângulo e suas propriedades 

(monumento a ser visitado) é uma parte importante do programa de geometria, no 

entanto não são claras as razões para tanta atenção a este item. Segundo eles, é 

necessário encontrar as questões que motivam o estudo, como por exemplo: por 

que estamos interessados em triângulos, ou em outros temas, como: por que 

simplificar frações ou escrever uma expressão literal na forma canônica.  

Chevallard (2005) enfatiza que estamos sofrendo de um esgotamento do 

sentido, os questionamentos mencionados perderam-se em uma cultura escolar 

museológica. Matheron (2009) grifa que é essencial uma reforma no ensino atual, de 

modo a restaurar a razão dos objetos matemáticos por meio de um estudo que 

permita encontrar, rencontrar ou fazer viver sua finalidade no ensino da Matemática.  

Para justificar a afirmação acima, Chevallard (2005) emprega a escala de 

codeterminação para enfatizar que a TAD fornece ferramentas que possibilitam a 

classificação das condições e restrições sob as quais pode se desenvolver o estudo 

de um objeto do saber. Sabemos que, de acordo com os níveis de codeterminação 

didática, partindo do genérico para o específico, encontramos os níveis de 

civilização, sociedade, escola, pedagogia, disciplina, domínio, setor, tema e tópico. 

Estes níves de codeterminação podem ajudar a explicar o desamor pelo estudo da 

Matemática, por meio de algumas restrições que se apresentam no ensino atual. 

Restrições criadas pela civilização e pela sua história (tradição do estudo da 

geometria do triângulo dos gregos, por exemplo), ou pela sociedade na qual pesa a 

organização da escola, que impacta principalmente no nível da pedagogia (cursos 

de uma hora, obrigando o estudante a ser ativo todo o tempo) e disciplina (presença 

ou ausência no programa de alguns objetos matemáticos transpostos, introdução e 

fechamento do tópico ensinado em uma hora, e consequências sobre a 

possibilidade de fazer os estudantes reencontrarem as razões que motivam seu 

estudo). Estas restrições induzem a formas relativamente estáveis de ensino e de 

modos de pensar o estudo da Matemática: divisões seguidas de "confinamento" do 

ensino em temas (ordem dos capítulos) enfraquecendo a visão de sua articulação e 

organizações mais amplas, ritmo ternário (atividade, síntese, exercícios), ausência 

de recursos às mídias exteriores a essas, de pessoas da mídia externas, mínimo 

que o professor e escola introduzem (o curso ou livro didático, por vezes, a 

calculadora), encaminhamento do estudo à esfera privada dos alunos fora da escola 
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etc. 

Chevallard (2005) ressalta ainda a importância do estudo de questões que 

possibilitem emergirem, para o estudante, os objetos matemáticos, nascendo não do 

formal ou sem motivação, mas como motivação pela busca de respostas ao estudo a 

uma questão proposta que tenha o poder de gerar novas questões e respostas, o 

que pode romper com essa cultura escolar museológica, sem vida. Os dispositivos 

educacionais AEP e PEP nasceram desta emergência no ensino, com o objetivo de 

enfrentar a monumentalização dos saberes matemáticos.  

Na sequência, apresentamos brevemente a noção de AEP.  

 

2.4.1 A noção de Atividade de Estudo e Pesquisa (AEP) e sua finalidade 

 

Uma AEP é uma organização didática na qual se especifica um conjunto de 

condições C, cuja realização numa classe, sob a instrução de um professor y ou 

mais genericamente de uma equipe de professores Y, vai gerar o encontro dos 

alunos X com uma determinada entidade praxeologica, por meio do estudo de 

uma questão definida Q. 

Em outros termos, uma AEP conduz à formação, no interior de uma classe [X, 

Y], de um sistema didático indicado por S(X; Y; Q), cujo objetivo é a produção de 

uma resposta R♥, representado por: 

 

S(X;Y;Q)  R♥ (Esquema herbartiano em referência à Friedrich Herbart 

(1776-1841)) 

A entidade praxeológica visadapode ser (mas nem sempre) a própria 

resposta R♥. No processo de estudo de Q, outras entidades praxeológicas são 

reencontradas, como o milieu didactique M, constituído pelo conjunto de recursos 

mobilizados pela classe [X, Y] para estudar a questão Q, que produzirá um resposta 

R♥ e sua validação, denotada pelo esquema herbartiano:  

 

[S(X;Y;Q) M]  R♥ 
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A interpretação da representação acima é que o sistema didático S(X, Y, Q) 

produz o milieu M a partir de fontes já existentes nos seus ambientes interno e 

externo ou de fontes criadas no seu interior, e é trabalhando neste que será 

elaborada e validada a resposta R. A entidade praxeológica visada pode ser um 

dos constituintes do milieu M. A reunião dos dois casos é indicada por: 

M { R♥} 
 

Um exemplo elementar de uma AEP em uma entidade praxeológica que 

consiste, neste caso, em propriedades matemáticas tradicionalmente ensinadas no 

oitavo ano do Ensino Fundamental – anos finais utilizado em nossa investigação 

junto a um grupo de alunos foi: Q2: Qual tipo de tarefa? 

Neste bloco de atividades, algumas das praxeologias envolvidas foram: 

Tarefa: Desenvolver um dos casos de produtos notáveis (quadrado da soma, 

quadrado da diferença, produto da soma pela diferença), Técnica: Efetuar a 

multiplicação dos monômios dados, Tecnologia: Multiplicação de monômios, Teoria: 

Teoria dos polinômios e Conjuntos dos números reais, suas operações e 

propriedades. 

A condução de uma AEP é fundamentada na elaboração de uma praxeologia 

da forma [T / / / ], que se articula, segundo a TAD, nos diferentes momentos 

didáticos ou momentos de estudo, que serão apresentados no capítulo 4.  

O estudo de uma questão Q conduz a uma resposta R validada por uma 

cultura, por uma sociedade, por uma escola, se X representa os estudantes de uma 

sala de aula, y seu professor, podemos representar desta forma: 

S(X, { y } ; Q) R 

Encontrar uma resposta significa encontrar as praxeologias relacionadas a ela 

ou podemos denotar assim: R= [T / / / ]. Durante a busca por uma resposta R♥, 

é possível emergir que, por exemplo, o bloco [/] não teve um desenvolvimento 

satisfatório, evidenciando que o processo de estudo e pesquisa gerado pelo estudo 

de Q não é completo, o que pode suscitar novas questões que permitam avançar o 

estudo. 
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Após justificar a necessidade da passagem da monumentalização dos 

saberes que Chevallard (2009, 2009b) considera como um paradigma de visita aos 

saberes, o autor propõe a criação de um ensino praxeologicamente motivado que 

propicie reviver as praxeologias ensinadas, o que o conduz a indicar a necessidade 

da transição histórica para um paradigma de questionamento do mundo 

fundamentado sob o conceito de PER.  

A partir das considerações acima, elaboramos questões que  responderemos 

ao final da pesquisa. 

 

2.5 Questões de pesquisa  

 

A identificação da falta de sentido de objetos matemáticos na escola alimenta 

o nosso questionamento relativo às fontes de dificuldades dos estudantes e 

professores, sendo assim, iniciamos esta pesquisa com o seguinte questionamento: 

Como a fatoração é tratada nas instituições de ensino brasileiras e se existem novos 

meios de motivar o seu estudo?  

Neste trabalho, partimos do questionamento inicial amplo que refinamos por 

meio das seguintes questões: Por que estudar fatoração desde o Ensino 

Fundamental? Que praxeologias precisam ser enfatizadas nesse estudo? Que 

metodologia podemos propor para motivar esse estudo? 

Ao considerarmos os estudos que nos indicam a falta de sentido no ensino da 

Matemática, nos interrogamos se os professores podem ter dificuldades para ensinar 

a fatoração, se estas dificuldades estão associadas à falta de situações apropriadas 

que possibilitem aos estudantes encontrarem alguns dos possíveis sentidos 

associados a esta noção, como podemos auxiliar o professor a encontrar elementos 

para assessorar seus estudantes, de modo que estes possam desenvolver os 

conhecimentos necessários para tratar de diferentes situações, mobilizando ou 

dispondo desses mesmos conhecimentos de forma autônoma e independente.  

Estes novos questionamentos nos conduziram a considerar que o estudante 

aprende em determinada instituição, à qual ele se sujeita e, portanto, sua relação 

pessoal com o objeto protomatemático de ensino, no caso a fatoração, está 

associada às práticas desta instituição.  
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Assim, nos posicionamos no quadro da Teoria Antropológica do Didático 

(CHEVALLARD, 1998, 1999), formulando questões mais específicas, explicitados na 

sequência: 

1. Qual é a função da fatoração nos processos de ensino e de aprendizagem 

propostos para serem desenvolvidos no Ensino Fundamental- Anos Finais 

brasileiro, isto é, qual a relação institucional esperada para o estudo da 

fatoração no Ensino Fundamental brasileiro?  

2. Quais as relações institucionais existentes para o ensino e a aprendizagem 

da fatoração no Brasil, ou seja, quais as praxeologias matemáticas e didáticas 

privilegiadas no processo de ensino-aprendizagem da fatoração?  

3. Qual a relação pessoal dos professores com a noção de fatoração e como 

ela está associada à relação institucional esperada e existente? 

4. Quais as possibilidades de mudança nas relações institucionais a partir do 

resultado do PEP? 

A partir dos questionamentos acima, definimos o objetivo geral e os objetivos 

específicos da pesquisa que apresentamos a seguir. 

  

2.5.1 Objetivos da pesquisa 

 

Em função dos questionamentos descritos acima, consideramos como 

objetivo geral da pesquisa: Identificar as praxeologias didáticas e matemáticas 

existentes para o estudo da fatoração, as relações pessoais de estudantes e 

professores com este objeto e explorar atividades que possam favorecer aplicações 

em contextos variados intra e extramatemáticos no Ensino Fundamental – Anos 

Finais, no Brasil, para implementar uma engenharia didática do tipo PEP.  

Observamos que destacar as praxeologias privilegiadas nos auxilia a 

compreender a proposta atual de ensino da fatoração no Brasil e, 

consequentemente, a propor uma metodologia, na qual o estudante, a partir de um 

questionamento inicial, deve produzir novos questionamentos de maneira a 

encontrar as respostas mais adequadas, sendo apenas orientado pelo professor, ou 

seja, o estudante conduz suas pesquisas pessoais sobre o que está sendo 
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questionado e o professor tem a tarefa de guiar e aconselhar essas pesquisas.  

A partir desse objetivo mais amplo, destacamos os seguintes objetivos 

específicos:  

 Estudar as relações institucionais esperadas da fatoração para identificar 

as possibilidades de introdução e desenvolvimento no Ensino Fundamental - 

Anos Finais.  

 Estudar as relações institucionais existentes para identificar como as 

propostas institucionais são consideradas.  

 Comparar as relações institucionais esperadas e existentes.  

 Identificar as relações pessoais dos professores em relação ao objeto 

protomatemático fatoração para comparar com as relações institucionais 

esperadas e existentes para a relação pessoal de alguns professores sobre 

essse objeto de estudo. 

 Quais são as Organizaçoes Matemáticas (OM) para o estudo da fatoração? 

 Desenvolver e implementar um percurso de estudo e pesquisa com 

estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior. 

 Analisar o resultado do PEP implementado. 

 Compreender as possibilidades de levar os estudantes a atribuirem sentido 

à fatoração desde o início de sua aprendizagem. 

Considerando a problemática, os questionamentos e objetivos acima 

definidos, optamos pela metodologia de pesquisa, a qual passamos a descrever. 

 

2.5.2 Metodologia da pesquisa 

 

Este estudo está alicerçado sobre a metodologia da pesquisa qualitativa que, 

segundo Bogdan e Biklen (2010), corresponde a uma pesquisa cuja fonte de dados 

é o ambiente natural e na qual o pesquisador é seu principal instrumento. Para a 

coleta de dados, são propostos instrumentos para os quais os dados possam ser 

predominantemente descritivos, de modo que o processo seja mais importante que o 
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produto, e que o significado esteja associado ao sentido dado ao objeto da pesquisa 

pelos indivíduos que dela participam e cuja análise dos dados segue um processo 

de busca de evidências que respondam às questões ou hipóteses definidas 

anteriormente ao desenvolvimento da pesquisa.  

Para a análise dos dados, considerando a necessidade de identificar as 

relações institucionais esperadas e existentes, em particular das organizações 

didáticas e matemáticas que se supõe estarem sendo trabalhadas atualmente, 

utilizamos em nossa pesquisa o método da pesquisa documental que, conforme 

Lüdke e André (1986), é uma técnica realizada a partir de documentos 

contemporâneos ou retrospectivos com validade cientificamente comprovada.  

Para identificar as relações institucionais esperadas, utilizamos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) como documento oficial.  

As relações institucionais existentes foram analisadas com base em três 

coleções de livros didáticos dos anos finais do Ensino Fundamental das décadas de 

1960, 1970 e 2010, perpassando pela ênfase à Matemática Moderna, à Matemática 

voltada para o ensino técnico e à Matemática fundamentada no ensino por meio da 

contextualização.  

Para a identificação das praxeologias privilegiadas no ensino da fatoração, 

estabelecemos uma grade de análise norteada pela grade de Dias (1998), 

considerando o nosso referencial teórico que dá subsídios para identificar, tanto as 

Organizações Matemáticas, quanto as didáticas existentes, assim como as 

expectativas em termos de conhecimentos prévios esperados dos estudantes.  

Para o estudo das relações pessoais dos professores com a noção de 

fatoração, utilizamos para a coleta de dados questionários, que, segundo Marconi e 

Lakatos (1999), constituem-se em um conjunto de questões sobre determinado tema 

que devem ser respondidas sem a presença do entrevistador, cuja finalidade é obter 

informações sobre um grupo de interesse. 

Os questionários foram construídos para professores do Ensino Fundamental 

(6o ao 9o anos), professores do Ensino Médio, professores e coordenadores do 

Ensino Superior, especialmente dos cursos de Matemática e os cursos ligados ao 

uso de tecnologias, visto que nestes cursos há diversas disciplinas que envolvem a 
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Matemática, principalmente o cálculo numérico, onde a fatoração algébrica é muito 

utilizada.  

Todos os questionários apresentam uma parte comum que visa a 

caracterização do professor por meio da sua identificação profissional, da instituição 

em que atua, do nível de atuação, da sua formação acadêmica, do tempo na 

profissão e da disciplina que ministra.  

Após a etapa de caracterização, apresentamos questionamentos relativos ao 

ensino da fatoração, os quais diferem entre os questionários, devido ao nível de 

atuação do professor entrevistado.  

Para o professor do Ensino Fundamental e Médio, nosso objetivo foi recolher 

informações relacionadas com a experiência do professor sobre o ensino da 

fatoração, das noções introdutórias à álgebra, sua visão sobre tal ensino e 

compreensão dada pelo professor a esse ensino. O questionário destinado aos 

professores do Ensino Superior procurou conhecer os conteúdos matemáticos 

utilizados na disciplina lecionada pelo professor, os pré-requisitos esperados dos 

alunos em relação ao uso da noção de fatoração, as aplicações de fatoração na 

disciplina, em particular, aquelas que exigem um nível disponível de conhecimento.  

Os questionamentos propostos aos coordenadores de cursos tiveram como 

objetivo identificar a importância da Matemática para o curso, a carga horária das 

disciplinas ligadas à Matemática, as dificuldades e elogios dos estudantes ao curso, 

o índice de desistência e o principal motivo relacionado, sua opinião sobre o que 

precisa melhorar em termos de ensino e de aprendizagem e o que considera que 

está muito bom. 

Finalmente, para compreender as relações pessoais desenvolvidas pelos 

estudantes em função das relações institucionais existentes, realizamos uma 

engenharia do tipo Percurso de Estudo e Pesquisa, que pode ser classificada em 

termos de estudo de múltiplos casos, que consoante Yin (2005), consiste no estudo 

de um fenômeno em um contexto da vida real, cujos limites entre o fenômeno e o 

contexto não são definidos de forma clara. Ainda segundo o autor, este estudo 

permite responder a questões sobre “como” e “por quê” o controle sobre os eventos 

pesquisados é insuficiente.  
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Para a intervenção, considerando que um de nossos objetivos foi propor uma 

nova forma de estudo para a fatoração a partir da análise das praxeologias 

privilegiadas, adotamos como metodologia, para o desenvolvimento desta proposta, 

as noções de Atividade de Estudo e de Pesquisa (AEP) e Percurso de Estudo e de 

Pesquisa (PEP), que descrevemos brevemente a seguir.  

 

2.6 Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP) 

 

Como resposta à perda do sentido do ensino de Matemática escolar, a Teoria 

Antropológica do Didático dedica-se à elaboração de um novo dispositivo didático 

denominado de Percurso de Estudo e Pesquisa, que proporciona articular o ensino 

da Matemática como uma atividade de modelagem, como podemos observar no 

texto que segue. 

A TAD utiliza a noção de praxeologias ou Organização Matemática (OM) 
como ferramenta fundamental para modelar a atividade matemática [...] 
considera os processos de modelagem como processos de reconstrução e 
articulação de organizações matemáticas de complexidade crescente. Este 
processo parte de questões problemáticas que se apresentam em uma 
comunidade de estudo e que constituem a “razão de ser” das organizações 
matemáticas que será necessário (re)construir em resposta. 
Consequentemente, a modelagem matemática, assim interpretada, constitui 
um instrumento de articulação da atividade matemática escolar e requer de 
maneira totalmente essencial considerar a modelagem intramatemática 
como um caso particular de modelagem matemática (BARQUERO et al., 
2011, p. 340, tradução nossa). 

 Desse modo, a noção de Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP) de acordo 

com Martínez (2012, p. 27), “surge da necessidade de fundamentar as praxeologias 

didáticas – tanto as “escolares”, como as de qualquer outro tipo de instituição – em 

uma epistemologia funcional”, de modo que produzam conhecimentos úteis para a 

formulação de respostas a questões matemáticas problemáticas. Trata-se de 

considerar um modelo geral de estudo, cujo objetivo não está definido como um 

conjunto de saberes ou de praxeologias prontas, mas um conjunto de 

questionamentos em que a comunidade de estudo busca uma resposta R♥. Durante 

a atividade de estudo, mobilizam-se todos os recursos, meios, saberes e respostas 

já disponíveis em R◊ (R punção) indispensáveis para a construção de uma resposta 

R♥ satisfatória. 

Um dos objetivos principais da proposta do PEP é “introduzir na escola uma 

nova epistemologia que permita a substituição do paradigma escolar da 
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monumentalização de saberes por um paradigma de questionamento do mundo, 

para dar sentido ao estudo escolar de matemática”. (BARQUERO et al., 2011, p. 

341, tradução nossa). 

Na sequência, consideramos a relação entre AEP e PEP.  

 

2.7 O Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP) e as Atividades de Ensino e 
Pesquisa (AEP) 

 

 Na elaboração de um PEP, é necessário transitar por diferentes atividades de 

estudo e Pesquisa (AEP), de modo a integrar as diferentes organizações 

matemáticas em estruturas mais completas. Esta característica do PEP responde às 

limitações de uma AEP.  

Um dos propósitos do AEP era integrar diferentes OM pontuais em um OM 
local, porém, esta integração não chega a transpassar o nível local e além 
disso, a passagem de uma AEP à outra não está “motivada” funcionalmente 
pela própria atividade, assim, em um PEP, a busca da resposta R♥ requer 
passar (construir ou estudar) por diferentes AEP (BARQUERO et al., 2011, 
p. 568, tradução nossa). 

Embasamos-nos nas noções de PEP e AEP de modo a encontrar respostas à 

questão geratriz referente à fatoração nos anos finais do Ensino Fundamental, a 

saber: Qo: “Como desenvolver o estudo da fatoração desde o Ensino Fundamental - 

Anos Finais?” 

Para responder à questão proposta pelo PEP, elaboramos 14 atividades para 

estudantes, com base em AEP com grau de complexidade variada, contemplando o 

que o PCN (BRASIL, 1998) prescreve para o conteúdo teórico em estudo e 

observando autores como Chevallard (1985), Mercier (2002) e Constantin (2015) 

que consideram a fatoração como um objeto protomatemático. As atividades 

organizaram-se em torno da resolução de situações de aprendizagem abarcando 

conhecimentos acerca do mínimo múltiplo comum (mmc), máximo divisor comum 

(mdc), fatoração e produtos notáveis (equivalência), área, perímetro, escrita de uma 

expressão, resolução de equações do primeiro grau e do segundo grau, frações 

algébricas, sistemas de equações e noção de função. 

Assim, para um melhor entendimento, destacamos as etapas que compõem o 

estudo: 
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1. Estudo bibliográfico das pesquisa existentes. 

2. Escolha e estudo do referencial teórico e metodológico adotado como 

ferramenta de construção e análise para a pesquisa. 

3. Construção da grade de análise, segundo Dias (1998), com base no 

referencial teórico da pesquisa. 

4. Estudos de um documento oficial para a identificação das relações 

institucionais esperadas. 

5. Análise das organizações matemáticas e didáticas existentes por meio da 

grade de análise contemplando uma obra de cada ano, a saber: 1965, 1976 e 

2012. 

6. Elaboração de questionários destinados aos professores de Matemática 

dos níveis Fundamental, Médio e Superior. 

7. Composição de Modelo Epistemológico de Referência (MER) e 

estabelecimento da Organização Matemática de referência (OM): global, 

regional, local e pontual. 

8. Elaboração de tarefas de aplicação para experimentação com estudantes e 

aplicação da intervenção. 

9. Apresentação dos resultados encontrados nas análises propostas e 

conclusão da pesquisa. 

 

2.8 Considerações finais  

 

Neste capítulo, sintetizamos os rumos desta pesquisa. Apresentamos a 

problemática, a questão central, os objetivos, as referências teóricas e o percurso 

metodológico com o fim específico de delinear o encaminhamento seguido para 

alcançar as respostas às questões formuladas. 

É nosso desejo que nossas escolhas cumpram o papel que esperamos, qual 

seja: de esclarecer, de argumentar, de instruir, de ajudar o estudioso da Matemática, 

ou professor a compreender o sentido desse ensino e, mais do que isso, possa dar 
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um novo rumo para aqueles que têm dificuldades no entendimento, compreensão e, 

especialmente, aqueles profissionais que não veem utilidade no ensino da fatoração.  

Ainda para alcançar nossos propósitos, destacamos como objetivo geral: 

Identificar as praxeologias didáticas e matemáticas existentes para o estudo da 

fatoração, as relações pessoais de estudantes e professores com este objeto e 

explorar atividades que possam favorecer aplicações em contextos variados intra e 

extramatemáticos no Ensino Fundamental – Anos Finais, no Brasil, para 

implementar uma engenharia didática do tipo PEP. Por meio deste objetivo, 

procuramos circundar tudo que envolve a fatoração, desde os livros didáticos 

escolhidos (desde a década de 1960) analisando como eles viabilizam o ensino da 

fatoração, passando pelas recomendações dos PCN (BRASIL, 1998), por via 

também do questionário com professores de todos os níveis de ensino, buscando 

estabelecer a relação do professor com tal conteúdo. Ao lado disso, procedemos à 

experimentação com estudantes, sendo estes: graduandos em Matemática e alunos 

do Ensino Médio que já haviam recebido toda a instrução das noções de fatoração e 

suas aplicações no Ensino Fundamental. Assim, pensamos ser possível apresentar 

um estudo no qual transpareça toda a problemática deste conteúdo de forma a 

ponderar sobre o que seria essencial ao trabalho com a fatoração. 

Buscamos, para nos auxiliar e também ao interessado no ensino e 

aprendizagem da fatoração, pesquisas diversas no Brasil e no exterior que versam 

sobre o tema. Apesar de o tema ser o mesmo para as pesquisas estudadas, 

observamos enfoques muito diferentes, que nos auxiliaram na compreensão dos 

diversos aspectos desse ensino, como por exemplo, o uso de simbolismo, as 

explicações dos professores no momento do ensino, as dificuldades dos alunos na 

aprendizagem, o uso de tecnologias, entre outros conhecimentos, como podemos 

constatar por meio de uma breve apresentação dessas pesquisas no capítulo que 

segue. 
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3 PANORAMA ATUAL DO ESTUDO DA FATORAÇÃO  

 

3.1 Considerações iniciais  

 

Neste capítulo, apresentamos uma revisão bibliográfica não exaustiva de 

pesquisas, cujo objeto matemático de investigação é a fatoração.  

Optamos, desse modo, por nos aprofundar no ensino e aprendizagem da 

fatoração polinomial, em virtude da existência de um vasto número de pesquisas 

dedicadas às dificuldades relativas ao ensino e aprendizagem dos estudantes no 

domínio da álgebra. A partir de tal escolha, constatamos que há um número limitado 

de trabalhos, tanto no Brasil, como no exterior, evidenciando que o tema necessita 

de mais estudos.  

Centramos nossos esforços na identificação de dissertações e teses, em todo 

o Brasil e no exterior, em Educação e Educação matemática, nas línguas: 

portuguesa, francesa, espanhola e inglesa.  

As palavras-chave por nós utilizadas foram: fatoração, fatoração numérica, 

fatoração polinomial, polinômios, educação matemática, álgebra, produtos notáveis, 

ensino de Matemática, didática da Matemática.  

Devido à fatoração polinomial ser muito utilizada na área da computação em 

estudos relativos à criptografia, o que foge ao objeto de nossos estudos, as 

palavras-chave que mais detectaram trabalhos de nosso interesse foram: fatoração, 

educação matemática. Desse modo, foi possível encontrar pesquisas que abordam 

a fatoração sob os diversos temas como: produtos notáveis e equação do segundo 

grau no Ensino Fundamental e polinômios no Ensino Médio.  

Procuramos destacar nos trabalhos analisados os objetivos, a questão 

norteadora, as hipóteses ou questionamentos, os fundamentos teóricos e 

metodológicos, bem como os principais resultados alcançados. 

Após uma breve descrição dos trabalhos encontrados, tanto no âmbito 

nacional como internacional, apresentamos considerações em função das noções de 

relação institucional e pessoal definidas na Teoria Antropológica do Didático (TAD), 

ou seja, a relação institucional ao objeto fatoração depende de como este objeto é 



51 
 

tratado pela instituição; no caso dos trabalhos encontrados, estes estão relacionados 

à escola em suas diferentes etapas e, consequentemente, a relação pessoal a este 

objeto depende das relações institucionais a que os sujeitos se submetem. Estas 

noções estão definidas de maneira mais precisa no capítulo 4, que trata do 

referencial teórico da pesquisa.  

 

3.2 Estudos analisados 

 

Em âmbito nacional, localizamos as pesquisas de Burigato (2007), Rodrigues 

(2008), Silva (2012), Borgato (2013) e Guadagnini (2013). Esclarecemos que estes 

trabalhos tratam sobre a fatoração no campo da Educação matemática.  

Encontramos o estudo de Burigato (2007) sobre o tema, que teve por objetivo 

identificar teoremas em ação utilizados pelos alunos na resolução de equações. Este 

estudo utilizou como fundamentação a teoria dos campos conceituais proposta por 

Gerard Vergnaud (1990) e, como metodologia de pesquisa, a análise teórica 

proposta por Michel Henry (2006). O trabalho explora os problemas relacionados ao 

ensino e à aprendizagem da álgebra, concepções em relação à álgebra (USISKIN, 

1995), as dificuldades e erros relativos à sua aprendizagem (BOOTH, 1995), 

(NOTARI, 2002) e a análise do desempenho de alunos do Ensino Fundamental em 

álgebra (RIBEIRO, 2001). 

Burigato (2007) elaborou e aplicou uma sequência de atividades com 

situações de fatoração, nas quais teve como objetivo geral estudar as dificuldades 

dos alunos em fatorar expressões algébricas e, como objetivo específico, identificar 

os teoremas em ação utilizados pelos alunos ao fatorar expressões algébricas e 

investigar a estabilidade nas resoluções dos alunos, bem como verificar se havia 

diferença entre os teoremas em ação falsos, destacados pelos alunos, nos dois 

ambientes, a saber: lápis e papel e virtual. 

Lembramos que, para Vergnaud (1990), os conceitos em ação são os 

conhecimentos tidos como pertinentes pelos alunos para tratar a situação proposta, 

sendo os teoremas em ação verdadeiros ou falsos, existindo assim uma dialética 

entre eles.  
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A sequência de atividades enfatizava situações em que os alunos deveriam 

colocar o fator comum em evidência (monômio ou binômio), por exemplo, fatores 

comuns como 2x, fatoração de trinômios quadrados perfeitos e a diferença de 

quadrados, assim como verificava se os alunos reconheciam os produtos notáveis. A 

autora destacou que a sequência de atividades não teve por objetivo criar situações 

de aprendizagem de fatoração, mas estudar as dificuldades relativas ao tema.  

O estudo foi desenvolvido numa turma de 8a série (alunos entre 13 e 14 

anos), atualmente nono ano, para a qual se introduziu também o software Aplusix 

para uma amostra constituída de 54 alunos. Após o teste diagnóstico, a 

pesquisadora alocou os sujeitos pesquisados em dois grupos. No primeiro grupo, os 

alunos resolveram dez atividades da sequência didática no ambiente lápis e papel e 

no segundo grupo, os alunos resolveram as mesmas atividades, porém, no software 

Aplusix.  

As análises evidenciaram que, mais da metade dos alunos não se recordava 

da fatoração e que eles não conseguiram fatorar algumas expressões, lembrando 

apenas de alguns casos do fator comum em evidência. Outros alunos 

transformavam a expressão em uma equação e tentavam encontrar uma solução, 

aparecendo erros de redução de termos semelhantes. 

A pesquisa aponta ainda que as principais dificuldades levantadas nas 

análises dos teoremas em ação são relativas aos conhecimentos que formam o 

campo conceitual da fatoração: a divisão e multiplicação de expressões algébricas, 

redução de termos semelhantes e raiz quadrada.  

A pesquisadora identifica, a partir desse estudo, as dificuldades relacionadas 

à fatoração, a saber: dificuldade em trabalhar com um número na forma fatorada, 

dificuldade em multiplicar e dividir expressões algébricas, aplicação da fatoração em 

situações inadequadas na tentativa de simplificar uma expressão; dificuldade em 

trabalhar com expressões algébricas seguindo regras próprias dessa estrutura para 

expressá-las numa forma equivalente, como 4x +11xy = 15x2y, em que, ao invés de 

fatorar a expressão, o aluno simplifica, recaindo em erros, em geral, associados à 

resolução de uma equação. Observamos aqui que, apesar de a pesquisadora 

identificar a dificuldade em trabalhar um número na forma fatorada, a fatoração 

numérica não foi considerada na pesquisa. 
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Nas atividades referentes ao fator comum em evidência, os alunos 

identificaram o fator comum e fatoraram o primeiro termo, no entanto erraram ao 

fatorar o segundo termo: repetiam o segundo termo dentro dos parênteses. Outros 

não identificaram o fator comum da expressão, não escreveram a expressão como 

um produto, reduzindo tudo a um só termo; existem ainda aqueles que, ao tentarem 

fatorar, transformaram a expressão em um produto, mas não identificaram o fator 

comum. Em outros casos, os alunos não transformaram a expressão em um 

produto, tentaram sempre obter um resultado, exemplo: 4x2–16x = 20x2, sinalizando 

que desconhecem as regras das operações para somar ou subtrair polinômios. 

Mesmo utilizando o software que auxiliava as retroações, os alunos sentiram-

se desmotivados e não faziam tentativas para acertar. A pesquisadora observa 

ainda que a divisão e a multiplicação de termos são fundamentais na construção do 

campo conceitual da fatoração, mas os alunos não utilizam esses conhecimentos de 

forma pertinente.  

Para a resolução de trinômios quadrados perfeitos, os erros foram: não 

transformar a expressão em um produto, ou transformar a expressão em produto, 

mas não fatorar como um produto notável. Os erros elencados pela pesquisadora 

são da seguinte natureza: quando identificavam os termos como quadrados 

perfeitos, não eram capazes de extrair a raiz quadrada corretamente; ou mesmo, 

extraiam a raiz de quaisquer termos, evidenciando desconhecimento das regras 

para fatorar. Não identificavam a ordem dos termos que compõem um trinômio 

quadrado perfeito, assim, ao apresentá-lo de forma diversa da convencional 

(ax2+bx+c), os alunos demonstravam ter dificuldades para resolver a situação que 

lhe era proposta, ou seja, não eram capazes de utilizar o teorema em ação 

corretamente, pois empregavam conceitos em ação não pertinentes.  

Burigato (2007) concluiu que os alunos pouco sabem manipular, operar e 

resolver a fatoração, seja pela dificuldade de leitura da expressão e/ou do 

entendimento conceitual. A autora destacou que muitos alunos têm dificuldades em 

identificar o fator comum. Ela recomenda que a fatoração seja trabalhada, 

observando alguns aspectos, como por exemplo, relacioná-la à fatoração de 

números inteiros. Apesar de fazer esta observação, a pesquisadora não trata 

explicitamente a fatoração numérica em seu trabalho.  
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Em relação às principais dificuldades sobre os teoremas em ação utilizados 

pelos alunos, são destacadas: a divisão e a multiplicação de expressões algébricas, 

redução de termos semelhantes e raiz quadrada. A autora também observou que 

muitos alunos não relacionam a fatoração a um produto de fatores, apenas tentam 

aplicar regras por eles memorizadas. Acrescentou ainda que a fatoração é 

apresentada de forma compartimentada e que não é aplicada em várias situações 

em que seria pertinente, como na fatoração de trinômios quadrados perfeitos para 

completar quadrados no Ensino Fundamental e no estudo da equação da 

circunferência, geralmente apresentada no Ensino Médio.  

Outro trabalho também específico sobre fatoração é o de Rodrigues (2008), 

no qual a pesquisadora investigou o desempenho de alunos de 8o e 9o anos do 

Ensino Fundamental (idades entre 13 e15 anos) no estudo de produtos notáveis, 

com o auxílio do “software” Aplusix.  

O trabalho parte da problemática referente aos baixos resultados das 

avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) no 

ano de 2005, buscando ainda incluir novas tecnologias no ensino de Matemática 

como estratégia para vencer as dificuldades de professores e alunos.  

Rodrigues (2008) destaca como questionamento norteador de sua pesquisa: 

“O programa Aplusix poderá contribuir para a coordenação de registros de 

representação semiótica em relação aos produtos notáveis”? Em quê? Quais as 

evoluções percebidas? O objetivo do estudo de Rodrigues (2008) foi analisar os 

procedimentos pelos quais os alunos desenvolvem e resolvem as operações 

referentes aos produtos notáveis. Para a construção da pesquisa, a autora adotou 

como fundamentação teórica a Teoria de Registros de Representação Semiótica de 

Duval (2003), utilizando-se de conversões entre diferentes registros de 

representação e tratamento num mesmo registro e, como referencial metodológico, 

elementos de Engenharia Didática, o que permitiu realizar um estudo diagnóstico, 

com abordagem qualitativa, cujo desenvolvimento foi auxiliado pelo uso do software 

Aplusix. 

Para compor as análises preliminares, a pesquisadora verificou os resultados 

de estudos e testes avaliativos SAEB e SARESP 2005, sugestões dos PCN 

(BRASIL, 1998) acerca do ensino dos produtos notáveis, procedeu ainda à análise 
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de três livros didáticos utilizados pela professora regente da turma pesquisada, 

realizou levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, por meio de 

entrevista com professor e análise do caderno de dois alunos, cujas anotações 

possibilitaram uma visão geral dos conceitos trabalhados no ano letivo de 2006 e no 

primeiro semestre de 2007, os quais indicavam como os produtos notáveis, em 

particular, e a álgebra, em geral, eram trabalhados.  

Na fase de concepção e análise a priori, Rodrigues (2008) elaborou uma 

sequência de atividades com base na teoria de Registro de Representação 

Semiótica, observando seus objetivos e o registro enfatizado, assim como os 

conhecimentos prévios necessários e as possíveis dificuldades que os alunos 

poderiam encontrar. Utilizou o cálculo de áreas de retângulos como recurso 

facilitador da aprendizagem algébrica. Nesse momento, Rodrigues (2008) constituiu 

um banco de dados do programa Aplusix para desenvolver o seu experimento em 

três etapas: pré-teste, aprendizagem e pós-teste.  

Nas atividades que compõem o pré-teste, foram apresentadas questões com 

diferentes alternativas de respostas; observou-se que os alunos procuraram 

desenvolver cada uma delas aplicando a propriedade distributiva da multiplicação 

em relação à adição, a fim de verificar qual alternativa coincidia com as expressões 

do enunciado da questão. Rodrigues (2008, p. 119) argumentou que os obstáculos 

que os alunos tiveram para resolver as atividades algébricas foram “o pouco domínio 

da interpretação do texto matemático, cálculo de raízes quadradas exatas, 

desenvolvimento do trinômio quadrado perfeito e da diferença entre dois quadrados”. 

Em seguida, a autora aprofundou a sua pesquisa, cujas análises foram 

fundamentadas na Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval 

(2003), a qual valoriza atividades que favorecem as conversões entre registros de 

representação e os tratamentos num mesmo registro.  

A fase da experimentação foi composta por três etapas: pré-teste, com o 

objetivo de diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos, ocorreu no Aplusix no 

modo teste. Neste modo, o software não aponta erros, já o modo aprendizagem – 

utilizado no desenvolvimento da sequência didática infere sobre a resposta digitada 

pelo aluno, podendo ele verificar sua veracidade ou encontrar o erro; e pós-teste, as 

atividades foram desenvolvidas no modo teste, com o objetivo de investigar se 

houve avanço na aprendizagem. A amostra foi constituída por sete alunos, sendo 
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eles dos oitavos e nonos do Ensino Fundamental, que já haviam estudado o 

conceito de produtos notáveis em sala de aula. 

Por meio da Análise a posteriori e validação, Rodrigues (2008) verificou que 

nas atividades referentes à fatoração, durante o pré-teste, os alunos não utilizaram 

as propriedades da fatoração, desenvolveram as alternativas por meio da 

propriedade distributiva. No pós-teste, três alunos foram tomados como sujeitos de 

pesquisa, dois fatoraram corretamente as expressões; desse modo, Rodrigues 

(2008) concluiu que ao comparar os resultados do pré-teste com os do pós-teste, 

houve evolução conceitual e avanços significativos quanto ao desempenho dos 

sujeitos pesquisados, bem como nas conversões entre os registros figural, algébrico 

e numérico e o tratamento nos registros numérico e algébrico. Destacam-se as 

retroações do programa Aplusix e a mediação da pesquisadora como elementos que 

contribuíram para o resultado positivo.  

Rodrigues (2008) sugeriu, a partir desta experiência de pesquisa, que se 

realizem novos estudos e de maneira mais abrangente, de modo que contemplem 

as operações de polinômios, envolvendo as operações de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e suas propriedades. No pós-teste, as 

expressões de fatoração não apresentaram alternativas de escolha de resposta, 

contudo a maioria dos alunos resolveu corretamente as expressões propostas.  

Outro estudo sobre o tema foi proposto por Silva (2012), o qual apresenta os 

resultados de um experimento didático que teve como questão central verificar se “o 

ensino de fatoração algébrica por meio de atividades proporciona resultados 

significativos relativos ao desempenho dos discentes” e como objetivo: investigar a 

potencialidade do ensino de fatoração algébrica por meio de atividades. 

 Quanto à metodologia do trabalho, o pesquisador utilizou elementos da 

Engenharia Didática. Desse modo, observamos que na fase das análises 

preliminares, o pesquisador analisou o ensino e a aprendizagem da fatoração 

algébrica por meio de levantamento bibliográfico, bem como de pesquisa de campo 

sobre o processo de ensino-aprendizagem, segundo professores de Matemática e, 

segundo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo, foi entregue um quantitativo de 100 questionários a professores 

de Matemática de escolas públicas e privadas, contendo questões referentes à 
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prática docente no ensino de fatoração algébrica, informações profissionais e as 

dificuldades que os alunos encontram para fatorar expressões algébricas. 

Quanto ao trabalho docente, o autor aborda algumas questões para as quais 

as respostas dadas mostram que a maioria dos docentes pesquisados (52%) iniciam 

as suas aulas referentes ao conteúdo fatoração com definição de conceitos, seguida 

de exemplos e exercícios. Outros 34% dos docentes afirmaram que começam suas 

aulas por meio de uma situação-problema para, em seguida, introduzir o tema, 

levando o autor a inferir que os resultados obtidos sugerem que a maioria dos 

professores não inova a sua prática pedagógica ao ensinar a fatoração algébrica.  

 Com relação à fixação dos conteúdos, 44% dos professores pesquisados 

utilizam, como mecanismo de fixação do conteúdo de fatoração algébrica ministrado, 

uma lista de exercícios que deverão ser resolvidos pelo alunado; 19% disponibilizam 

aos alunos os exercícios dos livros para resolução, além de questões apresentadas 

pelo professor. O pesquisador destaca que, em síntese, o questionamento proposto 

indica que todos os professores propõem questões de fixação do conteúdo de 

fatoração algébrica de forma tradicional e, em regra, utilizando as atividades 

propostas pelos livros didáticos. 

Com relação à formação do professor, 71% dos professores pesquisados 

afirmaram que nunca fizeram uma disciplina que abordasse métodos para o ensino 

de fatoração algébrica.  

 Perguntou-se ainda sobre métodos para o ensino de fatoração algébrica, 

83% dos entrevistados disseram que nunca participaram de um evento que 

abordasse o tema.  

Prosseguindo nas questões e respostas do questionário, observamos que, ao 

tratar dos meios pelos quais os professores aprenderam fatoração algébrica, o 

pesquisador observou que a maioria dos entrevistados (89%) respondeu que 

aprenderam a fatoração algébrica mediante a definição de conceitos, seguida de 

resolução de exercícios e 5% disseram que aprenderam inicialmente por meio de 

uma situação-problema, avançando em seguida para a definição e resolução de 

atividades. 

Questionados sobre o ensino de fatoração por meio de experimento junto aos 

alunos; a resposta mostra que 81% dos entrevistados nunca empreenderam uma 
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experiência em sala de aula e/ou em outro ambiente para ensinar a fatoração 

algébrica. Por outro lado, 19% dos sujeitos pesquisados já realizaram algum tipo de 

experimento para o ensino desse tema. 

Com relação ao ensino e à aprendizagem da fatoração algébrica pelos 

alunos, o questionário tinha o objetivo de diagnosticar as dificuldades neste 

conteúdo, envolvendo os vários casos de fatoração algébrica (fator comum, 

agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito). Os sujeitos 

de pesquisa foram cem alunos do último ano (8ª série/9º ano) do Ensino 

Fundamental. O pesquisador apresentou 30 questões de diversos casos de 

fatoração, dentre as quais observamos que havia propostas de tarefas, como: 

resolva, fatore, sem indicar o caso de fatoração a ser tratado. Os pesquisados foram 

testados e avaliados conforme o desempenho de erros e acertos e as questões em 

branco. Os resultados estão condensados no Quadro 3 da pesquisa de Silva (2012), 

conforme figura 1, que segue.  
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Figura 1- Resultados do Questionário da Pesquisa de Silva (2012) 

 

Fonte: Silva (2012, p. 103). 

 

Segundo os resultados apresentados na figura acima, fica evidente que os 

alunos conseguem resolver os casos mais simples de fatoração, ou seja, o caso em 

que existe um fator comum igual para todos os termos, já os que apresentam 

múltiplos (caso 13, 14) ou frações (caso 3, 9, 12), os estudantes não acertam ou não 

resolvem. Os demais casos de fatoração apresentam alto índice de não resolução e 

erros, indicando que o aluno desconhece as técnicas. O autor destaca que nas 

análises prévias, o tema foi considerado difícil de aprender por parte dos alunos e 

difícil de ensinar por parte dos professores.  
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Na fase da concepção e análise a priori, o pesquisador elaborou um kit de 

fatoração algébrica “kit-2D”, composto por um conjunto de atividades estruturadas e 

jogos para o trabalho pedagógico de fatoração algébrica, com base na determinação 

da área de quadrados e retângulos, que envolvia os seguintes casos de fatoração: 

fator comum, agrupamento, diferença de quadrados e trinômio quadrado perfeito, 

tendo como base a Teoria das Situações Didáticas proposta por Brousseau (1986). 

O “Kit-2D” era composto por 138 peças/figuras geométricas em EVA, com base nas 

formas geométricas: quadrado e retângulo, sendo 69 peças na cor azul, 

representando as peças “positivas” e 69 na cor laranja, representando as peças 

“negativas”. O objetivo principal do uso do “Kit-2D” foi associar figuras planas 

(quadrados e retângulos) com expressões algébricas do primeiro e segundo graus e 

os casos de fatoração algébrica.  

Com relação à elaboração da sequência de atividades, esta foi organizada 

em doze atividades, sendo divididas em nove de aprendizagem e quatro de fixação. 

Eram desenvolvidas com o manuseio do Kit e, em seguida, atividades semelhantes 

eram trabalhadas sem o manuseio do Kit. 

A fase da experimentação foi concretizada com a apresentação das 

atividades a 36 alunos participantes da pesquisa, de uma turma de 8º ano de uma 

escola estadual de Ensino Fundamental. Na etapa das Análises a posteriori e 

validação, Silva (2012) mostrou, por meio da comparação entre o desempenho no 

pré e pós-teste, que os alunos conseguiram realizar as atividades propostas sem 

grandes dificuldades, relatando que os efeitos foram significativamente positivos e 

que os discentes consideraram a metodologia adotada interessante e motivadora. 

Além disso, a pesquisa mostra que todas as equipes obtiveram sucesso na 

fatoração das expressões algébricas com auxílio do kit-2D para a diferença de 

quadrados, e uma maioria obteve êxito na fatoração sem o auxílio do Kit. 

Após a aplicação da sequência de atividades e do pós-teste, os resultados 

deste último mostraram que a maioria dos alunos, cerca de 90%, conseguiu fatorar 

corretamente mais de 59% das expressões algébricas, apresentando melhores 

rendimentos que os alunos egressos, que receberam o conteúdo ministrado por 

seus professores, baseado na exposição oral, seguida de exemplos e exercícios. 

 Assim, Silva (2012) afirma que o ensino de fatoração algébrica por meio de 

atividades e jogos, com apoio de um material concreto, fez com que os alunos do 8º 
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ano do Ensino Fundamental tivessem um rendimento acima da média, aumentando 

o número de acertos. E, por este resultado alcançado, a pesquisa sinalizou que é 

interessante desenvolver o ensino de fatoração algébrica por atividades. Assim 

sendo, o estudo conclui que a sequência de atividades aplicada, pautada no 

experimento, aumenta o potencial de aprendizado de fatoração algébrica, pois 

considerar a área do quadrado e do retângulo foi uma abordagem que contribuiu 

consideravelmente com as atividades de fixação. Quanto aos jogos, utilizados como 

atividades de fixação, o pesquisador constatou que foi fundamental para os alunos 

alcançarem a fixação do conteúdo trabalhado nas atividades de aprendizagem. 

Destacamos também a dissertação de Borgato (2013), cuja pesquisa 

investigou, por meio de uma sequência didática, com auxílio da Engenharia Didática, 

“Como a utilização de representações geométricas de áreas de retângulos contribui 

para a apreensão do objeto matemático: produtos notáveis e fatoração de 

polinômios”. A pesquisa teve como objetivo investigar o papel das representações 

geométricas no processo de aprendizagem dos produtos notáveis e fatoração de 

polinômios. 

Borgato (2013) elaborou e desenvolveu uma sequência didática baseada nos 

princípios da Engenharia Didática, abordando os conceitos de produtos notáveis e 

fatoração de polinômios, por meio de atividades que utilizam representações 

geométricas de área de retângulos. Considerou a metodologia adequada ao estudo 

que realizou acerca da funcionalidade da utilização das representações geométricas, 

e acredita que a metodologia ofereceu meios para inferir sobre a coerência da 

sequência didática destinada à aprendizagem dos alunos. 

Nas análises preliminares, a autora trata de elementos históricos dos 

polinômios, definição de polinômios, triângulo de pascal, binômio de Newton, 

produtos notáveis, fatoração de polinômios e seus casos: fator comum, 

agrupamento, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito negativo e 

positivo. Faz algumas reflexões sobre a história da álgebra e de seu ensino, 

pautando-se em autores como Coxford e Shulte (1995, 2003), Eves (2004), Miorim 

(2003), Brasil (1998a, 1998b), Ribeiro (2010), Lindquist e Shulte (1994), Souza e 

Pataro (2012) e descreve as representações geométricas dos produtos notáveis de 

segundo grau e dos casos de fatoração.  
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Na fase de concepção e análise a priori, a autora realizou estudo acerca da 

fundamentação teórica, situações-problema e elaborou as questões que compõem a 

sequência didática, bem como a análise de cada questão. As questões selecionadas 

tiveram como objetivo permitir que o aluno identifique a fatoração como uma escrita 

na forma de produto e sua relação com os produtos notáveis. 

Na fase da experimentação, desenvolveu uma sequência de atividades em 

uma turma de oitavo ano do Ensino Fundamental (idades entre 13 e 14 anos) com 

30 alunos de uma Escola Estadual, os quais ainda não tinham contato com o 

conteúdo da pesquisa. A sequência foi desenvolvida no horário de aula da turma, 

em 10 aulas sequenciais, sendo composta por nove questões a serem 

desenvolvidas em sete encontros, com duração de 50 minutos e uma aula de 100 

minutos, e na etapa final trabalhou com nove questões em um encontro de 100 

minutos.  

Por meio da Análise a posteriori e validação, Borgato (2013) constatou que a 

partir do conceito de área de retângulos, a sequência didática proposta possibilitou 

aos estudantes avançarem e compreenderem o conceito matemático de produtos 

notáveis e fatoração de polinômios. A pesquisadora assinala que os estudantes não 

se lembravam do cálculo de áreas de figuras planas, especialmente retângulos, 

cujos lados fossem representados algebricamente. Desse modo, após uma revisão 

do conceito, foi possível prosseguir os trabalhos. Os alunos demonstraram domínio 

na representação geométrica dos produtos notáveis, assim como na representação 

geométrica dada. A pesquisadora observa que os alunos construíram novos 

conhecimentos em relação aos saberes almejados pela pesquisa. No entanto, 

enumera algumas dificuldades ocorridas durante a realização da sequência de 

atividades: 

Representar geometricamente uma medida de comprimento expressa 
algebricamente por uma subtração de monômios; 

Representar geometricamente uma medida de área de retângulo cujas 
dimensões estejam expressas algebricamente por uma subtração de 
monômios; 

Dominar o cálculo com números inteiros; 

Resolver cálculos que envolvam potenciação; 

Agrupar termos semelhantes em expressões algébricas; 

Utilizar, em situações específicas, a propriedade distributiva da 
multiplicação em relação à adição; 
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Fatorar expressões algébricas, utilizando os casos de fatoração: fator 
comum em evidência e agrupamento (BORGATO, 2013, p. 135-136). 

Borgato (2013) enfatiza que as dificuldades elencadas foram sanadas parcial 

ou totalmente durante a resolução das atividades. Acrescenta que as técnicas de 

cálculo foram abordadas aos poucos, conforme a necessidade para a resolução das 

atividades e os alunos participantes da pesquisa puderam recorrer ao auxílio da 

pesquisadora sempre que necessário. Além disso, esta também socializava o saber 

da classe, desse modo, os novos saberes eram institucionalizados. 

Outra pesquisa sobre o tema foi a de Guadagnini (2013), que teve como 

objetivo analisar a mobilização de registros numérico, algébrico e geométrico, por 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, ao resolverem equações do segundo grau 

na forma completa por meio de fatoração. Para tal, utilizou como referencial teórico a 

Teoria das Situações Didáticas, desenvolvida por Brousseau (1986), particularmente 

as situações adidáticas com ênfase nas situações de validação e institucionalização 

e também a Teoria dos Registros de Representação Semiótica concebida por Duval 

(1995), tendo como foco os aspectos relacionados ao tratamento e à conversão de 

registros. Para a análise a priori, considerou também alguns erros em álgebra 

apresentados por Booth (1995), Alonso et al. (1993) e Nguyen (2006) e, como 

referencial metodológico, apoiou-se nos pressupostos da Engenharia Didática, 

conforme definição de Artigue (1990).  

O estudo apresentou uma abordagem alternativa para o ensino das equações 

do 2º grau, ou seja, a resolução pela fatoração, em particular, pelo completamento 

do quadrado, a fim de analisar a mobilização do conhecimento algébrico já estudado 

pelos alunos do 9o ano do Ensino Fundamental (idades entre 14 e 15 anos).  

A pesquisa teve como questão central “Como a mobilização de diversos 

registros de representação, por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, pode 

manifestar-se na apreensão da resolução de equações do 2o grau completas por 

meio da fatoração?” Desse modo, para investigar o tema, definiu como objetivo 

geral: “Analisar a mobilização de registros numérico, algébrico e geométrico, por 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, para resolverem equações do segundo 

grau na forma completa, utilizando o método do completamento do quadrado”.  

Assim, destacou como objetivos específicos: Investigar e analisar a 

mobilização de registros numérico, algébrico e geométrico na fatoração por alunos 
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do 9º ano do Ensino Fundamental; investigar e analisar dificuldades dos alunos 

quanto ao tratamento e conversão nos registros utilizados na resolução de equações 

do 2º grau e, por fim, estudar dificuldades dos alunos em passar de casos 

particulares à fórmula geral de resolução da equação do segundo grau por meio da 

fatoração. 

A autora procurou observar os preceitos impostos pela Engenharia Didática, 

adotados como referencial metodológico; desse modo, na fase das análises 

preliminares, apresentou um levantamento histórico que procurou revelar o porquê 

da fórmula geral de resolução da equação do 2o grau ser denominada de “fórmula de 

Bhaskara”, uma discussão sobre a contribuição e finalidades do ensino da álgebra, 

algumas pesquisas sobre o tema e o processo do completamento do quadrado para 

a resolução da equação do 2o grau nas formas algébrica e geométrica, bem como as 

recomendações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e em outros 

documentos oficiais acerca do ensino deste conteúdo matemático. Guadagnini 

(2013) fez uma análise da abordagem das equações do 2o grau em três livros 

didáticos e a descrição de algumas dificuldades apresentadas no processo de 

aprendizagem de equações do 2o grau por meio da análise de pesquisas, como: 

erros em álgebra propostos por Booth (1995), Alonso et al. (1993) e Nguyen (2006).  

Na fase da concepção e análise a priori, organizou uma sequência didática 

composta por 17 atividades, tendo previsto possíveis estratégias de resolução para 

cada uma delas, apontando também as dificuldades que poderiam ser consideradas 

pelos alunos e as variáveis didáticas que julgou pertinentes. Nesta fase, esclarece 

que realizou um trabalho descritivo e previsível do papel do aluno diante da 

resolução da equação do 2o grau, com base nas situações de validação e 

institucionalização de Brousseau (1986) e das atividades de tratamento e conversão 

de registros de representação semiótica de Duval (2011) considerados. Ainda, 

analisou o desafio dado aos alunos, descrevendo o comportamento esperado, seus 

significados e suas expectativas. 

Na fase da experimentação, Guadagnini (2013) ressalta que o tema equações 

do 2o grau normalmente integra o plano de ensino do 9o ano do Ensino 

Fundamental, por isso escolheu como sujeitos de pesquisa alunos desse ano 

escolar, levando em consideração que eles ainda não tinham recebido a instrução 
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formal sobre a resolução da equação do 2o grau pela fatoração. Participaram da 

pesquisa 15 alunos de uma escola federal da rede pública.  

Na fase da análise a posteriori e validação, Guadagnini (2013) nos lembra 

que para a análise teórica das produções dos alunos, durante o desenvolvimento da 

sequência, utiliza, além da Teoria de Registros de Representação Semiótica 

(TRRS), elementos da Teoria das Situações Didáticas (TSD), que auxiliaram na 

análise das situações adidáticas, particularmente as de validação, nas quais se 

procurou sempre instigar o aluno a verificar a validade de sua resolução, culminando 

com a situação de institucionalização. A pesquisa analisou se os vários tipos de 

registros de representação (numérico, algébrico e geométrico) contribuíram para a 

aprendizagem da resolução da equação do 2o grau pelo método da fatoração. 

As análises mostraram que os alunos resolvem equações do 2o grau por meio 

da fatoração, tanto utilizando registros algébricos como geométricos. Os resultados 

da pesquisa sinalizaram que, na resolução das equações do segundo grau 

completas, os alunos encontraram maior dificuldade no uso do registro de 

representação geométrica do que com o de representação algébrica. Constatou-se 

que no tratamento algébrico, houve erros provenientes da manipulação algébrica e 

dificuldades com a conversão do registro algébrico para o registro geométrico.  

Quanto às representações utilizadas, a pesquisadora salientou que houve a 

predominância da resolução e do entendimento no campo algébrico em detrimento 

da representação geométrica. As dificuldades identificadas no registro algébrico são 

referentes à raiz quadrada de um número positivo e ao uso do princípio de 

equivalência. Na resolução pela representação geométrica, os alunos apresentaram 

algumas dificuldades quanto a uma equação de solução vazia, dificuldade quanto à 

conversão da representação algébrica para a representação geométrica.  

A utilização, numa mesma atividade, dos registros algébrico e geométrico 

contribuiu para verificar a validade dos registros utilizados, como também para a 

busca dos erros e de resolução satisfatória, favorecendo o desenvolvimento de 

situações de validação. Desse modo, um registro não só contribuiu para verificar a 

validade do outro, como também para a busca dos erros, o que indicou que os 

registros de representação semiótica (numérico, algébrico e geométrico) podem 

favorecer a atribuição de significados aos objetos matemáticos e facilitar formas de 

controle da atividade, levando a considerar que a mobilização dos registros 
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numérico, algébrico e geométrico favoreceu o desenvolvimento de situações de 

validação, conforme definição de Brousseau (1986), por meio do registro 

geométrico.  

Com isso, Guadagnini (2013) infere que, tanto o livro didático, como o 

professor vêm abordando de forma similar as primeiras noções algébricas do 

conteúdo em questão, trabalhando somente com técnicas e memorização de noções 

abstratas; pode-se, assim, justificar as dificuldades apresentadas pelos alunos 

diante da resolução, por exemplo, de um quadrado da soma de dois termos ou da 

fatoração de um trinômio quadrado perfeito. 

Quanto à validação descrita por Brousseau (2008), a autora observou que os 

alunos pouco se envolveram na busca para se certificarem de que a solução 

encontrada é correta. Durante o desenvolvimento das atividades, quando da 

verificação, o registro numérico foi o mais utilizado. Sendo assim, Guadagnini (2013) 

considera que a verificação da validade de uma solução deve ser um ponto 

enfatizado e desenvolvido por professores a fim de garantir a autonomia do aluno 

frente a uma solução. 

A pesquisadora acrescenta, com base nesse estudo, que uma forma mais 

adequada de abordar o conteúdo equações do 2o grau é propor sua resolução por 

meio da fatoração, quando da introdução deste tema, ou seja, no oitavo ano (alunos 

entre 13 e 14 anos), pois assim é dada a oportunidade ao aluno de atribuir 

significado à fatoração e identificar articulações entre conteúdos, uma vez que a 

fatoração pode ser utilizada para resolver equações e não apenas como regras que 

devem ser memorizadas apenas para serem reproduzidas nos exercícios e nas 

provas.  

Eisenberg e Dreyfus (1995, p. 127) apontam que “em Israel, os alunos 

primeiro aprendem a resolver a equação do 2o grau fatorando a expressão 

quadrática associada e igualando cada fator a zero, depois deduzem a fórmula usual 

de resolução”. Segundo os pesquisadores, essa fórmula é incorporada pelos alunos 

de tal maneira que se torna um procedimento mecânico, um algoritmo vazio de 

significado, o que aumenta as dificuldades encontradas por eles em Matemática. Os 

pesquisadores ressaltam ainda que alunos ficam tão alienados, que solucionam 

expressões quadráticas como x2 + 8x = 0 e x2 – 25 = 0 fazendo o uso da fórmula. 
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Vale reportar-se aqui ao artigo de Douady (1995), que propôs uma 

engenharia didática para estudantes do fim do collège (estudantes de 11 a 14 anos) 

e início do lycèe (estudantes de 15 a 17 anos), na qual era necessária uma mudança 

entre os quadros algébrico e analítico, com o objetivo de mostrar o interesse da 

fatoração para a resolução de equações polinomiais de grau maior ou igual a dois. 

Ao propor esta engenharia, a pesquisadora observa que no programa francês, o 

cálculo literal, que corresponde ao cálculo de expressões, que contém letras e 

números, é introduzido no cinquième (estudantes de 12 anos), a resolução de 

equações de primeiro grau com um incógnita é introduzida no início do quatrième 

(estudantes de 13 anos) e os produtos notáveis e a prática de desenvolvimentos e 

fatorações são desenvolvidas progressivamente entre o quatrième, troisième e 

seconde (estudantes de 13, 14 e 15 anos respectivamente), ou seja, a fatoração e 

os produtos notáveis são trabalhados levando-se em conta a importância do 

desenvolvimento de expressões polinomiais dependendo da situação proposta 

durante três anos da educação básica, o que possibilita utilizar na prática para a 

solução de problemas as formas fatoradas e desenvolvidas e os produtos notáveis.  

Na sequência, apresentamos uma breve descrição dos trabalhos de pesquisa 

sobre fatoração que vêm sendo desenvolvidos desde 2001, em âmbito internacional, 

especialmente com base em estudos relativos à didática francesa. 

Em âmbito internacional, encontramos as pesquisas de Bardini (2001, 2003), 

Abou Raad (2003, 2004, 2006), Palomino (2004, 2011) e Nguyen (2006). 

Reforçamos que estes trabalhos versam sobre a fatoração no campo da Educação 

matemática. Estas pesquisas foram por nós traduzidas e aqui estão sintetizadas.  

Iniciamos com o trabalho de Bardini (2001,2003). Na pesquisa realizada em 

2001, a pesquisadora estuda a relação dos alunos do “troisième” (alunos entre 13 e 

14 anos) com o objeto fatoração, enfatizando a complexidade do seu ensino e 

ressaltando as dificuldades associadas à sua aprendizagem.  

O trabalho é ancorado nas noções de relação institucional e relação pessoal 

para um grupo de alunos, quando se considera o objeto matemático fatoração e 

procura responder a questões como: O que o aluno entende por fatorar uma 

expressão? Ele vê interesse matemático na fatoração? Como fatora expressões 

algébricas? Para quais tipos de expressões a fatoração lhe é problemática? 
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 O referencial teórico da pesquisa foi centrado na teoria antropológica do 

didático, segundo Chevallard (1987), tratando especialmente do último elo da 

transposição didática: o saber ensinado. A pesquisadora observa que Chevallard 

(1987) esclarece que um mesmo objeto de ensino não é percebido da mesma forma 

por todos os personagens do sistema, sublinhando que os diversos documentos 

como os programas oficiais e os manuais escolares podem revelar-se muito 

distantes uns dos outros, portanto, o objetivo do ensino seria justamente tentar 

minimizar esta diferença.  

A autora salienta que a relação pessoal com a fatoração depende, entre 

outros, da relação institucional considerada para esta noção, ou seja, o saber 

ensinado é fruto do saber a ensinar, em geral, proposto nos livros didáticos e 

adaptado pelos professores. Assim, para responder aos questionamentos elencados 

acima, o desenvolvimento da pesquisa ocorreu em dois momentos distintos, a fim de 

constituir elementos capazes de identificar: “Qual é a relação institucional com a 

noção de fatoração e como ela difere da relação pessoal dos alunos?” (BARDINI, 

2001, p. 17). 

Para estruturar sua pesquisa, elegeu como quadro teórico a Teoria 

Antropológica do Didático de Chevallard, em particular trata sobre a ecologia do 

saber, a relação institucional e pessoal com o objeto matemático fatoração no 

troisième (estudantes de 14 anos) e a noção de jogo de quadros desenvolvida por 

Douady (1984). 

Bardini (2001) observou que, para tratar da álgebra em sua pesquisa, optou 

por destacar as teorias apresentadas por Kieran (1992) e Sfard (1991) relativas à 

divisão da álgebra em dois níveis, a saber: procedimental e estrutural, segundo 

Kieran; e, operacional e estrutural, segundo Sfard. Além disso, aborda o ponto de 

vista de Chevallard (1987) relativo ao cálculo formal e funcional presente no ensino, 

considera a questão da aritmética generalizada por meio do discurso de Gascón 

(1994) e, finalmente, faz referência às pesquisas de Nicaud (1994) e Tonnelle 

19791), que tratam especificamente de seu objeto de pesquisa: a fatoração. 

Para a análise da relação institucional, estudou o programa oficial da classe 

troisième vigente no ano escolar de 2000, analisou três livros didáticos e as 

                                            
1 Tonnelle (1979) é a primeira referência encontrada para uma pesquisa que versa sobre a fatoração. 
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atividades propostas no exame do Brevet du Collège2 do ano de 1999. A autora 

destaca que no exame do Brevet du Collège de 2000, entre os 84% dos exercícios 

propostos sob o título de “trabalho numérico e gestão de dados”, 43% continham 

problemas de fatoração.  

Para a análise do livro didático, a pesquisadora interessou-se, mais 

especificamente, pela introdução da noção de fatoração e sua institucionalização. 

Enfocou ainda os capítulos intitulados como “Reter o essencial”, que apresentam um 

resumo dos conceitos e métodos dos quais o aluno deve lembrar-se. Selecionou os 

exercícios presentes em cada livro didático e os analisou segundo quatro níveis, a 

saber: 1) o tipo de exercício proposto, 2) se o discurso fundamenta-se no cálculo 

formal e funcional, conforme definição de Chevallard (1987), 3) quais os quadros 

presentes em cada exercício (algébrico, numérico, geométrico), conforme definição 

de Douady (1984) e a complexidade das expressões em jogo; para este nível a 

pesquisadora se apoia no trabalho de Tonnelle (1979).  

Observamos que, segundo Bardini (2001, p. 19, tradução nossa): 

Tonnelle destaca cinco variáveis presentes em cada expressão algébrica, a 
saber: o grau dos expoentes das incógnitas, a natureza dos coeficientes 
numéricos (frações, inteiros, irracionais etc.), a escolha das letras que 
designam as incógnitas, o número de termos/fatores da expressão e, 
finalmente, o grau de dificuldade no reconhecimento do fator comum.  

Para a análise da relação pessoal do aluno, elaborou um questionário relativo 

aos conhecimentos sobre a fatoração, com um total de sete questões, das quais 

destacamos as questões 1 e 4, respectivamente, “É possível fatorar a expressão A= 

5x2-15? Justifique sua resposta” e “Calcule mentalmente e explique os resultados: a) 

A=105 x 95 b) B= 1052 - 952” (BARDINI, 2001, p. 49; 54, tradução nossa). Na 

sequência, procedeu a uma análise a priori de cada questão proposta e análise a 

posteriori dos resultados do questionário. 

Para a elaboração das atividades, a pesquisadora revisita a noção de sentido 

segundo Drouhard (1992), o que lhe conduz aos questionamentos: Os estudantes 

privilegiam uma escrita, dependendo do tipo de exercícios? Qual parece ser a razão 

desta escolha? Os exercícios propostos guiam sua escolha? 

                                            
2 Exame du Brevet du Collège consiste em uma prova que testa a aquisição de conhecimentos gerais 
ao término do Collège, os alunos têm em geral entre 14 e 15 anos. 
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O questionário foi apresentado a duas classes do troisième, cujos alunos já 

haviam estudado a fatoração. Coletaram-se 15 respostas na primeira classe e 24 na 

segunda classe. Para melhor compreender as respostas dos alunos, a pesquisadora 

examina três aspectos associados à noção de fatoração: o reconhecimento de 

formas fatoradas, a fatoração de expressões e o reconhecimento da funcionalidade 

da fatoração.  

Bardini (2001) ressalta que o ensino da fatoração no “troisième não leva em 

conta toda a complexidade ligada a este conceito”. “Não apenas seu ensino ocupa 

um lugar não negligenciável entre as noções matemáticas estudadas nas classes do 

troisième, como sua aprendizagem não se faz sem dificuldades” (p. 83). Os 

exercícios propostos têm um nível de complexidade baixo e não exploram a 

funcionalidade que pode ser associada. 

Assim, em 2003, Bardini publica sua tese, evidenciando que o seu interesse 

pelo estudo do simbolismo algébrico é, em parte, devido ao papel crucial deste na 

constituição da Matemática, mas também em função da boa gestão do simbolismo 

algébrico se revelar indispensável para um bom desempenho em Matemática. Isto 

conduz a realizar uma experimentação associada à produção dos alunos em relação 

ao simbolismo algébrico.  

Partindo do resultado de sua pesquisa anterior, Bardini (2001) explicita que 

este novo trabalho emergiu da necessidade de um estudo abrangente sobre a 

relação dos alunos com o simbolismo algébrico. Desse modo, algumas 

interrogações surgiram, a saber: Como é que os estudantes percebem as 

expressões algébricas que eles manipulam? Mais exatamente, como os estudantes 

percebem os diferentes elementos que constituem tais expressões? Em síntese, 

qual a relação dos estudantes com o simbolismo algébrico e como este evolui ao 

longo da escolaridade dos mesmos? Assim a questão central foi: Em que medida o 

estudo epistemológico permite melhor identificar a relação dos estudantes com o 

simbolismo algébrico? 

Com o fim de obter respostas às questões mencionadas, a autora faz um 

recorte da história da álgebra e seus diferentes usos, utilizando os trabalhos de 

Sfard (1991,1994) e Kieran (1996), Radford (1996) e Harper (1987). Segundo 

Bardini (2003), o uso da história da Matemática varia conforme os autores. Enquanto 

Kieran (1996) se interessa pela construção de um conceito dado, por exemplo: o 
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conceito de número negativo, de função, de variável, entre outros e, também, o 

modo de raciocínio implicado durante a resolução de um problema aritmético ou 

algébrico, Sfard (1991, 1994) utiliza os dados históricos para levar em conta as duas 

dimensões: operacional e estrutural, que compõem uma mesma noção matemática 

a fim de identificar as diferentes etapas descritas ao longo de sua construção. 

Já Harper (1987) tem interesse metodológico na concepção de sequências de 

ensino e análise da produção dos alunos, bem como em identificar as semelhanças 

e diferenças entre a ordem de aquisição de conceitos algébricos na vida escolar e 

evolução histórica destes mesmos conceitos. Ele descreve os modos de resolução 

de problemas empregados pelos alunos diante de uma situação dada, classificando-

os segundo três diferentes métodos de resolução: o método retórico, diofantino 

(sincopada) e vietiano, que correspondem às três etapas do desenvolvimento da 

álgebra. Entre as conclusões de sua pesquisa, Harper mostra uma tendência dos 

alunos, ao longo da escolaridade, de passar de uma resolução retórica a uma 

resolução do tipo diofantina e finalmente chegar ao método de Viète de resolução. 

Em relação ao trabalho de Radford (1996), a autora destaca que, de acordo 

com o pesquisador, a história pode contribuir para a análise da produção dos alunos, 

como também ser útil para a elaboração de sequências de ensino. 

Finalmente, em relação aos trabalhos acima, Bardini (2003) ressalta que, 

embora os quatro autores adotem diferentes pontos de vista para analisar o uso da 

história da Matemática, todos parecem utilizá-la para estudar o pensamento 

algébrico.  

Bardini (2003) afirma ainda que a investigação acerca da história da álgebra, 

presente em muitas obras didáticas, revelou-se uma ferramenta poderosa para 

análise da produção dos estudantes; desse modo, aponta outros escritos 

epistemológicos em algébra que emergiram como referências fundamentais no 

estudo em questão: como as reflexões propostas por Vuillemin (1962) e Granger 

(1994) utilizadas em seu projeto para desenvolver uma nova perspectiva, cruzando 

ciência e filosofia e a pesquisa de Désiré André (1909), que trata do caráter elegante 

da escrita matemática. 

Para investigar, mais especificamente, o papel do símbolismo algébrico em 

trabalhos didáticos, a pesquisadora apoia-se nas pesquisas realizadas por Frege 
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(1971), Duval (1988, 1995), Drouhard (1992) e Arzarello (2001). Apresenta também 

o trabalho de Arcavi (1994), no qual identificou uma análise sobre o significado de 

símbolos matemáticos e os diferentes sentidos que os alunos atribuem aos mesmos. 

Bardini (2003) reúne ainda alguns escritos que considerou fundamentais em estudos 

relativos aos símbolos matemáticos, em particular, os trabalhos de Babbage (1821) 

e Dascal (1978) e a “História da notação matemática”, de Cajori (1928). 

Para aprofundar a reflexão epistemológica concernente aos símbolos 

algébricos, a pesquisadora destaca o trabalho de Serfati (1997) em sua tese “A 

constituição da escrita simbólica matemática”, na qual o pesquisador realiza um 

estudo epistemológico da constituição da escrita simbólica por meio da análise 

crítica da evolução histórica da álgebra, assinalando como ela contribuiu 

terminantemente para a invenção da própria matemática. Serfati (1997) propõe uma 

divisão da organização da escrita simbólica em seis partes, denominadas de figuras 

de representação, para as quais ressalta: a representação do requerido, do dado, 

das instruções operatórias elementares, do emaranhado de instruções, a 

representação da igualdade e a representação dos conceitos compostos.  

Para a construção da sequência didática, Bardini (2003) utiliza os 

pressupostos da Engenharia Didática e a noção praxeologias, introduzida por 

Chevallard (1998), mencionando que o desafio, nesta fase, foi construir situações no 

quadro do simbolismo algébrico que representassem o produto da aliança entre a 

didática e a epistemologia, implicando em tarefas que pudessem melhorar os 

conhecimentos sobre a relação dos estudantes com o simbolismo, com a finalidade 

de criar situações que representassem as ideias epistemológicas presentes no 

trabalho, mas também, que permitissem identificar melhor e controlar a relação dos 

estudantes com o simbolismo.  

Após esta breve apresentacão da pesquisa de Bardini, consideramos o 

trabalho de Abou Raad (2003), cuja questão central era: Quais são as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos na classe E.B.8 (oitavo ano no Líbano, alunos de 12 a 13 

anos) no final da aprendizagem da fatoração?  

Inicialmente, a pesquisadora tece considerações destacando que a 

aprendizagem da fatoração é feita com dificuldades pelos alunos; desse modo, 

procura neste trabalho responder aos questiomentos: O que um aluno de E.B.8 

entende por fatorar? Como um aluno de E.B.8 fatora uma expressão algébrica? 
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Quais são as estratégias de fatoração que representam problema a um aluno de 

E.B.8?  

Para responder aos questionamentos propostos, a pesquisadora divide sua 

investigação em duas partes: teórica e experimental. Na parte teórica, faz um estudo 

das três maiores dificuldades que podem estar na origem dos vários erros de 

fatoração, a saber: 1. A definição de fatoração 2. A escolha do método adequado e 

3. A aplicação do método escolhido. Para isso, estudou as várias definições da 

palavra fatoração em livros didáticos libaneses e nos dicionários franceses Larousse 

e petit Robert.  

A pesquisadora analisou a parte “curso” de três livros didáticos libaneses a 

fim de verificar como está definida a fatoração em cada livro e possivelmente 

compreender como os alunos estudaram esta noção. Além disso, fez uma revisão 

de todos os exercícios dos livros para construir uma classificação que contemplasse 

todas as situações de fatoração propostas para a classe E.B.8. Para isso, utilizou 

como critérios os diferentes métodos de resolução. Agrupou todas as situações de 

fatoração em quatro classes, com o objetivo de pontuar as dificuldades enfrentadas, 

a saber: 

Classe I: Pesquisa de um fator comum a todos os termos de uma expressão 

algébrica a fatorar. 

Classe II: Utilização da identidade a2 – b2.  

Classe III: Utilização do produto notável na forma (a ± b)2.  

Classe IV: Método por reagrupamento.  

Com relação à parte experimental, elaborou, a partir de três livros de 

referência, dois questionários com as diferentes situações de fatoração para uma 

pré-experimentação. A classificação comporta as quatro classes e em cada classe 

são mencionados os diferentes tipos de exercícios e seus métodos de resolução. 

Para analisar as produções dos alunos e compreender as dificuldades na utilização 

e funcionamento de cada classe de fatoração e avaliar o grau de dificuldade, a 

pesquisadora organizou as diferentes classes de fatoração em dois grupos 

denominados de estratégias: 1. Estratégia standard: fatoração máxima (até não 

poder mais) feita em uma única etapa de trabalho e 2. Estratégia não-standard: 
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fatoração máxima em mais de uma etapa de trabalho (p. 152). A seguir destacamos 

exemplo da classe I. 

Classe I: Pesquisa de um fator comum a todos os termos de uma expressão 
algébrica a fatorar. 

1. O fator comum é um coeficiente numérico somente: 

O fator comum é múltiplo de 2, 3, 4 e 5 que o aluno pode encontrar por meio 
de cálculo mental. 

   Ex: 5x2 - l5a 

O fator comum é um número múltiplo de 2, 3, 4 e 5 ou mais cuja 
investigação exige a aplicação do método de (mmc). 

Ex: 125a3 + 75b.  

Observação: Nestes casos, a expressão algébrica tem dois termos ou mais. 

2. O fator comum é uma variável ou o produto de duas ou mais variáveis de  
grau um ou mais: 

  O fator comum tem uma única variável.  

  Ex: 4x2 - 5ax + 7x3 

  O fator comum é uma expressão de duas variáveis ou mais. 

   Ex: 4ax2- 5ax4+7a4x3 

 Observação: A expressão algébrica tem dois termos ou mais e as variáveis 
não fatores comuns podem figurar em um termo ou mais.  

3. O fator comum é uma variável ou o produto de duas ou várias variáveis 
de grau um ou mais: 

O fator comum é uma única variável.  

Ex: 4x2 - 5ax + 7x3 

  O fator comum é uma expressão de duas variáveis ou mais 

  Ex: 4ax2- 5ax4+7a4x3 

Observação: A expressão algébrica tem dois termos ou mais e as variáveis 
não fatores comuns podem figurar num termo ou mais. 

O fator comum é um monômio: 

O fator comum é um monômio simples (pode ser encontrado mentalmente) 

  Ex: 4x2 – 8xy 

O fator comum é um monômio e a obtenção do coeficiente demanda 
encontrar mmc 

Ex: 64a2b + 192ab2 

Observação: A expressão algébrica tem dois termos ou mais.  

4. O fator comum é um binômio: 

A forma (ax + b) e a mais usual em E.B.8. 

O fator comum é aparente.  

Ex: (x + 1) (3x - 4) + 4(3x - 4) 

O aluno é incentivado a buscar o fator comum e aplicar mais do que um 
método de fatoração. 

Exemplo:(4x + 8)(3x -5) - (x + 2)(2x - 3) 
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Fatorar por 4 o binômio (4x + 8) para encontrar o fator comum (x + 2). 

(3x - 6)(2x - 1) - (1 - 2x)(5x + 2) 

Fatorar por (-1) o binômio (1 - 2x) para encontrar o fator comum (2x - 1). 

Observação: A expressão algébrica tem dois termos ou mais. (ABOU 
RAAD, 2003, p. 25-26, tradução nossa). 

Abou Raad (2003) desenvolveu dois questionários com o interesse de 

identificar erros e dificuldades que os estudantes ainda têm depois de sua 

aprendizagem. Estes questionários foram aplicados em duas classes de E.B.8 (44 

alunos) de escolas diferentes, para estudantes que já haviam estudado a fatoração. 

O primeiro questionário, logo ao final da aprendizagem da fatoração e o segundo, 

uma semana depois da aplicação do primeiro. Ambos os questionários mostraram 

uma imagem diferenciada do conhecimento dos alunos e também forneceram uma 

lista de procedimentos que apresentam erros numerosos e variados. 

O questionário 1 é composto por exercícios diretivos, que evidenciam o 

método de fatoração a ser utilizado, segue exemplo de algumas questões utilizadas:  

Fatore colocando em evidência um fator comum: 20a+15x2y 

Fatore utilizando as identidades notáveis: 9x2 -1 

Agrupe depois fatore: a2-2a +ab – 2b 

Agrupe de modo a ter identidades conhecidas, em seguida decomponha em 
fatores: 4u2-4ux+x2- 9u2x2.  

Fatore colocando em fator um binômio da forma (ax+b): (x–1)(x-3)+(x- 1)(x-
8) 

Fatore: (2t + 7)(t + 1) – t – 1 + 5 ( t + 1)2. (ABOU RAAD, 2003, p. 156, 
tradução nossa) 

Quanto ao questionário dois, este apresentou exercícios não diretivos, onde o 

aluno é quem fazia a escolha do método de fatoração que iria utilizar. Exemplo de 

algumas questões extraídas do questionário 2: “Fatorar: 64x2 +16a, 75a3b +150c-

225, 2a4b +8a3, 110x2y +31x4y2- 47 x3y3z....”(ABOU RAAD, 2003, p. 157). 

Os resultados da pré-experimentação mostram que os estudantes utilizaram a 

fatoração parcial ou incompleta, demonstraram ter dificuldades de reinvestir o 

conhecimento em novas situações de fatoração, como ao fatorar por (-1) o binômio 

(-x-b) o fazem como - ax - b = - (ax - b) e ao determinar um fator comum, geralmente 

faziam por tentativas em vez de recorrer à aplicação do mdc. A complexidade da 

expressão (tamanho da expressão, tipo do coeficiente numérico e tipo de expoentes 

das variáveis) é determinante para o erro, sendo os acertos, em geral, associados 

às expressões que requerem uma única fatoração (estratégias standard). 
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Para a experimentação, a pesquisadora utilizou o fator comum de um 

monômio na forma axn e binômio na forma (ax± b) e propôs 5 testes em 12 escolas 

libanesas, com um total de 537 alunos. Os exercícios foram classificados em duas 

categorias de fatorações: Standard: necessita apenas de uma etapa de fatoração 

para passar do modelo aditivo ao multiplicativo. Exemplo: 2x + 4y, logo 2(x +2y) e 

Não standard: demanda mais de uma estratégia para fatorar ao máximo. Exemplo: 

3x2 -18x + 27, logo, temos pelo fator comum em evidência que: 3(x2 – 6x + 9), assim, 

pelo trinômio quadrado perfeito, temos que 3(x – 3)(x- 3), finalmente, escrevendo na 

forma fatorada, temos que: 3(x-3)2. 

Além disso, para a experimentação, Abou Raad (2003) propôs estudar as três 

maiores dificuldades percebidas durante a pré-experimentação: encontrar um fator 

comum (monômio e binômio), complexidade das expressões algébricas propostas e 

algoritmos de fatoração de estratégias standards e não estandards. Desse modo 5 

testes foram aplicados em classes E.B.8 em doze escolas. 

 O teste I continha questões como: Fatore 4(3a- 9xy+15b) 

 No teste II, Fatore: 15x + 60y – 45,  

 Teste III, Fatore: m3n3p + m2n4p - m2n3p2,  

 Teste IV, Fatore A= 10x – 5+ 2ax – a, utilizando o método de agrupamento. 

 Teste V: Fatore: A = (3x + 1)(5x - 2) + (4x - 3)(3x + 1) (p. 158 a 162) 

Após a experimentação, a pesquisadora elencou algumas conclusões, das 

quais destacamos:  

A fatoração é um conceito difícil de ser compreendido e de aplicar seus 
muitos algoritmos de resolução.  

As definições propostas em livros didáticos deixam os alunos considerarem 
a fatoração parcial e fatoração incompleta, conforme solicitado pelos seus 
professores.  

As propriedades da divisão, propriedade distributiva da multiplicação em 
relação à adição ou a subtração e outros conceitos tais como a raiz 
quadrada, que são muito utilizados na realização de uma fatoração, foram 
causa de erros para muitos alunos. 

O tamanho da expressão e o seu tipo, assim como o tamanho do 
coeficiente numérico e dos expoentes das variáveis do monômio fator 
comum, a sua natureza e sua categoria apresentou um grau bastante 
elevado de complexidade para um grande número de alunos. 

O grau de complexidade em uma estratégia não standard (mais de uma 
fatoração) evolui com o número de fatorações standard que o aluno deve 
aplicar para completar uma fatoração. As produções de um mesmo 
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estudante são diferentes de uma expressão para outra, no mesmo 
exercício, pois o nível de dificuldade de qualquer situação de fatoração é 
exclusivo para cada aluno (ABOU RAAD, 2003, p. 153-154, tradução 
nossa). 

Após a discussão do primeiro trabalho sobre fatoração de Abou Raad (2003), 

passamos a sua pesquisa sobre produtos notáveis realizada com alunos franceses 

do troisième (alunos de 14 e 15 anos).  

Abou Raad (2004) apresentou uma nova pesquisa, na qual se dedicou ao 

estudo da fatoração dos produtos notáveis, especialmente de quatro identidades. A 

escolha destas identidades aconteceu por serem muito apontadas no programa 

francês na classe do troisième e suas competências exigidas ao fim do Collège 

(alunos entre 11 e 14 anos) no exame do Brevet. As identidades são:  

 Ka ± kb = k(a ±b) 

 a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 

 a2 - 2ab + b2 = (a - b)2 

 a2- b2= (a +b)(a –b) 

As técnicas de fatoração são centradas nestas quatro identidades que, 

segundo Mercier (1992), não se apresentam como teoremas, mas como formas de 

reconhecer, nas expressões propostas, resultados prontos para uso. A arte do aluno 

seria utilizá-las “sabiamente”. Desse modo, Abou Raad (2004) propôs-se demonstrar 

que os produtos notáveis não são teoremas para os alunos do troisième na França, 

porque eles não permitem mostrar como proceder para demonstrar que um 

resultado é correto.  

 

Para tal, dividiu seu estudo em três partes:  

a) Parte teórica. 

b) A metodologia adotada a fim de confirmar ou não a hipótese com base no 

estudo da relação dos alunos com a fatoração e seus procedimentos de 

verificação, por meio da análise de dados coletados em uma pesquisa 

realizada com alunos de três classes de troisième, Análise do programa do 

Collège e dos manuais utilizados neste nível.  

c) Na parte final, apresenta os resultados das análises. 
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Para compor a parte teórica, a pesquisadora iniciou posicionando seu 

problema de pesquisa, assim destaca que a passagem da aritmética para a álgebra 

é problemática no collège, utiliza para justificar sua afirmação referências sobre os 

estudos de Chevallard (1984), Kieran (1992) e Gascón (1994). Por meio da reflexão 

acerca do ensino de álgebra, a pesquisadora considerou relevante investigar os 

hábitos que a ausência de sentido algébrico do cálculo literal induz nos alunos. Para 

isso, apoiou-se no trabalho de Tonnelle (1979) sobre a fatoração da identidade “a2- 

b2” na classe do troisième, o qual mostrou que o ensino centrado no tratamento 

algoritmizado das escritas algébricas leva os alunos a lerem essas escritas como 

objetos formais, reduzindo a complexidade ostensiva, segundo os esquemas de 

ação adquiridos em aritmética.  

Ao tratar da questão de pesquisa, Abou Raad (2004) analisa que os 

estudantes que aprendem rotinas do cálculo algébrico cometem erros que, à 

primeira vista, se reproduzem de forma idêntica de um país para outro e de um ano 

de aprendizagem para outro. A maioria dos alunos não retém as práticas algébricas 

com as quais eles foram confrontados durante ao menos dois anos. A autora 

observa ainda que são poucos os alunos que conseguem compreender as rotinas do 

trabalho algébrico elementar. 

Conforme Abou Raad (2004), esta dificuldade é um problema recorrente que 

merece ser revisto. Assim propôs observar as práticas para tentar capturar nas 

mesmas os conteúdos de pensamento que não podem ser ditos, mas que se 

formam como acompanhamento invisível do uso das rotinas sendo incapazes de 

evoluir.  

Para tal, a pesquisadora utilizou os resultados de Tonnelle (1979), ou seja, o 

fato de que a dificuldade dos estudantes ao fatorar expressões da forma a2 – b2 

aumenta, uma vez que as rotinas da aritmética tornam-se obstáculos à 

implementação das rotinas algébricas. Valeu-se também dos achados de Woillez 

(1993), no sentido de que os estudantes cujo ensino se reduz a um enunciado de 

regras (originárias da aritmética) não podiam compor meios de controle de seus 

resultados. Assim, o autor formulou a hipótese de que os alunos correm o risco de 

não poder mobilizar eficazmente as rotinas ensinadas na resolução das equações.  

Abou Raad (2004) explicita que no troisième, fatorar expressões algébricas 

ou literais, em geral de pequeno grau, corresponde a fazer transformações de 
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escrita segundo as regras do cálculo literal, ou seja, estudar as relações entre duas 

formas de escritas. Isso a conduziu a propor o estudo da fatoração de uma 

expressão, utilizando os produtos notáveis, de forma que o trabalho do estudante se 

organize sobre uma expressão, isto é, por meio das representações das expressões 

que o aluno mobiliza dos objetos matemáticos, de modo que ele focalize a fórmula 

adequada.  

A pesquisadora ressalta que Tonnelle evoca índices formais sobre as 

expressões da forma a2- b2, mostrando que, para fatorá-la, os alunos consideram 

como índices o número de termos dessa expressão, o sinal (-) que representa sua 

diferença e as formas quadradas. Da mesma maneira, segundo a pesquisadora, 

Kieran (1992) ressalta a importância dos índices visuais que auxiliam os estudantes 

em suas decisões sintáxicas pertinentes.  

Desse modo, de acordo com a pesquisadora, a fatoração impõe aos 

estudantes a reescrita da expressão dada no nível da classe do troisième, e conduz 

a duas regras de reescrita: 1) a que necessita da noção de quadrado; 2) a que 

necessita da noção de fator comum. Após a reflexão em torno de trabalhos 

existentes, Abou Raad (2004) apresenta sua hipótese de trabalho, a saber: Na falta 

de condições de existência teórica, as expressões algébricas não podem tornar-se 

matéria de ensino e serem estudadas enquanto tal, portanto elas só podem conduzir 

“a demonstração prática das regras de ação”, os famosos produtos notáveis.  

Apesar disso, uma regra de ação só pode ser seguida ou aplicada, 

consequentemente, a ação só pode ser controlada pela repetição do procedimento: 

a rotinização dos procedimentos parece ser a única solução e as palavras de ordem 

relativas à necessária “compreensão” não podem ajudá-la.  

Uma vez apresentada a hipótese de seu trabalho, a pesquisadora formula sua 

segunda questão, a saber: Como os professores tratam a questão das justificativas 

no ensino da álgebra? A partir desta questão, Abou Raad (2004) propõe imaginar 

um espaço teórico diferente dos polinômios para ensinar a fatoração. Para tal, 

conforme a pesquisadora, é preciso que os alunos atuem, seja sobre as fórmulas 

que eles consideram como “programas de cálculo” (programas equivalentes dão 

sempre os mesmos resultados, qualquer que seja o valor das variáveis), seja sobre 

as equações nas quais eles consideram a equivalência como “igualdades 

condicionais” (equações equivalentes são igualdades para os mesmos valores das 
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incógnitas). Assim, podemos imaginar que os alunos possam antecipar o resultado 

de seu trabalho e corrigir seus erros, ou seja, eles podem trabalhar no quadro de 

uma teoria.  

Quanto à metodologia, a pesquisa se dividiu em teórica e experimental. O 

trabalho teórico correspondeu ao estudo do programa oficial e livros didáticos 

franceses utilizados no collège a fim de conhecer qual é a aprendizagem apontada 

para o ensino da fatoração e o trabalho experimental abrangeu a análise de um 

questionário desenvolvido com os alunos do troisième (alunos de 13 e 14 anos) na 

França, com o objetivo de verificar como eles controlam sua ação no tratamento de 

uma fatoração e o comportamento que se manifesta para caracterizar a fatoração.  

Abou Raad (2004) enfatiza ainda que a algoritmização das práticas algébricas 

automatiza o comportamento dos alunos. Parece que eles não adquirirem 

conhecimentos reutilizáveis, não podendo reinvestir suas aquisições anteriores em 

situações de fatoração. Após ressaltar que vários pesquisadores têm abordado a 

questão da algoritmizacão do conhecimento matemático dos alunos, ela indica que 

Coppé (1993) mostrou que a pertinência da utilização do algoritmo, que emerge da 

relação pessoal do aluno com a questão posta, torna-se um novo problema para o 

mesmo. 

Primeiramente, a pesquisadora interessou-se em estudar no programa oficial 

o que concerne à fatoração e ao teste de igualdade, com o objetivo de ver o que é 

proposto ao aluno sobre estas duas tarefas e como elas evoluem ao longo do 

collège.  

Como resultado de seu estudo teórico, Abou Raad (2004) revela que a 

fatoração não faz parte do programa da classe de quatrième (aluno de 12 e 13 

anos), sendo introduzida no cinquième (alunos de 11 e 12 anos) por meio da 

identidade da distributividade ka ± kb = k(a ± b), que é retomada no troisième com o 

acréscimo dos produtos notáveis. Para o teste da igualdade entre duas expressões 

literais por substituição de valores numéricos nas letras, ela assinala que este é 

tratado tanto no cinquième quanto no quatrième, o que possibilita a aquisição de um 

novo sentido para o sinal de igual, quando da resolução de equações.  

Para o questionário, a pesquisadora observa que seu interesse estava 

associado à ação dos alunos quando do resultado obtido, se era correto ou não, o 
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que o levava a justificar o resultado encontrado, possibilitando à pesquisadora 

compreender como foi produzida a resposta.  

Em relação à análise dos livros didáticos, a pesquisadora explicita que para 

seguir os alunos em suas aprendizagens, dividiu o estudo em duas partes para os 

três livros entre os publicados na França. 

Na primeira parte, identificada como parte “Curso”, analisou - principalmente 

para a classe de troisième - como a noção de fatoração é institucionalizada, ou seja, 

como teorema ou como regra. Procurou-se identificar se as fórmulas dos produtos 

notáveis são expostas de maneira a persuadir os alunos de que é suficiente 

memorizá-las e saber aplicá-las em um trabalho de fatoração. 

Na segunda parte, considerando que os exercícios do final do capítulo são os 

meios de retomar a relação institucional à fatoração, a pesquisadora julgou 

necessária a análise destes exercícios, pois auxiliam a responder a questão da 

capacidade do aluno em fazer uso rotineiro das técnicas encontradas e a 

capacidade de julgar a pertinência de executá-las.  

Abou Raad (2004) afirma, por meio das suas análises, que a apresentação da 

fatoração em livros didáticos é demasiadamente formal com definições e métodos 

dados a partir de exemplos, como se um exemplo, com sua explicação e aplicações, 

fosse suficiente para a introdução de um novo conceito. A fatoração é praticamente 

apresentada como um método de fazer, no qual os alunos devem memorizar 

fórmulas e utilizá-las sem meios de verificação da validade do resultado. 

Quanto aos exercícios, constata que situações de validação, de justificativas, 

de controle, de evidências são praticamente inexistentes. Os exercícos são dados 

aos alunos segundo uma visão aplicacionista dos conhecimentos ensinados.  

Em relação à análise dos livros didáticos, Abou Raad (2004) observa que os 

três livros analisados dão grande importância e encaminham os estudantes para as 

técnicas de fatoração associadas aos dois métodos sugeridos pelo programa oficial, 

a saber: fatorar por meio de um fator comum e fatoração por meio de um produto 

notável. A fatoração é praticamente introduzida como “um método de fazer”. Os 

autores recorrem aos algoritmos que conduzem os alunos a explicitar as fórmulas 

que eles são obrigados a memorizar e praticar sem dispor de meios para verificar a 

validade do resultado.  
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Observando que Chevallard (2002, 2002a), ao considerar a noção de 

ecologia, define o habitat como sendo o lugar onde vivem os objetos matemáticos 

considerados, sendo o nicho a função que esses objetos ocupam em cada um de 

seus habitats e o millieu o conjunto de objetos para os quais a relação institucional é 

estável e não problemática, ressaltamos que Abou Raad (2004) explicita que é no 

habitat descrito no parágrafo anterior que vive a fatoração, o que indica a quase 

inexistência de situações de validação, justificativa, controle e provas. Na ótica da 

pesquisadora, os exercícios dados aos alunos correspondem a uma visão de 

simples aplicação dos conhecimentos ensinados. Eles parecem indicados para o 

trabalho e aprofundamento das técnicas de fatoração. Desse modo, destaca 

algumas dificuldades apresentadas pelos estudantes: 

 A relação dos alunos com o objeto “fatoração dos produtos notáveis” é 

composta de procedimentos algoritmizados. Os alunos acionam 

imediatamente a pesquisa de um produto notável, mesmo para expressões 

como: C= (x + 1)(x - 3) - (x- 3)2. 

 As principais dificuldades dos alunos residem na forma da expressão, a 

forma da resposta, o saber e o emprego dos produtos notáveis. 

 Os estudantes verificam seus resultados por meio de uma prática ensinada 

e não para corrigir um resultado reconhecido como falso. Eles desenvolvem a 

resposta fatorada por hábito e não por um objetivo de retificação. 

 Assim, para Abou Raad (2004), no dicionário dos alunos: 

 Fatorar significa: colocar em fator, escrever maior, simplificar, escrever 

segundo uma fórmula. 

 Simplificar uma expressão significa: tornar menor, reduzir, desenvolver, 

fatorar. 

 A pesquisadora observa ainda que: 

 Vários ostensivos gráficos e orais foram manipulados (os parênteses, as 

flechas, coisas, partes,...). 

 O saber está submetido à lembrança. Os alunos sabiam, algumas vezes, 

fatorar facilmente, por imitação, para casos como a expressão D = 49x² - 84x 

+36. 
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Após as observações acima descritas, Abou Raad (2004) apresenta sua 

conclusão geral sobre o estudo realizado. Conforme a pesquisadora, todos os 

resultados encontrados não podem ser generalizados, mas podem servir como 

ponto de partida para outras pesquisas. Ela observa que no início do estudo, 

pensava-se haver uma forte oposição entre a utilização de um teorema e a aplicação 

de uma regra, mas as análises feitas indicam que os alunos não têm meios para 

pensar com os teoremas no quadro de uma teoria. Apesar disso, eles pensam com 

as ferramentas adquiridas por meio do ensino, procurando os elementos pertinentes 

(um quadrado, um sinal, uma soma etc.) para aplicar as regras.  

Assim, o trabalho dos alunos organiza-se em torno da forma da expressão e 

do resultado de sua fatoração. Eles se sentem mais confortáveis com os produtos 

notáveis (um novo saber que tem um nome “oficial”) do que com a pesquisa de um 

fator comum utilizando a distributividade. A associação entre desenvolver, fatorar e 

simplificar não é clara. 

Após considerar a forma como os estudantes compreendem a fatoração, 

Abou Raad (2004) propõe uma nova via para completar sua pesquisa, na qual ela 

explicita que, como professora de Matemática em uma escola libanesa e 

considerando os resultados da pesquisa na França, ela pôde avaliar que as 

dificuldades associadas à fatoração e os erros reproduzidos parecem ser os 

mesmos para os alunos dos dois países. Assim, segundo a pesquisadora, isto a 

incita a pesquisar se os alunos, por culpa do ensino, desenvolvem os mesmos 

conhecimentos algébricos.  

Isso conduz Abou Raad (2004) a propor a seguinte questão: É preciso mudar 

o ensino para mudar a relação dos alunos com estes conhecimentos?  

Ainda se questionando sobre o ensino do cálculo algébrico, Abou Raad 

(2006) defende sua tese “O cálculo algébrico na França e no Líbano: estudo 

comparativo do ensino da fatoração e dos erros dos alunos”.  

Nesta nova pesquisa, ela inicia justificando a necessidade de aprofundar seus 

estudos sobre fatoração, o que, segundo ela, significa completar o “sistema didático” 

no sentido de Chevallard (1998, 2011). Em sua tese, após explicitar as conclusões 

de seus trabalhos anteriores, volta à questão “É possível mudar o ensino para alterar 

a relação dos alunos com este conhecimento”? Para isso, considerou necessário 
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verificar o que sobrevive na difusão de conhecimentos de "Fatoração", ou seja, quais 

fenômenos estão relacionados ao saber, quando se consideram vários episódios 

didáticos para diferentes classes de collèges dos dois países: França e Líbano, de 

modo a identificar como os professores de cada país tratam a questão da fatoração. 

Abou Raad (2006) pontua que os trabalhos de Bardini (2001, 2003), Abou 

Raad (2003, 2004), Tonnelle (1980), Woillez (1993) evidenciaram que para a maioria 

dos professores e dos alunos, a fatoração é uma tarefa que mobiliza um conjunto de 

técnicas adquiridas por meio da repetição de exercícios e que o sucesso destas 

técnicas é proporcional à complexidade ostensiva das expressões algébricas 

propostas ao fatorar: os teoremas dão os meios de controle a posteriori, mas a 

eficácia das rotinas diminui exponencialmente com a complexidade do algoritmo no 

qual elas intervêm (BROUSSEAU, 1973) 

 Assim, o objetivo do estudo de Abou Raad (2006) consiste em observar 

várias aulas para comparar o ensino desenvolvido com relação à fatoração na 

França e no Líbano, sem negligenciar os alunos em suas aprendizagens. A 

fatoração polinomial é um objeto do saber fixado pelos programas, na França: no 

troisième (alunos de 13 e 14 anos), que corresponde a A9 no Líbano, e no Líbano: 

em E.B.8, que corresponde ao quatrième (alunos de 12 e 13 anos) na França3, ou 

seja, os alunos libaneses recebem a instrução de fatoração polinomial um ano mais 

cedo em relação aos franceses, bem como aos alunos brasileiros. 

A pesquisadora registra que a definição da fatoração no troisième, na França, 

é tratada apenas em termos formais, ou seja, fatorar uma expressão algébrica é 

escrevê-la sob a forma de um produto de fatores. Já as definições apresentadas nos 

livros didáticos libaneses para o EB7, que corresponde ao cinquième (alunos de 11 

e 12 anos), nomeiam a transformação por oposição soma/produto, isto é, fatorar 

corresponde a transformar uma expressão na forma de uma soma para a forma de 

um produto. A partir dessas constatações, Abou Raad (2006) é conduzida a supor 

que a relação dos alunos com a fatoração é desprovida de sentido algébrico, uma 

vez que os métodos de fatoração que lhes são apresentados parecem aplicáveis 

sobre todas as expressões algébricas, mesmo que os alunos só saibam que uma 

                                            
3 Troisième e quatrième equivalem no Brasil ao nono e oitavo anos do Ensino Fundamental 
respectivamente.  
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expressão algébrica é designada pelas instruções: fatore, desenvolva ou reduza a 

expressão algébrica.  

A partir daí, elege como problemática: “Procurar conhecer, por meio dos 

erros, os conhecimentos algébricos dos alunos, mais especificamente, seus 

conhecimentos sobre fatoração, e assim, por meio do estudo comparado das 

produções dos alunos dos dois países, verificar o que é comum nas respostas 

falsas, assim como a diferença entre elas e suas causas”. Segundo a pesquisadora, 

essas respostas poderão fornecer dados sobre as particularidades do ensino em 

cada país. 

Para tratar sua problemática e validar suas hipóteses, Abou Raad (2006) 

propõe-se a mostrar que os alunos dos dois países se encontram frente ao mesmo 

problema. Para tal, a pesquisadora inicia seu estudo comparando o ensino dos dois 

países por meio das seguintes questões: 1) Como os professores dos dois países 

abordam os objetos matemáticos algébricos? 2) Quais as técnicas utilizadas em um 

trabalho algébrico e, mais especificamente, em um trabalho de fatoração? 3) O que 

dizem os professores sobre a fatoração? 4) Quais saberes os professores fazem 

viver na aula por meio de seus discursos? 

A pesquisadora explicita ainda que a maioria dos estudantes do collège 

(alunos entre 11 e 14 anos) e do lycèe (alunos entre 15 e 17 anos) têm dificuldades 

reais para compreender a noção de fatoração. Além disso, sua experiência empírica 

nos dois países, na França (ensino de Matemática em casa para alunos do collège e 

do lycèe) e no Líbano (ensino de matemática no collège e em casa para alunos do 

collège e do lycèe), a conduziu a dizer que um dos primeiros bloqueios na 

aprendizagem da Matemática é o que se denomina “álgebra”, pois se apoia sobre as 

escritas, contendo parâmetros, incógnitas, constantes e variáveis, escritas que 

podem ser fórmulas de uma ou mais variáveis, de equações, de identidades 

condicionais ou não, etc. 

Com relação à institucionalização do objeto fatoração no ensino dos dois 

países, a pesquisadora compara os programas de ensino, apresentando o currículo 

e seus objetivos, analisa livros didáticos, destacando o conteúdo do capítulo 

“Expressões Algébricas” em E.B.7 e cinquième e “Notáveis” no livro de E.B.8 e 

quatrième. Analisa a fatoração de uma expressão algébrica sob alguns aspectos 

como: o que é uma expressão algébrica, a fatoração do ponto de vista dos alunos; 
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propõe expressões para que os alunos as fatorem e a concepção da fatoração de 

polinômios para o ensino: conceito lógico de fatoração, apresentado por Nicaud 

(1994), o qual define a ação de fatorar como a aplicação de uma regra de fatoração 

e a tarefa de fatorar assim: “fatorar uma expressão E consiste em pesquisar a 

reescrita E sob forma fatorada ao máximo e reduzida”. (ABOU RAAD, 2006, p. 39), e 

as definições de fatoração dadas pelos professores de Matemática observados. 

Assim, ao questionar sobre “o que é a fatoração”, a pesquisadora indica que 

seu objetivo ao apresentar essa questão é reconhecer as causas dos erros dos 

alunos que surgem nas situações de fatoração, perturbando o professor no seu 

ensino, os alunos na sua aprendizagem, colocando-os assim em ambiguidades. Isso 

a conduz a analisar o corpus para identificar: Como são ensinadas as definições de 

fatoração, fatorar, fator e expressões? Como os professores formulam as exigências 

para que elas sejam memorizadas e empregadas no momento esperado? Como 

essas definições são compreendidas? 

De acordo com as análises relativas aos programas de ensino de Matemática 

libanês e francês, ela elucida que eles revelam uma falta teórica do lugar algébrico. 

Os conteúdos dos dois programas e os cenários dos três livros didáticos não 

preveem a construção de regras de fatoração dos produtos notáveis. A 

pesquisadora encontrou apenas a necessidade de um saber fazer, centrado sobre 

regras de desenvolvimento. A fatoração é reduzida a um saber técnico operatório, o 

que permitiu à pesquisadora afirmar que a fatoração usando a propriedade 

distributiva e os produtos notáveis representa apenas uma combinação de 

transformação da escrita desprovida de todo sentido algébrico, fato que nenhuma 

demonstração nela se justifica, ela é um conjunto de técnicas a “aprender e 

memorizar”. Estas técnicas são priorizadas pelos parênteses e colchetes, chamados 

de delimitantes por Serfati (2005), diferentes ostensivos (molduras, cores etc.) que 

destacam as partes a serem memorizadas. 

Abou Raad (2006), ao investigar o quadro das práticas dos professores, 

analisa como eles tratam a fatoração das expressões algébricas, ressaltando que é 

importante nessa observação se questionar sobre as diferentes concepções que têm 

os estudantes sobre a utilização das técnicas de fatoração, especialmente, sobre as 

regras de transformação. A pesquisadora justifica sua questão por meio da hipótese: 

“Uma hipótese implícita de vários didatas é que podem existir efeitos diversificados 
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sobre as aprendizagens de alguns estudantes em função do tipo de ensino seguido 

(ROBERT, 2001)”. Abou Raad (2006) observa ainda que os alunos dependem de 

uma instituição de ensino e a relação destes com os objetos do saber está 

associada a sua relação institucional. Apesar disso, a pesquisadora mostra que para 

a álgebra e, mais particularmente, para a fatoração polinomial, os efeitos do ensino 

sobre as aprendizagens, tanto para os alunos libaneses, quanto para os franceses, 

são os mesmos, apesar de estes terem sido submetidos a quatro tipos diferentes de 

ensino. Segundo a pesquisadora, a falta de teoria no ensino reduz o algébrico a uma 

lista de receitas técnicas, o que possibilita observar efeitos, como a falta de métodos 

algébricos garantidos, ou seja, os alunos tratam o trabalho algébrico sem sentir 

necessidade de controlar o significado do que eles escrevem. Eles ficam centrados 

na forma escrita das expressões sobre as quais eles devem calcular.  

Ao observar qual a relação pessoal dos alunos com o objeto do saber 

“fatoração”, Abou Raad (2006) se propõe a compreender quais objetos do saber que 

os instrumentalizam, como as regras das potências, as regras de cálculos 

operatórios etc. Assim, a pesquisadora se questiona sobre a necessidade de 

apresentar para os alunos, no momento da progressão da aprendizagem da 

fatoração, os objetos que a instrumentalizam. Abou Raad (2006) considera que os 

erros são a prova de ausência desses objetos, pois o comportamento uniforme dos 

alunos dos dois países, no decorrer das aulas, mostra que eles trabalham sobre a 

redução da complexidade ostensiva para os casos como (a + b)2 = a2 + b2 e sobre a 

combinatória como a2 + b2 +2ab, na qual é preciso utilizar o produto notável para 

fatorar, o que se reconhece facilmente, pois a expressão tem três termos, o que 

confirma que ela não é a identidade (a – b)2 = a2 – b2. Abou Raad (2006) constrói um 

quadro que indica os erros apresentados nos campos numérico e algébrico pelos 

alunos. A pesquisadora deixa claro que seu objetivo é mostrar que os alunos dos 

dois países cometem os mesmos erros no trabalho algébrico. Exemplos de alguns 

erros:  

 x2– y2= (x - y)2  

 x2– 64 = (x – 8)2 

 (x + y)2= x2+ y2 

 (x + 5)2= (x + 5)(x – 5)  
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 a = 2x então a2= 2x2  

 x2= 2x 

 9x2– 6x +1= (9x – 1)2  

 [5x – 2 – 3x + 12] = [2x – 10]  

A partir dos resultados encontrados, Abou Raad (2006) assinala que os 

alunos que aprendem as rotinas do cálculo algébrico cometem erros que se 

reproduzem de um país ao outro. O que, para a pesquisadora, pode ser explicado 

segundo o que Mercier (1995) denomina “A falta de uma tecnologia associada à 

numeração”, o que corresponde a utilizar, no campo da numeração, as técnicas sem 

horizonte tecnológico. A pesquisadora apresenta como exemplos o uso: de uma 

configuração de ensino na qual só existe o nível das rotinas (caso do Líbano) e de 

uma configuração de ensino na qual só existe o nível dos algoritmos (caso da 

França), o que, segundo ela, conduz aos mesmos erros, que não dependem da 

organização curricular. Em relação aos erros dos alunos, Abou Raad (2006) observa 

que no Líbano os exercícios simples têm mais sucesso e que os erros são do 

mesmo tipo: fatorações incompletas, dificuldades de reconhecer formas de 

expressões propostas, erros com o fator implícito 1.  

Nesta pesquisa, a autora desenvolve um estudo a partir da atividade de 

quatro professores, de quatro classes distintas, de forma a analisar a maneira como 

eles planejam suas intervenções e, na sequência, como as realizam. Observa que 

os professores não possuem termos matemáticos para nomear as dificuldades, eles 

são conduzidos a utilizar meios inventados no decorrer do tempo pelos professores 

que os precederam. Conforme a pesquisadora, os professores libaneses são mais 

bem instrumentados, falam de “divisor” e de “divisão” por extensão da linguagem 

aritmética. Assim, eles se permitem pesquisar o mdc. para obter a “fatoração 

máxima”, sem a necessidade de pedir explicitamente, como o fazem os professores 

franceses, que não têm meios de justificar tal exigência de outra forma que não seja 

pelo “uso” e pela “elegância”.  

Abou Raad (2006) pontua ainda que os textos que pedem que as práticas 

algébricas tenham sentido parecem ter pouco efeito sobre o ensino de fatoração, 

que aparece sempre como visando à transmissão de uma técnica sem motivação, 

silenciosa, que deveria ser rotineira, mesmo para aquele que a encontra pela 
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primeira vez. Na percepção da pesquisadora, é esse o sentimento dos professores 

de todas as classes observadas. Isso a conduz a considerar o discurso simbólico 

feito por um aluno: “enfim, Annie, uma maçã e uma maçã nos dão duas maçãs, 

então, você que é uma menina inteligente, diga-me, x e x nos dão o quê?”  

O trabalho apresentado pelos professores dos dois países se reduz a uma 

“maneira de fazer”; “não tem nada para compreender”; “é preciso fazer como 

acabamos de fazer”; “virá com os exercícios”, ou seja, é assim que os professores 

se referem ao estudo da fatoração para seus alunos. Assim, a fatoração é apenas a 

“passagem” ou ”transformação” de uma soma em um produto.  

 A pesquisadora apresenta o seguinte exemplo para justificar sua afirmação: 

a maneira como os enunciados são escritos naturalmente no quadro negro “a igual a 

dois x, “a = 2x”; a dois igual a dois x ao quadrado “a2 = (2x)2” e “dois x ao quadrado 

igual a quatro x dois” “(2x)2 = 4x2”, portanto, a expressão “ao quadrado” ou “à 

potência dois” tem significados diferentes, ao quadrado corresponde a tudo que 

acaba de ser enunciado, enquanto “dois” enunciado após uma letra, por exemplo, 

significa que o expoente corresponde somente àquela letra: este gênero de trabalho 

se torna tão impensado, como outras regras linguajares, do tipo da regra de 

formação dos nomes de números que faz de “oito centos” um produto e de “cem 

oitos” uma soma.  

A partir deste exemplo, a pesquisadora comenta que as explicações dos 

professores e as técnicas locais que eles defendem levam alguns alunos a impasses 

ou podem conduzi-los à perda de sentido. Como exemplo, a pesquisadora considera 

o caso da fatoração a2 – b2 = (__ –__)2, que corresponde a uma técnica que produz 

um resultado errado. 

Além disso, a pesquisadora ressalta que a observação das expressões e dos 

gestos do professor ao guiar o trabalho do aluno permitiu evidenciar que no registro 

chamado de combinatório4, os professores libaneses e franceses se encontram 

alojados no mesmo ensino e utilizam as mesmas ações, por exemplo: eles indicam 

algumas regras estratégicas como: "Há três termos, pode-se escrever um 

parênteses com o quadrado fora e para determinar o sinal é preciso olhar o termo do 

                                            
4 Registro combinatório, segundo Serfati (2005), é um registro puramente formal dos sinais, é 
organizado em torno dos sinais de vários tipos: letras, números, figuras, sinais operatórios, assim 
4+5, x2 – 3, são registros combinatórios enquanto juntar o número de sinal 4 ao de sinal 5, fazer o 
quadrado de x e, em, seguida, subtrair 3 é o registro significante. 
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meio". Assim, as rotinas passam a ter um campo de uso que é conhecido apenas 

pela experiência. No desenvolvimento de k(a + b), as flechas imitam a distribuição, 

enquanto na fatoração kb + ka, sublinhar, barrar ou enquadrar k indica a repetição 

do termo comum. Os trabalhos de indicações da forma das expressões que os 

professores tentam fazer não param na invenção de ostensivos gráficos e se 

aproximam muitas vezes do efeito Topázio5, como no caso da escrita: a2 - b2 =        

(__+__)(__-__) que prepara o trabalho do aluno na lousa.  

Após a pesquisadora considerar que os alunos franceses e libaneses 

apresentam as mesmas dificuldades epistemológicas e os mesmos erros não 

somente na fatoração, mas em todo o trabalho algébrico, a mesma destaca que a 

aprendizagem, no domínio da álgebra, é feita de técnicas sem horizonte tecnológico, 

tornando-se técnicas “mudas”, além do mais, o ensino da álgebra só encontra sua 

motivação na transmissão de rotinas elementares que são emblemáticas e muito 

frágeis. 

Consoante Abou Raad (2006), a fragmentação dos múltiplos, dos divisores e 

da decomposição em fatores primos nos saberes e técnicas aritméticas criou 

dificuldades no trabalho algébrico para os estudantes do collège e mesmo do lycée, 

em particular, no trabalho de fatoração que se desenvolve oficialmente como 

generalização de um trabalho numérico bem conhecido.  

Ao contrário, no Líbano, os polinômios são explicitados como objetos 

algébricos importantes, mas são pré-construídos. Além disso, a pesquisadora 

assinala a presença do que ela denomina “fatoração máxima”, observando que ela 

não encontrou nem nos programas, nem nos livros didáticos traços desta noção, 

mas ela observa que os professores exigem que os estudantes fatorem o máximo 

possível. Três dos professores pesquisados penalizam os estudantes que não 

fatoram ao máximo. E um aceita toda resposta na “forma-produto”, mas pede para o 

aluno ir até o final por elegância.  

A pesquisadora salienta ainda que os programas de ensino dos dois países 

são cada vez mais detalhados em sua redação, e seus conteúdos são definidos 

como uma lista de objetos do saber a ensinar. Eles determinam a progressão do 

conteúdo de ensino por ano, para que os professores respeitem. Por outro lado, a 

                                            
5 Efeito Topázio, segundo Brousseau (1986), o professor sugere a resposta ao aluno. 
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progressão do saber por aula fica sob a responsabilidade do professor, mas ela se 

mostra próxima ao que os livros didáticos propõem.  

A partir da constatação de que os professores seguem os livros didáticos, 

Abou Raad (2006) observa que a ideia neles encontrada é que a fatoração é o 

inverso do desenvolvimento. Os livros didáticos franceses e franco-libaneses 

propõem aos alunos algoritmos de fatoração utilizando dois métodos de fatoração. 

Assim, os professores têm o objetivo de fazer os alunos compreenderem que na 

fatoração não é preciso compreender nada, sendo suficiente reter fórmulas e aplicá-

las convenientemente, sendo estas apresentadas como um conjunto de técnicas 

para “aprender, reter e aplicar”. São portanto os algoritmos para os quais se procura 

rotinizar, mas seu controle a priori supõe uma dimensão teórica e seu controle a 

posteriori supõe o controle de sua eficácia, porém o tipo conhecimento necessário 

para a utilização destas duas formas de controle não foi identificado nos programas.  

Após o estudo das três pesquisas de Abou Raad, destacamos o trabalho de 

Palomino (2004, 2011), que trata do estudo da fatoração polinomial. Na pesquisa 

realizada em 2004, a pesquisadora relatou que este é resultado das mudanças no 

ensino colombiano, impostas pelo governo, a partir do ano de 1998, onde se 

implantou um projeto de incorporação de novas tecnologias no currículo de 

Matemática, adotando para sua execução calculadoras gráficas algébricas (como a 

TI-83 e TI-92 Plus). A partir desta introdução de novas tecnologias, foi necessário 

modificar as decisões sobre o que ensinar e como ensinar, exigindo do professor 

conhecimento didático para elaborar atividades que incorporassem adequadamente 

as Novas Tecnologias de Informação (NTI) e facilitassem a compreensão dos 

conceitos.  

Sua pesquisa mostra o design de algumas atividades que envolvem o uso de 

calculadoras gráficas algébricas no ensino de conceitos e procedimentos 

relacionados com a fatoração de expressões algébricas polinomiais quadráticas, 

desenvolvidas com alunos do 9º ano (alunos entre 15 e 16 anos) do Ensino 

Fundamental Secundário da Escola Normal Superior da Colômbia. As atividades 

buscam promover o desenvolvimento de habilidades matemáticas minimizadas em 

práticas tradicionais de ensino e alcançar a aprendizagem significativa, 

proporcionando ao aluno aplicar seus conhecimentos matemáticos na vida diária.  
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Da pesquisa proposta por Palomino (2004), subtraímos as questões que a 

nortearam, destacando como problema central: Quais atividades ao utilizar as 

calculadoras gráficas algébricas facilitam ao aluno a aprendizagem dos conceitos e 

procedimentos relacionados com a fatoração de expressões algébricas polinomiais 

quadráticas? As questões subjacentes são: Quais são as principais dificuldades, os 

erros dos alunos na aprendizagem da fatoração de expressões algébricas 

polinomiais quadráticas? Qual das várias perspectivas didáticas atuais sobre o 

desenvolvimento da álgebra permitirá descobrir alternativas não convencionais e 

inovadoras para o ensino da fatoração de expressões algébricas polinomiais 

quadráticas? Como utilizar as novas tecnologias de informação como calculadoras 

gráficas algébricas, de tal maneira que facilitem ou apoiem a compreensão e 

construção significativa do conhecimento (conceitos e procedimentos) referente à 

fatoração de expressões polinomiais quadráticas?  

   A fim de responder aos questionamentos propostos, a pesquisadora elege 

como objetivo geral: Promover a compreensão de conceitos e procedimentos 

relacionados à fatoração de expressões polinomiais quadráticas com alunos do nono 

ano do ensino básico secundário, mediante algumas atividades com o uso de 

calculadoras gráficas algébricas.  

 O desenvolvimento do projeto apoiou-se em algumas pesquisas e propostas 

sobre o uso de NIT no ensino de álgebra, tais como Kakol (1997), Arcavi e Hadas 

(2000), Bedoya (2002) Carulla e Gomez (1999), Yerushalmy e Gilead (1997), 

Demana e Waits (2000), Kutzler (2000) entre outros. A metodogia empregada foi 

denominada de Análise Didática, a qual é definida como: 

[...] um procedimento centrado em um conteúdo e contexto determinado, 
com o qual é possível explorar, aprofundar e trabalhar com os diferentes e 
múltiplos significados do conhecimento matemático escolar para efeitos de 
planejar, levar a prática e avaliar atividades ou Unidades Didáticas de 
ensino e aprendizagem, assim como o desenvolvimento de projetos 
curriculares ou de investigação com base no Conhecimento Didático 
Matemático (GÓMEZ, 2002a p. 2; GÓMEZ E RICO 2002a, p. 20, BEDOYA 
2002, p. 42, tradução nossa). 

Para compor a Análise Didática, alguns componentes foram considerados:  

1. A Análise curricular. Nesta, o intuito foi revisar o currículo de Matemática 

sobre a fatoração polinomial. Assim, retomaram-se alguns documentos do 

Ministério da Educação Nacional e institucional: projeto educativo institucional 

e o plano de estudos de Matemática da Escola Normal Superior, o plano de 



93 
 

aula e livros- textos de 8o e 9o anos e os cadernos de álgebra de 8o e 9o anos 

de um dos estudantes. 

2. A Análise matemática e do conteúdo. É a análise da Matemática escolar na 

perspectiva do ensino e da aprendizagem em aula, que abrange três 

aspectos: a estrutura conceitual, os sistemas de representação e os modelos. 

Considera o conhecimento matemático que medeia o conhecimento escolar e 

alguns aspectos histórico-epistemológicos relacionados com a fatoração de 

expressões polinomiais quadráticas. A pesquisadora realizou a revisão de 

livros-textos de álgebra para verificar as diversas definições de fatoração de 

expressões algébricas. Devido ao uso das calculadoras gráficas algébricas, 

considerou vários sistemas de representação da fatoração de expressões 

polinomiais, como: 

 A representação gráfica de y= ax2 +bx +c;  

 O sistema de representação numérica para uma equação do tipo y= 

x2+bx+c; 

 O sistema de representação simbólica, utilizando a linguagem própria da 

álgebra como x2 - 3x – 4 = fator (x^2 – 3x – 4); 

 O sistema de representação geométrica: linguagem geométrica igual aos 

conceitos, como expressões fatoradas se relacionam com áreas de figuras 

geométricas e volumes de sólidos; 

 O sistema de representação verbal e a linguagem natural. 

Elencamos algumas das dificuldades e erros apontados por Palomino (2004), 

segundo diferentes autores: 

 Socas (1997) aponta dificuldades associadas com a complexidade dos 

objetos matemáticos, dificuldades associadas com os processos de 

pensamento matemático, dificuldades associados aos processos 

desenvolvidos para o ensino e aprendizagem da Matemática, dificuldades 

associadas com os processos de desenvolvimento cognitivo dos alunos e 

dificuldades associadas com atitudes afetivas e emocionais em relação à 

Matemática. Para superar tais dificuldades, são necessários processos de 

ensino explícitos, facilitando ao estudante incorporar um novo saber. 
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 Para Palarea e Socas (1997), as dificuldades em álgebra apresentadas 

pelos alunos podem ser explicadas como uma falta de coordenação de 

registros de representação. 

 Para Gallardo e Rojano (1998), a origem da dificuldade em álgebra 

elementar situa-se na transição da aritmética para a álgebra, em particular, no 

significado das letras; reconhecimento e uso de estruturas, mudança de uma 

série de convenções diferentes das utilizadas na aritmética. 

 Fernández (1997, p. 86) destaca dificuldades na aquisição da linguagem 

algébrica, uma linguagem que possibilita a manipulação do desconhecido. 

 Camacho et al.(1996 p. 108) observam que os principais erros na 

manipulação de expressões algébricas são: erros de natureza algébrica, onde 

o sinal de igualdade não se relaciona às expressões equivalentes. Erros que 

são reforçados por questões de classificação presente em livros didáticos e 

tradicionalmente ensinada em álgebra, tais como: (a+b)2 = a2 + 2ab +b2 e 

fatorações a2 + 2ab +b2 = (a+b)2, erros de procedimentos como o mau uso da 

propriedade distributiva como (a+b)2 = a2 + b2 , entre outros.  

A experimentação foi realizada com alunos da nona série da escola Normal 

Superior, que dispunham de uma calculadora gráfica algébrica (TI-92 Plus). A 

Escola Normal Superior é uma instituição pública formadora de professores 

normalistas para o nível pré-escolar e educação básica primária. 

Quanto à experimentação, as atividades organizaram-se em torno de três 

eixos:  

1. Análise de expressões quadráticas equivalentes: retomada de valores de 

área, de lados e de expressões algébricas, explorando áreas de retângulos 

com perímetro fixo, envolvendo ainda conceitos como o de parábolas e 

dependência de variáveis.  

2. A relação dos zeros ou raízes com os fatores de uma expressão quadrática 

consistiu na expressão fatorada dada pelos alunos, o gráfico, os zeros, a 

obtenção da expressão desenvolvida por meio do produto efetuado com lápis 

e papel e a obtenção dos gráficos de ambas as expressões. Exemplo: 

Escreva uma expressão na forma (x -r) (x- s), faça o gráfico e responda às 
seguintes perguntas: 
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I. Complete a seguinte expressão (x - ) * (x - ). Cada espaço é um dos 
valores das abcissas do ponto de corte do gráfico com o eixo x. 

ii. Quais são os valores de r e s da expressão quadrática (x- r) * (x- s) que 
você deu? 

iii. Desenvolva o produto de (x - r) * (x -s).  

iv. Traçar o gráfico da expressão desenvolvida obtida. O que você observa? 
O que pode ser dito sobre a expressão fatorada e desenvolvida? 
(PALOMINO, 2004, p. 94, tradução nossa). 

3. Expressões quadráticas fatoradas: parte de um programa que gera 

parábolas ao acaso e os estudantes, com base na expressão y=x2, fazem 

transformações geométricas sucessivas até encontrar a expressão algébrica 

correspondente. Exemplo: 

Na tela principal [Home] digite parabol2 ( ) e pressione enter para executar o 
programa parábola 2. Execute o programa várias vezes para que você 
obtenha (Independentemente da ordem):  

 Uma parábola cujos ramos se abrem para cima e corta o eixo x.

 Uma parábola cujos ramos se abrem para baixo e cortam o eixo x.

 Uma parábola cujos ramos se abrem para baixo e não cortam o eixo x. 
(PALOMINO, 2004, p. 97-98, tradução nossa). 

Palomino (2004), a partir da experimentação, concluiu que o uso das 

calculadoras gráficas algébricas oportunizou o trabalho de conversão de 

representações, interação em tempo real, possibilidade de múltiplos registros que 

não são possíveis com outras ferramentas, como lápis e papel. A integração de lápis 

e papel e calculadoras permitiu propor atividades que utilizam ambas as tecnologias, 

facilitando o desenvolvimento de diferentes habilidades que facilitam a 

aprendizagem significativa do conteúdo em questão. Destacou ainda que os alunos 

conseguiram relacionar os elementos da parábola com as expressões fatoradas e 

não fatoradas, também puderam obter uma expressão fatorada a partir dos zeros e 

vice-versa, com procedimentos diferentes das manipulações algébricas tradicionais, 

reforçando o tratamento da representação gráfica e da representação algébrica, 

ainda pouco tratada no ensino tradicional. 

Embora os alunos apresentassem dificuldades em diferentes aspectos, 

durante o processo de ensino, foi possível observar uma maior apropriação de 

aspectos importantes da fatoração referentes ao reconhecimento de expressões 

fatoráveis e não fatoráveis, da relação entre a variação dos parâmetros, gráficos e 

zeros dos polinômios; reconhecimento de expressões equivalentes obtidas por meio 

da fatoração e sua relação com o gráfico. As calculadoras gráficas desempenharam 
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um papel mediador e facilitador na aprendizagem da fatoração, ao identificarem 

elementos gráficos relacionados com a fatoração, propiciaram que os alunos 

descobrissem que nem todas as expressões polinomiais quadráticas são fatoráveis.  

A pesquisadora observa que a fatoração de expressões polinomiais trata 

implicitamente da produção, reconhecimento e caracterização de expressões 

equivalentes; o que significa que tal habilidade e desempenho estão associados a 

um problema de compreensão da temática. Este tipo de compreensão tem a ver 

com a manipulação procedimental de expressões algébricas, reconhecimento das 

propriedades de igualdade e das expressões que permitem manipulação, porém, 

além dos aspectos procedimentais, a maneira como são encadeados os conceitos 

envolvidos neste conteúdo e as várias representações associadas, neste caso, trata-

se de explicitar a relação entre fatores, resultados de um processo de fatoração e os 

zeros de uma função quadrática, assim como a visualização e manipulação de 

gráficos.  

Em 2011, Palomino apresenta outro estudo sobre a fatoração, evidenciando a 

necessidade de continuar com estudos que buscassem a integração, 

desenvolvessem e aprimorassem o uso do material (calculadora gráfica TI-92 PLUS, 

CAS-Computer Algebric Sistem) nas salas de aula. Ela investigou, por meio da 

Teoria Antropológica do Didático (TAD), o conteúdo de fatoração presente nos livros 

didáticos da Colômbia e buscou, numa sequência de atividades, trabalhar, tanto o 

conteúdo da fatoração no ambiente lápis e papel (L/P), como na calculadora gráfica 

(CAS). A pesquisa teve como questão central de investigação analisar “quais são as 

praxeologias locais, matemáticas e didáticas, relativamente completas para integrar 

um ambiente de L/P e CAS em relação à fatoração de polinômios de uma variável 

real”. Ainda analisou a complementaridade entre as técnicas: calculadora gráfica 

(CAS) e as técnicas habituais lápis e papel (L/P), observando se possibilitaram a 

configuração de uma estratégia didática para a integração de CAS, fundamentada 

na noção de técnica instrumentada.  

Para desenvolver seu trabalho com base na coleta de dados, por meio da 

apresentação de uma sequência de atividades aos alunos, relativa ao conteúdo de 

fatoração polinomial, Palomino (2011) adotou como metodologia a Engenharia 

Didática, descrita por Artigue (1996). Desse modo, para compor a fase das análises 

preliminares, na dimensão didática e cognitiva, elaborou um panorama internacional 
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do uso de TIC, a partir de uma revisão bibliográfica, baseada em investigações e 

trabalhos sobre o uso de CAS no ensino de Matemática. Nesta busca, tomou como 

base um artigo de Artigue et al. (2003) que expõe os resultados de um estudo 

extraído de publicações acerca do uso de TIC no período de 1994 a 1998.  

Palomino (2011) descreveu alguns elementos da TAD em relação às 

praxeologias locais, relativamente completas, objetos ostensivos e não ostensivos e 

procedeu à análise de um livro didático referente aos conteúdos de 8o e 9o anos. Fez 

um estudo sobre fenômenos didáticos e restrições ligados aos saberes matemáticos 

no ambiente CAS e tratou sobre a gênesis instrumental, a qual considera como um 

processo de construção de um instrumento por um sujeito, que vai desde a 

utilização de um artefato até a construção de esquemas (conduta) para realizar um 

tipo de tarefa. Um artefato pode ser material ou simbólico, ele serve para ajudar ou 

sustentar toda a atividade humana na realização de um tipo de tarefa. A 

pesquisadora cita, como exemplo de artefatos, “uma calculadora ou um algoritmo 

para encontrar a solução de uma equação quadrática, enquanto o instrumento é o 

sujeito que a constrói a partir do artefato.” (PALOMINO, 2011, p. 61, tradução 

nossa). Com relação às técnicas instrumentadas, classifica-as como um conjunto de 

gestos (parte observável) realizado por um sujeito na execução de uma tarefa que 

integra um ou vários artefatos.  

Para compor a dimensão histórica e epistemológica, nas análises 

preliminares, a pesquisadora destacou o surgimento da álgebra: retórica, na qual 

predomina a linguagem natural e surgem soluções de equações por métodos 

aritméticos e geométricos, sincopada, que mescla a linguagem natural com a 

simbólica, utilizando métodos geométricos e os radicais como solução de equações 

e simbólica, que determina a solução de equações a partir das raízes e zeros, o que 

lhe permite destacar que o surgimento da fatoração de polinômios deu-se como um 

método de solução de equações que foi reconhecido à medida que se construiu uma 

teoria.  

Na fase da concepção e análise a priori, Palomino (2011) apresentou as 

hipóteses do projeto, as variáveis didáticas a as análises a priori para cada uma das 

situações de aprendizagem a serem propostas aos alunos, nesta, a pesquisadora 

descreve os momentos de estudo, a praxeologia didática da professora, a 

funcionalidade da calculadora e as possíveis soluções das tarefas. Durante o 
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desenvolvimento de cada uma das situações, a autora observou possíveis 

restrições, potencialidades e fenômenos didáticos do ambiente de L/P e CAS 

necessários para prever alguns resultados durante a experimentação e considerou 

algumas estratégias para solucionar as dificuldades.  

A pesquisadora ressalta que, entre as praxeologias matemáticas presentes 

nos textos escolares analisados, a fatoração é um método para encontrar os zeros, 

porém não ocorre no caso contrário, o que permitiu gerar diversas atividades de 

fatoração de polinômios. Ainda as técnicas L/P para fatorar e desenvolver um 

polinômio se aproximam do estudo de gráficos; este vínculo gera outra maneira de 

determinar se um polinômio é ou não é fatorável, se tem zeros ou não tem, 

caminhando ao encontro dos problemas que tiveram os matemáticos na busca por 

métodos diferentes ao dos radicais e o estudo das raízes de uma equação. Algumas 

tarefas dão origem ao estudo das relações dos coeficientes de um polinômio e de 

suas formas fatoradas, desenvolvidas e canônicas, como a gráfica. 

Na fase da experimentação, Palomino (2011) desenvolveu suas atividades 

numa instituição pública de ensino com um grupo formado por 36 estudantes, do 

nono ano da educação básica secundária na Colômbia, cuja modalidade de 

formação é em Pedagogia ou Normal Superior. A sequência didática foi composta 

por quatro atividades principais, sendo que algumas delas apresentavam questões 

derivadas ou subitens.  

Com relação à análise a posteriori e validação, a pesquisadora explica que é 

difícil, para os estudantes, executar as técnicas L/P para fatorar, porque são 

diferentes técnicas em relação às características de um polinômio. Porém outras 

técnicas para fatorar um polinômio, como as relacionadas com os zeros, 

possibilitaram ao estudante conhecer técnicas mais gerais e independentes da 

forma do polinômio, como o uso do gráfico e da fórmula quadrática para os 

polinômios quadráticos.  

A pesquisadora observa que as técnicas L/P e CAS puderam ser trabalhadas 

conjuntamente na constituição de praxeologias matemáticas e didáticas, 

contradizendo a concepção de que as técnicas CAS levam ao desuso das técnicas 

L/P, mas evidenciando que ambas as técnicas geram a integração de TIC nas aulas 

de Matemática.  
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Palomino (2011) afirma que a relação entre a fatoração e os zeros de um 

polinômio fortaleceram os componentes práticos e teóricos da praxeologia 

matemática, pois o estudo dos zeros leva a considerar outras técnicas para fatorar 

polinômios, usando diferentes objetos ostensivos. Assim, a praxeologia matemática 

se robustece, torna a fatoração, como método para alcançar a solução de qualquer 

equação e a busca dos zeros, um método para encontrar a fatoração de um 

polinômio de grau n. Nas praxeologias matemáticas que circulam nos livros didáticos 

analisados, a fatoração é um método para encontrar os zeros de uma equação.  

Outra característica das praxeologias é que a fatoração polinomial é um 

processo para encontrar uma expressão equivalente. Nas praxeologias habituais 

com L/P, é usual que na fatoração se trabalhe desde a manipulação de expressões 

algébricas, até as regras aplicadas a tipos particulares de polinômios. Não estranha 

a esta relação, a primeira situação busca conhecer as habilidades de estudantes 

nestas técnicas L/P, além do reconhecimento e da diferenciação das várias formas 

simbólicas equivalentes de um polinômio.  

Palomino (2011) acrescenta que em termos gerais, as praxeologias 

matemáticas e didáticas convidam os estudantes a usarem diversas técnicas 

instrumentadas e objetos ostensivos a fim de construir uma teoria ao redor da 

fatoração de polinômios, como a relacionada com o Teorema do fator e o Teorema 

Fundamental da Álgebra (TFA), que são inexistentes ou implícitos nas praxeologias 

pontuais ou locais que circulam na escola.  

Outro trabalho sobre o tema foi o de Nguyen (2006), que trata do ensino de 

álgebra, especialmente na resolução algébrica das equações do segundo grau no 

Vietnã e França. Nosso interesse se justifica em razão de a resolução de equação 

do segundo grau, nesses países, ser operacionalizada com base nas técnicas de 

fatoração e do discriminante, contudo nos deteremos apenas na parte descrita na 

língua francesa. 

Nguyen (2006) assinala que os programas e livros didáticos vietnamitas, em 

relação aos programas e livros didáticos utilizados nos lycées franceses e lycées 

internacionais no Vietnã, evidenciam certa proximidade quanto às competências 

esperadas dos alunos, apesar de diferenças nos quesitos: importância matemática 

das diferentes áreas abordadas, temas matemáticos estudados e a forma de definir 

os objetos de estudo. O pesquisador esclarece que no Vietnã, assim como na 
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França, a álgebra desempenha um papel importante no ensino da Matemática no 

collège e no início do lycée, mas as escolhas de ambos os países para o ensino 

secundário em álgebra apresentam diferenças importantes. 

Isso o levou a questionar sobre o impacto das diferentes escolhas 

institucionais na relação com o saber dos alunos, desse modo, optou por focar o 

trabalho sobre o ensino da álgebra, especialmetnte, sobre a resolução algébrica de 

equações do segundo grau efetuada na França e no Vietnã, e sobre as restrições 

institucionais que estas escolhas impõem, assim como sobre as práticas em álgebra 

adotadas pelos alunos, considerando que as mesmas dependem das escolhas de 

cada país.  

A partir destas constatações, o pesquisador elenca os seguintes 

questionamentos: Como caracterizar o ensino da álgebra de maneira a compreender 

a resolução de equações de segundo grau do ensino secundário nos dois países? 

Como é ensinada a resolução de equações de segundo grau nos dois países? Qual 

o domínio de resolução de equações de segundo grau entre os estudantes 

vietnamitas e franceses?  

A fim de analisar as práticas dos estudantes na resolução de equações do 

segundo grau, em ambos os sistemas de ensino, Nguyen (2006) apoiou-se sobre a 

Teoria Antropológica do Didático. Primeiramente, procurou entender como a álgebra 

é estudada para, em seguida, determinar a relação institucional ao cálculo algébrico 

e a resolução das equações de cada instituição em jogo: do ensino secundário no 

Vietnã e na França. A partir destas escolhas, definiu três hipóteses como seu objeto 

de estudo: 1. A relação institucional pode ser aproximada pela análise dos 

programas e livros didáticos. Para sua concretude, analisou o programa e livros 

didáticos do Vietnã e França. 2. O estudo da relação institucional pode ser efetuado 

pela análise praxeológica, nesta, caracterizando as relações institucionais ao objeto 

de estudo em ambas as instituições por meio de uma análise comparativa dos 

programas atuais nas instituições e a partir de uma análise praxeológica de livros 

didáticos. 3. Uma análise comparativa, com base no estudo, de um lado das 

praxeologias relativas à T, a tarefa de duas instituições de interesse, por outro lado, 

das praxeologies existentes do lado dos estudantes, propiciando obter elementos 

úteis à evolução das diferentes praxeologias matemáticas propostas em cada uma 

das instituições e da possível melhora dessas praxeologias.  
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A partir dessas hipóteses, definiu como seu objeto de estudo uma "Análise 

didática comparativa da resolução das equações de segundo grau no ensino 

secundário no Vietnã e na França". O pesquisador considerou livros didáticos 

vietnamitas e franceses, do collège e lycée, procurando analisar as diferentes 

praxeologias matemáticas existentes para a resolução da equação do segundo grau 

em cada país. Descreveu, para as classes 6 a 11 (estudantes entre 11 e 17 anos) do 

Vietnã6, os conteúdos que compõem a parte de álgebra do livro didático adotado 

para análise e as competências esperadas dos estudantes. Destacou que os 

polinômios e suas propriedades são introduzidos e estudados essencialmente nas 

classes 7 e 8 (alunos entre 12 e 13 anos). A equação é definida na classe 8 e 

continua sendo estudada nas classes 9 e 10. Contudo na classe 8, a resolução das 

equações de segundo grau ocorre por técnicas algébricas: técnicas de fatoração e 

dos produtos notáveis que são explicadas pela propriedade distributiva. Na classe 9, 

tais técnicas se repetem, mas como uma etapa de preparação para a obtenção de 

fórmulas de soluções que utilizam o discriminante. 

Para o ensino de algébra na França, o pesquisador analisou os programas 

franceses, após 2002, nas classes do Ensino Fundamental anos finais (Collège), 

estudantes entre 11 e 14 anos e Ensino Médio (Lycée), estudantes entre 15 e 17 

anos. Com a finalidade de utilizar a metodologia de resolução de problemas na 

classe do 5e (cinquième, estudantes de 12 anos), é apresentada a distributiva da 

multiplicação em relação à adição sob a forma de identidades: k.(a+b)=k.a+k.b, k.(a-

b)=k.a-k.b, k.a+k.b=k.(a+b), k.a-k.b=k.(a-b). Já na classe do 3e (troisième, 

estudantes de 14 anos) os produtos notáveis são utilizados no cálculo numérico de 

expressões numéricas e na redução de expressões literais; nesta classe, o cálculo 

literal é utilizado também para o estudo de equações e para a resolução de 

problemas.  

Segundo o pesquisador, foi possivel observar que o cálculo literal e o estudo 

das equações são introduzidos de maneira progressiva.  

                                            
6 O sistema de ensino do Vietnã é composto pela pré-escola, educação primária, secundária e ensino 
superior. O ensino secundário é composto por dois ciclos denominados de básico e “upper 
secondary”, o primeiro com duração de 4 anos, tem grade curricular para as classes de 6 a 9 e o 
segundo com 3 anos de duração, tem grade curricular para as classes de 10 a 12.          
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Viet_Nam.pdf 
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O autor comparou, por meio dos níveis de codeterminação introduzidos por 

Chevallard (2002, 2007), que explicitaremos no capítulo 4 do nosso referencial 

teórico, os programas vietnamitas e franceses, com o objetivo de determinar as 

condições e restrições de existência de uma organização matemática local, 

demonstrando que o programa vietnamita está organizado em torno de dois 

domínios: geometria e álgebra. Na sequência, apresentamos o quadro relativo ao 

domínio algébrico das classes 8 a 10 do Vietnã:  

 

Quadro 1 - O Domínio da Álgebra nas Classes 8 a 10 do Vietnã 

Vietnã 8 9 10 

Domínio Álgebra Álgebra Álgebra 

Setor Adição,multiplicação e 

divisão de polinômios 

Funções e equações 

algébricas 

Funções e equações 

algébricas 

Tema Fatoração, produtos 

notáveis, equações e 

inequações de grau 1, 

equações equivalentes 

Função do primeiro ou 

segundo grau, equações do 

segundo grau, sistema de 

equações de primeiro grau. 

Transformações equivalentes 

de sistemas de equações. 

Equações do primeiro grau, 

do segundo grau, 

parâmetros, equações com 

frações racionais. 

Transformações de 

equações equivalentes. 

Fonte: Nguyen (2006, p. 89, tradução nossa). 

 

A álgebra é introduzida desde a classe 7 ; depois na classe 8, a partir do 

estudo dos polinômios com coeficientes reais, estudam-se as operações e as 

propriedades que são próximas às do anel dos polinômios. As técnicas de fatoração, 

de desenvolvimento e de redução são justificadas por propriedades que não são 

demonstradas. Apesar disso, é feita uma analogia com as propriedades em IR, que 

pode ser justificada pelo fato de que x é considerado uma variável. A noção de 

equações equivalentes é introduzida desde a classe 8 por meio da igualdade dos 

conjuntos de soluções. 

A divisão em domínios do programa francês é diferente do programa 

vietnamita, porque a álgebra não figura como um domínio. As noções algébricas 

aparecem como temas em diferentes domínios, como podemos observar no quadro 

2 na sequência.  
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Quadro 2 - O cálculo algébrico no final do “collège” e nos dois primeiros anos 
do “lycée” 

França 3o 2o 1o 

Domínio Trabalhos numéricos Cálculo e funções Análise 

Setor Cálculo literal Funcões e fórmulas algébricas Funções 

Tema Produtos notáveis, 

redução, fatoração, 

equações de primeiro 

grau  e as equações que 

se reduzem 

Desenvolvimento, redução, sistemas 

de equações do primeiro grau, 

inequações e equações que se 

reduzem ao primeiro grau 

Equações do 

segundo grau 

Fonte: Nguyen (2006, p. 90, tradução nossa). 

 

A partir do quadro 3 acima, o pesquisador explicita que o cálculo literal 

fornece as regras de desenvolvimento, fatoração e transformações equivalentes das 

equações, as quais não têm um estatuto oficial, contrariamente ao caso do Vietnã, 

porque a noção de equações equivalentes não é estudada na França.  

O estudo transversal dos programas nos mostrou igualmente que existe uma 

diferença entre os dois programas quanto à evolução das técnicas de resolução de 

equações do segundo grau, a saber : - no Vietnã: por fatoração (classe 8), 

discriminante (classe 9), gráfica (classe 10); - na França: por fatoração (troisième), 

fatoração e gráfica (seconde), discriminante (première). Assim, o trabalho com a 

técnica de fatoração é mais longo na França do que no Vietnã, onde o discriminante 

é introduzido desde a última classe do collège.  

O estudo dos programas deixou em aberto as seguintes questões: Como são 

introduzidas as técnicas algébricas e como estas técnicas são utilizadas na 

resolução de equações de segundo grau? Qual é a importância dada à fatoração? 

Qual é a importância dada à resolução de equações pelos dois modos: gráfico e 

algébrico? Que importância é dada para a resolução de problemas que conduzem à 

equação quadrática? Na tentativa de indicar elementos de resposta a estas 

questões, o pesquisador analisou livros didáticos do Vietnã e da França.  

Em suas conclusões sobre as análises dos livros didáticos vietnamitas, 

Nguyen (2006) enfatiza que o estudo da fatoração para a resolução de equações do 

2o grau é feito exclusivamente na classe 8 e sua aplicação se dá nas classes 8 e 9. 
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Ainda acrescenta que a equação do 2o grau é resolvida pelas técnicas algébrica e 

gráfica, sendo a gráfica introduzida nas classes 9 e 10. Na classe 9, é utilizada no 

estudo do caso de intersecção das parábolas: ax2+c (a≠0) e na classe 10, na 

discussão do número de raízes de uma equação, contendo um parâmetro a partir da 

intersecção de uma parábola com o eixo das abscissas ou com uma reta paralela ao 

eixo das abscissas. Na classe 9, tem início a resolução de problemas, oportunizando 

ao aluno passar de uma situação dada a uma atividade numérica, ou seja, uma 

modelagem; ou mesmo, fazer uso das técnicas de resolução de equações do 

segundo grau como ferramenta na resolução de problemas.  

Com base na análise dos livros didáticos franceses, Nguyen (2006) conclui 

que na classe 3e (troisième), a fatoração de uma expressão é feita em duas etapas: 

identificação dos termos de uma soma ou de um membro de um produto notável e 

utilização da distributiva simples: ab±ac = a(b±c), ou das fórmulas: a²±2ab+b²= 

(a±b)² e a²-b²=(a+b)(a-b). A fatoração é retomada no seconde por meio das mesmas 

técnicas utilizadas no troisième e uma nova técnica é introduzida para a fatoração 

das expressões na forma x²+bx+c, que não corresponde à forma desenvolvida da 

identidade (a±b)². Esta nova técnica repousa sobre a propriedade de intersecção 

entre a curva representativa da função x→x²+bx+c e o eixo das abscissas.  

A fatoração de uma expressão a uma variável é longamente estudada e 

tratada no quatrième, troisième e seconde, e no première. A fatoração dos trinômios 

está presente na resolução da equação ax²+bx+c=0 para determinar as raízes. O 

pesquisador ainda esclarece que o estudo e a utilização da fatoração na redução de 

expressões algébricas e na resolução de equações do 1o e 2o graus estão presentes 

por quatro anos escolares consecutivos: dois últimos do collège e dois primeiros do 

lycée. 

 A fatoração é introduzida no quatrième por meio da propriedade distributiva, 

no troisième, é estudada e tratada utilizando os produtos notáveis: (a±b)² = 

a²±2ab+b² e a²-b² = 0, bem como usada como técnica de resolução de equações do 

2o grau. Na França, a equação é resolvida algébrica e graficamente, sendo que a 

técnica gráfica é introduzida no seconde e no première, por meio da mudança de 

quadros, segundo definição de Douady e conversão de registros de representação 

semiótica, conforme definição de Duval. A resolução de problemas envolvendo a 

equação do 2o grau tem início nas duas últimas classes do collège, como ferramenta 
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explícita de resolução de problemas de outras disciplinas, como Geometria, 

Aritmética, Física, problemas cotidianos, entre outros. 

Para compor sua análise a priori, Nguyen (2006) desenvolveu 18 exercícios 

classificados em 5 tipos de tarefas e organizou a experimentação em duas sessões 

para cada classe, propondo em cada sessão 9 exercícios, de modo que 

representassem todos os tipos de tarefa considerados. Em seguida, para cada 

sessão, criou quatro listas A, B, C e D, contendo 9 exercícios, dispostos numa 

ordem diferente para minimizar as cópias entre alunos.  

A experimentação no Vietnã foi implementada em 4 classes dos níveis 9 e 10, 

do ensino normal e do ensino destinado a formar a elite da nação, ambos públicos e, 

na França, em uma classe de seconde e uma classe de première científico. Para 

recolher as produções dos alunos, utilizou o Aplusix versão Standard, em modo 

TEST (o software não dá informações durante a realização dos exercícios), e os 

seguintes meios: uma folha de papel, um lápis, uma calculadora simples que 

possibilita executar operações simples: adição, subtração, multiplicação e divisão 

(ou a calculadora virtual do computador). O professor desempenhou o papel de 

observador e não foi envolvido no trabalho dos alunos.  

Nguyen (2006), em suas conclusões, afirma que no Vietnã a álgebra é 

ensinada essencialmente em sua condição de objeto de estudo, sendo o aspecto 

ferramenta pouco desenvolvido. Mais precisamente, os objetos de estudo são as 

operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) sobre os polinômios, a 

fatoração, o desenvolvimento e a redução de polinômios. 

No domínio algébrico, parece que se espera que os estudantes sejam 

dotados de duas atitudes: teórica e prática, mas a atitude teórica é considerada mais 

importante, com o estudo aprofundado sobre os objetos de álgebra, por exemplo: o 

conjunto de polinômios com as propriedades de anel comutativo e fatorial, e o 

estudo do número de soluções, do valor e/ou do sinal das soluções, segundo o valor 

de um parâmetro, os problemas de resolução e discussão de equações dependendo 

do valor de um parâmetro têm um lugar importante no “lycée”. 

Na França, os objetos de estudo de álgebra aparecem sucessivamente nos 

domínios de trabalho numérico, cálculo e função, depois em análise matemática. Ao 

contrário do Vietnã, o aspecto de objeto da álgebra não é uma prioridade. Por outro 
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lado, o foco é particularmente indicado nos documentos de acompanhamento 

(programas), sendo dado ao caráter ferramenta das noções de álgebra a serem 

introduzidas. Desse modo, o conceito da equação é definido como a igualdade de 

duas expressões literais (algébricas) no collège e, em seguida, de duas funções no 

seconde. A resolução de uma equação consiste em procurar os valores da incógnita 

para que as duas expressões literais tenham o mesmo valor numérico, o que mostra 

a ausência da definição de equivalência entre duas equações.  

Para o ensino da resolução das equações do segundo grau, no Vietnã, as 

tecnologias geradoras das técnicas de fatoração são baseadas nas propriedades 

das operações no conjunto de polinômios. A utilização de técnicas de fatoração de 

um polinômio só é estudada na classe 8; na classe 9 ela é retomada apenas como 

técnica necessária para a passagem à técnica do discriminante. A importância da 

técnica do discriminante é experimentada pela presença, desde a classe 9, de um 

grande número de exercícios, nos quais as equações são dadas sob a forma 

canônica ax²+bx+c=0 e, nos livros didáticos das classes 9 e 10, para a utilização da 

técnica do discriminante e das fórmulas de solução. 

Já, na França, a dimensão ferramenta na modelagem de problemas está 

presente em grande parte das disciplinas, quando comparadas às disciplinas do 

Vietnã. O ensino da resolução da equação do segundo grau é feito com base na 

equação produto P(x). Q(x) = 0. As técnicas de fatoração voltam-se para a equação 

produto, que tem um lugar importante na França, observado por meio do tempo de 

aprendizagem a este ensino e pela quantidade de exercícios deste tipo resolvidos. É 

apenas na classe do première, que a técnica do discriminante é introduzida para 

resolver equações canônicas ax2 +bx +c = 0, para as quais não se pode aplicar um 

produto notável, o foco sendo a capacidade de analisar a equação dada e escolher a 

melhor técnica para sua resolução. O pesquisador observa ainda que, na França, 

contrariamente ao Vietnã, a técnica gráfica (que não foi considerada na sua 

pesquisa) tem um papel importante na resolução de equações do segundo grau.  

Ao sintetizar a análise dos erros, o pesquisador considera que certos 

elementos tecnológicos que podem ser assumidos como subutilizados por 

estudantes são os erros persistentes encontrados nas classes, que não são 

provenientes das técnicas mobilizadas, mas sim, de uma apropriação parcial ou 

ausente dos elementos tecnológicos ensinados. 
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Além dos erros de cálculo ou de símbolo, que afetam a qualidade da 

implementação de uma técnica válida, Nguyen (2006) enfatiza que os erros 

relacionados foram resultados das técnicas mobilizadas pelos alunos durante a 

execução dos cinco tipos de tarefas propostas na experimentação, em que foi 

possível classificar em três categorias de erros, a saber: 

 Implementação de uma técnica cientificamente válida, mas não adequada, 

dada, conforme Nguyen (2006), a relação institucional com o objeto de 

estudo; 

 Qualidade da própria técnica: uso "abusivo" de técnicas válidas somente 

em um campo menor, por exemplo, válidas no caso da resolução das 

equações do 1o grau. 

 Falta de domínio de elementos de tecnologias geradoras de técnicas 

essenciais à resolução de tarefas encontradas na implementação de uma 

técnica válida: 

 O não cumprimento da prioridade de uma operação contra outra ou alguns 

produtos notáveis, ou as fórmulas discriminantes e/ou soluções; 

 Utilização de elemento tecnológico: "A (x). B(x) = c ⇔A (x) = 0 ou B (x) = 0" 

para resolver a equação ”pseudoproduto nulo"; 

 Utilização do componente de tecnologia " ² = a", quando se toma a raiz 

quadrada de um quadrado; 

 Utilização de elemento tecnológico: "A (x). B (x) = 0 ⇔A (x) = 0 e B (x) = 0", 

quando da junção das soluções de uma equação quadrática. 

O autor aponta que erros como os sintetizados acima representam sintomas 

de problemas durante a produção da relação institucional inicial. Tais problemas são 

relevantes, não somente do ponto de vista das técnicas, mas das praxeologias como 

um todo, ou seja, dependem das tecnologias e teorias desenvolvidas. 
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3.3 Considerações finais  

 

O enfoque dos trabalhos que envolvem a fatoração polinomial varia, como 

vimos, conforme as pesquisas aqui analisadas.  

 Notamos interesse de alguns pesquisadores no estudo da fatoração por meio 

da visualização da propriedade geométrica ao compará-la com áreas de quadrados 

e retângulos, como foi possível observar no estudo de Silva (2012). Esse autor 

investigou a potencialidade do ensino de fatoração por meio de atividades e jogos, 

com base na determinação da área de quadrados e retângulos e analisou o ensino e 

a aprendizagem da fatoração algébrica por meio de levantamento bibliográfico e de 

entrevistas com professores e alunos.  

Borgato (2013) preocupou-se em investigar o papel das representações 

geométricas no processo de aprendizagem dos produtos notáveis e fatoração de 

polinômios por meio de atividades fundamentadas nas representações geométricas 

de área de quadrados e retângulos. Enquanto Guadagnini (2013) se interessou 

pelas representações: numérica, algébrica, geométrica, como forma de significar a 

aprendizagem da fatoração e seu reinvestimento na resolução de equações do 2o 

grau. Observamos aqui que estas pesquisas seguiram uma proposta já iniciada na 

década de 1960 por Sangiorgi (1965), como mostra o artigo de Dias et al. (2017).  

Alguns pesquisadores utilizam ambientes informáticos como um meio 

facilitador para o ensino e a aprendizagem da fatoração. Burigato (2007) estudou 

das dificuldades dos alunos em fatorar expressões algébricas, identificando os 

teoremas em ação utilizados ao fatorar expressões algébricas e a sua estabilidade 

nas resoluções, bem como a diferença entre os teoremas em ação falsos 

destacados pelos alunos nos ambientes lápis/papel e aplusix. Rodrigues (2008) 

analisou o desempenho de alunos de 8o e 9o anos do Ensino Fundamental no 

estudo de produtos notáveis com o auxílio do programa de computador Aplusix. O 

trabalho partiu da preocupação referente aos baixos resultados das avaliações do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e do Sistema de 

Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) no ano de 

2005. O objetivo do estudo foi analisar os procedimentos pelos quais os alunos 

desenvolvem e resolvem as operações referentes aos produtos notáveis. Palomino 

(2004) pesquisou o ensino da fatoração de expressões algébricas polinomiais 
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quadráticas para auxiliar na incorporação de novas tecnologias de Informação (NTI) 

no currículo de Matemática, uma vez que foram introduzidas as calculadoras 

gráficas algébricas nas novas propostas de ensino na Colômbia. A pesquisadora 

propôs um novo estudo, no qual investigou as praxeologias locais, matemáticas e 

didáticas, relativamente completas para integrar um ambiente de lápis e papel e 

Computer Algebric Sistem (CAS) em relação à fatoração de polinômios de uma 

variável real.  

Outros pesquisadores interessaram-se por trabalhos comparativos sobre o 

ensino da fatoração em instituições de diferentes países, como Abou Raad (2006), 

que optou pela observação de salas de aula e professores ensinando a fim de 

comparar o ensino oferecido e a sua aprendizagem na França e no Líbano. 

Pretendeu encontrar as semelhanças e diferenças entre as respostas falsas e as 

suas causas, acreditando que as respostas pudessem informar sobre as 

particularidades de ensino em cada país. Nguyen (2006) voltou-se às contribuições 

de uma análise comparativa de resolução de equações de segundo grau no ensino 

secundário do Vietnã e da França, analisando programas e livros didáticos dos dois 

paises. Procurou evidências de certa proximidade quanto às competências 

esperadas nos alunos, apesar de diferenças na importância dada aos diferentes 

dominios da Matemática, aos temas matemáticos estudados e à maneira de definir 

os objetos de estudo, o que o levou a questionar sobre o impacto das diferentes 

escolhas institucionais sobre a relação com o saber dos alunos, e sobre as 

restrições institucionais que estas escolhas impõem, assim como sobre as práticas 

em álgebra realizadas pelos alunos e formadas a partir das escolhas de cada país.  

Existem ainda estudos voltados ao ensino e à aprendizagem da fatoração, 

como o de Bardini (2001), que focalizou a complexidade do ensino da fatoração e as 

dificuldades relacionadas à sua aprendizagem. Seu trabalho foi ancorado nas 

noções de relação institucional e pessoal, quando se considera o estudo da 

fatoração. Abou Raad (2003) estudou as dificuldades associadas à fatoração no final 

de aprendizagem do collège na França. Retomou os estudos sobre fatoração em 

2004, pois pretendia mostrar que em situações de fatoração, os alunos não têm os 

meios para pensar com teoremas, eles pensam com ferramentas adquiridas por 

meio do ensino, como um modelo ao qual identificam a expressão proposta e a 
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resolvem, desenvolvendo apenas o trabalho técnico a ela associado (ABOU RAAD, 

2004).  

Já Bardini (2003) optou pelo estudo do simbolismo algébrico, atribuindo seu 

interesse pelo estudo dos símbolos algébricos, em parte, ao papel crucial na 

constituição da Matemática, mas também em função de o domínio do simbolismo 

algébrico revelar-se indispensável a um bom domínio da Matemática. Assim, tratou 

de diferentes estudos em Didática da álgebra e fez um recorte da história da álgebra 

e seus diferentes usos. 

De modo geral, observamos que as pesquisas brasileiras são bastante 

semelhantes entre sí, ao tratarem o ensino da fatoração, com forte tendência à 

ênfase na área de figuras planas, material concreto e exercícios semelhantes aos 

encontrados nos livros didáticos brasileiros ou ainda usando o software Aplusix.  

Assim, parece, portanto, importante do nosso ponto de vista, no ensino da 

fatoração, investigar as praxeologias didática e matemática utilizadas no estudo da 

fatoração no Brasil com o objetivo de verificar as possibilidades de inserção de 

aplicações no momento da introdução e utilização da fatoração nos diferentes níveis 

de escolaridade para que tenham sentido para os estudantes, bem como trabalhar 

com um grupo de professores, pois acreditamos que estes não estão habituados a 

pensar a fatoração como um saber matemático associado a problemas de aplicação, 

pois muitos deles ainda consideram que os estudantes que memorizam todos os 

casos possíveis de fatoração podem aplicá-los e enxergá-los facilmente, quando 

necessário. 

Observamos ainda que os trabalhos, tanto brasileiros como os de outros 

países, mostram resultados promissores, mas é preciso lembrar que se trata de 

resultados recolhidos logo após a aplicação de uma determinada intervenção. Como 

a fatoração é, segundo Mercier (2002), um objeto protomatemático, cujo estudo está 

associado à prática, nos parece importante procurar compreender como este objeto 

funciona para os estudantes que participaram destas intervenções depois de algum 

tempo, em particular, para os estudantes brasileiros, uma vez que a fatoração é 

introduzida no oitavo ano do Ensino Fundamental - Anos Finais e pouco utilizada ou 

utilizada de forma implícita nos anos posteriores.  
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Nos trabalhos encontrados que tratam de fatoração, todos estão restritos à 

fatoração polinomial. Abou Raad (2003) apresenta, na experimentação, casos de 

fatoração polinomial em que um dos fatores será obtido por meio do mdc. Burigato 

(2007) refere-se à dificuldade dos estudantes em dispor da fatoração numérica para 

trabalhar com a fatoração algébrica. Assim, diante da ausência de pesquisas que 

considerem a fatoração numérica e algébrica como objetos matemáticos 

complementares, porém, um localizado no conjunto dos números naturais e o outro 

no conjunto dos números reais, ambos fazendo parte dos conhecimentos a serem 

implementados nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Finalizamos o capítulo, enfatizamos que optamos em pesquisar a fatoração 

numérica e algébrica, com o objetivo de evidenciar a importância da fatoração 

numérica, quando da introdução da fatoração algébrica, e além disso, tentar 

preencher uma lacuna deixada pelas pesquisas aqui destacadas. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Considerações iniciais  

 

Nosso referencial teórico central é a Teoria Antropológica do Didático na 

sequência TAD. Optamos por centralizar as análises na TAD, por considerarmos que 

a mesma nos auxilia na abordagem das condições e restrições associadas aos 

diferentes objetos do saber a ensinar, possibilitando a análise, tanto das relações 

institucionais propostas e existentes, quanto das relações pessoais desenvolvidas 

pelos estudantes, quando a eles se propõe uma engenharia do tipo Percurso de 

Estudo e Pesquisa indicada a seguir apenas por PEP.  

Desse modo, situamos nossa problemática em termos de relação pessoal e 

institucional em relação ao saber: “Fatoração” (números e operações) de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais, na sequência apenas PCN (BRASIL, 

1998). A relação pessoal corresponde ao conhecimento do indivíduo: (aqui aluno e 

professor) em relação a um objeto do saber, no caso a fatoração. Esta relação 

manifesta-se no indivíduo que utiliza os objetos matemáticos nas situações em que 

é preciso mobilizá-los. A relação institucional corresponde às instituições que 

apresentam o saber em suas diferentes formas. Nesta pesquisa, as instituições 

consideradas são os documentos oficiais e os livros didáticos.  

Para Chevallard (1989, 2003), todo saber vive em uma instituição que 

assegura a produção, a gestão e o controle e está associada a um conjunto de 

objetos de ensino para os quais a instituição estabelece a relação institucional com o 

saber. Quando um indivíduo torna-se sujeito de uma instituição, ele ocupa 

determinada posição, por exemplo, a de aluno, e assim os objetos desta instituição 

vivem para ele sob as restrições da relação institucional ligada a esta posição. 

No Ensino Fundamental - anos finais (6o ao 9o ano – estudantes de 11 a 14 

anos), o aluno constrói sua relação pessoal correspondente à noção de fatoração 

por meio da escrita dos números naturais na forma de fatores e na introdução à 

álgebra. Desse modo, a partir das noções de relação institucional e pessoal 

introduzidas pela TAD, partimos de nosso questionamento inicial “Por que estudar 

fatoração desde o Ensino Fundamental? Quais praxeologias precisam ser 
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enfatizadas nesse estudo? Que metodologia podemos propor para motivar esse 

estudo?  

Na tentativa de responder às questões acima, consideramos a TAD como 

referencial teórico central da pesquisa e, na sequência, descrevemos os principais 

elementos do modelo geral da atividade matemática que propõe esta teoria.  

 

4.2 Noções elementares sobre a TAD 

 

A TAD nasceu ancorada na “Antropologia Didática da Matemática” pela 

ênfase no estudo do homem frente a situações matemáticas. Assim, agrega os 

termos antropologia, por situar a atividade de estudo da Matemática, no conjunto 

das atividades humanas, e didática, por representar uma área de conhecimento - a 

Educação Matemática. Desse modo, Chevallard; Bosch e Gascón (2000, p. 47) 

destacam que “a didática da matemática se define como a ciência do estudo da 

matemática”.  

Para Chevallard (2009a), a Didática é a ciência do didático e dos atos 

didáticos, sendo ela que deve definir e redefinir esse objeto, ou seja, o didático. O 

autor, após observar que cada ciência precisa definir seu objeto de estudo, explicita 

que a Didática é a ciência que se ocupa da disseminação social do conhecimento e, 

segundo ele, se detém especialmente na propagação das condições e restrições 

institucional de praxeologias. 

O pesquisador parte da noção de transposição didática, observando de forma 

sucinta que esta corresponde à transformação de um objeto do saber em um objeto 

de ensino. O autor ressalta ainda que esta passagem requer um conjunto de 

adaptações que irão tornar o saber considerado acessível ao ensino, emergindo 

assim o gérmen originário que determinou a evolução da Teoria da Transposição 

Didática para a abordagem antropológica e, posteriormente, para a Teoria 

Antropológica do Didático (TAD), desenvolvida por Chevallard, desde os anos 80 do 

século passado. Aqui é importante chamar a atenção para a afirmação de Sierra 

(2006), que explicita a passagem da transposição didática para a abordagem 

antropológica e, finalmente, para a TAD, uma vez que esta última “amplia o enfoque 

a todas as instituições onde vive o saber matemático”. 
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Segundo Chevallard (1996), sua teorização deve ser tomada como um 

desenvolvimento e uma articulação das noções cuja elaboração visa permitir pensar 

de maneira unificada um grande número de fenômenos didáticos. 

Ao introduzir a TAD, o pesquisador esclarece que a TAD é uma teoria quase 

axiomática, para a qual são necessários inicialmente três entes primitivos: os objetos 

O, as pessoas X e as instituições I, sendo que os objetos ocupam uma posição 

privilegiada, constituindo o alicerce da construção teórica. Assim como no universo 

matemático contemporâneo fundamentado na teoria dos conjuntos, tudo é um 

conjunto, neste universo, tudo é objeto. As pessoas X e as instituições I e o restante 

das entidades introduzidas serão consideradas objetos de um tipo particular. 

Desse modo, um objeto O pode ser qualquer coisa e sua existência está 

condicionada pelo reconhecimento de uma pessoa X ou instituição I. Logo, um 

objeto O existe para uma pessoa X, se esta tem uma relação pessoal R(X, O), ou 

seja, uma relação que equivale ao conjunto de interações que X pode ter com O, no 

sentido de poder manipular, utilizar, falar de, imaginar etc. Isto define a maneira que 

a pessoa X conhece O. 

Em síntese, o objeto O existe, se existir ao menos para uma pessoa X ou 

para uma instituição I, ou ainda, se pelo menos uma pessoa ou uma instituição tiver 

uma relação com este objeto. A fim de pensar num universo vasto e não se limitar 

somente aos objetos matemáticos como o objeto fatoração – escolhido como 

exemplo por nós, pois representa nosso objeto de pesquisa, Chevallard (1996) 

introduz objetos como a escola, o professor, a aprendizagem, dor de cabeça, entre 

outros, o que, segundo ele, lhe permite situar à Didática no seio da Antropologia.  

Quanto às instituições, outro elemento central da teoria, Chevallard (1996, 

2015) considera que esta pode ser uma escola, uma sala de aula, um curso, uma 

família, ou seja, a instituição na TAD tem um sentido mais amplo que o sentido usual 

e nela existem diversas posições, como por exemplo: o pesquisador, as posições de 

pai, mãe, filho mais velho de uma família “tradicional”, da mesma forma as posições 

de professor e aluno na instituição classe.  

Chevallard (1996) introduz também a noção primitiva de sujeito. Uma pessoa 

X torna-se sujeito de uma instituição I, quando ocupa uma posição p em I, assim, a 

pessoa X se torna sujeito de I em posição p, ou ainda, ela se submete à instituição I 
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em posição p. Assim, sendo O um objeto institucional para I, este começará a existir 

para X, sob a restrição da relação institucional RI (O). Desse modo, se constrói ou se 

altera uma relação R(X, O), sob a restrição RI (O). Chevallard observa que o objeto 

O poderia ou não existir para X antes da sua entrada em I. Portanto, as relações 

pessoais de X com o objeto O se formam e se reformam precisando assim ser 

parametradas pelo tempo t, uma vez que estas relações mudam em função do 

tempo t. 

Para Chevallard (1992), o par formado pelo indivíduo X e o sistema de 

relações pessoais R(X, O) não vazias define o universo cognitivo da pessoa X, 

indicado por Co(X). Este sistema de relações pessoais evolui, uma vez que objetos 

que não existiam passam a existir, outros deixam de existir e assim a relação 

pessoal de X muda. Nesta evolução, o invariante é o indivíduo e o que muda é a 

pessoa, ou seja, esta modificação da relação pessoal do individuo X com o objeto O 

representa a aprendizagem.  

O conhecimento e o saber considerados como certa forma de organização 

entram então em jogo com a noção de “relação”, que trata das práticas sociais que 

se realizam nas instituições I e que envolvem o objeto O em questão, nas quais as 

pessoas X podem vir a se tornar sujeitos. 

A relação institucional ao objeto O é definida por Chevallard (1992) como uma 

restrição para a relação de uma pessoa com o objeto O, quando esta se torna 

sujeito de uma instituição I. A relação institucional depende da posição p que a 

pessoa X ocupa em I, indicada por RI (p, O). Desta forma, a pessoa X é o emergente 

de um complexo de sujeições institucionais.  

As noções de relações institucional e pessoal são ferramentas que nos 

possibilitam identificar o que o indivíduo ou a instituição são capazes de fazer com o 

objeto O, uma vez que a relação pessoal de X ao objeto O e, mais genericamente o 

universo cognitivo da pessoa X, Co(X), é a resultante do conjunto de submissões 

institucionais passadas e presentes da pessoa X. 

Chevallard destaca que qualquer instituição é, de certa forma, uma instituição 

didática. Podemos pensar que a realização do desafio didático ♥ presente numa 

instituição I manifesta-se por meio da formação de instituições denominadas de 

sistemas didáticos (SD). 
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Um SD é composto por sujeitos de I que ocupam posição de professor P, 

posição de aluno a, e um objeto O pertencente a PI (a) considerado o conjunto de 

desafios didáticos ♥ para I. Ou seja, um sistema didático necessita de pelo menos 

três entes: professor, aluno e um ou mais desafios didáticos ♥ para funcionar. Além 

disso, é preciso o estabelecimento de um contrato didático e um conjunto de objetos 

institucionais que para os sujeitos do SD sejam naturais, o que remete à definição de 

meio (millieu) na TAD. 

Chevallard (1996) considera que o meio é construído permanentemente, o 

que o conduz a fazer uma analogia com a construção ou reabilitação de um prédio, 

dizendo que é impossível acrescentar um novo andar, quando não há nada por 

baixo. Sem o meio, que corresponde aos andares inferiores, um sistema didático 

não pode funcionar. As transformações do meio exigidas para a aprendizagem não 

são indefinidamente suportáveis pelos alunos ou mesmo pelos professores, a 

evolução do meio implica mudanças, incertezas, o que, segundo o pesquisador, faz 

com que nem todas as pessoas sejam capazes de se adaptar ao incerto, o que as 

leva a deixarem de ocupar sua posição num sistema didático. 

Uma condição essencial para o funcionamento dos Sistemas Didáticos é a de 

que nenhum sistema didático pode viver no vácuo, num vazio institucional, assim, 

por trás de qualquer sistema didático, existe um sistema de ensino. 

Vale salientar que a TAD supõe a existência do didático como algo relativo ao 

estudo; o pesquisador considera o didático como um personagem, uma ação que 

está em várias situações sociais caracterizadas por alguma pessoa ou instituição, 

que fazem ou desejam fazer alguma coisa para que uma pessoa ou instituição 

possa estudar algo. Como exemplo, consideramos um manual de instalação de um 

produto que em geral está disponível no mesmo. No momento de instalar este 

produto, o utilizamos seguindo as instruções contidas no manual, o que representa o 

tipo de tarefa a realizar, a técnica para realizá-la e a tecnologia que justifica esta 

técnica, sendo que esta última está associada a uma justificativa mais geral 

denominada teoria, que em geral não está explicitada no manual. Desse modo, ao 

utilizarmos a instrução encontrada no produto a ser instalado, estamos seguindo as 

orientações da obra de que dispomos.  

Após definir o didático Chevallard (1998), introduz a noção de obra como uma 

parte qualquer de um complexo de organizações praxeológicas ou praxeologias. 
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Desse modo, a noção de praxeologia possibilita identificar as obras que sobrevivem 

em uma determinada cultura. Fazendo uma analogia com a Matemática, uma obra 

matemática surge como resposta a uma ou a um conjunto de questões. A resposta 

matemática é composta por um conjunto organizado de objetos inter-relacionados, 

ou seja, uma Organização Matemática (OM). Esta organização é o resultado de uma 

atividade matemática, que é representada por uma praxeologia, onde práxis 

representa o tipo de tarefa e técnica; e o logos representa a tecnologia e teoria. Para 

Bosch et al. (2000, p. 274), “não existe práxis sem logos, ao unir as duas caras da 

atividade matemática, se obtém a noção de praxeologia”.  

Após definir praxeologia, nos parece importante apresentar um exemplo das 

noções acima apresentadas. Para tal, adotamos o exemplo dado por Chevallard 

(1996), no qual o pesquisador relata que vivia num pequeno porto do Mediterrâneo 

e, em determinando momento, formou-se um sistema didático entre ele e o seu avô 

em torno de um desafio didático: ser capaz de fixar um anzol na extremidade de um 

fio de pesca.  

Assim, o pesquisador considera como instituição I uma família, como pessoa 

(a) uma criança que ocupa o lugar de aluno e um sistema didático cujo professor 

pode ser o pai, a mãe, ou mesmo, um irmão mais velho. O autor observa que, caso 

alguém queira um dia ensinar ao seu neto como fixar um anzol na extremidade do 

fio de pesca, é necessário que os objetos anzol e fio de pesca existam para ele, 

caso contrário, um primeiro passo é tornar tais objetos existentes, ou seja, que este 

conheça esse meio, para que o mesmo passe a existir. O exemplo ilustra bem um 

problema presente em todo o ensino.  

Aqui, nos parece importante considerar um exemplo da nossa pesquisa para 

observar que, se desejamos ensinar para alguém, por exemplo, a noção de 

fatoração numérica, é preciso que os objetos números naturais, suas operações e 

propriedades existam, caso contrário, é preciso introduzir esses novos objetos de 

modo que formem o meio necessário para o ensino da nova noção, a fatoração 

numérica.  

Voltando ao exemplo de Chevallard (1996), o autor explicita que na sua vida 

quotidiana, os objetos anzol e fio de pesca sempre existiram, por isso a 

aprendizagem podia começar, uma vez que estes já faziam parte do meio. Portanto, 
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o sistema didático (SD) formado por seu avô e pelo desafio didático proposto podia 

funcionar.  

Desta forma, o funcionamento de um SD faz movimentar o meio, alguns dos 

elementos do meio serão desestabilizados e deixarão momentaneamente de 

pertencer ao meio antes de voltarem a estabilizar-se. O objeto anzol fixado na 

extremidade de um fio de pesca é natural, porque o aluno apenas conhece anzóis 

fixados e bem fixados e anzóis ainda não fixados. Mas, ao aprender a fixar um 

anzol, no entanto, este pode não ficar seguro, ou seja, o aluno fracassa, antes de 

conseguir fixar o anzol corretamente. A partir do momento em que ele consegue 

executar a tarefa corretamente, o que significa chegar ao final da aprendizagem, 

começa a viver para ele um novo objeto, o objeto fixar um anzol e outro objeto vai 

começar a viver de forma diferente para esse mesmo aluno, porque a sua relação 

pessoal com o objeto terá se alterado, ou seja, não se trata apenas de fixar o objeto 

anzol, mas de fixá-lo corretamente.  

Na sequência, consideramos mais especificamente a noção de organização 

praxeológica ou praxeologia, mostrando sua importância na TAD. 

 

4.2.1 Organização praxeológica ou praxeologia 

 

Com o objetivo de analisar as práticas institucionais propostas em livros 

didáticos, documentos oficiais e questionários propostos a professores e 

coordenadores de cursos superiores, utilizaremos a noção de praxeologia. Assim, 

pretendemos lançar um olhar mais profundo no tema fatoração, que permita melhor 

caracterizar, analisar e demonstrar as praxeologias existentes nas instituições 

específicas em estudo.  

Iniciamos destacando que Chevallard (1991) propõe a noção de organização 

praxeológica matemática como um modelo para descrever o saber matemático, 

situando a atividade matemática no conjunto das atividades humanas e das 

instituições sociais.  

Chevallard (1991) acredita que o saber não existe em um vácuo social, ele 

tem por base uma instituição ou várias instituições. A instituição se constitui em um 
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dispositivo social que torna possível impor regras ou maneiras próprias de fazer e 

pensar, que não precisa necessariamente ser formalizado.  

Em uma praxeologia, o saber se organiza de dois modos diferentes: o da 

práxis, ligado ao saber-fazer e aos tipos de tarefas, os problemas e as técnicas que 

se estabelecem e utilizam para sua abordagem, e o do logos, o saber, que 

representa os aspectos descritivos que organizam a atividade matemática. Desse 

modo, temos a organização praxeológica ou praxeologia correspondente a uma 

Organização Matemática indicada por (OM). 

Assim, a noção de praxeologia, consoante Chevallard (1999), é mais ampla 

que as organizações matemáticas, pois toda atividade humana pode ser analisada 

por meio da noção de praxeologia, como por exemplos: calcular o valor de uma 

equação, um gráfico, arrumar uma mesa. A noção de organização praxeológica ou 

praxeologia está associada aos tipos de tarefas (T), sendo que o termo tarefa não 

difere da definição popularizada, ou seja, o ato de realizar alguma atividade. Na 

maioria dos casos, uma tarefa é expressa por um verbo; em nosso estudo: fatore, 

calcule, desenvolva, expresse, determine, resolva, que correspondem ao gênero de 

tarefas, segundo Chevallard (1999).  

No entanto a noção de tarefa em Matemática difere das demais, Bosch e 

Chevallard (1999) observam que o que distingue a atividade matemática das outras 

atividades humanas é que, diante de uma tarefa, é preciso conhecimentos 

tecnológicos e teóricos para solucioná-la, dispensando tentativas e suposições. 

Ainda a noção de tipos de tarefas (T) supõe um objeto relativamente preciso. 

Por exemplo: Fatore as expressões. O termo fatore requer um complemento, não 

significando um tipo de tarefa, mas um gênero de tarefa. Um gênero de tarefas 

existe sob a forma de diferentes tipos de tarefas, cujo conteúdo é estreitamente 

especificado. Fatorar é um gênero de tarefa, no entanto fatore o trinômio quadrado 

perfeito, ou mesmo, fatore as expressões é um tipo de tarefa. Deduzimos logo que 

durante o processo de escolarização, o gênero vai se enriquecendo de novos tipos 

de tarefas, assim, tarefas, tipos de tarefas e gênero de tarefas não são naturais, são 

elementos construídos no interior das instituições.  
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A técnica ( ) é uma forma de cumprir ou mesmo resolver um dado tipo de 

tarefa T. O significado da palavra técnica é proveniente do grego tekhnê, um saber-

fazer.  

Uma praxeologia relativa ao tipo de tarefa T contém, portanto, em princípio, 

uma técnica   relativa a T, perfazendo assim um bloco, [T/ ] denominado 
de bloco prático-técnico, no qual podemos chamar genericamente de saber-

fazer: certo tipo de tarefa T, e certa maneira,  , de executar as tarefas 
deste tipo (CHEVALLARD, 1999, p. 225, tradução nossa). 

Chevallard (1999) destaca que uma técnica pode ser superior à outra, às 

vezes não sobre a totalidade de T, podendo ser somente sobre uma parte de T. 

Uma técnica ( ) não será necessariamente algorítmica: pintar uma paisagem, 

desenhar uma figura geométrica são alguns tipos de tarefas para as quais não existe 

técnica algorítmica, no entanto existe uma tendência à algoritmização. Em uma 

determinada instituição I, a propósito de um dado tipo de tarefa T, existe, em geral, 

uma única técnica, ou um pequeno número de técnicas institucionalmente 

reconhecidas, geralmente com exclusão de possíveis técnicas alternativas, que 

podem existir efetivamente em outras instituições.  

Chevallard (1998) apresenta um exemplo de uma técnica que existiu no 

ensino francês, mas que atualmente receberia diversas críticas como podemos 

observar na citação que segue: 

Assim podemos determinar o símbolo de um binômio ax +b reescrevendo 
esta expressão sob a forma a[x–(–b/a)], permitindo o raciocínio segundo o 

qual 2–3x = –3(x –2/3) é negativo se x > , positivo para x < ; 5x+3 = 5[x–
(–0,6)] é positivo para x > - 0,6, negativo para x < –0,6 ;etc. Mas esta 
maneira de fazer, incomum no ensino secundário francês hoje, 
provavelmente receberia muitas críticas (CHEVALLARD, 1998, p. 93, 
tradução nossa). 

Uma tecnologia ( ) consiste em um discurso racional sobre a técnica, tendo 

como objetivo justificar racionalmente a técnica empregada, assegurando que ela 

permite executar as tarefas do tipo T. O estilo de racionalidade colocado em jogo 

varia no espaço institucional e em uma determinada instituição dada no decorrer da 

sua história, assim, uma racionalidade institucional dada em determinada instituição 

pode parecer pouco racional em outra instituição. Chevallard (1998) aponta três 

pontos relevantes no contexto da tecnologia.  

No primeiro ponto, sendo assumido que em uma instituição I, para tipos de 

tarefas T, a técnica ( ) é sempre acompanhada de um vestígio de tecnologia ( ). 
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Em muitos casos, mesmo certos elementos tecnológicos estão integrados na 

técnica. Assim em aritmética elementar, na qual pequenos discursos têm uma dupla 

função: técnica e tecnológica, permitindo ao mesmo tempo encontrar o resultado 

exigido (função técnica) e justificar o resultado esperado (função tecnológica). 

Chevallard (1999) considera o seguinte exemplo: se 10 balas custam 1 real, então 

20 balas, custam 2 vezes 10 balas, logo elas custam 2 vezes 1 real. 

No segundo ponto, o fato de que existe em I uma técnica canônica, a única 

empregada e reconhecida, o que atribui a esta técnica uma virtude autotecnológica: 

Se a primeira função, de justificação técnica, é garantir que a técnica dada 

proporciona encontrar o que é pretendido, a segunda função consiste em explicar e 

esclarecer a técnica, ou seja, explicar por que isso é assim. O pesquisador observa 

aqui uma desigualdade entre as duas funções assumidas por determinada 

tecnologia. Na Matemática, a função justificação prevalece em função da exigência 

demonstrativa, isso em detrimento da função explicativa. Para melhor compreender 

a prevalência da demonstração, o autor apresenta o exemplo: 

[...] é conhecido que a equação ax2+bx+c=0 (onde a≠0) tem uma raiz dupla 
quando b2-4ac=0, não tem raiz (em IR) se b2-4ac<0 etc. Podemos explicar 
esse resultado com ajuda da tecnologia dos números complexos. Seja z e z̄ 
as raízes complexas da equação. Temos (z- z̄)2 = (z + z̄)2 - 4zz̄ = (b/a)2 -
4(c/a) = (b2-4ac)/a2. Visto que b2-4ac=0 se, e somente se, z = z̄; se b2-4ac 
<0, então z e z̄ não serão necessariamente reais, etc. (CHEVALLARD, 
1999, p. 227, tradução nossa). 

O terceiro ponto corresponde à função de produção de técnicas, que está 

associada a um emprego mais atual do termo tecnologia. O autor indica que existem 

tecnologias potenciais, que esperam por uma técnica, que ainda não são tecnologias 

de uma determinada técnica, podendo ainda estar associadas a poucas técnicas. 

Assim, o pesquisador destaca o fenômeno de subexploração de uma tecnologia 

disponível, tanto do ponto de vista da justificativa, como da explicação e da 

produção. Para tal, o autor apresenta um exemplo associado à tecnologia dos 

números fracionários (quocientes decimais), que segundo ele possibilita gerar uma 

nova técnica. 

Se a coisas valem b francos (F), então x coisas, ou seja, x/a vezes a coisas, 
vale x/a vezes mais, ou ainda, x/a vezes b francos. Assim diremos: 11 
pirulitos custam 11/8 vezes mais (que o 8 pirulito), seja 11/8 vezes 10 
francos (= 13,75 F); e, por uma extensão audaciosa do sentido da 
expressão: “3 pirulitos custam 3/8 vezes mais (que o 8 pirulitos), seja 3/8 
vezes 10 F (= 3,75F)”. (Nota-se que a: 3/8 x 10 F = 11/8 x 10F - 8/8x 10F = 
13,75 F - 10 F = 3,75 F). Mais corretamente, vamos simplesmente dizer que 
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“x coisas, é x/a vezes a coisas”, etc. (CHEVALLARD, 1999, p. 227, tradução 
nossa). 

A teoria ( ) que se relaciona ao discurso tecnológico contém afirmações que 

podem demandar justificativa. Passando para um nível superior de justificação-

explicação-produção, a teoria ( ), a qual retoma, pela relação com a tecnologia, o 

papel que esta última tem pela relação com a técnica. Da mesma forma que os 

componentes técnicos e tecnológicos, aqui há um progresso teórico que, em geral, 

substitui as provas “metafísicas” de demonstrações teóricas positivas. Como 

exemplo, Chevallard (1999) explica que em IR, o termo geral 1/n tende para 0, 

quando n tende para o infinito, é um resultado tecnologicamente muito concreto. Sua 

justificativa teórica reside no axioma de Eudoxe-Arquimedes, que diz que se A e ɛ 

são reais estritamente positivos, então existe um inteiro n tal que nɛ>A. Nota-se que 

as duas assertivas são equivalentes. 

Conforme Chevallard, Bosch e Gascón (2001), o sistema composto por tipo 

de tarefa (T), técnica ( ), tecnologia ( ) e teoria ( ), constitui o que Chevallard 

(1999) denomina organização praxeológica ou praxeologia, indicado por [T, , , ]. 

Assim, para Chevallard (1999), uma praxeologia corresponde aos tipos de 

tarefas (T) que, para serem executadas, necessitam de uma maneira de fazer, 

técnica ( ). A associação entre tarefa-técnica é definida como um saber fazer, a 

qual necessita de uma tecnologia ( ), um discurso racional que justifica e torna a 

técnica compreensível, e de uma teoria ( ) que justifica e esclarece a tecnologia 

utilizada, resultando em uma associação tecnológico-teórico, que corresponde ao 

saber.  

Em outras palavras, podemos reconhecer o tipo de técnica por meio de um 

exemplo de nosso objeto de estudo, a saber: redução de termos semelhantes, 

importante para a fatoração, por estar associada à realização do tipo de tarefa: 

simplificar os termos de um polinômio. É necessário saber justificá-la por meio de 

uma tecnologia apropriada, a propriedade da soma de polinômios; para isto, é 

preciso dispor de uma teoria adequada para justificar, criar e compreender tal 

tecnologia, neste caso, os anéis de polinômios, o que indica que, em álgebra 

elementar, ou seja, quando introduzimos a álgebra no Ensino Fundamental, em 

geral, não ultrapassamos as justificativas tecnológicas.  



123 
 

Enfim, na atividade matemática, existem duas partes, que não podem viver 

uma sem a outra. De um lado, estão os tipos de tarefas e as técnicas, que 

correspondem a um saber fazer e, de outro, as tecnologias e teorias, que 

representam o saber associado à prática. A primeira parte é o que podemos chamar 

de “prática”, ou em grego, a práxis. A segunda é composta por elementos que 

permitem justificar, criar e compreender o que é feito, é o âmbito do discurso 

fundamentado – implícito ou explícito – sobre a prática, que os gregos chamam de 

logos (razão) “por que fazer assim” (CHEVALLARD; BOSCH; GASCÓN, 2001). 

Numa praxeologia é preciso ter, ou construir uma técnica, que deve ser justificada 

por uma tecnologia, a qual, por sua vez, precisa ser justificada por uma teoria. 

Uma noção importante para o desenvolvimento das praxeologias em sala de 

aula é o que Chevallard (1997, 1999) denomina momentos didáticos ou momentos 

de estudo que descrevemos na sequência. 

 

4.2.2 Noção de Momentos didáticos 

 

O modelo de momentos didáticos tem para o professor dois grandes 

empregos: em primeiro lugar, constitui uma grade de análise do processo didático, 

em último, permite encarar claramente o problema da realização dos diferentes 

momentos de estudo. 

Uma organização praxeológica, assim como uma organização didática, 

articula-se em torno dos tipos de tarefas, técnicas, tecnologias e teorias. Para 

descrevê-las, existem várias possibilidades e não apenas uma única maneira. 

Qualquer que seja o caminho escolhido para o estudo, alguns tipos de situações 

estão presentes. Estes tipos de situações serão chamadas de momentos didáticos 

ou momentos de estudo, também denominados por Chevallard (1997) como gestos 

didáticos.  

Para Chevallard (1999, p. 250), “os momentos didáticos são antes de tudo 

uma realidade funcional de estudo, antes de ser uma realidade cronológica”, e Sierra 

(2006) acrescenta que é importante notar que a estrutura do processo de estudo não 

é linear. Cada momento pode ser vivido com intensidades diferentes, em momentos 

diferentes, quantas vezes forem necessárias durante todo o processo de estudo, e 
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são comum alguns deles aparecerem simultaneamente. Cada um dos momentos de 

estudo desempenha uma função específica necessária para a realização adequada 

do processo e há uma dinâmica interna global que se manifesta sob a invariância de 

certas relações entre estes momentos.  

O primeiro momento é relativo ao estudo, é o momento do primeiro encontro 

com a Organização Matemática “O” que está em estudo, ou seja, o conteúdo 

matemático. Esse encontro pode acontecer de várias maneiras, no entanto um 

caminho bastante comum é reencontrá-lo por meio de ao menos um dos tipos de 

tarefas Ti que constituiem “O”, por exemplo, “Determine o mínimo múltiplo comum de 

(12, 20)”. Este encontro com o tipo de tarefa Ti pode ocorrer em várias etapas do 

trabalho em função do desenvolvimento matemático e didático que se produz, o que 

metaforicamente corresponde a redescobrir uma tarefa, assim como uma pessoa 

que já conhecemos.  

É importante destacar ainda que o primeiro reencontro não determina 

plenamente a relação com o objeto, que é construído e reformulado durante todo o 

processo de estudo, mas representa um papel importante na economia da 

aprendizagem, já que o desafio institucional e pessoal que se impõe, em nível 

cognitivo norteia, em geral, o desenvolvimento das relações institucionais e pessoais 

com o objeto rencontrado. 

 O momento de exploração dos tipos de tarefas Ti e de elaboração de uma 

técnica ti relativa ao mesmo tipo de tarefa representa o segundo momento, no qual o 

estudo e a resolução de um problema de um determinado tipo sempre andam de 

mãos dadas com a constituição de um embrião de técnica, na qual outra técnica 

poderá eventualmente emergir. Assim, o estudo de um problema particular parece 

não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que uma determinada 

técnica de resolução seja constituída. Neste caso, introduz-se uma dialética 

fundamental: o estudo de problemas é um meio para criar e desenvolver uma 

técnica que abarca problemas de mesmo tipo, a técnica será então o caminho para 

resolver de modo quase rotineiro problemas semelhantes. Exemplo: 992= (100 – 1)2 

= 10000 - 200 +1= 9801 e (x-1)2=x2-2x +1. 

O terceiro momento é o de estudo da constituição e do desenvolvimento 

tecnológico-teórico relativo a ti. Este momento está estreitamente inter-relacionado 

com os momentos anteriores. Assim, desde o primeiro encontro com um tipo de 
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tarefa, há normalmente a relação com um ambiente tecnológico-teórico previamente 

preparado, ou com gérmens de um ambiente para criar, que será exigido em uma 

relação dialética com o surgimento da técnica. Desse modo, por razões de economia 

didática geral, para estudar estratégias de direção de estudos tradicionais, acontece 

neste terceiro momento a primeira fase do estudo, etapa em que é comum o estudo 

de vários tipos de tarefas Ti, e tipos de problemas a serem estudados ou que 

compõem o mesmo ambiente tecnológico-teórico. Por exemplo: Tipo de tarefa 2: 

Determinar os divisores primos de um número dado, problemas como “Deteminar e 

descrever todos os divisores de um número dado” são semelhantes, portanto 

utilizamos tecnologias como a de divisão sucessiva e números primos e números 

primos e multiplicação (conforme grade de análise capítulo 5). O estudo desses tipos 

de problemas irá aparecer como resultado de aplicações do bloco tecnológico- 

teórico.  

O trabalho com a técnica, quarto momento, tem a função de melhorar a 

técnica e torná-la mais eficiente e confiável, exigindo geralmente uma retificação da 

tecnologia desenvolvida e maior domínio que se tem dela: momento de colocar à 

prova a técnica supostamente particular. A teoria antropológica prevê um momento 

de trabalho da técnica antes da institucionalização. Exemplos:  

1. Calcule o mmc (6, 8,12). 

2. Os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol em 

aproximadamente 12 e 30 anos terrestres, respectivamente. Supondo que em 

certo momento suas posições estejam lado a lado, responda: a) Depois de 

quantos anos terrestres eles voltarão a ficar lado a lado? b) Quantas voltas 

cada um deve dar para que isso ocorra? Adaptado de Dante (2012, p. 154).  

De acordo com os níveis de conhecimento, segundo Robert (1997), 

classificamos o problema de aplicação como de nível disponível, pois é preciso 

reconhecer que se trata de uma tarefa em que o conhecimento a ser utilizado é o 

mmc (12,30), ou seja, o estudante precisa dispor de situações de referência para 

reconhecer qual conhecimento utilizar para o desenvolvimento da tarefa proposta. 

O quinto momento é o de institucionalização, seu objetivo é especificar o que 

é exatamente a organização matemática elaborada, distinguindo, de um lado, os 

elementos que têm contribuído para sua construção e não estejam integrados e, por 
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outro lado, os elementos que entram de forma definitiva na organização matemática 

considerada, distinção que os alunos procuram estabelecer, quando perguntam ao 

professor sobre um resultado ou tal procedimento, se é falso ou não. Na 

institucionalização, podem aparecer submomentos de avaliação, quando se supõe a 

relação institucional transcendente a pessoal.  

A avaliação representa o sexto momento, sendo que este vem articulado com 

o momento da institucionalização. É o momento de realizar um balanço, momento 

de reflexão, de verificar o que foi aprendido. A TAD considera a avaliação como um 

momento à parte, mas ligado à institucionalização.  

Para finalizar, sintetizamos no quadro abaixo os seis momentos importantes 

para desenvolver uma praxeologia didática, observando que não se trata de um 

modelo, uma vez que os momentos diferem em função da classe e da proposta de 

desenvolvimento da praxeologia: 

 

Quadro 3 - Momentos didáticos 

Seis 
Momentos 

Momentos Didáticos Exemplos 

1 Momento de estudo ou primeiro 
momento 

Introdução à fatoração algébrica 

2 Momento de exploração  Por exemplo, do tipo de tarefa 
T1: Fatore a expressão 3a2 + 3ab 

3 Momento de constituição do 
bloco tecnológico-teórico 

Explicitação da técnica “fator 
comum em evidência” para T1 

4 Momento de trabalhar a técnica Utilizar a técnica T1 em 
diferentes situações 

5 Momento de institucionalização Institucionalizar a técnica T1 

6 Momento de avaliação Avaliar a utilização de T1 pelos 
estudantes  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na sequência, consideramos a noção de níveis de codeterminação 

introduzida por Chevallard (2001, 2002a, 2002b, 2007a) para auxiliar no estudo do 

papel dos diferentes agentes do sistema didático, ou seja, a noosfera.  

 

4.2.3 A Noção de Níveis de Codeterminação  

 

A originalidade da teoria antropológica é que ela adota como objeto de estudo 

toda a metodologia da transposição didática, assumindo sua origem e função e 

estudando sob quais condições ecológicas o objeto do saber se mantém na escola. 

Uma definição importante para compreender a função da noção de níveis de 

codeterminação é a de noosfera, que é definida em Chevallard (1982) como a esfera 

na qual pensamos, segundo modalidades algumas vezes muito diferentes, o 

funcionamento didático. Assim, segundo o pesquisador é na noosfera que os 

representantes do sistema de ensino, mandatários ou não (do presidente de uma 

associação de professores a um simples professor militante), reencontram, 

diretamente ou não (pela publicação difamatória, pela reclamação ameaçadora, pelo 

projeto de transição ou pelos debates que submergem de uma comissão ministerial), 

os representantes da sociedade (pais de alunos, especialistas da disciplina que 

militam em torno de seu ensino, os emissários dos órgãos políticos).  

Assim, conforme Chevallard (1982) é na noosfera que se identifica o desgaste 

do saber a ensinar, sendo ela que indica a incompatibilidade do sistema de ensino 

com seu meio ambiente.  

Os matemáticos inquietam-se com a falta de autenticidade de um ensino que, 

segundo eles, é muito estranho às formas contemporâneas do saber, pelo qual eles 

se sentem responsáveis naturais.  

Os pais são convencidos da inadequação do sistema de ensino, para o qual 

eles assinalam rapidamente e com prazer o arcaísmo e a falta de dinâmica.  

Os professores são movidos pelo descrédito sob o qual eles se veem tombar 

e irritam-se com este duplo olhar de suspeita, lançado por cima de seus ombros, que 

espera a autonomia necessária do funcionamento didático e que os impedirá, 

eventualmente, de realizar seu ofício.  
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O saber ensinado tornou-se velho em relação à sociedade, uma nova 

contribuição diminui a distância com: o saber sábio, o dos especialistas, o dos pais, 

o que corresponde à origem do processo de transposição didática.  

Desse modo, Chevallard (2001, 2002a, 2002b, 2007a), ao analisar as 

condições ecológicas de objetos e atividades escolares, introduz a noção de escala 

de níveis de codeterminação didática, apontando o caminho para que um estudioso 

da didática possa examinar sua estrutura. 

O modo como poderão ser organizados os conteúdos matemáticos de ensino 

escolar (denominados de Organização Matemática) e os dispositivos e gestos 

necessários ao ensino (chamados de Organizações Didáticas) demanda algumas 

condições, como, por exemplo, que tenha um tópico dentro do tema, um domínio 

para o setor, ou seja, uma forma de organização hierárquica. 

Para cada nível, existem condições especiais para a organização matemática 

e didática: o domínio, setor, temas e tópicos representam os níveis mais baixos da 

escala de codeterminação.  

Os níveis domínio, setor, temas e tópicos na hierarquia dos níveis de 
codeterminação condicionam as diversas formas de organizar um estudo, 
mas por outro lado, os dispositivos didáticos em cada nível como o social, 
escolar ou pedagógico, determinam por sua vez, em grande parte, o tipo de 
atividade matemática que será possível construir na sala de aula. As 
condições que se impõem nos distintos níveis de codeterminação didática, 
uma vez que tornam possível o desenvolvimento de determinada atividade, 
também restringem o universo de ações possíveis (RUIZ-MUNZÓN, 2010, 
p. 49, tradução nossa). 

A noção de níveis de codeterminação didática introduzida por Chevallard 

(2007a) favorece a análise das condições e restrições de propagação do processo 

de difusão praxeológico de um saber. Desse modo, para explicar as razões da 

difusão, ou não, institucional de certas praxeologias, é preciso buscar as origens dos 

conhecimentos matemáticos nos níveis inferiores da escala, assim como nos níveis 

superiores. O autor observa que o que fazemos em determinado nível depende das 

condições e restrições criadas pelas escalas superiores, ou mesmo ao modificar as 

condições e restrições de um nível inferior, teremos repercussões sobre os níveis 

superiores, por isso, seus efeitos são sentidos nos dois sentidos. Exemplo: Segundo 

Ruiz-Munzón (2010, p. 51), se consideramos os livros didáticos com o título, ”Física 

sem matemática” ou “Estatística sem fórmulas”, é preciso ter claro que para os 

níveis inferiores de codeterminação didática, o aluno não poderá reconhecer seus 
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cálculos como raciocínio e o professor deverá buscar novos significados para esta 

nova ferramenta que aparece sempre como pura sintaxe sem uma semântica 

própria. 

Para Chevallard (2013a), na escala dos níveis de codeterminação didática, o 

nível da civilização indica as condições e restrições existentes numa civilização; 

como exemplo, cita a civilização greco-latina, onde a Matemática era vista como 

uma atividade para privilegiados. 

No nível da sociedade, o autor observa que na sociedade europeia, por 

exemplo, o conhecimento matemático teve sua difusão escolar por meio da criação 

de catedras nos colégios jesuítas; o mesmo modelo foi adotado aqui no Brasil. 

O nível escola corresponde ao nível de restrições e pontos de apoio da 

instituição escolar, isto conduz Chevallard (2002) a definir escola como uma 

instituição social dedicada ao estudo, onde se suspende temporariamente o fluxo 

das atividades comuns da vida para estudar, isto é, para construir e reconstruir as 

praxeologias da vida, o que, segundo o pesquisador, determina uma ecologia e uma 

economia na difusão dos conhecimentos nas sociedades.  

O autor salienta que uma disciplina pode existir em uma determinada 

instituição escolar e não existir em outra, da mesma forma que, por exemplo, em 

nossa sociedade existem escolas para crianças em idade pré-escolar, para o Ensino 

Fundamental I e II, para o Ensino Médio, para o Ensino Superior, entre outras. O 

pesquisador ressalta que este nível tem um papel especial, por ser ele que trata da 

disseminação e promoção da cultura matemática em uma sociedade.  

Chevallard (2002) explicita o nível pedagogia a partir do seguinte exemplo: o 

estudo de um tópico, em geral, está incluído em um tempo curto de uma aula, o que 

contraria a existência de formas didáticas em que o trabalho da classe sobre esse 

tópico possa ser articulado sobre um tempo longo. Em função desse nível de 

condições oferecidas e restrições impostas no quadro do sistema escolar existente, 

o estudo de um tópico de qualquer disciplina pertence ao que se denomina nível 

pedagógico, sendo esse nível determinado pela ação da noosfera disciplinar. Assim, 

as restrições pedagógicas tomam a forma de um conjunto de meios de estudo 

impostos e alocados em todo estudo escolar, com algumas exceções, que convém 

negociar com autoridade pedagógica. 
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No nível da pedagogia, destacamos Noirfalise (2007, p. 3-4), que observa que 

a TAD apresenta um sistema de condições que governa a maneira como um 

estudante X pode ser levado ao desafio didático ♥ que ele deve estudar; isto conduz 

o pesquisador a enfatizar que para reverter o “desamor” pelo estudo da Matemática, 

é necessário que as escolas passem de um ensino dedutivo para um ensino 

baseado na investigação. Este exemplo indica a distância entre o que é proposto 

pela noosfera disciplinar e o que, segundo o pesquisador, corresponde a uma nova 

pedagogia centrada na noção de sistema herbartiano introduzido por Chevallard 

(2007), que significa uma mudança no papel desempenhado pelo professor e pelo 

estudante, sendo o estudante aquele que segue suas pesquisas pessoais e o 

professor aquele que tem por tarefa guiar e aconselhar estas pesquisas,  

De acordo com Chevallard (2007), os níveis de codeterminação descrevem as 

relações recíprocas entre os diferentes níveis do sistema didático e são 

representados da seguinte forma: tópicos ↔ temas ↔ setores ↔ domínios ↔ 

disciplinas ↔ pedagogia ↔ escola ↔ sociedade ↔ civilização ↔ humanidades. 

Se consideramos o sistema de ensino brasileiro, podemos identificar os níveis 

inferiores de codeterminação e em que níveis se encontram professores e 

estudantes, ou seja, os atores do sistema didático.  

Sendo assim, considerado como exemplo o PCN (BRASIL, 1998), documento 

oficial que orienta nosso sistema de ensino, observamos que para a disciplina 

Matemática, a fatoração numérica se encontra no domínio dos Números e 

Operações no setor associado aos múltiplos e divisores para o tema fatoração 

numérica e um dos tópicos sendo determinar o mínimo múltiplo comum de dois 

números dados. Já a fatoração algébrica é introduzida no domímio da álgebra, no 

setor cálculo algébrico para o tema expressões equivalentes, cujo tópico pode ser o 

tipo de tarefa: desenvolver o quadrado da soma de dois números a e b dados. Na 

tabela abaixo, apresentamos um exemplo sobre os níveis de codeterminação 

didática para o objeto de estudo de nossa pesquisa.  

 

Quadro 4 - Escala de níveis de codeterminação didática em nossa pesquisa 

Níveis de 

codeterminação 
Escala Exemplo Responsabilidade 

Níveis superiores Humanidades   
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↑↓ 

Civilização 

↑↓ 
Ocidental  

Sociedade 

↑↓ 
Brasileira Política 

Escola 

↑↓ 

Ensino 

Fundamental, 

Médio e 

Superior 

Política, noosfera 

disciplinar 

Pedagogia 

↑↓ 

Propostas de 

ensino 

Política e Noosfera 

disciplinar 

Disciplina 

↑↓ 
Matemática 

Noosfera disciplinar, 

política, professor 

Níveis inferiores 

Domínio 

↑↓ 

Números e 

operações 

Álgebra 

Noosfera disciplinar, 

professor 

Setor 

↑↓ 

Múltiplos e 

divisores 

Cálculo 

Algébrico 

Noosfera disciplinar, 

professor 

Tema 

↑↓ 

Fatoração 

numérica 

Expressões 

equivalentes 

Professor 

Tópicos 

Mmc e mdc, 

Desenvolver ou 

fatorar 

expressões 

algébricas 

Professor, aluno 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os níveis inferiores de codeterminaçao didática nos alicerçam no 

desenvolvimento da análise ecológica dos PCN (BRASIL, 1998) e dos livros 

didáticos. 

Na sequência, consideramos a noção de “topos” que auxilia na identificação 

do papel do professor e dos estudantes na relação didática. 
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4.3 Noção de “Topos” 

 

Para a realização de nossas análises, buscamos nos apoiar na noção de 

“topos” instituídas por Chevallard e Grenier (1997), que definem “topos” do aluno 

como o lugar onde cada indivíduo opera com certa autonomia, desempenhando um 

papel que lhe é próprio, ou seja, o papel de protagonista. Os pesquisadores indicam 

ainda que a mesma definição pode ser estendida para o trabalho do professor em 

sala de aula, podendo ser denominado de “topos” do professor. 

Assim, a noção de “topos” possibilita considerar o que se espera do professor 

e do aluno, compreender melhor os papéis que cada ator deve desempenhar no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como analisar a relação com o 

conhecimento, as atividades e as atitudes necessárias para a realização dos tipos 

de tarefas que estão relacionadas com a autonomia de cada um desses atores na 

relação didática. 

Chevallard e Grenier (1997) explicitam que na classe, uma tarefa didática 

reúne o trabalho simples do professor e do aluno em uma ação orquestrada; mas ela 

também contém, quase de imediato, ao lado de tais fases cooperativas, as fases 

correspondentes mais aos “topos” do professor (por exemplo: dar um exercício, um 

teorema). Ou mais associado aos “topos” do aluno (resolver um tipo de tarefa 

adidática)7. 

Para Costa (2008), na análise dos livros didáticos e documentos oficiais, é 

possível, de posse da noção de “topos”, compreender o que se espera do professor 

e dos alunos, quando se estabelece que a parte curso e os exemplos correspondem 

ao “topos” do professor e os exercícios e problemas propostos, ao “topos” do aluno. 

Além disso, a pesquisadora indica que é também neste material didático que 

podemos identificar as praxeologias existentes e os objetos ostensivos e não 

ostensivos privilegiados. A pesquisadora ainda considera as condições e o momento 

em que o aluno é chamado para realizar o seu trabalho. 

                                            
7 Uma situação adidática se caracteriza essencialmente pelo fato de representar determinados 
momentos do processo de aprendizagem, nos quais o aluno trabalha de maneira independente, não 
sofrendo nenhum tipo de controle direto do professor relativamente ao conteúdo matemático em jogo 
(FREITAS, 2010, p. 84). 



133 
 

Na sequência, apresentamos uma breve descrição das noções de objetos 

ostensivos e não ostensivos. 

 

4.4 Objetos ostensivos e não ostensivos 

 

Chevallard (2011) pontua que a observação da atividade humana nos conduz 

a presumir que ela é essencialmente composta pela resolução de tarefas cotidianas. 

Contudo essa observação evidencia que para a resolução de uma simples tarefa 

como, por exemplo, “fazer café”, podem existir diferentes técnicas como: pó e açúcar 

na água fervente; pó e açúcar na garrafa, em seguida despeja-se a água quente; 

água quente mas não fervente; relação quantidade de pó para a porção de água; 

etc., a tecnologia empregada pode variar de acordo com o material de que 

dispomos, que pode ser manual (filtro de café, coador) ou eletrônico (cafeteira 

elétrica, máquina), assim, a tarefa de “fazer café” pode ser resolvida utilizando 

técnicas de acordo com as ferramentas e materiais disponíveis. Por exemplo, no 

caso manual, dependemos de um filtro ou coador e somos nós quem, após aquecer 

a água, a despejamos no filtro que precisa de um compartimento especial e de uma 

jarra para receber o café. Já, se dispomos de uma cafeteira elétrica, basta colocar a 

quantidade de pó no compartimento adequado e água no outro compartimento, ligar 

a cafeteira e esperar que a água passe pelo pó, dando origem à bebida café.  

Da mesma forma, avaliando o quadro da cultura matemática, podemos 

considerar que uma mesma tarefa admite diferentes técnicas e/ou diferentes 

tecnologias.  

A existência de diferentes formas de resolver um mesmo tipo de tarefa 

utilizando técnicas e tecnologias diferentes conduziu Chevallard (1994) a se colocar 

as seguintes questões: “Do que é feita uma dada técnica?” “Quais elementos a 

compõem?” e ainda: “Em que consiste a execução de uma técnica?” A fim de 

respondê-las, o autor estabelece a distinção entre dois tipos de objetos 

matemáticos: os objetos ostensivos e os objetos não ostensivos. 

Os objetos ostensivos referem-se a todo objeto que pode assumir uma forma 

material, sensível, e que tem para o sujeito uma realidade perceptível, como um 

lápis, uma régua etc. Todavia o pesquisador também considera como ostensivos: 
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 Os gestos: ostensivos gestuais; 

 As palavras, o discurso: ostensivos discursivos; 

 Os diagramas, desenhos, gráficos: ostensivos gráficos; 

 As escritas e o formalismo: ostensivos escriturais. 

A característica marcante dos objetos ostensivos é que eles podem ser 

manipulados e admitem, por exemplo, diferentes tipos de manipulações: como por 

meio da voz, de rotações etc. Para o autor, os ostensivos discursivos, gestuais e 

gráficos constituem o material mais primitivo de toda atividade humana.  

Já os objetos não ostensivos são todos os objetos que compõem as ideias, 

noções, conceitos etc.; eles existem institucionalmente sem que sejam vistos, ditos, 

escutados, percebidos ou mostrados, porém podem somente ser evocados quando 

da manipulação dos ostensivos associados. Assim, o objeto “fatoração do trinômio 

quadrado perfeito” e “equação do 2o grau” são objetos não ostensivos que 

identificamos por meio de certas expressões, escritas e gráficos, mas ao nos 

referirmos a eles oralmente ou escrituralmente, eles também assumem o papel de 

objetos ostensivos orais ou escriturais. 

Como exemplo de atividade matemática, onde estão presentes os ostensivos 

e não ostensivos, destacamos que a técnica que conduz a escrever (x2+x-5) + 

(3x2+11x+14) = 4x2+12x+9 = (2x+3)2, que, segundo Otero (2013), supõe uma 

manipulação de objetos ostensivos escritos: parênteses, letras, números, sinais etc., 

orais: pequenos discursos do tipo “x mais 11x...” e gestuais: agrupar os termos de 

mesmo grau sem se esquecer de nenhum. Essa manipulação é acompanhada por 

objetos não ostensivos, dentre os quais a noção de organização de termos por 

ordem decrescente dos expoentes, a noção de “termos (ou monômios) de mesmo 

grau, a noção de “fatoração do trinômio quadrado perfeito” etc. Outro exemplo: a 

notação de log e a palavra “logaritmo” são objetos ostensivos, mas a noção de 

logaritmo é um objeto não ostensivo, é impossível manipulá-la. Podemos apenas 

torná-la presente por meio da manipulação dos objetos ostensivos associados, 

dessa forma, é possível resolver a equação “2x = 10↔ ln2x = ln 10↔ x ln 2= 

ln10↔x= ln 10/ln 2, cuja técnica de resolução é a das equações ax=b, que supõe um 

número de não ostensivos (conceito de logaritmo e suas propriedades) e um sistema 

de ostensivos articulados a estes não ostensivos” (CHEVALLARD, 1994, p. 5). 
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Chevallard enfatiza que existe uma dialética necessária entre os ostensivos e 

não ostensivos, visto que toda técnica supõe a ativação de um complexo de objetos, 

uns ostensivos que serão manipulados, outros não ostensivos que serão evocados. 

Portanto, existe uma relação biunívoca, pois a manipulação de ostensivos acontece 

com a ajuda dos não ostensivos, e estes são evocados com a ajuda dos ostensivos.  

Na sequência, apresentamos a noção de níveis de conhecimento esperados 

dos estudantes, segundo definição de Robert (1998), que constitui um dos 

referênciais de apoio, pois nos auxilia a compreender qual o nível de conhecimento 

é proposto em cada tipo de tarefa, ou seja, o que se espera como conhecimento 

prévio, quando do desenvolvimento de novos conhecimentos e qual o nível a ser 

dado para esses novos conhecimentos em função da etapa escolar em que nos 

encontramos. 

  

4.5 Os níveis de conhecimento esperado dos estudantes   

 

Para a pesquisa, consideramos a necessidade de analisar o conteúdo relativo 

à fatoração, sob o enfoque dos níveis de conhecimentos, a fim de identificar os 

níveis contemplados pelas obras, bem como auxiliar o professor a pensar atividades 

que desencadeiem nos estudantes a construção de seus conhecimentos.  

Os níveis de conhecimento servem de ferramenta para a análise dos livros 

didáticos propostos nesta pesquisa e para a análise dos tipos de tarefas, pois 

propiciam estabelecer uma relação entre os conhecimentos prévios esperados dos 

estudantes nas diferentes etapas da escolaridade. Observamos que estabelecer os 

conhecimentos prévios dos estudantes auxilia os professores a desenvolverem seu 

trabalho, porque assim é possível identificar os tipos de tarefas mais adequadas 

para cada grupo de estudantes, uma vez que, em geral, encontramos estudantes 

cujos níveis de conhecimento são variados. 

Para tratar da abordagem teórica em termos dos níveis de conhecimento, 

tomamos como referência o trabalho de Robert (1997, 1998). Seus estudos apontam 

para os conhecimentos esperados dos estudantes, que devem ser classificados em 

função do nível de conceituação que desejamos desenvolver. Assim, a pesquisadora 

classifica-os em três níveis, a saber: técnico, mobilizável e disponível. 
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Iniciamos pela definição de níveis de conceituação proposta por Robert 

(1997) e, na sequência, apresentamos as definições dos níveis: técnico, mobilizável 

e disponível, seguidas de um exemplo de nosso objeto de pesquisa. 

Robert (1997) define níveis de conceituação como prateleiras em um campo 

conceitual de conhecimentos matemáticos, significando uma organização coerente 

de uma parte do campo, caracterizada pelos objetos matemáticos apresentados de 

uma determinada maneira, dos teoremas sobre esses objetos, dos métodos 

associados a esses teoremas e dos problemas que os estudantes podem resolver 

com os teoremas do nível considerado e utilizando esses métodos. 

Ainda de acordo com a pesquisadora, muitas noções matemáticas podem ser 

abordadas em vários níveis de conceituação; sempre parcialmente encaixados, os 

objetos iniciais mudam, eles se tornam mais gerais, isto oportuniza introduzir novas 

estruturas, mais ricas, e para isso, necessitam da adaptação a um novo formalismo.  

Da mesma forma, muitos problemas podem ser formulados e resolvidos em 

vários níveis, a pesquisadora salienta que os exercícios ditos teóricos de um 

determinado nível correspondem aos teoremas do nível seguinte. Além disso, várias 

ordens de apresentação são sempre possíveis, não existe hierarquia absoluta entre 

esses níveis, que, pelo menos durante os estudos, dependem do ensino efetivo. 

Para Robert (1997), é possível considerar que os níveis de conceituação são 

os marcos que podemos identificar ao longo do ensino das noções associados a 

determinado campo conceitual.  

Observamos aqui que as noções de fatoração numérica e algébrica estão 

associadas ao campo conceitual da estrutura multiplicativa. Observamos ainda que 

a estrutura multiplicativa é definida em Matemática pela lei de composição interna f: 

E X E E, para um conjunto E dado. Ou seja: E X E E é dada por (x, y)  x.y. 

Logo, a operação de multiplicação e suas propriedades dependem do conjunto em 

que a mesma é definida. 

Portanto, a multiplicação só pode ser definida genericamente, quando se leva 

em conta explicitamente o conjunto em que a definimos, o que indica a necessidade 

de associá-la a uma determinada estrutura algébrica, sendo que essa depende dos 

objetos ostensivos que representam os elementos desse conjunto e de suas 

propriedades, que estão associadas à estrutura algébrica considerada. Essa breve 
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descrição da forma como vai se ampliando o campo das estruturas multiplicativas, 

que depende do conjunto em que definimos a multiplicação, mostra como podemos 

tratar esta estrutura em função do nível de conceituação que nos encontramos. 

Após definir níveis de conceituação e mostrar como o campo conceitual da 

estrutura multiplicativa é amplo, favorecendo assim tratar partes desse campo, 

indica-se a importância de se relativizar a identificação dos três níveis de 

conhecimento esperados dos estudantes em função do conceito ou noção 

matemática que estamos introduzindo.  

Na sequência, consideramos a definição dos três níveis de conhecimento 

esperados dos estudantes, conforme Robert (1997, 1998), a saber:  

O nível técnico corresponde a um trabalho isolado, local e concreto. Está 

relacionado às ferramentas e definições utilizadas em uma determinada tarefa. 

Geralmente, as atividades são consideradas como aplicação direta de uma 

definição. 

No caso da fatoração, podemos considerar, como exemplos correspondentes 

a este nível, atividades executadas logo após o estudante receber a instrução, na 

qual deverá repetir a técnica que aprendeu, como: “Faça a fatoração completa do 

número 40” e “Fatore o trinômio quadrado perfeito: x2+ 16x + 64”.  

O nível mobilizável corresponde a um início de agrupamento de saberes de 

um determinado domínio, podendo até corresponder a uma organização. Vários 

métodos podem ser mobilizados. O caráter ferramenta e objeto8, conforme Douady 

(1984, 1992), estão em jogo, entretanto a atividade a ser efetuada pelo aluno ainda 

traz em seu enunciado uma verbalização explícita. Para a autora, um saber é 

considerado mobilizado, caso se mostre acessível na realização de uma tarefa, ou 

seja, se o aluno o utiliza corretamente.  

                                            
8 Ferramenta: implícita e explícita: uma ferramenta pode ser implícita se ela corresponder a um 
conceito em elaboração e isto pode durar vários anos. Uma ferramenta pode ser explícita se ela 
corresponder a uma utilização intencional de um objeto para resolver um problema. (DOUADY,1992, 
p. 134). Objeto: por objeto, entendemos o objeto cultural tendo seu lugar em um edifício mais amplo 
que é o saber das matemáticas, num dado momento, reconhecido socialmente. O objeto é 
matematicamente definido, independentemente de suas utilizações. O status de objeto permite a 
capitalização do saber e, portanto, a extensão do corpo dos conhecimentos. Ele permite também 
reinvestir em novos contextos eventualmente muito afastados do contexto original (DOUADY, 1992, 
p. 134). 
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Neste nível, destacamos exemplos como: “Calcule o mdc (63, 84,105)”, 

“Calcule o mmc (6,12)”, “Fatore as expressões: x2 – 1, 9x2 +12xy + 4y2, 4r + 20, 2x2 

– 6x + 6xy – 12y”, “Determine o mmc do polinômio: 6x3 e 18x2”.Observamos que nos 

exemplos considerados acima, o trabalho a ser desenvolvido é explícito (calcule o 

mdc, fatore as expressões, determine o mmc), todavia a técnica para a resolução 

não foi apresentada ao estudante, ele precisa dispor deste conhecimento, logo, o 

aluno deve reconhecer a noção em jogo e mobilizar os conhecimentos necessários 

relativos para resolver a tarefa proposta. 

Nível disponível, neste, a atividade a ser realizada não apresenta indicações 

do tipo: “fatore” ou “simplifique”. O aluno deve responder ao questionamento e para 

isso deverá dispor de situações já familiarizadas, situações de referência variadas, 

um conhecimento já internalizado. O aluno ainda pode ser capaz de dar exemplos, 

contraexemplos (encontrar ou criar), mudar de quadro (fazer relações), aplicar 

métodos não previstos. Exemplos de situações para o tema fatoração em nível 

disponível: a) Resolva a equação: (x+7)(x-3)=0; b) Determinar a solução do 

polinômio, cuja soma é 5 e o produto 6 e mais: 

c) Míriam é doceira e vende pacotes com 10 biscoitos cada um e caixas 
com 6 bombons cada uma. Um cliente pretende comprar a mesma 
quantidade de biscoitos e de bombons. Quantos pacotes de biscoitos e 
quantas caixas de bombons ele dever comprar, no mínimo, para conseguir 
o que quer? 

d) Laura tem 28m de fita verde e 20m de fita amarela para decorar pacotes 
de presente. Ela quer cortar essas fitas de modo que os pedaços tenham o 
mesmo tamanho, que sejam o maior possível e que não haja sobras de fita. 
Quantos metros deve ter cada pedaço de fita? (DANTE, 2012, p. 153, 155.). 

No primeiro exemplo, a equação já está na forma fatorada, basta que o aluno 

iguale cada fator a zero e determine o valor de x. Esse tipo de atividade apresenta 

maior dificuldade para o aluno, principalmente do 9o ano, pois a pesquisa de 

Guadagnini (2013) mostra que ao estudar a fórmula resolutiva da equação do 

segundo grau, os estudantes tendem a se distanciar da fatoração e nessa tentativa, 

tornam a atividade muito mais custosa ou nem reconhecem que se trata de uma 

equação do segundo grau, já simplificada.  

No segundo exemplo, destacamos a dificuldade no conhecimento teórico para 

determinar os valores que correspondem às raízes x’ e x’’, uma vez que é preciso 

passar do ostensivo língua natural para o ostensivo algébrico, o que conduz a um 

sistema de equações não linear, cuja solução recai sobre a resolução de uma 
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equação quadrática e, no terceiro e quarto exemplos, temos uma aplicação da 

fatoração numérica, por meio do mmc e mdc, que pode não ser reconhecida pelo 

estudante como uma aplicação da fatoração numérica, isto é, o estudante pode ter 

dificuldade, não reconhecendo o conhecimento a ser utilizado, muitas vezes por falta 

de situações de referência. 

Os exemplos considerados para mostrar possíveis dificuldades associadas ao 

nível disponível evidenciam que, em geral, as atividades de aplicação das noções 

são denominadas de problemas do cotidiano, de aplicação ou situações 

contextualizadas, o que, segundo Robert (1997, 1998), demanda que os estudantes 

tenham encontrado situações de referência que os auxiliem a identificar qual o 

conceito ou noção matemática a ser utilizado. De fato, são essas tarefas que 

desejamos que o estudante seja capaz de resolver, quando desenvolvemos algum 

conceito ou noção matemática, pois são elas que exigem que o mesmo encontre 

alguma situação semelhante para tentar utilizar a noção já estudada e noções já 

familiarizadas para compor os elementos necessários à resolução da nova tarefa 

encontrada. 

Os níveis de conhecimento reforçam a importância da análise dos tipos de 

tarefas propostas aos alunos, de modo a evidenciar as relações institucionais 

existentes para o ensino da fatoração, tornando possível compreender melhor as 

relações pessoais dos estudantes com tal conhecimento e o que pode ser 

desenvolvido em seu favor.   

Ao analisar os tipos de tarefas propostas nos livros didáticos, geralmente a 

estrutura de apresentação das atividades é bem comum na maioria das obras, como 

ressaltam Lages Lima et al. (2006), ao considerarem que, em geral, o professor do 

Ensino Médio tem pouco tempo, o que o conduz a contar quase que exlusivamente 

com o livro didático que adota para preparar suas aulas, uma vez que os outros 

livros didáticos dele pouco diferem, o que conduziu a Sociedade Brasileira de 

Matemática a publicar a “Coleção do Professor de Matemática”. 

Desse modo, o que está presente na maioria das propostas encontradas nos 

livros didáticos é a apresentação de uma definição, regra ou propriedade para, na 

sequência, introduzir exemplos e, em seguida, exercícios para a aplicação direta da 

noção considerada ou atividades que, em geral, privilegiam o nível técnico. 

Geralmente, no final de cada unidade, capítulo ou momento de revisão é que 
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surgem as tarefas para as quais os outros níveis como o mobilizável e disponível 

podem ser identificados.  

Destacamos a importância de contextualizar o significado de disponível e 

mobilizável à luz do ensinamento de Dias et al. (2007). Ao se considerar uma 

atividade como mobilizável em um capítulo ou ano escolar, a mesma atividade pode 

assumir o caráter disponível fora deste contexto. Os mesmos autores destacam que 

este juízo pode auxiliar os professores na compreensão de suas práticas, citando o 

exemplo no qual o professor tenta desenvolver o máximo possível de situações de 

aprendizagem, relativas a um conteúdo com seus estudantes. No entanto em outros 

momentos, os professores verificam que os alunos não são capazes de aplicar seus 

conhecimentos, quando, por exemplo, se exige um trabalho no nível disponível, ou 

seja, naqueles para os quais não existe uma referência disponível que os auxilie a 

encontrar as ferramentas necessárias para o trabalho exigido na tarefa em jogo.  

Esta observação demonstra a importância de o professor conhecer a noção 

de níveis de conhecimento, bem como a propositura de atividades que perpassam 

pelos três níveis, objetivando sempre alcançar o nível disponível das noções em 

jogo, em particular, quando esses mesmos professores preparam suas avaliações, 

pois nestas pode ser demandada a solução de um tipo de tarefa para a qual se 

desenvolveu apenas o nível técnico. 

Na sequência, apresentamos as noções de quadro e mudança de quadro que 

nos auxiliaram na construção da grade de análise que serve para identificar, na 

ecologia das praxeologias encontradas, quais os quadros privilegiados e quais as 

propostas em termos de mudanças de quadros. 

 

4.6 Noção de quadro e mudança de quadro  

 

A noção de quadro e mudança de quadro foi introduzida na didática da 

Matemática em 1984, quando da publicação da tese de doutorado de Douady, que 

observa que parte importante do trabalho do matemático é dedicada a interpretar os 

problemas que pretende resolver, assim ele pode, em certos momentos, migrar de 

um quadro a outro na busca de uma solução para determinada questão. Desse 

modo, a pesquisadora define “um quadro como sendo constituído de objetos de um 
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campo da matemática, das relações entre estes objetos, de suas formulações 

eventualmente diversas e das imagens mentais associadas a estes objetos e suas 

relações.” (DOUADY, 1992, p. 135).  

Dessa forma, a noção de mudança de quadro é um meio de obter 

formulações diferentes para um mesmo problema, envolvendo objetos matemáticos 

diferentes, nem sempre equivalentes e possivelmente com níveis de dificuldades 

distintos. Exemplo: A resolução de um produto notável algebricamente como 

(x+2)2=x2+ 4x+ 4, para o qual é necessário que o aluno disponha de uma regra ou 

da noção de multiplicação de monômios ou ainda da propriedade distributiva, parece 

ser melhor compreendida, quando consideramos a noção de área de figuras planas 

e propomos a visualização geométrica da identidade acima, considerando as áreas 

de quadrados e retângulos.  

Assim, o estudante precisa reconhecer x+2 como sendo os lados de um 

quadrado composto de um quadrado de lado x e outro quadrado de lado 2 e dois 

retângulos de lados x e 2, o que lhe permite mostrar que a área do quadrado maior 

de lado (x+2) é igual à soma das áreas dos quadrados e retângulos que o compõem.  

Exemplo de mudança de quadro para a resolução de (a+b)2, no quadro 

geométrico e algébrico respectivamente: 

 

 

 

Douady (1992) destaca ainda que dois quadros podem comportar os mesmos 

objetos e se diferenciarem pelas imagens mentais e a problemática desenvolvida. 

Exemplo: Escreva a expressão na forma fatorada: ca+cb+cx e Dada a 

figura: , escreva a expressão que representa sua área e simplifique, se 
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possível. No primeiro exemplo, o estudante deve dispor do conhecimento relativo à 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e no segundo 

exemplo, necessita inicialmente da noção de área de retângulo, a saber: base x 

altura, em seguida, da noção de fator comum em evidência.  

 Após apresentarmos os elementos teóricos que compõem esta pesquisa, 

exemplificaremos o modelo que utilizamos em nossa grade de análise para cada 

tarefa. Por exemplo, dada uma tarefa que consiste em resolver (para o conjunto 

dos números reais) uma equação do segundo grau, como: x2+6x+9=0. Atente-se ao 

fato de que o tipo de tarefa corresponde a: 

TAREFA: Resolver uma equação do segundo grau dada. 

Técnica 1: Fatorar e aplicar a propriedade da multiplicação de números reais 

(a.b = 0 se, e somente se a=0 ou b=0). 

Técnica 2: Identificar os coeficientes da equação e aplicar a fórmula resolutiva 

(Baskara).  

Tecnologia 1: Fatoração numérica e algébrica e conjunto dos números reais e 

suas propriedades. 

Tecnologia 2: Fórmula resolutiva, conjunto dos números reais e suas 

propriedades.   

Teoria: Teoria das equações. Conjuntos dos números reais, operações e 

propriedades.  

Ostensivos: Regras e leis do cálculo algébrico.  

Não ostensivo: Operações e propriedades dos números reais, equação do 

segundo grau, fatoração numérica e algébrica. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para as 

operações e propriedades dos números reais, para os casos de fatoração e 

fórmula resolutiva da equação do segundo grau, reconhecimento de uma 

equação do segundo grau e fatoração numérica. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Enunciada no quadro 

algébrico e resolvida no quadro numérico e algébrico. 
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Ao considerarmos os exemplos acima, verificamos que para um mesmo tipo 

de tarefa, existem diferentes técnicas que se consubstanciam em formas 

diferenciadas para encontrar a solução da tarefa proposta. 

Na sequência, apresentamos a nova proposta de engenharia didática, que 

corresponde à metodologia utilizada para a intervenção proposta na pesquisa. 

 

4.7 Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP) 

 

Nesta pesquisa, consideramos as noções de Percurso de Estudo e de 

Pesquisa (PEP) e de Atividades de Estudo e Pesquisa (AEP). Tais noções foram 

introduzidas e definidas por Chevallard em 2011 e 2005 respectivamente. Estas 

noções nos amparam metodologicamente de modo a buscar as respostas à nossa 

questão geratriz.  

Considerando que a introdução de uma engenharia do tipo PEP se faz por 

meio de uma questão geratriz (Qo), que conduza a outros questionamentos, gerando 

um percurso de estudo e de pesquisa, para esta pesquisa definimos a seguinte Qo: 

“Como desenvolver o estudo da fatoração desde o Ensino Fundamental - Anos 

Finais?” O PEP será desenvolvido com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio 

e estudantes da licenciatura em matemática, que passamos à descrever no capítulo 

9.  

Observando que, segundo Barquero, Bosch e Gascón (2011), a questão 

inicial de um PEP deve ter um forte poder gerador, capaz de levantar outras 

questões derivadas. Para respondê-las, é necessária a construção de ferramentas 

matemáticas (técnicas, noções, propriedades etc.). Ainda conforme os autores, esse 

modelo metodológico recupera a relação questões e respostas, que corresponde à 

origem da construção do conhecimento científico e especialmente da atividade 

matemática.  

Segundo os autores, um PEP tem como foco principal introduzir no ambiente 

escolar uma epistemologia que possa dar sentido ao estudo da Matemática, 

permitindo aos estudantes o estudo e a compreensão do tema por meio do 

questionamento e da investigação.  
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Barquero, Bosch e Gascón (2011) consideram ainda que o objetivo principal 

de um PEP é dar resposta à questão proposta e não somente aprender ou ensinar 

conceitos, enfatizando que o processo de modelagem pode ser considerado como 

um objetivo do ensino em si mesmo, não como um meio para construir novos 

conhecimentos. O desenvolvimento de um PEP supõe que devemos dar o mesmo 

valor, tanto para o processo de estudo – a atividade de modelagem – como para a 

resposta que o mesmo gera. 

A Teoria Antropológica do Didático por meio da noção de Percurso de Ensino 

e Pesquisa, conforme Chevallard (2001, 2009c), possibilita a construção de 

dispositivos alternativos capazes de fazer frente à pedagogia de visita das obras ou 

monumentalismo (apresentado no capítulo 2), permitindo substituir o modelo de 

ensino tradicional por meio de uma pedagogia de investigação e questionamento do 

mundo, pedagogias que descrevemos ainda neste capítulo.  

Desse modo, o PEP propõe alterar os programas escolares por meio de um 

conjunto de perguntas geratrizes, cuja resposta proporcione ao aluno encontrar ou 

reencontrar as organizações matemáticas propostas para o ensino, procurando 

assim devolver o sentido e a funcionalidade da matemática escolar (CHEVALLARD, 

2009c), o que o torna uma ferramenta didática capaz de confrontar o fenômeno de 

monumentalização do saber matemático e da perda de sentido, passível de serem 

observados em diversas instituições.  

Ao iniciar um PEP, em sala de aula, o professor propõe uma pergunta Q0, 

cujo estudo conduzirá ao encontro ou reencontro com várias organizações 

matemáticas. Desse modo, surgirá uma sequência de perguntas e respostas que 

são o coração do processo de estudo P = (Qi; Ri), com 1≤ i ≤ n, sendo Qi todas as 

perguntas que habitam a resposta coração ♥ e Ri as respectivas respostas punção 

(CHEVALLARD, 2007). 

No PEP, de acordo com Chevallard (2009b), os estudantes (X) investigam e 

estudam uma questão Q0 sob a direção de um professor (y) ou um conjunto de 

professores (Y) com o objetivo de encontrar uma resposta (R♥) para Q0. O expoente 

em R♥ significa que a resposta a Q0 se produz sob determinadas restrições e que 

funciona como resposta a Q0 em função destas restrições, o que indica a não 

existência de uma resposta universal. 
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Para o desenvolvimento de um PEP, o sistema didático (S) necessita de 

instrumentos, recursos, obras, ou seja, demanda a formação de um meio didático 

(M), que permita produzir R♥ (CHEVALLARD, 2009, 2009b, 2009c). Para Chevallard 

(2007), um PEP se formaliza segundo um Esquema herbartiano. 

[S(X;Y;Q) M]  R♥ (Esquema herbartiano) 

O sistema didático fabrica e organiza ( ) o meio M, com o qual produzirá 

( ) uma resposta R♥. O meio M contém as questões geradoras a partir de Q0 e as 

respostas preconstruídas, que são aceitas numa cultura escolar, notadas como Ri
◊, 

para i = 1,..., n e para a qual o símbolo ◊ “punção” representa as respostas punçadas 

pelos estudantes até chegarem à resposta R♥. As respostas prontas podem ser 

apresentadas em um livro, em curso, por um professor etc. Pertencem a M, as 

entidades Oj, com j= n+1,..., m, são as obras, teorias, praxeologias etc., 

consideradas úteis para obter respostas R◊, utilizáveis para gerar R♥. Na TAD M se 

escreve como: 

M={R1
◊, R2

◊ R3
◊,...,Qn+1,..., Qm, QM+1,..., Op} e [S(X;Y;Q)  {R1

◊, R2
◊ 

R3
◊,...,Qn+1,..., Qm, QM+1,..., Op}]  R♥(CHEVALLARD, 2013a) 

Num meio M, podemos ter infinitas respostas para uma questão geratriz e 

suas derivadas. Desse modo, o desenvolvimento de um PEP em sala de aula 

provoca mudanças na relação do professor e dos alunos com o saber, bem como no 

tempo e na maneira de organizar o estudo e no lugar que ocupam os atores do 

sistema didático na classe.  

Sendo assim, para a análise do PEP, consideramos os descritores 

mesogênese, cronogênese e topogênese. 

 

4.7.1 Descritores topogênese, cronogênese e mesogênese e a relação didática do 

professor e aluno  

 

Numa instituição didática escolar, observamos a presença do professor e do 

aluno, cada um possui um papel distinto no interior da instituição. O professor 

conduz a tríade: professor (ele próprio) aluno e saber, cabendo-lhe a organização da 

classe e o avanço do saber, enquanto o aluno é o responsável pela aprendizagem e 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpq_q8KjJAhUCXR4KHVHyBsQQjRwIBw&url=http://png-free.blogspot.com/2015/01/setas.html&psig=AFQjCNHEPy_GG6359ryGz-w3AP0xQRnvVQ&ust=1448448296363222
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpq_q8KjJAhUCXR4KHVHyBsQQjRwIBw&url=http://png-free.blogspot.com/2015/01/setas.html&psig=AFQjCNHEPy_GG6359ryGz-w3AP0xQRnvVQ&ust=1448448296363222
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpq_q8KjJAhUCXR4KHVHyBsQQjRwIBw&url=http://png-free.blogspot.com/2015/01/setas.html&psig=AFQjCNHEPy_GG6359ryGz-w3AP0xQRnvVQ&ust=1448448296363222
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpq_q8KjJAhUCXR4KHVHyBsQQjRwIBw&url=http://png-free.blogspot.com/2015/01/setas.html&psig=AFQjCNHEPy_GG6359ryGz-w3AP0xQRnvVQ&ust=1448448296363222
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpq_q8KjJAhUCXR4KHVHyBsQQjRwIBw&url=http://png-free.blogspot.com/2015/01/setas.html&psig=AFQjCNHEPy_GG6359ryGz-w3AP0xQRnvVQ&ust=1448448296363222
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpq_q8KjJAhUCXR4KHVHyBsQQjRwIBw&url=http://png-free.blogspot.com/2015/01/setas.html&psig=AFQjCNHEPy_GG6359ryGz-w3AP0xQRnvVQ&ust=1448448296363222


146 
 

pela prática dos saberes propostos pelo professor, portanto, professor e aluno 

estabelecem dois registros epistemológicos distintos.  

A divisão da relação institucional torna possível tratar questões de ensino; 

para tal, Chevallard (2001) define as noções de Cronogênese, que representa o 

avanço dos saberes proposto pelo professor e estudado pelos alunos: o 

funcionamento do tempo didático. A topogênese se caracteriza pela 

responsabilidade mútua da relação didática; de um lado, o professor deve garantir a 

cronogênese e a mesogênese e, do outro, os estudantes assumem sua 

responsabilidade, suas tarefas, o que significa assumir seus respectivos registros 

epistêmicos; e a mesogênese é o processo pelo qual o professor proporciona 

situações favoráveis à aprendizagem do aluno.  

Assim, num PEP é possível situar a topogênese, quando da distribuição de 

responsabilidade entre os atores (professor e estudantes) de uma classe, na 

cronogênese, cabe ao professor considerar a divisão do tempo didático estabelecido 

na instituição e na mesogênese, a organização do meio didático, que no caso do 

PEP, determina o alcance do percurso em cada execução.  

Ainda de acordo com Chevallard (2009b), no PEP a mesogênese é a 

produção do meio M pelos estudantes x da classe. As produções internas incluem 

as respostas Rx, propostas pelos estudantes x, decorrente de sua atividade 

matemática. Na medida em que a natureza do meio é modificada, também é 

alterado o trabalho realizado sobre ele. Já a cronogênese, quando da realização de 

um PEP, sofre influência dos gestos de estudo que lhe são próprios, relacionados 

com a necessidade de gerar M para produzir uma resposta R♥.  

O trabalho realizado em M para produzir uma resposta R♥ implica num estudo 

de obras O, e uma transformação momentânea de S(X;Y;Q) em um sistema didático 

“clássico” S(X;Y;Oj). A obra Oj será estudada com fim de encontrar R♥, podendo 

gerar outras obras OK, na medida em que a investigação avança. 

Quanto ao “topos” dos estudantes, no PEP, ele ganha uma dimensão maior, 

porque além de suas respostas Rx, eles podem acrescentar ao meio didático M as 

obras que acharem plausíveis. O “topos” do professor, no PEP, também ganha uma 

nova dimensão, pois este pode acrescentar em M respostas institucionais ou 

culturais, que podem ser diferentes da sua resposta Ry. Além disso, no PEP, o 
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professor não é o personagem principal da sala, onde fala e todos fazem o que ele 

determina; ele é apenas um mediador entre uma questão e o conhecimento 

desenvolvido pelos alunos acerca dela.  

Na sequência, apresentamos a dialética fundamental do PEP.  

 

4.7.2 Dialética fundamental do PEP 

 

Os gestos didáticos próprios do estudo e pesquisa durante o desenvolvimento 

de um PEP são denominados de dialéticas ou formas de saber-fazer 

(CHEVALLARD, 2007, 2009b, 2013b) e (OTERO, 2013). Chevallard (2015) observa 

que conduzir um PEP sobre o mundo esbarra em dificuldades genéricas que têm a 

forma de contradições a ultrapassar, o que conduz à dialética da indagação, a qual 

precisamos dominar. 

Segundo Chevallard (2015), atualmente temos as seguintes dialéticas: 

1. A dialética de estudo e pesquisa, que é a alavanca de um PEP. Durante o 

estudo e a pesquisa, surgem questões a serem investigadas e a comunidade 

de estudos decidirá quando e como serão respondidas. Chevallard observa 

que o hábito de visita às obras tende a insistir artificialmente sobre o estudo 

em detrimento da pesquisa. 

2. Dialética do indivíduo e do coletivo (ou da autonomia e da sinomia) que, no 

PEP, corresponde ao estudo da questão proposta e que geralmente acontece 

em grupo. No entanto, às vezes, é necessário que cada membro assuma uma 

tarefa a fim de compor a resposta final da questão proposta, que será 

validada por todos, conforme a concepção da TAD, que estabelece que a 

responsabilidade de estudo é da comunidade produtora que valida as 

respostas que geram no coletivo.  

3. Dialética da análise e da síntese praxeológica e didática que está 

associada a toda análise didática, que supõe uma análise praxeológica e vice-

versa (OTERO, 2013). Para analisar uma praxeologia, é necessário 

compreender questões como: De onde vem tal praxeologia? Como ela é 

aprendida pela instituição que a utiliza? Em relação ao ensino atual, quais 
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transformações sofreram? E para uma análise didática, é preciso levar em 

conta questões como: Como é a praxeologia que se quer ensinar? 

Conduzindo a uma análise da pesquisa epistemológica da gênese da 

praxeologia em jogo, esta análise é considerada quando apresentamos o 

Modelo Epistemológico de Referência (MER), que fundamenta nosso PEP.  

4. Dialética tema e fora do tema, que está associada à amplitude e 

generalidade da questão inicial do PEP, ou seja, quando a questão é ampla e 

geral, é necessário ter certa flexibilidade para entrar e sair do tema ou mesmo 

da disciplina de referência, assim é possível que a questão geratriz dê origem 

a um PEP amplo, só ocasionalmente poderá pertencer ao âmbito de um setor 

ou de uma disciplina (CHEVALLARD, 2007). 

5. Dialética do paraquedista e das trufas é a dialética que se distancia da 

busca de soluções para um problema de forma rápida, imediata e rasa, 

característica do ensino de uma Matemática tradicional, associada 

preferencialmente a uma pesquisa da resposta por meio de documentos. 

Assim, para compreendermos, é preciso saber que o historiador francês 

Emmanuel Leroy-Ladurie classificou os historiadores em paraquedistas e 

buscadores de trufas, pois os paraquedistas exploram panoramicamente uma 

grande área de um território, sem perceber pequenos detalhes, já os 

buscadores de trufas procuram minuciosamente em um terreno tesouros 

enterrados (a trufa). Essa metáfora sugere que em um sistema didático, os 

personagens às vezes necessitam tomar distância e avaliar o problema numa 

grande área. Uma vez identificado um objetivo, é preciso avaliar o achado 

minuciosamente. 

6. Dialética das caixas negras e caixas claras, que indica uma dialética que se 

opõe à prática atual de sala de aula, para a qual se supõe esclarecer tudo 

sobre um tema; tal prática suprime a curiosidade e dá ao estudante a 

sensação de que o mesmo sabe tudo sobre algo. Assim, esta dialética prevê 

a necessidade de definir quais os conhecimentos necessários ao estudo da 

questão geratriz e as obras que devem ser estudadas e analisadas. 

Chevallard (2015) elucida que essa dialética conduz a: a) clarificar tanto 

quanto necessário as caixas negras situadas fora dos programas oficiais; b) 

deixar obscuro o que o programa da disciplina prescreve para ser ensinado; 
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c) localizar as caixas invisíveis, quando se deseja desconstruir as evidências 

da instituição na qual operamos. 

7. Dialética mídia-meio, considerada por Chevallard como uma dialética-

chave e que pode também ser denominada de dialética da conjectura e da 

prova. Esta dialética consiste em considerar que uma resposta para um PEP 

é elaborada de acordo com tudo o que foi estudado e preparado por aqueles 

que dele participam. Consoante Marietti (2009), a dialética mídia-meio é 

produto de uma conjectura, o que impõe que a mesma seja demonstrada: 

uma mídia é qualquer sistema de comunicação (um diário, um programa de 

televisão, um curso do professor, um livro científico etc.). Assim, para elaborar 

as possíveis respostas, os estudantes dispõem de algumas respostas já 

estabelecidas. Porém a questão que se coloca é como ter acesso a estas 

respostas, o que leva às mídias como as possíveis maneira de provar, 

transformar e incorporar as respostas ao meio.  

8. Dialética da leitura e escrita, que se relaciona com a possibilidade de evitar 

a mera transcrição formal de respostas parciais já existentes e consideradas 

pertinentes, mas que indica a necessidade de questionar o texto no qual elas 

estão inscritas e considerar apenas sua parte útil, reescrevendo-as em notas 

de síntese, notas etc., o que, segundo Chevallard (2007), permite relacionar 

esta dialética com a das caixas negras e claras, porque é preciso estabelecer 

qual o nível de profundidade se deve dar às transcrições das respostas 

parciais existentes.  

9. Dialética da produção e recepção, que consiste na difusão das respostas 

encontradas para a comunidade de estudo.   

Na sequência, consideramos a pedagogia da pesquisa introduzida por 

Chevallard (2012b) em oposição à pedagogia de visita às obras, observando que se 

trata de uma nova pedagogia centrada na pesquisa e no questionamento do mundo.  
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4.7.3 Pedagogia de investigação e questionamento do mundo 

 

Para Chevallard (2012b), a pedagogia de visita às obras está perdendo força 

e sendo substituída por uma nova pedagogia, chamada da pesquisa e do 

questionamento em sua proposta por meio de uma nova metodologia, denominada 

de PEP.  

Para a implementação dessa nova metodologia, é necessário um conjunto de 

gestos didáticos que provocam modificações importantes (CHEVALLARD, 2012a; 

2013a, 2015). Sendo assim, destacamos os seguintes gestos didáticos. 

1. A atitude de problematização, que consiste em reconhecer nas situações 

vividas, sua problemática e estar disposto a construir perguntas; tal atitude 

gera, tanto a questão geratriz, como as decorrentes. 

2. A atitude Herbartiana, que consiste em aceitar perguntas sem respostas e 

auxiliar na procura dessas respostas, que em termos de ensino devem ser 

deixadas a cargo dos estudantes, os quais, por meio da mediação dos 

professores, podem conduzir a resposta da questão proposta (CHEVALLARD, 

2012a; 2013a; 2015). 

3. A atitude procognitiva, que consiste em buscar conhecimento para o futuro, 

a fim de ampliar um campo de interesse, mesmo que atualmente não saiba 

muito sobre o tema. Esta atitude procognitiva é suporte para a pedagogia de 

pesquisa, que busca o conhecimento, o avanço, não apenas estudar o que já 

está pronto, por exemplo, em um livro didático. Uma pessoa com o perfil 

procognitivo está preparada para aprender sempre, disposta a estudar novos 

temas associados a algo que a interessa. 

4. A atitude exotérica que, segundo Chevallard (2012a, 2015) corresponde a 

uma atitude de aceitar não saber tudo sobre um domínio da própria 

especialidade. Essa atitude possibilita estudar um problema, uma questão 

sem o conhecimento necessário, para ser capaz de compreendê-lo. O que, 

conforme Otero (2013), se trata de afrontar a própria ignorância. 

5. A atitude de enciclopedista ordinário, que se refere às pessoas que sabem 

pouco de muitos temas, porém têm condições de buscar e aprender, ou seja, 
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estão abertas para novos conhecimentos. A pedagogia da pesquisa propõe-

se a formar pessoas autônomas, críticas, capazes do exercício do 

questionamento, que, segundo Chevallard (2009), obedece a uma disciplina 

herbartiana, que permite construir uma resposta a partir de um meio.  

Na sequência, apresentamos algumas considerações sobre os elementos 

teóricos que nos auxiliam na construção e realização da pesquisa. 

 

4.8 Considerações finais 

 

Por sua amplitude, destacamos da TAD somente os pontos que mais 

convergem para o alcance dos objetivos propostos neste estudo.  

Assim, a noção de praxeologia possibilita que encontremos os tipos de 

tarefas que compõem uma obra O, possibilitando distinguir os tipos de tarefas, as 

técnicas, tecnologias e teorias visadas pelas obras e julgarmos a pertinência deste 

conjunto para o ensino e a aprendizagem de um objeto protomatemático, no caso, a 

fatoração numérica e a fatoração algébrica.  

A noção de escala dos níveis de codeterminação didática, classificada em 

níveis inferiores e superiores da hierarquia, facilita a análise da organização didática 

de um sistema didático, bem como de sua estrutura do ensino. Desse modo, 

favorece encontrar lacunas deixadas pela estrutura de apresentação de um objeto 

matemático de ensino, ou mesmo, explicar as razões da difusão, ou não, 

institucional de certas praxeologias. Possibilita ainda nos conscientizarmos da 

importância dos ostensivos e não ostensivos para o ensino, que nos remetem às 

dificuldades matemáticas propostas numa atividade, como quando da resolução de 

um tipo de tarefa, diferentes ostensivos são necessários para sua manipulação e 

estes exigem a evocação de diversos não ostensivos de que o estudante precisa 

dispor, o que pode ser motivo de dificuldade ou mesmo inviabilizar a resolução de 

um determinado tipo de tarefa. 

Quanto à noção de quadro e mudança de quadro proposta por Douady 

(1992), observamos que elas auxiliam a identificar os quadros em que uma tarefa é 

enunciada e resolvida, alertando para as dificuldades conceituais encontradas nesta 

mudança, mas que podem ajudar na obtenção de formulações alternativas para a 
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resolução de tarefas do mesmo tipo, ampliando e articulando diferentes conteúdos, 

conceitos e noções, gerando assim uma ampliação do conhecimento matemático do 

estudante. 

As noções de níveis de conhecimento esperado dos estudantes proposta por 

Robert (1997, 1998) fornecem suporte para a análise da dimensão do que as obras 

em estudo privilegiam e destacam a necessidade para um trabalho com o fim de 

atingir o nível disponível de conhecimento e não meramente o de repetição de uma 

técnica, por exemplo. Para alcançar o nível disponível, entendemos que é 

imprescindível um trabalho voltado às aplicações de conceitos, noções e técnicas 

ensinadas, assim, Robert (1997, 1998) fornece elementos que sustentam a 

elaboração do PEP.  

Quanto ao PEP, esta nova metodologia de estudo parte da premissa de que é 

preciso provocar mudanças na dinâmica de estudo da sala de aula, colocando o 

estudante como responsável pelo desenvolvimento de sua aprendizagem e o 

professor como um mediador, um norteador do caminho, não mais como o dono do 

saber. Isto faz frente à falta de sentido da Matemática para os alunos e da posição 

passiva do estudante com relação a sua aprendizagem.  

Por meio do PEP, acreditamos ser possível mostrar um conjunto de tipos de 

tarefas e situações que podem dar sentido a um conteúdo, a uma aula ou mesmo a 

aprendizagem como um todo. A função do professor sendo a de elaborar uma 

questão ampla e geral que coloque o estudante na procura de respostas, que ao 

mesmo tempo conduzam a outros questionamentos que lhe permitam desenvolver 

sua capacidade de pesquisar, de questionar e de elaborar respostas que acreditem 

ser adequadas para aquele momento e que mesmo sendo incompletas, sinalizem 

que o conhecimento não é pronto e acabado, mas que ele se modifica e se amplia. 

As AEP são atividades que auxiliam na construção e desenvolvimento do 

PEP, uma vez que elas têm por objetivo responder a um questionamento pontual 

proposto. 

Assim, pelo suporte e razões apresentados acima, acreditamos que este 

quadro teórico é capaz de nos amparar no alcance do propósito deste estudo.  
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5 A GRADE DE ANÁLISE PARA LIVROS DIDÁTICOS  

 

5.1 Considerações Iniciais 

 

Neste capítulo, apresentamos um estudo da relação institucional presente no 

ensino de Matemática, quando se introduz a noção de fatoração numérica e 

algébrica, ressaltando que elas são introduzidas no 6o e 8o anos do Ensino 

Fundamental (alunos entre 11 a 14 anos) no Brasil.  

Para a realização desta análise, elaboramos uma grade de análise, conforme 

modelo de Dias (1998), que foi aplicada em três coleções de livros didáticos dessa 

etapa escolar, tendo sido escolhido uma coleção representativa da década de 1960, 

em que se privilegiou a Matemática moderna; uma coleção do final da década de 

1970, que corresponde à transição entre a Matemática moderna e uma nova forma 

de ensino centrada num desenvolvimento técnico para atender às necessidades da 

sociedade na época, e uma coleção da década atual, que representa uma nova 

transição, na qual se procura contextualizar os conceitos matemáticos desenvolvidos 

na escola. As coleções analisadas foram: 

 “Matemática Curso Moderno” de Osvaldo Sangiorgi (Volume 1 e 3 para os 

ginásios), editora São Paulo, 1965 e 1966.  

  “Matemática” de Benedito Castrucci, Ronaldo G. Peretti, José R. Giovanni, 

(5a série e 7a série), editora FTD, 1976.  

 “Projeto Teláris: Matemática” de Luiz Roberto Dante (6o e 8o ano), editora 

Ática, 2012. 

A grade tem a função de auxiliar na identificação das praxeologias existentes 

e para tal, utilizamos elementos da TAD, assim como as noções de quadro e 

mudança de quadros e níveis de conhecimento esperado dos estudantes. Permite 

ainda, evidenciar as tarefas típicas desta etapa de escolaridade, identificando as 

praxeologias que figuram nos livros didáticos escolhidos, de maneira a compreender 

a ecologia das mesmas, uma vez que algumas sobrevivem atualmente, outras se 

reconstroem e novas praxeologias podem ter sido integradas.  
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Na elaboração da grade de análise, optamos, especialmente, por destacar 

para cada tarefa as técnicas, tecnologias e teoria. Também evidenciamos os 

ostensivos e não ostensivos associados às técnicas, o nível de conhecimento 

esperado dos estudantes (técnico, mobilizável e disponível), segundo definição de 

Robert (1997), e o quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida (numérico, 

algébrico e geométrico), conforme Douady (1992), ressaltando quando uma 

mudança de quadros foi solicitada ou mesmo realizada numa tarefa. 

Para o estudo da fatoração numérica, destacamos as noções de:  

 Decomposição em fatores primos  

 Mínimo múltiplo comum  

 Máximo divisor comum 

 Aplicações 

Para o estudo da fatoração algébrica, destacamos as noções de: 

 Produtos notáveis  

 Os casos de fatoração 

 Aplicações 

Consideramos ainda os possíveis objetos ostensivos e não ostensivos que 

podem estar presentes durante o ensino das noções de fatoração numérica e 

algébrica no Ensino Fundamental, a saber: 

Objetos Ostensivos: 

No quadro 5, apresentado na sequência, indicamos alguns dos objetos 

ostensivos encontrados na pesquisa, cujos exemplos serão apresentados na análise 

das tarefas realizadas ainda neste capítulo. 

 

Quadro 5 - Objetos ostensivos associados à noção de fatoração numérica e 
algébrica 

1. Ostensivo árvore multiplicativa (OAM) 

2.   

3. Ostensivos decomposição de um número em fatores primos (ODFP) 

4. Ostensivo conjunto de divisores (OCD) 
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5. Ostensivo total de divisores (OTD) 

6. Ostensivo gráfico tridimensional (OGT) 

7. Ostensivo geométrico para obtenção dos divisores (ODPG) 

8. Ostensivo intersecção entre conjuntos (OIC) 

9. Ostensivo diagrama de Venn 9 (ODV) 

10. Ostensivo mdc por decomposição em fatores primos (ODFPmdc) 

11. Ostensivo mdc por fatoração completa (OFCmdc) 

12. Ostensivo disposição prática de Euclides (ODPE) 

13. Ostensivo múltiplos de um número (OMN) 

14. Ostensivo número divisível (OND) 

15. Ostensivo cálculo mental para obtenção do mmc (OCM) 

16. Ostensivo numérico conjuntivista explícito (por meio dos elementos 

ou de uma propriedade). 

(ONCE) 

17. Ostensivo decomposição não simultânea em fatores primos (ODNSFP) 

18. Ostensivo decomposição simultânea em fatores primos (ODSFP) 

19. Ostensivo numérico conjuntivista implícito (ONCI) 

20. Ostensivo mmc por fatoração completa (OFCmmc) 

21. Ostensivo relação entre as operações de mdc e mmc (ORO) 

22. Ostensivo número amigo (ONA) 

23. Ostensivo número perfeito (ONP) 

24. Ostensivo dispositivo prático da multiplicação de binômios (ODPMB) 

25. Ostensivo multiplicação de binômios (OMB) 

26. Ostensivo geométrico da área de (a + b)2 (OGQS) 

27. Ostensivo geométrico da área de (a - b)2 (OGQD) 

28. Ostensivo geométrico da área de (a+b).(a-b) (OGQSD) 

29. Ostensivo regra quadrado da soma (ORQS) 

30. Ostensivo regra quadrado da diferença (ORQD) 

31. Ostensivo regra produto de uma soma por uma diferença (ORPSD) 

32. Ostensivo fator comum em evidência (OFCE) 

33. Ostensivo fatoração de um trinômio quadrado perfeito pela raiz (OFTR) 

34. Ostensivo fatoração de um trinômio quadrado perfeito pela 

multiplicação 

(OFTM) 

35. Ostensivo fatoração da diferença de dois quadrados pela raiz (OFD2QR) 

36. Ostensivo fatoração da diferença de dois quadrados pela (OFD2QM) 

                                            
9 Neste ostensivo utilizamos a mesma nomenclatura proposta por Ávila (2014). 
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multiplicação 

37. Ostensivos numéricos (associados aos conjuntos numéricos suas 

operações e propriedades e às noções de divisibilidade, múltiplos e 

divisores) 

(ON) 

38. Ostensivos algébricos (associados aos monômios e polinômios, suas 

operações e propriedades, escrita de sentença algébrica) 

(OA) 

 

39. Ostensivos geométricos (associados às figuras planas e suas 

propriedades) 

(OG) 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos aqui que existem ainda os ostensivos orais, gestuais e 

discursivos, que não foram identificados explicitamente no quadro acima. 

Na sequência, consideramos os objetos não ostensivos encontrados no 

desenvolvimento da pesquisa, conforme quadro 6: 

 

Quadro 6 - Objetos não ostensivos associados à noção de fatoração numérica 
e algébrica 

1. Operações e propriedades dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais 

2. Operações e propriedades dos números primos 

3. Conjunto discreto finito 

4. Noção intuitiva de conjuntos, operações e propriedades  

5. Diagrama de Venn 

6. Interseção de conjuntos 

7. Conjunto discreto infinito 

8. Área de figuras geométricas planas 

9. Associar escrita numérica a figura geométrica 

10. Resolução de equações 

11. Escrita de uma expressão numérica na forma algébrica. 

12. Figuras planas e espaciais 
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13. Não ostensivos numéricos (associados aos conjuntos numéricos, suas operações e 

propriedades e às noções de divisibilidade, múltiplos e divisores)  

14. Regras e leis do cálculo  

15. Noções de geometria plana  

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Identificamos alguns quadros em que uma tarefa de fatoração pode ser 

apresentada ou mesmo resolvida, como: 

 Quadro numérico: quando as tarefas exigem que o estudante disponha de 

conhecimentos sobre o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, 

irracionais e reais suas operações e propriedades, como: fatores primos, 

potenciação, divisão, multiplicação. Exemplo: Fatore o número 30 pelo 

processo das fatorações sucessivas. 

 Quadro algébrico: Quando as tarefas demandam que os estudantes 

trabalhem no campo da álgebra com o cálculo literal, como, por exemplo, 

quando utiliza a multiplicação de monômios, de polinômios, a redução de 

termos semelhantes, os casos de produtos notáveis e fatoração, resolução de 

equações, entre outros. Observamos aqui que nos anos finais do Ensino 

Fundamental, em geral, são desenvolvidas apenas as regras e leis do cálculo 

algébrico. Exemplo: (x + 4)2 – (x – 2)2 – 8 – 8x, desenvolvendo temos: x2 + 8x 

+16 – ( x2 – 4x +4) – 8 – 8x, logo: 4x + 4 = 4(x +1). 

 Quadro geométrico: quando as tarefas exigem conhecimentos dos 

estudantes no campo geométrico, como os conceitos de área e perímetro de 

figuras planas, da articulação entre uma representação algébrica e uma 

representação geométrica para uma mesma noção matemática. Exemplo: 

Escreva o polinômio mais simples que indica a área total de um 

paralelepípedo de medidas a, b e c. Desse modo temos que: AT= 2ab + 2ac + 

2bc, então temos que AT = 2(ab + ac+ bc) 

 Quadro lógico conjuntivista. Corresponde ao quadro em que os objetos são 

conjuntos finitos, infinitos, discretos ou contínuos, para os quais podemos 

definir pelo menos três operações, a saber: reunião, interseção e o 
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complementar. Exemplo: Determinar o conjunto interseção dos divisores de 

12 e 30, conforme figura 8 (p.165). 

 

5.2 A grade de análise  

 

Para especificar os tipos de tarefas relacionadas com a fatoração numérica e 

algébrica, consideramos as seguintes variáveis das tarefas. 

Tipo de tarefa: Em função das situações indicadas no enunciado. 

Técnicas: Modos para resolver a tarefa, dependendo da etapa escolar. 

Tecnologias: Justificativas sobre as técnicas. 

Teoria: Justificativa da tecnologia. 

Objetos Ostensivos: Objetos de manipulação das técnicas.  

Objetos não ostensivos: Objetos evocados durante a manipulação da técnica. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Técnico, mobilizável ou 

disponível em relação a um determinado conceito ou noção, de acordo com a etapa 

escolar. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: numérico, geométrico, 

algébrico e lógico-conjuntivista. 

A seguir, passamos a descrever as tarefas representativas das relações 

institucionais existentes desde 1965 até 2012, de acordo com as obras de Sangiorgi 

(1965, 1966), Castrucci, Peretti e Giovanni (1976) e Dante (2012), já referidas 

anteriormente. Nesta descrição, apresentamos o tipo de tarefa e, a partir de um 

exemplo de uma tarefa deste tipo, aplicamos a grade de análise.  

Como consideramos a fatoração numérica e algébrica, iniciamos a 

apresentação da aplicação da grade de análise para o caso da fatoração numérica. 

 

5.3 Fatoração Numérica 

   

TIPO DE TAREFA T1: Decompor um número em fatores primos 
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Exemplos:  

a) Fatore o número 30 pelo processo das fatorações sucessivas. 

b) Fatore o número 140 pelo processo das divisões sucessivas. 

c) Determinar o menor fator primo de um número dado. 

 

Técnica 1: Fatorar um número dado, utilizando os múltiplos que resultam 

neste, até não poder mais, ou seja, determinar os menores múltiplos; todos os 

múltiplos encontrados correspondem a números primos. Exemplo: Fatore o número 

30. 

Figura 2 – Ostensivo árvore multiplicativa 

 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 146). 

 

Técnica 2: Fatorar um número dado pelo processo de decomposição 

sucessiva, para isto, basta tomar o número dado, fazendo um traço vertical à direita 

para obter os divisores, todos os números obtidos na decomposição do número 

dado ficam à direita do traço e representam números primos: Exemplo: Fatore o 

número 140. 

 

Figura 3 - Ostensivo decomposição de um número em fatores primos 

 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 146). 
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Tecnologia 1 e 2: Decomposição em fatores primos e unicidade da fatoração. 

Teoria: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivo árvore multiplicativa, ostensivo 

decomposição de um número em fatores primos.  

Não ostensivos: Operações e propriedades dos números naturais. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Nível Técnico para o uso 

do ostensivo de fatoração e disponível10 para as operações envolvendo os números 

naturais e noção de números primos. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Numérico. 

 

TIPO DE TAREFA T2: Determinar os divisores primos de um número dado  

 

Exemplo:  

a) Determinar os divisores de 48. 

b) Determinar o número de divisores de 60. 

c) Obter o conjunto dos divisores de 30 e 60. 

 

Técnica 1: Fatorar um número dado pelo processo decomposição de um 

número em fatores primos; os divisores serão obtidos fazendo um traço vertical à 

direita dos fatores da decomposição e escrevendo o 1 como primeiro fator primo. 

Multiplica-se cada um dos fatores primos que estão à esquerda do traço pelos 

números que vêm à direita do traço e situados acima dele. Exemplo: Determinar os 

divisores de 48.  

 

 

                                            
10 Classificamos como disponível em razão de o estudante já ter familiaridade com as operações 
envolvendo os números naturais, visto que desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, são 
introduzidas as operações de multiplicação e divisão, assim acreditamos que o estudante já dispõe 
de situações de referência para a realização desta tarefa.  
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Figura 4: Ostensivo conjunto de divisores 

 
 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 147). 
 

Técnica 2: Fatorar um número dado pela decomposição de um número em 

fatores primos, somar 1 a cada expoente de seus fatores primos e multiplicar os 

expoentes obtidos, será possível obter o número total de divisores sem conhecê-los. 

Exemplo: 60. 

 

Figura 5: Ostensivo Total de divisores 

Exemplos: Determinar o número de divisores de  

1o) 60 
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Como: 60 = 23 x 31 x 51 

                                 Os expoentes são: 1 1 1 

                 Temos     aumentando 1      : 3 2 2 

    e o produto          : 3    x    2   x    2 = 12 

dá o número (total) de divisores de 60 (já conhecidos em exercícios). 

Fonte: Sangiorgi (1965, p. 129). 

 

Técnica 3: Fatorar um número dado pela decomposição de um número em 

fatores primos e representar por meio de ostensivo gráfico tridimensional. Utilizar 

uma flecha para cada fator primo obtido, indicando direções diferentes, a partir do 1 

que é o primeiro divisor de qualquer número. Traçam-se, pela extremidade de cada 

flecha, flechas respectivamente paralelas às outras duas, colocando nas respectivas 

extremidades os produtos obtidos pelas multiplicações do número da extremidade 

pelo número que representa cada uma das flechas iniciais, até fechar à figura, o que 

ocorre quando se obtém o número dado.  
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Figura 6: Ostensivo gráfico tridimensional 

 

Fonte: Sangiorgi (1965, p. 130). 

 

Tecnologia 1: Números primos, decomposição de um número em fatores 

primos 
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Tecnologia 2: Números primos decomposição de um número em fatores 

primos e potenciação. 

Tecnologia 3: Números primos, decomposição de um número em fatores 

primos e multiplicação. 

Teoria: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades e 

números primos.  

Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivo conjunto dos divisores, 

ostensivo total de divisores, ostensivo gráfico tridimensional. 

Não ostensivos: Operações e propriedades dos números naturais e números 

primos. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para a noção 

de números primos, para a técnica de decomposição de um número em fatores 

primos, para a noção de potenciação, para a representação gráfica tridimensional, 

para a noção e a representação de conjunto discreto finito e mobilizável para a 

determinação do conjunto dos divisores,  

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro numérico e para 

resolver a tarefa pela técnica três, utiliza-se o quadro geométrico. 

 

TIPO DE TAREFA T3: Determinar os divisores de números dados 

 

Exemplo:  

a) Divisores de 15. 

b) Determinar os divisores de 40 e 68.  

c) 360 é divisível por 18?   

 

Técnica 1: Fatorar o(s) número(s) dado(s) pela decomposição de um número 

em fatores primos e determinar todos os divisores comuns ao(s) número(s) dado(s). 
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Técnica 2: Determinar os divisores de um número por meio da área de 

quadrados ou retângulos; o valor dos lados da figura representa os divisores e a 

área total da figura, o número dado.  

 

Figura 7 – Ostensivo geométrico para obtenção dos divisores  

 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 142). 

 

Técnica 3: Determinar os conjuntos dos divisores dos números dados e por 

meio do conjunto intersecção, determinar os divisores comuns. 

Técnica 4: Determinar os conjuntos dos divisores dos números dados e 

representá-los por meio do diagrama de Venn para determinar o conjunto 

interseção. Exemplo: divisores de 12 e 30. 
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Figura 8 - Ostensivo diagrama de Venn 

 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 148)11. 

 

Técnica 5: Decompor os números em fatores primos, se o primeiro número 

contiver, pelo menos, os fatores primos do segundo com expoentes iguais ou 

maiores, o primeiro número será divisível pelo segundo, ou seja, decompor os 

números em fatores primos e determinar o conjunto daqueles que têm o menor 

expoente.  

Tecnologia 1: Números primos, decomposição de um número em fatores 

primos. 

Tecnologia 2: Área de figuras planas. 

Tecnologia 3: Noção intuitiva de conjunto suas operações e propriedades, 

divisão de números naturais.  

Tecnologia 4: Noção intuitiva de conjuntos e suas operações e propriedades, 

diagrama de Venn e divisão de números naturais. 

Tecnologia 5: Números primos, divisão de números naturais e potenciação.  

Teoria: Conjuntos dos números naturais operações e propriedades, números 

primos, noção intuitiva de conjunto, suas operações e propriedades. 

                                            
11 Observação 1: É interessante ressaltar que na década de 1960, que corresponde ao estudo da 
Matemática fundamentado na noção intuitiva de conjuntos, suas operações e propriedades, não 
encontramos este tipo de técnica, o que causou estranheza, pois esta técnica encontra seu habitat no 
estudo da fatoração numérica com a função de descrever conjuntos de múltiplos e divisores e uma 
nova forma para determinar o mdc e o mmc, que no caso representam o seu nicho, (da técnica). Essa 
técnica que corresponde a uma nova ecologia fundamentada na noção intuitiva de conjuntos, suas 
operações e propriedades também causa estranheza, uma vez que atualmente, não se introduz a 
noção intuitiva de conjuntos suas operações e propriedades nos ensino fundamental. Só se introduz a 
noção intuitiva de conjuntos suas operações e propriedades no nono ano do Ensino Fundamental.  
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Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivos decomposição de um número 

em fatores primos, ostensivo obtenção dos divisores pelo processo geométrico, 

ostensivos intersecção entre conjuntos, ostensivo diagrama de Venn.  

Não ostensivos: Números naturais, operações e propriedades, números 

primos, noção intuitiva de conjuntos operações e propriedades, potenciação.  

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Técnica para divisão e 

determinação de fatores primos. Disponível para potenciação e determinação do 

expoente da potência e para noção intuitiva de conjuntos, suas operações e 

propriedades e para a representação diagrama de Venn. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: é enunciada no quadro 

numérico e resolvida neste e no quadro lógico conjuntivista.  

 

TIPO DE TAREFA T4: Determinar a soma dos divisores de um número  

 

Exemplo: Determinar a soma dos divisores de 90.  

 

Técnica: Utilizar as técnicas 1, 2 e 3 do tipo de tarefa 3 para determinar os 

divisores e, em seguida, somá-los. 

Tecnologia: As mesmas consideradas para as técnicas 1, 2 e 3 do tipo de 

tarefa 3 e a soma de números naturais. 

Teoria: Idem às do tipo de tarefa 3, exceto a noção intuitiva de conjuntos.  

Ostensivos: Idem aos ostensivos do tipo de tarefa 3, exceto os ostensivos 

associados à noção intuitiva de conjuntos. 

Não ostensivo: Operações e propriedades dos números naturais. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Técnica para fatoração e 

disponível para determinação dos divisores comuns e a sua soma.  

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro numérico. 
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TIPO DE TAREFA T5: Escrever o máximo divisor comum de números dados 

 

Exemplo: Determinar o mdc (14, 20). 

 

Técnica 1: Determinar os divisores dos números dados e representá-los por 

meio de conjuntos discretos finitos, utilizando o ostensivo numérico conjuntivista 

implícito ou explícito, determinar a interseção dos conjuntos encontrados e identificar 

o mdc que corresponde ao maior valor encontrado na interseção. Exemplo: mdc 

(12,30). 

 

Figura 9 - Ostensivo intersecção entre conjuntos12 

 

 

 

 

 

Fonte: Castrucci, Peretti e Giovanni, 6o Ano (1976, p. 76). 

 

Técnica 2: Determinar os divisores dos números dados e representá-los por 

meio do diagrama de Venn, o mdc corresponde ao maior valor encontrado na 

interseção. Ex: mdc (12,30) = 6, conforme figura 8 supracitada. 

Técnica 3: Fazer a decomposição dos números em fatores primos, o produto 

de todos os fatores comuns às decomposições dos números dados indica o maior 

divisor comum. Ex: mdc (120, 252). 

 

                                            
12 O ostensivo representa um conjunto numérico explícito. 

D(12) = {1, 2,3, 4, 6, 12} 

D(30)= {1,2,3, 5, 6, 10, 15, 30} 

D(12) ∩ D(30) = {1, 2, 3, 6} 

               mdc (12,30) = 6 
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Figura 10 - Ostensivo mdc por decomposição em fatores primos  

 

Fonte : Dante, 6o Ano (2012, p. 149)13. 

 

Técnica 4: Fazer a decomposição em fatores primos, multiplicam-se os 

fatores primos comuns tomados com seus menores expoentes, o produto dessas 

potências representa o maior divisor comum. Ex: Efetuar o mdc (18, 24, 30). 

 

Figura 11 - Ostensivo mdc por fatoração completa 

1. Efetuar o m.d.c (18, 24, 30) 

Como: 

18 = 21x 32 

24 = 23 x 31                             fatôres primos comuns (2 e 3) com os  

30 = 21 x 31 x 5              menores expoentes: 21 e 31 

Logo: m.d.c. (18, 24, 30) = 21 x 31 =    6 

Fonte: Sangiorgi (1965, p. 148). 

 

Técnica 5: Dividir o maior número pelo menor, se a divisão for exata, o maior 

divisor comum será o menor deles. Se a divisão não for exata, divide-se o menor 

pelo 1o resto, depois pelo 2o resto e assim sucessivamente até obter uma divisão 

                                            
13 Observação 2: A decomposição em fatores primos considerando todos os números dados, parece 
um facilitador na determinação dos divisores comuns e, consequentemente, do mdc. A técnica 2, em 
geral, é a mais utilizada em função da facilidade que a mesma apresenta quando da determinação do 
mdc. 
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exata. O último divisor será o maior divisor comum. Caso o mdc seja entre mais de 

dois números, considerar o terceiro número e dividir pelo primeiro resultado 

encontrado da divisão anterior, este processo é denominado de Disposição prática 

de Euclides. Os números indicados acima da grade dos números e seus respectivos 

restos correspondem aos resultados da divisão efetuada. Ex: Efetuar o mdc (693, 

108, 90). 

Figura 12 - Ostensivo Disposição Prática de Euclides 

 

Fonte: Sangiorgi (1965, p. 149). 

 

Tecnologia 1 e 2: Conjunto dos números naturais, operações e propriedades, 

noção intuitiva de conjuntos, suas operações e propriedades e divisores de um 

número. 

Tecnologia 3: Conjunto dos números naturais, operações e propriedades, 

números primos. 

Tecnologia 4: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, 

números primos e potenciação.  

Tecnologia 5: Dispositivo prático de Euclides. 

Teoria: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, números 

primos, noção intuitiva de conjuntos, suas operações e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivos intersecção entre conjuntos, 

ostensivo decomposição em fatores primos, ostensivo mdc por fatoração completa, 

ostensivo disposição prática de Euclides. 
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Não ostensivos: Números primos, decomposição de um número em fatores 

primos, conjunto dos números naturais, suas operações e propriedades, noção 

intuitiva de conjuntos, suas operações e propriedades, potenciação. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para conjuntos 

dos números naturais, suas operações e propriedades, noção intuitiva de conjuntos, 

suas operações e propriedades, números primos e mobilizável para o dispositivo 

prático de Euclides. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro numérico e quadro 

lógico-conjuntivista. 

 

TIPO DE TAREFA T6: Aplicar o máximo divisor comum para resolver uma 

situação contextualizada  

 

Exemplo:  

a) Em um jogo para duas ou mais pessoas, há 48 fichas vermelhas e 80 

fichas azuis para serem distribuídas igualmente entre os participantes. 

Nenhuma ficha pode sobrar. Esse jogo pode ser disputado por 6 

participantes? Esse jogo pode ser disputado por 8 participantes? Qual o 

número máximo de pessoas que podem participar do jogo? 

b) Ivo tem 24 selos e 60 figurinhas repetidas. Ele quer reparti-los igualmente 

entre um grupo de amigos, de modo que não sobrem selos nem figurinhas. 

Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter par que isso seja 

possível? 

 

Técnica: Determinar o mdc de dois números conforme técnicas do tipo de 

tarefa 5. 

Tecnologia e Teoria: Idem as do tipo de tarefa 5. 

Ostensivos: Idem as do tipo de tarefa 5. 

Não ostensivo: Idem aos do tipo de tarefa 5. 
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Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível em relação a 

uma das técnicas, tecnologias e teorias do tipo de tarefa 5.  

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Idem aos do tipo de tarefa 5. 

 

TIPO DE TAREFA T7: Determinar os múltiplos de um número dado 

 

Exemplo:  

a) Múltiplos de 17.    

b) 54 e 62 são múltiplos de 3?  

c) O número 308 pertence à sequência dos múltiplos de 16? 

d) Qual é o menor número pelo qual se deve multiplicar 540 para se obter um 

número divisível por 126?   

  

Técnica 1: Determinar os múltiplos de um número dado, utilizando a operação 

multiplicação. 

 

Figura 13 - Ostensivo múltiplos de um número 

 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 150). 
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Técnica 2: Determinar os múltiplos de números dados e por meio do conjunto 

intersecção escrever os múltiplos comuns. 

Técnica 3: Decompor os números em fatores primos, se o dividendo 

apresentar fatores que não constem no divisor, multiplicar o divisor por este fator 

para obter o número divisível. 

 

Figura 14 - Ostensivo número divisível 

 

Fonte: Sangiorgi (1965, p. 127). 

 

Tecnologia 1: Múltiplos de um número dado. 

Tecnologia 2 e 3: Múltiplos de um número dado, noção intuitiva de conjunto e 

suas operações e propriedades.  

Tecnologia 3: Números primos e divisão. 

Teoria: Conjunto dos números naturais, operações e propriedade 

Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivos múltiplos de um número, 

ostensivo número divisível, ostensivos intersecção entre conjuntos, ostensivo mdc 

por fatoração completa.  

Não ostensivo: Números naturais, operações e propriedades, números 

primos, divisão, noção intuitiva de conjuntos, operações e propriedades, intersecção 

de conjuntos.  

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para o cálculo 

da multiplicação e mobilizável para a noção de múltiplos comuns por meio da noção 

intuitiva de conjuntos, suas operações e propriedades.  

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro Numérico 
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TIPO DE TAREFA T8: Representar genericamente a sequência dos múltiplos de 

um número natural  

 

Exemplo:  

a) Como podemos indicar os múltiplos de 9? 

b) Indique o 2o termo de uma sequência dos múltiplos de um número natural 

diferente de zero. 

 

Técnica: Indicar ou posicionar algebricamente um número pertencente a uma 

sequência numérica baseada nos múltiplos de um número dado.  

Tecnologia: Representar algebricamente uma sequência numérica. 

Teoria: Conjunto dos números naturais.  

Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivos múltiplos de um número, 

ostensivos algébricos. 

Não ostensivo: Operações e propriedades dos números naturais. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Técnico para os múltiplos 

de um número natural e disponível para a representação algébrica deste número. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: É enunciada no quadro 

numérico e resolvida no quadro algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T9: Escrever o mínimo múltiplo comum de números dados 

 

Exemplo:  

a) mmc (6,15) 

b) Determinar o menor múltiplo comum entre dois números por intermédio da 

operação de mdc destes números  
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Técnica1: Determinar os múltiplos dos números dados, representá-los por 

meio de conjuntos discretos finitos, utilizando o ostensivo numérico conjuntivista 

implícito ou explícito, destacar os múltiplos comuns aos números; destes, o mmc 

será dado pela escolha do menor número múltiplo diferente de zero. 

Técnica 2: Calcular mentalmente o mmc. Dividir o maior número pelo menor 

se a divisão for exata o maior número indica o mmc. Se a divisão não é exata, 

multiplicamos sucessivamente o maior número por 2, 3, 4,... até encontrar um 

número divisível pelo menor. Este número indica o mmc. No caso em que o maior e 

o menor são primos, o mmc será dado pelo produto dos números dados. 

 

Figura 15 – Ostensivo cálculo mental para obtenção do mmc 

 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 153). 

 

Técnica 3: Fazer a decomposição em fatores primos de cada número 

separadamente. O mmc será o produto de todos os fatores comuns e não comuns, 

cada um deles elevados ao maior expoente. Exemplo: mmc (6, 8, 12). 
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Figura 16 - Ostensivo decomposição não simultânea em fatores primos 

 

Fonte: Castrucci, Peretti e Giovanni, 5a Série (1976, p. 81). 

 

Técnica 4: Fazer a decomposição em fatores primos pelo processo prático ou 

decomposição simultânea dos números, onde a multiplicação de todos os fatores 

primos indica o mmc. Ex: Efetuar o mmc (4, 6, 8). 

 

Figura 17 – Ostensivo decomposição simultânea em fatores primos  

4, 6, 8    2 
2, 3, 4    2 
1, 3, 2    2 
1, 3, 1    3 
1, 1, 1    23 x 3 = 8 x 3 = 24    
 
Logo: m.m.c. (4, 6, 8) =  

 
Fonte: Sangiorgi (1965, p. 153). 

 

Técnica 5: Determinar os múltiplos dos números dados, por meio de 

conjuntos discretos finitos, utilizando o ostensivo numérico conjuntivista implícito ou 

explícito, determinar a intersecção dos conjuntos encontrados e identificar o mmc 

que corresponde ao menor número encontrado na intersecção, exceto zero. 

Exemplo:  

 

24 
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Figura 18 – Ostensivo numérico conjuntivista implícito 

 

Fonte: Dante, 6o Ano (2012, p. 152). 

 

Técnica 6: Decompõem-se os números dados em fatores primos e 

multiplicam-se todos os fatores primos comuns e não comuns considerados, cada 

um, com o maior expoente, o produto deles é o menor múltiplo comum. 

 

Figura 19 - Ostensivo mmc por fatoração completa  

Efetuar o m.m.c. (4, 6, 8) 
Como: 
4 = 22                                fatôres primos comuns (maiores expoentes): 23 
6 = 21 x 31                        fatôres primos não-comuns (maiores expoentes): 31 
8 = 23                    

                 Logo: m.m.c. (4, 6, 8) = 23 x 31 = 8 x 3 =          
 

Fonte : Sangiorgi (1965, p. 152). 

 

Técnica 7: Por meio da relação entre as operações de mdc e mmc, é possível 

obter o mmc de números dados, basta realizar a multiplicação entre os números e 

dividir o resultado pelo mdc destes números. 

24 
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Figura 20 – Ostensivo relação entre as operações de mdc e mmc  

Relação que permite concluir: 

m.m.c (12, 15) = (12 X 15) : m.d.c. (12, 15) 

Temos: Sendo o m.d.c. (12, 15) = 3 e o produto 12 x 15 = 180, vem: 

m.m.c. (12, 15) = 180 : 3 = 60 

Fonte: Sangiorgi (1966, p. 153). 

 

Tecnologia 1: Conjunto dos números naturais, operações e propriedades, 

múltiplos de um número, noção intuitiva de conjuntos, suas operações e 

propriedades.  

Tecnologia 2: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades. 

Tecnologia 3: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, 

números primos e potenciação.  

Tecnologia 4: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, 

números primos. 

Tecnologia 5: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, 

números primos, noção intuitiva de conjuntos, suas operações e propriedades. 

Tecnologia 6: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, 

números primos e potenciação. 

Tecnologia 7: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, 

números primos e potenciação, noção de mdc. 

Teoria: Conjuntos dos números naturais, operações e propriedades, números 

primos, noção intuitiva de conjuntos, suas operações e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivo cálculo mental para obtenção 

do mmc, ostensivo decomposição não simultânea em fatores primos, ostensivo 

decomposição simultânea em fatores primos, ostensivo numérico conjuntivista 

implícito, ostensivo mmc por fatoração completa, ostensivos múltiplos de um 

número, ostensivo relação entre as operações de mdc e mmc.   



179 
 

Não ostensivos: numéricos, números primos, conjunto dos números naturais, 

suas operações e propriedades, noção intuitiva de conjuntos, suas operações e 

propriedades, potenciação.  

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para conjuntos 

dos números reais, suas operações e propriedades; noção intuitiva de conjuntos, 

suas operações e propriedades; números primos e mobilizáveis para a relação entre 

as operações de mdc e mmc. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro numérico e quadro 

lógico conjuntivista. 

 

TIPO DE TAREFA T10: Aplicar o mmc para resolver situação contextualizada 

 

Exemplo:  

a) Uma escada tem 40 degraus. Paulinho está subindo essa escada de 3 em 

3 degraus, e Caio de 2 e 2 degraus. Algum deles vai pisar no 15o degrau? 

Algum deles vai pisar no 23o degrau? Algum deles vai pisar no 18o degrau? 

Em quais degraus os dois vão pisar?  

 

Técnica: Poderá utilizar todas as técnicas do tipo de tarefa 9. 

Tecnologia: Idem às tecnologias do tipo de tarefa 9. 

Teoria: Idem ao tipo de tarefa 9.  

Ostensivos: Idem ao tipo de tarefa 9.  

Não ostensivo: Idem ao tipo de tarefa 9.  

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível em relação à 

interpretação da situação proposta e aplicação do conhecimento referente à 

resolução por meio das técnicas de obtenção do mmc. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: É enunciada no quadro 

numérico e resolvida no quadro numérico e lógico-conjuntivista.  
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TIPO DE TAREFA T11: Verificar se números dados são “amigos” e “perfeitos” 

 

Exemplo:  

a) Encontrar dois números amigos.  

b) Identifique se um número é perfeito. 

 

Técnica 1: Para verificar se dois números são amigos, determinamos os 

divisores dos números dados pelo processo das divisões sucessivas ou pelo 

processo da divisão e realizar a soma dos divisores de cada um deles, exceto o 

próprio número, se essas somas são iguais, dizemos que os números são amigos. 

Exemplo: 12 e 26. 

 

Figura 21 – Ostensivo número amigo 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Técnica 2: Pela decomposição de um número em fatores primos ou pelo 

processo da divisão, determinar os divisores de um número dado, quando a soma 

desses divisores for igual ao número com exclusão dele mesmo, este será 

denominado número “perfeito”. Exemplo 6 e 8. 

Figura 22 – Ostensivo número perfeito 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tecnologia 1 e 2: Decomposição de um número em fatores primos, divisão e 

número primo. 

Teoria: Conjunto dos números naturais operações e propriedades, números 

primos.  

Ostensivos: Ostensivos numéricos, ostensivo decomposição de um número 

em fatores primos, ostensivo conjunto de divisores, ostensivo número perfeito, 

ostensivo número amigo, ostensivo gráfico tridimensional. 

Não ostensivos: Números naturais, operações e propriedades, números 

primos, divisão, definições de números amigos e números perfeitos. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para os 

divisores de um número e mobilizável para a noção de números amigos e perfeitos. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: É enunciada e resolvida no 

quadro numérico. 

 

5.4 Fatoração Algébrica 

 

TIPO DE TAREFA T12: Desenvolver um dos casos de produto notável 

(quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença) 

 

Exemplo:  

a) (7x – 3)2   

b) (5x + 4)2   

c) (3x- 2)(3x +2)   

          d) Complete a igualdade: (x+1/2)2= (__) +___ . (__) (__) + (__) =  

 

Técnica 1: Efetuar a multiplicação dos monômios dados.  
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Figura 23 – Ostensivo dispositivo prático da multiplicação de binômios 

 

Fonte: Sangiorgi (1966, p. 63). 

 

Figura 24 – Ostensivo multiplicação de binômios 

 

Fonte: Sangiorgi (1966, p. 64). 

 

Técnica 2: Calcular geometricamente a área de um quadrado da soma e 

diferença e o produto de uma soma por uma diferença.  

 

Figura 25 – Ostensivo geométrico da área de (a + b)2 

 

Fonte: Dante, 8º Ano (2012, p. 133). 
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Figura 26 – Ostensivo geométrico da área (a - b)2 

 

Fonte: Dante, 8º Ano (2012, p. 135). 

 

 

Figura 27 – Ostensivo geométrico da área de (a +b).(a-b) 

 

Fonte: Dante, 8º Ano (2012, p. 136). 

 

Técnica 3: Reconhecer um caso de produto notável. 

 

Figura 28 – Ostensivo regra quadrado da soma 

  

Fonte: Sangiorgi (1966, p. 63). 

 

Tecnologia 1: Multiplicação de monômios e redução de termos semelhantes. 



184 
 

Tecnologia 2: Área de uma quadrado de lados (a+b), (a – b) e área da região 

retangular de lados (a+b).(a-b).  

Tecnologia 3: Utilizar a regra para obtenção do trinômio quadrado perfeito da 

soma, da diferença ou utilizar o produto da soma pela diferença. 

Teoria 1 e 2: Teoria dos polinômios e Conjuntos dos números reais, suas 

operações e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo dispositivo prático da multiplicação de binômios, 

ostensivo multiplicação de binômios, ostensivo geométrico da área de (a+b)2, 

ostensivo geométrico da área de (a - b)2, ostensivo geométrico da área  de  (a+b). 

(a-b), ostensivo regra quadrado da soma, e por analogia, ostensivo regra quadrado 

da diferença, ostensivo regra produto de uma soma por uma diferença. 

Não ostensivos: Regras e leis do cálculo algébrico e noções de geometria 

plana. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para a 

multiplicação de monômios como para o reconhecimento do produto notável 

associado e, propriedades e operações com números reais, mobilizável para o 

cálculo da área de um quadrado ou retângulo de lados (a+b), (a – b) e (a+b). (a-b). 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: É enunciada no quadro 

algébrico e resolvida no mesmo, bem como no quadro geométrico. 

 

TIPO DE TAREFA T13: Desenvolver casos de produto notável e reduzir termos 

semelhantes 

 

Exemplo: (x + 4)2 – (x – 2)2 – 8 – 8x. 

 

Técnica 1: Efetuar a multiplicação dos monômios dados. 

Técnica 2: Reconhecer um caso de produto notável. 

Tecnologia 1: Multiplicação de monômios e redução de termos semelhantes. 
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Tecnologia 2: Utilizar o trinômio quadrado perfeito da soma ou da diferença e 

redução de termos semelhantes. 

Teoria 1 e 2: Teoria dos polinômios e Conjuntos dos números reais, suas 

operações e propriedades. 

Ostensivos: Idem à tarefa 12 e ostensivos algébricos. 

Não ostensivos: Idem à tarefa 12. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Técnico, tanto para a 

multiplicação de monômios, como para o reconhecimento do produto notável 

associado e disponível para as operações e propriedades dos números reais. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: É enunciada no quadro 

algébrico e poderá ser resolvida nos quadros algébrico e geométrico. 

 

TIPO DE TAREFA T14: Demonstrar uma igualdade envolvendo produtos 

notáveis geometricamente. (Demonstração de Euclides (330 a.C. -260 a.C.)  

 

Exemplo: (a - b)2 = a2 – 2ab + b2 

 

Técnica: Representar por meio de quadrados e retângulos com lados a, b, a-b 

e calcular a área do quadrado maior como soma das áreas que o compõem. 

Tecnologia: Área de figuras planas. 

Teoria: Conjunto dos números reais, suas operações e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo geométrico da área de (a – b)2. 

Não ostensivo: Ostensivos noções de geometria plana, números reais e suas 

operações e propriedades, associar escrita numérica a figura geométrica. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível em relação à 

noção de área de figuras planas, operações com números reais e suas 

propriedades, bem como associação entre uma expressão algébrica e sua área. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Enunciada no quadro 

algébrico e resolvida no quadro algébrico e geométrico. 
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TIPO DE TAREFA T15: Colocar o fator comum em evidência 

 

Exemplo: 4x2 + 5x 

 

Técnica: Reconhecer o fator comum e colocá-lo em evidência.  

 

Figura 29 – Ostensivo fator comum em evidência 

 

Fonte: Dante, 8º Ano (2012, p. 137). 

 

Tecnologia: Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. 

Teoria: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fator comum em evidência.  

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, números reais operações e 

propriedades. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para o caso de 

fatoração e em relação à propriedade distributiva e números reais, operações e 

propriedades. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T16: Colocar fator comum em evidência e a grupar os termos 

 

Exemplo:  

a) 2a2 – 6a + 4ay – 12y 
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b) Complete a igualdade: 2x + 2y + ax + ay = 2(__) + a(__) = (__)(__) 

 

Técnica: Idem tipo de tarefa 15 e realizar o agrupamento, ou seja, aplicar 

novamente uma segunda fatoração (fatoração sucessiva) de acordo com o fator 

comum em evidência. 

Tecnologia: Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e 

ao fator comum. 

Teoria: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fator comum em evidência. 

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, números reais, operações 

e propriedades. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para a 

identificação do fator comum e em relação à propriedade distributiva, números reais, 

operações e mobilizável para a fatoração sucessiva ou agrupamento. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro algébrico. 

 

Tipo de Tarefa 17: Reconhecer um trinômio quadrado perfeito e escrever na 

forma fatorada da soma ou da diferença de quadrados 

 

Exemplo:  

a) b2 – 4bc + 16c2 ___ um trinômio quadrado perfeito (é ou não) 

b) x2 + 22x + 121   

c) a2 -16a +64 

 

Técnica 1: Extrair a raiz dos dois termos ao quadrado e multiplicar os valores 

encontrados por 2 para determinar o termo do meio. 
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Figura 30 - Ostensivo fatoração de um trinômio quadrado perfeito pela raiz 

 

Fonte: Sangiorgi (1966, p. 74). 

 

Técnica 2: Reconhecer o caso de fatoração.  

Técnica 3: Um número que ao quadrado resulta no primeiro termo, um 

número que ao quadrado resulta no terceiro termo e o dobro do produto do primeiro 

pelo terceiro número. 

 

Figura 31 - Ostensivo fatoração de um trinômio quadrado perfeito pela 
multiplicação 

 

Fonte: Dante, 8 Ano (2012, p. 139). 

 

Tecnologia 1, 2 e 3: Regra de fatoração para o caso do trinômio quadrado 

perfeito.  

Teoria: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fatoração de um trinômio quadrado perfeito pela raiz, 

Ostensivo fatoração de um trinômio quadrado perfeito pela multiplicação, ostensivo 

regra quadrado da soma, e por analogia, regra quadrado da diferença. 

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, números reais, suas 

operações e propriedades. 
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Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Mobilizável para a 

identificação do caso de fatoração a ser utilizado e disponível para as operações e 

propriedades dos números reais.  

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T18: Escrever uma diferença de dois quadrados como 

produto da soma pela diferença 

 

Exemplo: 36a2 – 49 

 

Técnica 1: Reconhecer o caso de fatoração. 

 

Figura 32 – Ostensivo fatoração da diferença de dois quadrados pela raiz 

 

Fonte: Castrucci, Peretti e Giovanni, 7a Série (1976, p. 62). 

 

Figura 33 - Ostensivo fatoração da diferença de dois quadrados pela 
multiplicação 

 

Fonte: Dante, 8o Ano (2012, p. 140). 

 

Técnica 2: Construir um quadrado de área x2 – y2 e determinar os lados 

destes. 

Tecnologia 1: Regra de fatoração para a diferença de dois quadrados. 
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Tecnologia 2: Área de figuras planas, números reais, suas operações e 

propriedades. 

Teoria: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fatoração da diferença de dois quadrados pela raiz, 

Ostensivo fatoração da diferença de dois quadrados pela multiplicação, ostensivo 

geométrico da área (a+b).(a-b). 

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, operações e propriedades 

dos números reais. 

 Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para a 

identificação da regra de fatoração e em relação às operações e propriedades dos 

números reais e mobilizável para a construção do quadrado de área x2 – y2. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: É enunciada no quadro 

algébrico e sua resolução pode ocorrer neste e no quadro geométrico. 

 

TIPO DE TAREFA T19: Calcular o quadrado de um número natural qualquer 

utilizando produtos notáveis e fatoração 

 

Exemplo:  

a) 1052   

b) 192 - 112 

 

Técnica: Reconhecer o caso de fatoração implícito. 

Tecnologia: Propriedade dos números reais.  

Teoria: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivos numéricos. 

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, operações e propriedades 

dos números reais. 
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Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Mobilizável em relação a 

um dos casos de produto notável ou fatoração e disponível em relação à 

decomposição do número em uma soma ou diferença conveniente e operações com 

números reais. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro numérico. 

 

TIPO DE TAREFA T20: Simplificar frações algébricas 

 

Exemplo:  x3 + 3x 

                  x2 + 3 

Técnica: Reconhecer o caso de fatoração e simplificar a fração algébrica. 

Tecnologia: Casos de fatoração e propriedades de simplificação de frações 

algébricas. 

Teoria: Teoria dos polinômios, conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fator comum em evidência, ostensivos algébricos: 

(simplificação de frações algébricas).  

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, operações e propriedades 

dos números reais. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível em relação aos 

casos de fatoração e propriedades para a simplificação de frações algébricas. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T21: Resolver equações na forma fatorada, ou fatorá-la 

utilizando os casos de fatoração e produto notável 

 

Exemplo:  

a) (x – 4)(x +8) = 0  
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b) 4x2 +20x = 0   

c) t2 + 4t + 4 = 0 

 

Técnica1: Reconhecer a propriedade do produto de dois fatores para 

determinar as raízes da equação-produto. 

Técnica 2: Reconhecer o caso de fatoração, fatorar e determinar suas raízes. 

Tecnologia1: Propriedade do produto de fatores iguais a zero: um dos fatores 

é igual à zero, resolução de equações. 

Tecnologia2: Casos de fatoração, propriedade do produto de dois fatores 

iguais a zero, resolução de equações. 

Teoria: Teoria dos polinômios, conjuntos dos números reais, operações e 

propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fator comum em evidência, Ostensivo fatoração de um 

trinômio quadrado perfeito, ostensivo regra quadrado da soma, e por analogia, regra 

quadrado da diferença, ostensivos algébricos. 

Não ostensivos: Resolução de equações, regras e leis do cálculo algébrico, 

operações e propriedades dos números reais. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Mobilizável para a 

propriedade do produto de dois fatores e disponível em relação à resolução de 

equações, operações e propriedade dos números reais e casos de fatoração. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Quadro algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T22: Fatorar expressão da forma x2 +(a + b)x + ab 

 

Exemplo: a) x2 + 5x + 6  

 

Técnica: Fatorar a expressão no produto das expressões: (x+a)(x+b). 
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Tecnologia: Noção de equação. Procurar dois números (a e b), cuja soma é 

(a + b) e o produto é (ab), observando os sinais positivos e negativos dos fatores. 

Teoria: Conjuntos dos números reais, suas operações e propriedades. 

Ostensivos: Numéricos e algébricos. 

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico e números reais, suas 

operações e propriedades. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para os casos 

de fatoração e para as operações de multiplicação com números inteiros. Mobilizável 

para obtenção de uma expressão do tipo (x+a)(x+b). 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Enunciada no quadro 

algébrico e resolvida nos quadros numérico e algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T23: Verificar uma igualdade numérica e generalizá-la 

 

Exemplo: (52– 32) – (5 +3)2 = (5 +3)(-2.3)     (x2 – y2) – (x +y)2= (x +y)[ -2y] 

 

Técnica: Efetuar os cálculos para os números dados e considerar dois 

números reais quaisquer x e y para generalizar. 

Tecnologia: Operações e propriedades dos números reais para o cálculo com 

os números dados e casos de fatoração no processo de generalização. 

Teoria: Números reais, operações e propriedades e teoria dos polinômios. 

Ostensivos: Ostensivos numéricos e algébricos. 

Não ostensivos: Operações e propriedades dos números reais, regras e leis 

do cálculo algébrico, escrita de uma expressão numérica na forma algébrica.  

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível em relação ao 

cálculo numérico e mobilizável em relação à generalização. 

Quadros em que a tarefa é enunciada e resolvida: Enunciada no quadro 

numérico e resolvida nos quadros numérico e algébrico. 
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TIPO DE TAREFA T24: Provar propriedades de números naturais pares e 

ímpares, consecutivos e múltiplos 

 

Exemplo:  

a) Demonstre que a soma de dois números inteiros consecutivos é igual a 

diferença de seus quadrados, exemplo: x + (x+1) = (x +1)2 – x2·. 

b) Demonstrar que a soma de três números inteiros consecutivos é um 

múltiplo de 3, exemplo: (x - 1) + x + (x+ 1) = 3x. 

 

Técnica: Escrever a sentença em linguagem aritmética e algébrica 

correspondente à escrita em língua natural a fim de verificar se a igualdade é 

verdadeira. 

Tecnologia: Operações com polinômios e casos de fatoração. 

Teoria: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivos algébricos.  

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, operações e propriedades 

dos números reais. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível em relação à 

passagem da linguagem natural à algébrica e formulação da sentença, bem como as 

operações no conjunto dos números reais e polinômios. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Aritmético e algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T25: Articular a noção de potência com produtos notáveis à 

noção de equação 

 

Exemplo:  

a) Qual o número de se deve somar a 32 + 42 para se obter o quadrado de (3 

+ 4)? 
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b) Qual o número de se deve somar a m2 + n2 para se obter o quadrado de (m 

- n)? 

 

Técnica: Representar em forma de equação a sentença dada. 

Tecnologia: Noção de equação. 

Teoria: Conjuntos dos números reais, suas operações e propriedades. 

Ostensivos: Numéricos e algébricos.  

Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico e operações e propriedades 

dos números reais. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível em relação à 

formulação da sentença, operações no conjunto dos números reais e polinômios. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: É enunciada no quadro 

numérico e algébrico e resolvida nestes respectivamente. 

  

TIPO DE TAREFA T26: Indicar por meio de expressões algébricas o lado, 

perímetro e a área de figuras planas ou sólidos geométricos (paralelepípedo) 

 

Exemplo:  

a) Um retângulo A tem comprimento de medida x e largura de medida x–2. 

Um retângulo B é obtido de A, aumentando 4 unidades no comprimento e 

dobrando a largura.  

b) Escreva o polinômio mais simples que indica a área total de um 

paralelepípedo de medidas a, b e c.  

     

Técnica 1: Representar geometricamente a figura e escrever algebricamente 

sua expressão. 

Técnica 2: A partir de figura dada, representar sua área total por meio de 

expressão algébrica. 
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Tecnologia 1 e 2: Conceito de área e perímetro 

Teoria1 e 2: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas 

operações e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fator comum em evidência, regras e leis do cálculo 

algébrico.  

Não ostensivos: Noções de geometria plana, regras e leis do cálculo 

algébrico.  

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para a 

representação geométrica, escrita algébrica e noções de área e perímetro. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Enunciada no quadro 

algébrico e geométrico e resolvida no quadro algébrico. 

 

TIPO DE TAREFA T27: Articular a noção de área com os casos de fatoração 

 

Exemplo:  

a) Representar geometricamente o trinômio 16x2+ 16x +4. 

b) Completar os valores das dimensões que estão faltando nos desenhos 

para, a partir de um quadrado de lado 6x, obter a representação geométrica 

de 36x2 – 4y2. 

 

Técnica 1: Representar, por meio de área, um caso de fatoração dado.  

Técnica 2: Organizar uma figura dada, de modo a obter a área que representa 

um caso de fatoração dado. 

Tecnologia 1 e 2: Área de quadrado e retângulos, casos de fatoração. 

Teoria: Teoria dos polinômios e conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo geométrico da área de (a + b)2, ostensivo geométrico 

da área de (a+b).(a-b), ostensivos geométricos, ostensivos algébricos.  
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Não ostensivo: Regras e leis do cálculo algébrico, operações e propriedades 

dos números reais, noções de geometria plana. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para a 

representação geométrica de um trinômio quadrado perfeito e de um produto da 

soma por uma diferença.  

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Enunciado no quadro 

Algébrico e resolvido no quadro geométrico. 

 

TIPO DE TAREFA T28: Aplicar fatorações sucessivas 

 

Exemplos:  

a) 6a2 – 6m2  

b) 4x2 – 8xy + 4y2 

 

Técnica: Utilizar sucessivamente os casos de fatoração para fatorar as 

expressões algébricas dadas. 

Tecnologia: Casos de fatoração. 

Teoria: Teoria dos polinômios, conjuntos dos números reais, suas operações 

e propriedades. 

Ostensivos: Ostensivo fator comum em evidência, ostensivo fatoração de um 

trinômio quadrado perfeito, ostensivo fatoração da diferença de dois quadrados, 

ostensivos numéricos e ostensivos algébricos. 

Não ostensivos: Regras e leis do cálculo algébrico. 

Níveis de conhecimento esperado dos estudantes: Disponível para o 

reconhecimento dos casos de fatoração a serem empregados e para as 

propriedades dos números reais. 

Quadro em que a tarefa é enunciada e resolvida: Enunciada e resolvida no 

quadro algébrico. 
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Para finalizar a grade de análise referente à fatoração numérica e algébrica, 

apresentamos um resumo indicativo do gênero e do tipo de tarefas presentes na 

análise das obras.  

 

Quadro 7 - Gênero de tarefas 

TIPOS DE TAREFAS 

Fatoração Numérica Fatoração Algébrica 

GÊNERO TIPO GÊNERO TIPO 

Aplicar T6, T10 Aplicar T28 

Decompor T1 Articular T25,T27 

Determinar T2, T3, T4, T7 Calcular T19 

Escrever T5, T9 Colocar T15, T16 

Representar T8 Demonstrar T14 

Verificar T11 Desenvolver T12, T13 

  Escrever T18 

  Fatorar T22 

  Indicar T26 

  Provar T24 

  Reconhecer T17 

  Resolver T21 

  Simplificar T20 

  Verificar T23 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.5 Considerações finais 

 

Destacamos acima 28 tipos de tarefas que foram apresentadas aos 

estudantes, quando se introduzem as noções de fatoração numérica e algébrica, 

especialmente quando tratamos das noções de mdc, mmc, produtos notáveis e 
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fatoração. A identificação destas tarefas foi realizada em três coleções diferentes, 

onde  destacamos todas as tarefas propostas para estas noções. 

Localizamos, para a fatoração numérica, um total de 11 tipos de tarefas. Ao 

observar os quadros aos quais as tarefas são enunciadas e suas possíveis 

resoluções, detectamos os seguintes quadros: quadros numérico, algébrico, 

geométrico e quadro lógico-conjuntivista. Ressaltamos que, em geral, as tarefas 

propostas pelos livros didáticos de diferentes décadas para a fatoração numérica 

são desenvolvidas no quadro numérico, haja vista que o ensino destas noções situa-

se no conjunto dos números naturais, e sua resolução acontece neste quadro, com 

exceção do tipo de tarefa T2, que também pode ser resolvida no quadro geométrico, 

T8, no quadro algébrico e dos tipos de tarefas T3, T5, T6, T9, T10, que também 

podem ser resolvidas no quadro lógico conjuntivista.  

Para a fatoração algébrica, localizamos 17 tarefas em livros didáticos de 

diferentes décadas e utilizamos todas as tarefas distintas apresentadas pelas obras. 

Observamos que os quadros utilizados nestas tarefas são: quadro numérico, 

algébrico e geométrico. Todas as tarefas foram enunciadas no quadro algébrico, 

com exceção da tarefa T23 e T25, enunciadas no quadro numérico.  

Considerando todas as tarefas da fatoração algébrica, enfatizamos que suas 

resoluções ocorrem no quadro algébrico, com exceção do tipo de tarefa T19, 

resolvida somente no quadro numérico, já as tarefas T22, T23 e T25 são resolvidas 

no quadro numérico e algébrico e a tarefa T27 é resolvida somente no quadro 

geométrico.  

Inferimos que as tarefas propostas em um quadro e que podem ser resolvidas 

no mesmo quadro ou em outro “supõem uma mudança de representação, ou seja, a 

escolha dos ostensivos adequados e a utilização de um discurso tecnológico que 

justifique essas escolhas” (CANJIRANO, 2008, p. 96), portanto exigindo do 

estudante um nível de conhecimento disponível para tal escolha. 

Verificamos ainda que, em geral, existe pouca possibilidade de articulação 

entre os quadros numérico, algébrico e geométrico para a fatoração numérica; 

somente na T8 há articulação entre os quadros numérico e algébrico. Isto pode ser 

justificado pelo fato de as noções de áreas de figuras planas e da álgebra serem 

apresentadas após esta noção e a fatoração numérica não ser revisitada após sua 
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introdução no Ensino Fundamental - Anos Finais nem quando se trata de determinar 

o fator comum para dois ou mais números. O mesmo ocorre para a fatoração 

algébrica, que poderia ser enfatizada nos quadros numérico e geométrico, no 

entanto somente as T22, T23 e T25 propõem o quadro numérico e algébrico e T12, 

T13, T14 e T18 e T26 propõem o quadro algébrico ao geométrico. As poucas 

representações de um quadro em outro preconizam o uso de poucos ostensivos e 

supõem um nível de conhecimento técnico para a resolução das tarefas 

consideradas que, em função do estudo associado a diferentes décadas, abriu um 

leque de possibilidades. 

Ao destacar o estudo dos ostensivos e não ostensivos possíveis para a noção 

fatoração numérica e algébrica, quando se considera a introdução desta noção no 

Ensino Fundamental (6o e 8o anos), vale mencionar que este permite estabelecer um 

conjunto de tarefas usuais, que são introduzidas em livros didáticos de Matemática, 

e em nossa pesquisa são consideradas como a relação institucional existente para 

as noções consideradas. 

Desse modo, enfatizamos que para a fatoração numérica, encontramos 

diferentes ostensivos, os quais foram destacados em função da busca em obras de 

diferentes épocas e apenas aqueles que são apresentados por meio de figuras, o 

que possibilitou verificar que existe um número considerável de possíveis ostensivos 

para o seu ensino, admitindo um trabalho diferenciado, de acordo com a escolha 

institucional empregada. Três ostensivos: os numéricos, algébricos e geométricos 

estão presentes, tanto na fatoração numérica, como na algébrica. 

Para a fatoração algébrica, detectamos um número menor de diferentes 

ostensivos que se apresentam como figuras, ou seja, um pequeno grupo de 

ostensivos toma parte no ensino desta noção, acarretando um ensino mais 

homogêneo em função das poucas possibilidades de escolhas institucionais.  
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6 RELACÃO INSTITUCIONAL ESPERADA E EXISTENTE SOBRE O OBJETO 

FATORAÇÃO 

 

6.1 Considerações iniciais  

 

A Teoria Antropológica do Didático (TAD) nasceu com os trabalhos do 

pesquisador Yves Chevallard sobre os processos de transposição didática 

(CHEVALLARD, 1985) na França nos anos de 1980. A TAD afirma que a 

Matemática é um saber que nasce e cresce em certos lugares determinados da 

sociedade e que as necessidades sociais de transmissão, uso e difusão, fazem com 

que este saber viva também em outros lugares. No entanto, a distância entre o lugar 

de origem e o de sobrevivência destes saberes motiva transformações que podem 

torná-los aptos ou não a enfrentarem situações adversas. Quando aptos, é preciso 

que os saberes se adaptem à ecologia local, esse processo o pesquisador denomina 

de “condições e restrições” impostas por diferentes instituições para sua 

sobrevivência. 

Assim, adotamos uma abordagem ecológica a fim de obter um panorama 

amplo sobre o habitat e o nicho em que se localiza a fatoração numérica e algébrica 

nos documentos oficiais e livros didáticos, observando que, segundo Chevallard 

(2002, 2002a), o habitat corresponde ao lugar onde vivem os objetos matemáticos 

considerados e o nicho indica a função desses objetos em seus diferentes habitats. 

Trata-se do estabelecimento de um contrato didático e um conjunto de objetos 

institucionais que, para os sujeitos do SD, sejam naturais, o que corresponde à 

definição de meio (millieu) na TAD. 

Observamos ainda que a análise da ecologia dos saberes considerados pode 

ser realizada à luz dos diferentes níveis de codeterminação didática de Chevallard 

(1999, 2003). Os níveis superiores, em particular os níveis escola, pedagogia e 

disciplina, ficam sob a responsabilidade da política e da noosfera disciplinar e 

algumas vezes fazem parte de uma reflexão crítica de professores e pesquisadores 

em educação matemática, enquanto os níveis inferiores, a saber: domínios, setores, 

temas e tópicos deveriam integrar os conhecimentos de todos os professores, de 
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modo que eles pudessem explicitar as diferentes funções de um mesmo objeto 

matemático em seus possíveis habitats.  

Mas vale registrar aqui que Chevallard (2002) observa que o interesse dos 

níveis de codeterminação é efetuar a triagem das restrições associadas ao estudo 

escolar de maneira a escolher aqueles que permitem evitar um desequilíbrio muito 

flagrante.  

Ressaltamos ainda que Chevallard (2002) explicita que os professores, 

geralmente, ficam confinados aos níveis tópicos e temas, uma vez que nas 

organizações didáticas escolares quase sempre existem poucas possibilidades de 

atuar sobre os outros níveis. Ainda segundo o pesquisador, conhecer a proposta de 

ensino e os possíveis domínios de aplicação de uma determinada noção matemática 

pode auxiliar o professor a encontrar diferentes setores de estudo e situar temas e 

tópicos já estudados ou a serem estudados, o que é particularmente importante para 

a fatoração numérica e algébrica, uma vez que se trata de objetos protomatemáticos 

que necessitam da prática para serem compreendidos pelos estudantes. Além disso, 

essa prática auxiliaria professores e estudantes na desconstrução/reconstrução das 

obras por meio da metáfora do quebra-cabeça, não ficando apenas na reconstrução 

de fragmentos desse quebra-cabeça que jamais será reconstruído em seu conjunto.  

Chevallard (2002) chama a atenção para o déficit gerado por um trabalho em 

que nos referimos apenas a tópicos e temas, pois este considera somente as 

praxeologias matemáticas efetivamente utilizadas em aula, conduzindo, em geral, à 

ausência de motivação dos tipos de tarefas estudadas, quando as tarefas que 

servem para motivar o trabalho matemático encontrarem-se nos níveis superiores, o 

que é o caso da fatoração numérica e algébrica, para as quais as aplicações que 

motivam sua utilização, em geral, encontram-se nos níveis setores e domínios. 

Considerando que, segundo Chevallard (1999), o estudo das transformações 

que modificam um saber desde a sua origem até a instituição onde deverá ser 

estudado é o objeto de estudo da teoria da Transposição Didática e que a 

problemática didática é composta pelo sistema didático S(X;Y;O), onde um coletivo 

X se propõe a estudar um conteúdo específico O com a ajuda de outro coletivo Y, no 

nosso estudo tratamos, em particular, do sistema didático composto pelo professor, 

aluno e saber matemático, formado em torno dos saberes matemáticos relativos à 

fatoração. 
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Desse modo, consideramos o sistema didático acima, no qual estudamos 

apenas a segunda etapa da transposição didática, ou seja, a associada ao “saber a 

ensinar” que se refere à proposta indicada a partir do nível pedagogia. Sua 

concretude se dá por meio de uma obra a ser ensinada em uma instituição didática 

como o livro didático ou um curso apostilado, por exemplo. Já o “saber ensinado” 

corresponde ao saber produzido na sala de aula, de acordo com o conteúdo 

matemático desenvolvido, podendo dar origem a transformações no conteúdo 

proposto em função de diferentes restrições encontradas pelos professores. Nem 

sempre o saber ensinado está em conformidade com o saber a ensinar, mesmo se 

os professores, em geral, procuram torná-los o mais próximo possível.  

A quarta etapa representa o “saber aprendido”, é o resultado do processo de 

ensino que fica disponível pelos estudantes para o estudo de novas obras. Uma 

instituição didática permite que os saberes se adaptem a ela de acordo com as suas 

características específicas, evidenciando a relatividade institucional dos saberes 

matemáticos e sua evolução de acordo com a instituição didática que os abriga.  

Em função da possibilidade de existência de diferentes saberes ensinados, 

uma vez que estes dependem da instituição e da necessidade dos estudantes de 

participarem de macroavaliações para a sua progressão nos estudos, analisamos 

neste capítulo a proposta nacional contida na instituição Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Brasil (1998), que indica as noções matemáticas a serem desenvolvidas 

nos quatro anos do Ensino Fundamental e algumas metodologias possíveis para a 

introdução e desenvolvimento das mesmas, o que denominamos relação 

institucional esperada, uma vez que estas noções e metodologias são propostas a 

serem consideradas em função do contexto e do público e não um programa a ser 

seguido, o que consideramos como um elemento do saber a ensinar de que os 

professores dispõem e que pode auxiliá-los a identificar domínios, setores, temas e 

tópicos. 

Completando a análise da relação institucional, ou seja, do saber a ensinar, 

assumimos como relação institucional existente os livros didáticos avaliados e 

distribuídos pelo Ministério da Educação Nacional e, para melhor compreender como 

os objetos fatoração numérica e algébrica vêm sendo desenvolvidos no decorrer do 

tempo, analisamos um livro didático da década de 1960, outro da década de 1976 e 

um dos livros didáticos que é atualmente distribuído pelo Ministério da Educação 
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Nacional. Os livros analisados correspondem àqueles que possibilitaram mostrar 

algumas diferenças entre a ecologia resistente desenvolvida no processo de ensino-

aprendizagem da fatoração numérica e algébrica no decorrer desses últimos 

sessenta anos. 

Sendo assim, para a análise ecológica e praxeológica, desenvolvida por meio 

da grade de análise, utilizamos 3 coleções de livros didáticos, para os quais 

aplicamos a grade de análise no capítulo anterior, relembrando que as obras são:  

 “Matemática Curso Moderno” de Osvaldo Sangiorgi (Volume 1 para os 

ginásios), editora São Paulo, 1965.  

 “Matemática Curso Moderno” de Osvaldo Sangiorgi (Volume 3 para os 

ginásios), editora São Paulo, 1966.  

 “Matemática” de Benedito Castrucci, Ronaldo G. Peretti, José R. Giovanni, 

(5a série e 7a série), editora FTD, 1976.  

 “Projeto Teláris: Matemática”14 de Luiz Roberto Dante (6o e 8o ano), editora 

Ática, 2012.  

Na sequência, apresentamos a análise das relações institucionais esperadas 

via documento oficial e das relações institucionais existentes via livros didáticos.  

 

6.2 Análise das relações institucionais esperadas e existentes para o ensino da 
noção de fatoração  

 

Para a análise das relações institucionais esperadas, utilizamos os PCN que 

apresentam a proposta de estudo da disciplina Matemática para o Ensino 

Fundamental - Anos Finais (BRASIL, 1998) (estudantes entre 11 a 14 anos), que 

compõe a educação básica obrigatória no Brasil.  

Para a análise das relações institucionais existentes, utilizamos os livros 

didáticos acima apresentados. 

O nosso estudo se organiza em três partes:  

                                            
14 No PNLD 2014, foi a terceira obra mais distribuída em escolas, totalizando a quantidade de 
2.274.623 exemplares. 
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1. Análise ecológica e praxeológica da proposta de ensino de fatoração no 

documento oficial; 

2. Análise ecológica e praxeológica do ensino de fatoração proposto nos 

livros didáticos considerados; 

3. Síntese das características predominantes do ensino da fatoração, 

evidenciado por meio das praxeologias e verificação da compatibilidade entre 

as relações institucionais esperadas e existentes. 

As análises acima consideradas foram realizadas a partir do questionamento 

que apresentamos na sequência.  

 Qual é o habitat e o nicho da fatoração no documento oficial e nos livros 

didáticos?  

 Quais as praxeologias privilegiadas nas décadas de 1960, 1970 e 2012?  

 Quais as semelhanças e diferenças evidenciadas nas décadas 

consideradas? 

 Qual é a função da fatoração? Qual a finalidade de seu ensino? 

Para responder às questões acima, nos questionamos mais especificamente 

sobre as propostas institucionais apresentadas no documento oficial e, na 

sequência, sobre as praxeologias indicadas nos livros didáticos analisados.  

Esse novo questionamento divide-se em duas partes, a saber:  

Análise do documento oficial 

 Quais as indicações do PCN com relação à proposta de ensino de 

fatoração? 

 Seu papel na Matemática escolar é explicitado no documento?  

 Existem elementos que permitem identificar as organizações matemáticas 

a serem desenvolvidas? 

Análise dos livros didáticos 

 Quais os tipos de tarefas privilegiadas nas décadas consideradas? 

 Quais as técnicas e tecnologias que permanecem ou desaparecem e quais 

as semelhanças e diferenças entre as abordagens utilizadas nas obras?  



206 
 

 Quais as relações entre os tipos de tarefas? Elas são trabalhadas 

explicitadas e independentes ou existe relação entre elas?  

 Quais as tecnologias e teorias que justificam os tipos de tarefas? Elas são 

explícitas?  

 Qual o papel dos ostensivos no ensino da fatoração?  

 Quais os quadros privilegiados para a resolução dos tipos de tarefas 

resolvidas e propostas?  

 Qual o nível de conhecimento esperado do estudante para a realização dos 

tipos de tarefas propostas? 

 Quais tipos de tarefas indicam as aplicações do conhecimento sobre 

fatoração? Como elas estão presentes no documento oficial e nos livros 

didáticos considerados? 

A partir da proposta de análise e dos questionamentos acima considerados, 

iniciamos pela análise do documento oficial. 

 

6.3 Análise do documento oficial 

 

6.3.1 O Parâmetro Curricular Nacional (PCN) de Matemática  

 

O PCN (BRASIL, 1998) de Matemática trata sobre o ensino da Matemática 

nos 3º e 4º Ciclos (6o ao 9o Anos) do Ensino Fundamental - Anos Finais. Este 

documento tem sua origem nas recomendações do National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) realizado nos Estados Unidos e publicado em 1980 no 

documento “Agenda para Ação”. 

A partir deste documento, houve no Brasil muitas discussões curriculares 

sobre o ensino e a aprendizagem da disciplina de Matemática, o que indicou a 

necessidade de se pensar em novos rumos, sendo um dos pontos importantes o de 

considerar como fundamental para o ensino dessa disciplina a metodologia de 

“resolução de problemas”. Em função deste estudo, em 1998, foi publicado pelo 
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órgão governamental que norteia a educação brasileira um documento denominado 

de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Para a seleção de conteúdo, o PCN (BRASIL, 1998) estabelece que os 

currículos de Matemática para o Ensino Fundamental devem estruturar o estudo em 

quatro blocos, a saber:  

1. O estudo dos números e das operações, abrangendo o campo da 

Aritmética e da Álgebra; 

2. O estudo do espaço e das formas, no campo da Geometria; 

3. O estudo das grandezas e medidas, perpassando pelos campos da 

Aritmética, Álgebra e Geometria; 

4. O estudo do tratamento da informação. 

O documento explicita que depois de selecionados os conteúdos para o 

Ensino Fundamental, eles devem ser organizados em ciclos e depois em projetos, 

sendo o professor o responsável pela sua efetivação em sala de aula durante o ano 

letivo. Observamos aqui que o documento deixa ao encargo do professor a escolha 

das praxeologias a serem desenvolvidas em função do contexto e das possibilidades 

de trabalho consideradas a partir dos conhecimentos prévios dos seus estudantes. 

Isso indica que o professor pode realizar um trabalho exercendo o seu “topos” com 

autonomia, podendo assim trabalhar sobre os níveis inferiores da escala de 

codeterminação didática.  

Da mesma forma, para o terceiro e quarto ciclos, objeto de nosso estudo, o 

documento detalha os objetivos, os conteúdos propostos, os conceitos e 

procedimentos para cada bloco, ou seja, os conceitos e as associações possíveis 

com tal conceito estudado; as atitudes - capacidade de argumentação, reflexão e 

compreensão diante de um dado ou solução de um problema -, por exemplo, 

considera que o aluno tenha a possibilidade de chegar ao quarto ciclo apto a 

demonstrar matematicamente uma sentença ou proposição; e os critérios de 

avaliação – que apontam as expectativas de aprendizagem de acordo com os 

objetivos e conteúdos propostos, observando quais os conteúdos considerados 

fundamentais para que o aluno possa continuar ascendendo ao ciclo seguinte.  
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A partir das considerações acima, fica sob a responsabilidade do professor 

escolher o caminho a ser seguido, sempre atento ao contexto e às possibilidades 

dos estudantes.  

O documento destaca a importância da reflexão das orientações didáticas 

para cada bloco, objetivando fornecer subsídios didáticos para o ensino da 

Matemática e as condições em que se formam seus conhecimentos, por isso detalha 

os conceitos e procedimentos e “os modos pelos quais eles se relacionam entre si, e 

as formas por meio das quais os alunos constroem esses conhecimentos 

matemáticos” (BRASIL, 1998, p. 95). Trata-se aqui de uma apresentação geral que 

dá poucos elementos de ajuda aos professores que encontram estudantes que não 

correspondem ao modelo idealizado no documento, o que pode gerar dificuldades 

difíceis de serem ultrapassadas, se esse tipo de documento não é discutido e 

trabalhado intensamente com os professores, que precisam reconhecer no mesmo 

pelo menos os níveis inferiores de codeterminação e saber associar os 

conhecimentos que precisam ser mobilizáveis dos disponíveis para os diferentes 

anos da escolaridade.  

Para melhor compreender o papel da fatoração no Ensino Fundamental - 

anos finais, na sequência, apresentamos a análise da proposta de ensino da 

fatoração numérica e algébrica no Ensino Fundamental restringindo-nos à disciplina 

de Matemática do terceiro e quarto ciclos equivalentes ao 6o e 7o ano, e 8o e 9o ano 

respectivamente. 

Iniciamos pela análise ecológica da noção de fatoração para o Ensino 

Fundamental - Anos Finais. 

 

6.3.2 Análise ecológica  

 

Como já indicado anteriormente, o PCN (BRASIL,1998) estabelece quatro 

blocos de conhecimento para cada ciclo, são denominados de “Números e 

operações”, “Espaço e formas”, “Grandezas e medidas” e “Tratamento da 

informação”. Relacionando estes blocos aos níveis de codeterminação propostos por 

Chevallard (1999), classificamo-los no nível de domínios da disciplina Matemática. 
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Ainda de acordo com o documento, é possível observar que o domínio 

composto pelo bloco “Números e Operações” divide-se em dois setores: “Números” 

e “Operações”. O setor “Número” é composto por quatro “temas”: Números naturais, 

Números inteiros, Números racionais a serem desenvolvidos nos três primeiros anos 

do Ensino Fundamental - Anos Finais e os Números irracionais indicados para 

serem introduzidos no nono ano. Com relação ao setor: “Operações”, verificamos 

que ele é organizado sob os temas: Adição e Subtração: significados, Multiplicação 

e Divisão: significados, Potenciação, Radiciação, Cálculos, utilizando as operações 

introduzidas e Álgebra. O mdc e o mmc fazem parte do tópico inserido no tema 

números naturais, e a fatoração algébrica é um tópico do tema álgebra, conforme 

podemos observar na tabela abaixo: 

 

Quadro 8 - Níveis inferiores de codeterminação para o bloco “Números e 
operações” 

Domínio Setor Tema Tópico 
Ciclo 

Número e 
operações 

Números 

 

Números naturais  Interpretação de suas 
variadas formas de 

representação (canônica, 
decomposta, fatorada, 
polinomial, científica). 

3 e 4 

Números inteiros  
3 e 4 

Números racionais  
3 e 4 

Números irracionais  
4 

 Operações Adição e Subtração: 
significados 

 
3 e 4 

Multiplicação e 
Divisão: significados 

 
 

Potenciação  
 

Radiciação  
3 

Cálculos  
3 e 4 

Álgebra Cálculo algébrico 

Obtenção de expressões 
equivalentes. 

3 e 4 

 Fonte: Elaborado pela autora.  
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Após esta identificação, observamos que nosso objeto de estudo se localiza, 

mais particularmente, no setor Números, sob o tema números naturais e no setor 

Operações, sob o tema álgebra, nos ciclos 3 e 4.  

Com relação à fatoração numérica, o PCN (BRASIL,1998, p. 66) apresenta:  

Conceitos como os de “múltiplo” e “divisor” de um número natural ou o 
conceito de “número primo” podem ser abordados neste ciclo como uma 
ampliação do campo multiplicativo, que já vinha sendo construído nos ciclos 
anteriores, e não como assunto novo, desvinculado dos demais. Além disso, 
é importante que tal trabalho não se resuma à apresentação de diferentes 
técnicas ou de dispositivos práticos que permitem ao aluno encontrar, 
mecanicamente, o mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum sem 
compreender as situações-problema que esses conceitos permitem 
resolver.  

Na citação acima, encontramos elementos que indicam a importância de o 

professor conhecer toda a proposta de ensino, ou seja, quais os conhecimentos que 

se esperam dos estudantes, uma vez que estes já iniciaram os estudos do campo 

multiplicativo, mas é importante lembrar que nem sempre o conceito de “campo 

multiplicativo” faz parte dos conhecimentos dos professores, o que indica a falta de 

referências que pudessem auxiliá-los a melhorar suas aulas. 

Observamos que indicar referências neste tipo de documento também é 

importante, pois nela o professor pode encontrar os domínios e setores para os 

quais podemos supor já tenham sido desenvolvidos com os estudantes. Além disso, 

o documento enfatiza a necessidade de uma abordagem que ultrapasse o nível 

técnico, quando indica a possibilidade de utilização de situações-problema, mas 

deixa sob a responsabilidade do professor a pesquisa sobre trabalhos que 

apresentem estas situações. Trata-se de uma proposta interessante, mas é preciso 

pensar na realidade brasileira, na qual existem diversas restrições para que os 

professores possam realizar estas pesquisas. Sendo assim, a indicação de alguma 

referência poderia ajudá-los no desenvolvimento de suas pesquisas pessoais.  

De acordo com o documento, a função dada à fatoração numérica é 

representar uma forma de escrita alternativa para os números naturais “forma 

fatorada”, indicando a possibilidade de ampliação do campo multiplicativo e a 

utilização de situações-problema em que essa nova escrita pode ser utilizada, mas 

não existem exemplos de aplicações em diferentes campos que favoreçam o uso 

dessa nova escrita para o grupo de estudantes em que a noção de fatoração está 

sendo introduzida. Assim, identificamos neste documento que a função dada à 
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fatoração numérica é uma forma de representação da escrita de números naturais e 

sua aplicação ocorre por meio de situações-problema que envolvem o mdc e mmc.  

No tocante ao ensino da álgebra no Ensino Fundamental, o PCN 

(BRASIL,1998) observa que esta apresenta no processo de escolarização diferentes 

interpretações e funções atribuídas às letras, conforme expõe a figura: 

 

Figura 34 - Diferentes interpretações e funções atribuídas às letras 

 

Fonte: PCN (BRASIL, 1998, p. 116). 

 

Diante da figura acima, verificamos que nosso estudo relativo à fatoração 

algébrica está situado na dimensão estrutural, onde o uso das letras é interpretado 

como símbolo abstrato e os conteúdos focalizados são o “cálculo algébrico” e a 

“Obtenção de expressões equivalentes”, os quais identificamos como tópicos nos 

níveis de codeterminação. Ainda de acordo com o quadro, observamos que a 

álgebra na dimensão estrutural demanda conhecimentos anteriores das dimensões 

de aritmética generalizada, funcional e equações, o que corresponde à passagem da 

aritmética para a álgebra, ou seja, segundo o documento, é preciso generalizar o 

modelo aritmético, utilizar as letras como variáveis e, na sequência, como incógnitas 

antes de introduzir o símbolo abstrato. Neste caso, são dados exemplos de 

conhecimentos matemáticos que se supõe tenham sido desenvolvidos antes da 

introdução da dimensão estrutural, a saber: padrões e sequências (6o e 7o ano), 

regra de três (7o ano), equações e inequações do primeiro grau, (7o ano) e fatoração 
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algébrica (8o ano). Assim, o trabalho com as letras ganha uma nova dimensão no 8o 

ano, um trabalho de acordo com regras e propriedades das estruturas algébricas. 

Destacamos os objetivos do ensino de Matemática para a fatoração nos 

terceiro e quarto ciclos em se tratando do tema álgebra: 

 

Quadro 9 - Objetivos de Matemática para o terceiro e quarto ciclo 

Objetivos de Matemática para o terceiro ciclo 

Do pensamento algébrico, por meio 

da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a: 

Reconhecer que representações algébricas permitem 

expressar generalizações sobre propriedades das 

operações aritméticas, traduzir situações-problema e 

favorecer as possíveis soluções; 

 

Traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em 

linguagem algébrica e vice-versa, generalizando 

regularidades e identificar os significados das letras; 

 

Utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas 

e suas propriedades para construir estratégias de cálculo 

algébrico. 

Do raciocínio que envolva a 

proporcionalidade, por meio da 

exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a: 

Observar a variação entre grandezas, estabelecendo 

relação entre elas e construir estratégias de solução para 

resolver situações que envolvam a proporcionalidade. 

Objetivos de Matemática para o quarto ciclo 

Do pensamento algébrico, por meio 

da exploração de situações de 

aprendizagem que levem o aluno a: 

Produzir e interpretar diferentes escritas algébricas - 

expressões, igualdades e desigualdades -, identificando 

as equações, inequações e sistemas; 

 

Resolver situações-problema por meio de equações e 

inequações do primeiro grau, compreendendo os 

procedimentos envolvidos; 

 

Observar regularidades e estabelecer leis matemáticas 

que expressem a relação de dependência entre variáveis. 

Fonte: PCN (BRASIL, 1998). 
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De acordo com os objetivos expostos no quadro 9, é possível observar que a 

álgebra, como aritmética generalizada e funcional, é vista pelo aluno no terceiro 

ciclo, enquanto a álgebra na dimensão equações e estrutural é vista no quarto ciclo 

concomitantemente, o que pode gerar certo desconforto ou mesmo confusão para o 

aluno, se este trabalho for desenvolvido de forma isolada, sem articular estas 

diferentes dimensões. A articulação fica sob a incumbência do professor, o que o 

obriga a trabalhar nos níveis setores e domínios para compreender como 

desenvolver temas e tópicos associados à noção de fatoração. Aqui é importante 

observar que a fatoração numérica é tratada no terceiro ciclo e não existem na 

proposta indicações de revisitá-la, quando da introdução da fatoração algébrica no 

quarto ciclo. 

Além disso, no PCN (BRASIL,1998) se justifica que a álgebra, como símbolo 

abstrato, deve vir após o estudante ter passado pelo ensino da álgebra nas outras 

dimensões, pois sublinha que a construção do conhecimento no trabalho com as 

letras auxilia na introdução e desenvolvimento da noção da álgebra como uma 

linguagem com regras e leis específicas, empregadas para a manipulação de 

expressões, ou seja, o cálculo algébrico.  

Ao tratar da fatoração, o documento orienta sobre a importância de “que o 

aluno perceba que a transformação de uma expressão algébrica em outra 

equivalente, mais simples, facilita encontrar a solução de um problema”, 

(BRASIL,1998, p. 118). Ao tratar de “outra expressão algébrica equivalente e mais 

simples”, subtende-se a utilização dos casos de fatoração e produtos notáveis 

também utilizados, por exemplo, na simplificação de frações algébricas, a fim de 

obter uma resposta mais simples e, especialmente, a necessidade de o estudante 

reconhecer um objeto matemático em mais de uma forma de escrita.  

Ressaltamos que neste documento a função da fatoração e produtos notáveis 

no Ensino Fundamental reside na resolução de expressões algébricas e tem como 

aplicação a simplificação de frações algébricas. Em seguida, estas noções poderiam 

ser utilizadas na resolução de equações do 2o grau, sistemas de equações, áreas e 

perímetros, entre outros, o que depende da proposta do professor que, dispondo de 

conhecimentos sobre o campo multiplicativo, pode buscar nos conhecimentos 

anteriores como sistemas de equações e áreas e perímetros, situações-problema 

para usar a fatoração e mostrar sua aplicabilidade prática. Além disso, o estudo das 
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equações do segundo grau pelo método da fatoração poderia ser introduzido como 

exemplo de aplicação prática da fatoração algébrica. 

 Desse modo, inferimos que a fatoração e produtos notáveis enquanto objetos 

protomatemáticos correspondem a conhecimentos que, num primeiro momento, são 

ferramentas a serviço da resolução de expressões algébricas e que mantêm este 

mesmo status, quando utilizadas para simplificar o trabalho matemático no momento 

do estudo de outros saberes. 

A breve descrição da proposta de trabalho com a noção de fatoração coloca 

em evidência a importância de o professor ter referências sobre os níveis inferiores 

de codeterminação para as noções de fatoração numérica e algébrica, de maneira a 

utilizar estes objetos protomatemáticos enquanto ferramentas explícitas para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos, ou seja, dar vida às noções de fatoração 

numérica e algébrica, levando em conta seu papel de objetos construídos nas 

práticas e que só podem viver como tal.  

 No quadro 10, que segue, identificamos a possibilidade de utilização da 

fatoração numérica a partir do terceiro ciclo e mostramos que a fatoração algébrica, 

introduzida no quarto ciclo, proporciona a articulação entre todos os domínios 

propostos, desde que se procurem situações-problemas adequadas a cada grupo de 

estudantes em função de seus conhecimentos prévios. 

 

Quadro 10 - Presença da fatoração no E. F. em função dos domínios e anos 
escolares 

Ciclo Ano Conteúdo Número e 

operações 

Espaço e 

formas 

Grandezas e 

medidas 

Tratamento da 

informação 

3 6 e 7 Fatoração 

numérica: mdc e 

mmc 

X    

 6 e 7 Noções de álgebra 

(sequências) 

X 

 

   

4 8 e 9 Fatoração 

algébrica: Produtos 

notáveis e 

Fatoração 

X 

 

 X 
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 8 e 9 Álgebra X X X X 

Fonte: PCN (BRASIL, 1998). 

 

 Em conformidade com a TAD, sabemos que o habitat é onde uma espécie 

vive, seu endereço, ou mesmo o lugar de residência do organismo e, nicho, um 

conjunto de condições em que o indivíduo (ou uma população) vive e se perpetua. 

Podemos dizer que o nicho é o "modo de vida" de um organismo ou as funções que 

o organismo exerce.  

Desse modo, a análise ecológica do documento revelou que a fatoração 

numérica tem seu habitat nos conjuntos dos números naturais aos reais, e seu nicho 

está associado a uma nova escrita para os elementos do conjunto números naturais 

por meio de suas operações e propriedades, como a escrita de um número em 

fatores primos. Para a fatoração algébrica, o habitat corresponde ao conjunto dos 

polinômios com coeficientes reais e seu nicho está associado às simplificações de 

expressões algébricas de aplicações de diversos domínios.  

No caso dos PCN, observamos que o nicho da fatoração numérica reside nas 

aplicações de mmc e mdc e no estudo da equivalência das frações, ou seja, na 

redução ao mesmo denominador, quando o mmc é utilizado como facilitador para o 

estudo da adição de frações. Além disso, é proposto que se utilizem situações-

problema para mostrar o interesse da noção de fatoração, mas estes são deixados 

mais uma vez sob a responsabilidade do professor. 

Ainda nos PCN, ressaltamos que o nicho da fatoração algébrica corresponde 

às possibilidades de aplicação desse objeto em situações-problemas, de modo que 

a solução das mesmas possam ser simplificadas. Apesar da orientação para 

associar o objeto às possibilidades de aplicação, essas não são explicitadas, 

cabendo ao professor pesquisar e encontrar, em função dos conhecimentos prévios 

de seus estudantes, diferentes tipos de situações que mostrem a importância da 

fatoração algébrica na prática da resolução de tarefas matemáticas.  

Assim, de acordo com o PCN (BRASIL,1998, p. 22), “muitas vezes os 

conteúdos matemáticos são tratados isoladamente e são apresentados e exauridos 

num único momento”. Observamos isto no documento, com relação às noções de 

mdc e mmc, que ficam restritas ao início do terceiro ciclo e não são revisitadas, e as 
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noções de fatoração e produtos notáveis são apresentadas no início do quarto ciclo 

e só são utilizadas como conhecimento prévio disponível, quando da introdução da 

noção de equação do segundo grau, o que é apontado explicitamente no documento 

que, apesar de indicar a necessidade de mostrar a importância da fatoração 

enquanto ferramenta que facilita a resolução de situações-problema, não recomenda 

outros domínios e setores que os professores poderiam pesquisar para encontrar 

este tipo de situação. 

Na sequência, apresentamos a análise praxeológica dos PCN.  

. 

6.3.3 Análise praxeológica  

 

Para a análise praxeológica do PCN (BRASIL,1998), optamos por apresentar 

o que prescreve o tópico “conceitos e procedimentos”, visto que o documento não 

indica explicitamente os tipos de tarefas a serem abordadas para cada conteúdo. 

Entendemos que esse tópico representa os conceitos a serem trabalhados em cada 

ciclo, gerando praxeologias pontuais da noção apresentada e, por meio de conexões 

e associações entre conteúdos, possibilita a integração de tipos de tarefas 

diversificadas, isto é, novas praxeologias.  

No quadro 11, que segue, apontamos os quatro blocos de conhecimento, 

destacando o tema “Números Naturais”, no qual vivem o mmc e mdc e o tema 

álgebra, onde encontramos a fatoração e produtos notáveis.  

Para os números naturais, no terceiro ciclo, recomendam-se as noções de 

múltiplo e divisor de um número e, em consequência, a resolução de problemas que 

envolvem o mdc e mmc e, no quarto ciclo, prossegue a resolução de problemas com 

os números naturais. Já para o bloco da álgebra, no terceiro ciclo, encontramos as 

generalizações sobre propriedades das operações aritméticas e, no quarto ciclo, 

indica-se a obtenção de expressões equivalentes a uma expressão algébrica por 

meio de fatorações e simplificações e, em seguida, a resolução de situações-

problema que envolvem equações do segundo grau, cujas raízes possam ser 

obtidas pela fatoração. É dada a indicação de se usarem situações-problema, mas 

não são propostas praxeologias explícitas, para as quais pudéssemos identificar a(s) 

técnica(as) e tecnologias privilegiadas.  
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No quadro 11, apresentamos um resumo do trabalho proposto.  

 

Quadro 11 - Conceitos e procedimentos para os numeros naturais e álgebra no 
3° e 4° ciclo 

Números Naturais 

Bloco: Números e Operações  

3 Ciclo 

Reconhecimento dos significados dos números naturais em diferentes contextos e 

estabelecimento de relações entre números naturais, tais como “ser múltiplo de”, “ser divisor 

de”. 

 

Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema, compreendendo 

diferentes significados das operações, envolvendo números naturais, inteiros e racionais, 

reconhecendo que diferentes situações-problema podem ser resolvidas por uma única 

operação e que eventualmente diferentes operações podem resolver um mesmo problema. 

 

Cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) envolvendo operações com números 

naturais, inteiros e racionais -, por meio de estratégias variadas, compreensão dos processos 

nelas envolvidos, utilizando a calculadora para verificar e controlar resultados.  

 

Compreensão da potência com expoente inteiro positivo como produto reiterado de fatores 

iguais, identificando e fazendo uso das propriedades da potenciação em situações-problema. 

 

Resolução de problemas de contagem, incluindo os que envolvem o princípio multiplicativo, 

por meio de estratégias variadas, como a construção de esquemas e tabelas.  

 

Utilização de representações algébricas para expressar generalizações sobre propriedades 

das operações aritméticas e regularidades observadas em algumas sequências numéricas 

4º Ciclo 

Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema, compreendendo 

diferentes significados das operações, envolvendo números naturais, inteiros, racionais e 

irracionais aproximados por racionais.  

 

Bloco Espaço e Forma Grandezas e medidas Tratamento da informação 

3 Ciclo _ 

 

 _ 

 

    _ 
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 4 

Ciclo 

_  _     _ 

 

 Álgebra 

Bloco: Números e operações 

3º ciclo 

Utilização de representações algébricas para expressar generalizações sobre propriedades 

das operações aritméticas e regularidades observadas em algumas sequências numéricas.  

 

Compreensão da noção de variável pela interdependência da variação de grandezas. 

 

Construção de procedimentos para calcular o valor numérico de expressões algébricas 

simples. 

4º ciclo 

Identificação da natureza da variação de duas grandezas diretamente proporcionais, 

inversamente proporcionais ou não proporcionais (afim ou quadrática), expressando a relação 

existente por meio de uma sentença algébrica e representando-a no plano cartesiano.  

 

Tradução de situações-problema por equações ou inequações do primeiro grau, utilizando as 

propriedades da igualdade ou desigualdade, na construção de procedimentos para resolvê-

las, discutindo o significado das raízes encontradas em confronto com a situação proposta  

 

Resolução de situações-problema por meio de um sistema de equações do primeiro grau, 

construindo diferentes procedimentos para resolvê-lo, inclusive o da representação das 

equações no plano cartesiano, discutindo o significado das raízes encontradas em confronto 

com a situação proposta.  

 

Construção de procedimentos para calcular o valor numérico e efetuar operações com 

expressões algébricas, utilizando as propriedades conhecidas. 

 

Obtenção de expressões equivalentes a uma expressão algébrica por meio de fatorações e 

simplificações. 

 

Resolução de situações-problema que podem ser resolvidas por uma equação do segundo 

grau, cujas raízes sejam obtidas pela fatoração, discutindo o significado dessas raízes em 

confronto com a situação proposta. 

Bloco Espaço e Forma Grandezas e medidas Tratamento da informação 

3 Ciclo  _ _ _ 
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4 Ciclo _    Cálculo da área _ 

 

Fonte: PCN (BRASIL, 1998). 

 

No quadro 11, fica evidente o fato de a fatoração numérica fazer parte do 

domínio (números e operações) e a proposta é que seja trabalhada no sexto ano do 

terceiro ciclo, ficando ao encargo do professor revisitá-la, se necessário, assim como 

sua aplicação em outros domínios.  

No quadro 11, podemos verificar que a fatoração depende do conhecimento 

do conjunto dos números naturais, no qual ela está contida e das noções e técnicas 

sobre números primos e múltiplos e divisores que alimentam a resolução de 

situações-problema. 

Já para o campo da álgebra da disciplina Matemática, a proposta é iniciar 

pela observação de regularidades em sequências, pelo estudo da relação de 

interdependência entre grandezas e pela introdução das equações, sistemas de 

equações, inequações e expressões algébricas e os cálculos possíveis de serem 

efetuados com estes objetos matemáticos para futura aplicação em situações-

problema, mas não é possível identificar as praxeologias a serem desenvolvidas, 

ficando sob a responsabilidade do professor e dos materiais didáticos elaborar ou 

desenvolver tarefas que contemplem as orientações.  

Para a fatoração algébrica, após a introdução das expressões algébricas e do 

cálculo do valor numérico destas expressões, é proposto o estudo das expressões 

equivalentes por meio de fatoração e simplificação; o desenvolvimento das mesmas 

não é considerado explicitamente. Como exemplo explícito de situação-problema, é 

dado apenas o da determinação das raízes de uma equação do segundo grau por 

meio da fatoração. Este exemplo corresponde a uma praxeologia, pois nele 

podemos identificar: o gênero da tarefa, que é determinar; o tipo de tarefa, que é 

determinar as raízes de uma equação do segundo grau; a técnica: fatoração 

algébrica; a tecnologia: as noções de equação do segundo grau, raízes da equação 

e fatoração algébrica e a teoria: elementos de álgebra elementar associados ao anel 

dos polinômios. Outra praxeologia encontrada é a da equivalência de expressões 

algébricas, cujo gênero de tarefa é: determinar; o tipo de tarefa: determinar a 
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expressão algébrica equivalente; às técnicas: os casos de fatoração, produtos 

notáveis e desenvolvimento; a tecnologia: regras e leis do cálculo algébrico; a teoria: 

elementos de álgebra elementar associados à estrutura algébrica do corpo dos 

números reais.  

Observamos que fica sob a responsabilidade do professor a introdução da 

fatoração algébrica como exemplo dos casos de fatoração, o que já pode ser feito no 

oitavo ano, o que poderia ser proposto no documento.  

Ressaltamos ainda que a fatoração numérica se detém ao domínio “números 

e operações”, no setor “números”, e sob o tema “números naturais”. Durante o 

processo de escolarização no Ensino Fundamental, a fatoração numérica aparece 

como técnica auxiliar na resolução de cálculos, especialmente nos números 

racionais. Notamos que não existe relação entre a fatoração numérica e algébrica de 

forma explícita nas propostas indicadas neste documento; são noções 

independentes, desenvolvidas sem nenhuma conexão, mesmo se no caso da 

fatoração algébrica, muitas vezes utilizamos implicitamente a fatoração numérica, 

como se fosse um conhecimento naturalizado.  

Na sequência, identificamos como são propostas as organizações 

matemáticas e didáticas nos PCN.  

 

6.3.4 Organizações Matemáticas e Didáticas (OM e OD) nos PCN 

  

A partir do estudo do PCN (BRASIL,1998), procuramos estabelecer as 

organizações matemáticas e didáticas sobre os quais repousam o ensino das 

noções de mdc e mmc no contexto matemático proposto pelo documento.  

Assim, interpretamos que o conjunto dos números naturais representa sua 

Organização Matemática Global (OMG). A Organização Matemática Regional (OMR) 

é dada pela fatoração numérica e as Organizações Matemáticas Locais (OML) são 

os números primos, os múltiplos e divisores de números naturais, onde se aloja a 

resolução de problemas por meio do mdc e mmc, que correspondem a uma 

Organização Matemática Pontual (OMP), conduzindo a uma Organização Didática 

que segue a seguinte ordem: 
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OMG - Conjunto dos números naturais  

OMR – Fatoração numérica 

OML1 - Números primos 

OML2 - Múltiplos e divisores de números naturais 

OMP - Resolução de problemas por meio do mdc e mmc 

 

Figura 35 - OM de referência para a fatoração numérica nos PCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a fatoração algébrica, destacamos que o conjunto dos números reais 

representa a Organização Matemática Global (OMG), e o estudo dos polinômios 

representa a Organização Matemática Regional (OMR). Para as Organizações 

Matemáticas Locais (OML), entendemos ser as expressões algébricas e fatoração 

algébrica, onde se encontram as técnicas de fatoração e produtos notáveis, cuja 
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aplicação está associada à simplificação de frações algébricas e à determinação de 

raízes de uma equação do segundo grau.  

OMG - Conjunto dos números reais  

OMR – Estudo dos polinômios  

OML1 - Expressões algébricas 

OML2 - Fatoração algébrica 

OMP – Aplicação: Determinação de raízes de equações do segundo grau e 

Equivalência de expressões algébricas 

 

Figura 36 - OM de referência para a fatoração algébrica nos PCN 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o estabelecimento das OM e OD, no que concerne ao 

documento oficial relativo à fatoração numérica e algébrica, é possível 

estabelecermos um modelo epistemológico de referência que se opoia em uma OM 

de referência relativa às noções de mdc e mmc, produtos notáveis e fatoração, as 

quais construiremos de acordo com os dados colhidos e os dados que consideramos 
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relevantes ao ensino e à aprendizagem destes conhecimentos e que apresentamos 

no capítulo 7. 

Após a análise da proposta institucional vigente, analisamos os livros 

didáticos indicados anteriormente. 

 

6.4 Análise dos livros didáticos  

 

Para compor um panorama pleno sobre as características das Organizações 

Matemática e Didática (OM e OD) a serem ensinadas propostas nos livros didáticos, 

vamos analisar o conteúdo de introdução às noções de fatoração numérica e 

algébrica, geralmente introduzidas e desenvolvidas nos 6o e 8o nos do Ensino 

Fundamental.  

Consideramos importante analisar os livros didáticos relativos ao nosso tema 

de pesquisa, uma vez que eles são institucionalizados por meio do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que avalia e indica as obras a serem utilizadas 

durante um triênio. Assim, os professores são convidados a escolher a obra melhor 

adaptada ao seu grupo de estudantes e o Ministério de Educação envia para as 

escolas os livros solicitados pelas instituições.  

Muitas vezes, o único material disponível para os professores e estudantes 

termina sendo o livro didático, o que nos conduziu a considerar esta ferramenta 

didática como uma das formas respeitáveis de identificação das possíveis 

praxeologias que sobrevivem atualmente nas escolas brasileiras. Nessa perspectiva 

elegemos a obra de Dante (2012) para o Ensino Fundamental - Anos Finais, que 

representa a proposta de ensino de Matemática utilizada atualmente, sendo uma 

das obras mais escolhidas e consecutivamente presente nos cinco últimos PNLD, 

logo, tem grande aceitação e utilização nas escolas em todo o Brasil. Essa grande 

adesão pode estar associada ao fato de ser uma obra contínua do mesmo autor, 

uma vez que ele tem uma coleção para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

(alunos de 6 a 10 anos), uma coleção para o Ensino Fundamental - Anos Finais 

(estudantes de 11 a 14 anos) e uma coleção para o Ensino Médio (estudantes de 15 

a 17 anos), ou seja, suas obras atingem toda a educação básica, o que pode auxiliar 
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os professores a encontrarem situações-problema para os diferentes domínios de 

todas as etapas da educação básica.  

Além disso, para melhor compreender a ecologia das noções de fatoração, 

optamos por analisar uma coleção didática muito utilizada na época da Matemática 

moderna, a saber: Sangiorgi (1965, 1966). E uma coleção de livros do período de 

transição, entre a Matemática moderna e a introdução de uma nova forma de 

trabalho com a Matemática, na qual se privilegiava o desenvolvimento das técnicas: 

Castrucci, Peretti e Giovanni (1976). Observamos que a análise deste material foi 

considerada para que pudéssemos perceber que técnicas e tecnologias 

permanecem ou desaparecem e quais as regularidades e diferenças entre as 

abordagens utilizadas nestas épocas em que as indicações institucionais propunham 

um estudo centrado nas estruturas algébricas, durante a reforma da Matemática 

moderna, no desenvolvimento de técnicas e na proposta atual que privilegia a 

aplicação dos conhecimentos matemáticos em situações-problemas, mais 

particularmente, em situações contextualizadas, tanto do ponto de vista da 

Matemática, como do ponto de vista das outras ciências e de situações da vida. 

Após analisarmos as praxeologias relativas à fatoração numérica e algébrica 

no documento oficial, passamos aos livros didáticos com base nos tipos de tarefas, 

nas técnicas matemáticas presentes e no discurso tecnológico e teórico que justifica 

as técnicas, ou seja, nas Organizações Matemáticas (OM) ou praxeologias a 

ensinar. Para esta análise, utilizamos o questionamento apresentado no início do 

capítulo.  

Iniciamos apresentando elementos da análise ecológica e praxeológica. 

  

6.4.1 Análise ecológica e praxeológica  

  

A análise ecológica dos livros didáticos tem por objetivo localizar os habitats e 

nichos conferidos à fatoração. Para tanto, interpretamos os sumários e a estrutura 

dos livros didáticos, de acordo com Pilet (2012), considerando os níveis inferiores de 

codeterminação didática: domínio, setor, tema e tópicos. 
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Sendo assim, a análise ecológica está associda à identificação dos níveis 

inferiores de codeterminação, de modo a compreender qual o habitat e o nicho 

proposto nas três épocas distintas consideradas em nosso estudo. Desse modo, 

associamos a introdução de um conceito ao domínio, especialmente representado 

pelo conjunto numérico, as noções a ele associadas correspondem ao setor de 

estudo, no qual podemos identificar diferentes temas de estudo, para os quais é 

possível reconhecer os tópicos propostos para serem desenvolvidos.  

A análise praxeológica corresponde à quádrupla: tipo de tarefa, técnica, 

tecnologia e teoria; nesta utilizaremos os resultados da grade de análise realizada 

no capítulo 5. 

Para a fatoração numérica, foram obtidos os seguintes resultados. 

 

a) Fatoração numérica  

 

Ao nos referirmos ao livro de Sangiorgi (1965) para o primeiro ano do ginásio, 

atual sexto ano do Ensino Fundamental, observamos que a fatoração numérica é 

introduzida no domínio dos números inteiros, suas operações e propriedades, 

correspondendo a uma das noções associadas a esse domínio, ou seja, utilizando 

os níveis de codeterminação. Esta noção corresponde a um setor de estudo, no qual 

são desenvolvidos os temas número um, números primos, números compostos para 

introduzir a fatoração completa, mostrando que se trata de uma propriedade dos 

números naturais. Na sequência, após considerar diferentes ostensivos para fatorar 

os números, encontramos os seguintes tipos de tarefas T1, T2, T3, T5, T6, T7, T9, 

T10 e T11. Uma vez definida a fatoração numérica, são introduzidos novos temas 

para o setor fatoração numérica, a saber: mdc e mmc e suas propriedades. 

Desse modo, podemos dizer que o habitat da fatoração numérica encontrava-

se no domínio dos números inteiros e seu nicho correspondia a mostrar as 

propriedades estruturais das noções de mdc e mmc, o que é compreensível por se 

tratar da época em que o ensino da Matemática estava centrado no estudo das 

estruturas algébricas, ou seja, a época da vigência da Matemática moderna.  
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Da mesma forma, a análise do livro didático de Castrucci, Peretti e Giovanni 

(1976), em uso na época em que o ensino proposto era centrado no 

desenvolvimento técnico dos estudantes, ensejou-nos perceber semelhanças e 

diferenças com a obra anterior, em que a fatoração numérica era introduzida na 

quinta série do ginásio, equivalente ao sexto ano do Ensino Fundamental no domínio 

do conjunto dos números naturais, sendo variados também os setores propostos, a 

saber: sistema de numeração, operações fundamentais e divisibilidade sem 

explicitação da estrutura algébrica. A fatoração numérica correspondia a um tema do 

setor divisibilidade, ou seja, tanto a fatoração como o mdc e o mmc eram 

introduzidos por meio do tema números primos, que também integrava o setor 

divisibilidade. Após a introdução desses temas, eram propostos os tópicos, no quais 

encontramos os seguintes tipos de tarefas: T1, T2, T3, T5, T7 e T9.  

Portanto, salientamos que o habitat da fatoração numérica está inserido no 

domínio dos números naturais e seu nicho está associado à noção de divisibilidade, 

em particular, para dar suporte aos critérios de divisibilidade, que se constituía na 

época em uma prática, uma vez que permitia decidir rapidamente por meio do 

cálculo mental se um número era ou não divisível por outro. A identificação deste 

nicho coloca em evidência a proposta de desenvolvimento técnico do ensino 

daquela época. 

Na obra de Dante (2012), voltada para o 6o ano do Ensino Fundamental, a 

fatoração numérica está localizada no domínio dos números naturais, no setor de 

divisores e múltiplos de números naturais. O mdc é um tópico que faz parte do tema 

“número primo”, onde também encontramos o tópico Crivo de Eratóstenes e a 

decomposição de um número natural em fatores primos. Já o mmc é um tópico do 

tema múltiplos de um número natural. Na sequência, neste setor, o autor apresenta 

um tema denominado de problemas envolvendo mdc e mmc, orientando que é 

necessário aplicar os conceitos de mdc e mmc em mais situações. Vemos aqui que 

o autor segue a proposta institucional, introduzindo situações-problema, em geral, 

com um viés de contextualização cotidiana, o que difere da obra de Sangiorgi 

(1965), na qual as situações-problema referiam-se ao contexto da Matemática. Ao 

tratar do mdc e mmc, o autor apresenta inúmeras tarefas de aplicação na resolução 

de situações contextualizadas, propondo para serem desenvolvidos os seguintes 

tipos de tarefas: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, e T10. Destacamos que o habitat 
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da fatoração numérica é o domínio dos números naturais, tendo como nicho a noção 

de números primos.  

Ao introduzir a decomposição de um número natural em fatores primos, Dante 

(2012, p. 145) destaca que “quando um número é primo, não há o que fatorar. Para 

números naturais não primos e maiores do que 1, existem processos para decompor 

esse número natural em fatores primos”, evidenciando que, tanto para o ostensivo 

árvore multiplicativa, como para o processo de decomposição de um número, os 

fatores serão primos, considerando que para obter o mdc e mmc, basta definir o 

maior divisor comum e o menor múltiplo comum, respectivamente.  

Sua proposta evidencia o momento vivido pela educação, para a qual se tem 

a preocupação de contextualizar uma técnica, para proceder à resolução de 

problemas. 

No quadro que segue, apresentamos um resumo da análise ecológica das 

obras escolhidas para a Fatoração numérica: 

 

Quadro 12 - Análise ecológica da fatoração numérica 

Domínio Setor Tema Tópicos Habitat e Nicho 

  Sangiorgi (1965)  

Números 

inteiros 

Operações e 

propriedades 

Número 1 

Números 

primos 

Números 

compostos 

Fatoração completa 

 

Habitat: Números 

inteiros 

Nicho: Propriedades 

estruturais das 

noções de mdc e 

mmc Fatoração 

numérica 
mdc e mmc 

Aplicações em 

exercícios diversos 

 
Castrucci, 

Peretti 
e Giovanni (1976)  

Conjunto 

dos 

números 

naturais 

Sistema de 

numeração, 

operações 

fundamentais e 

divisibilidade 

Fatoração 

numérica: 

Números 

primos 

Máximo divisor comum 

Mínimo múltiplo comum. 

Habitat: Números 

naturais 

Nicho: Noção de 

divisibilidade 

  Dante (2012)  



228 
 

Números 

naturais 

Divisores e 

múltiplos de 

números naturais 

 

 

Número primo 

Crivo de Eratóstenes 

Decomposição de um 

número natural em 

fatores primos 

Máximo divisor comum 

(mdc) 
Habitat: Números 

naturais 

Nicho: Números 

primos 
Múltiplos de 

um número 

natural 

Mínimo múltiplo comum 

(mmc) 

Problemas 

envolvendo 

mdc e mmc 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Lembramos que o PCN (BRASIL, 1998) preconiza que os currículos de 

Matemática dedicados ao Ensino Fundamental devem considerar os blocos de 

“Números e operações”, “Espaço e forma”, “Grandezas e medidas” e “Tratamento da 

informação”. Segundo o documento citado, no terceiro ciclo, que corresponde 

atualmente ao 6o e 7o ano, o conceito de múltiplo e divisor de um número natural e o 

conceito de número primo devem ser trabalhados como uma ampliação do campo 

multiplicativo e não como um novo conteúdo independente dos demais. Quanto ao 

mmc e mdc, o documento faz sua apresentação por meio de situações-problema 

que esses conceitos permitem resolver, sem que haja uma preocupação maior com 

as técnicas em detrimento da sua aplicação.  

O domínio “das operações com números inteiros e divisibilidade” presente nas 

obras de Sangiorgi e Dante pertence ao bloco dos “Números e operações”, que 

corresponde à estrutura proposta pelo PCN (1998). O tópico mmc e mdc situa-se no 

PCN (BRASIL, 1998) ao mesmo domínio, evidenciando que o documento proposto 

em 1998 não alterou a apresentação que já era proposta em livro didático publicado 

em 1966. Destacamos que para o autor Castrucci, Peretti e Giovanni (1976), a 

organização de sua obra não deixa explícitos os blocos de conhecimento, ou mesmo 

o domínio e setor correspondente aos níveis de codeterminaçao didática. O autor 

considera apenas temas e tópicos, o que deixa ainda mais evidente a proposta da 

época de desenvolvimento das técnicas matemáticas associadas aos diferentes 

conceitos e noções. Apesar da ênfase dada aos temas e tópicos, foi possível 
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separá-los em termos de domínios, se consideramos que os diferentes temas e 

tópicos estavam associados a um determinado conjunto numérico.  

Observamos nas obras de Sangiorgi (1965) e Castrucci, Peretti e Giovanni 

(1976) que a presença das noções de mmc e mdc tinha por fim demonstrar as 

possíveis técnicas para obtenção destes cálculos. Desse modo, a primeira obra 

citada foi a mais rica em técnicas, com uma grande variedade de ostensivos e um 

número reduzido de situações contextualizadas.  

Inserida no período conhecido como tecnicista, a segunda obra apresenta 

poucas técnicas e ostensivos, dando ênfase apenas aos mais básicos, o que mostra 

um empobrecimento do tratamento matemático, pois, ao considerar diferentes 

ostensivos para uma mesma noção matemática, pode ser considerada uma nova 

forma de contextualizar esta noção no interior da própria Matemática. Essa situação 

torna-se diferente a partir do PCN (BRASIL, 1998), pois é na obra de Dante (2012), 

que segue as orientações dos PCN há vários anos, que observamos a preocupação 

em propor situações de aplicação dos conceitos e noções matemáticas introduzidas. 

Ressaltamos ainda que o autor tem a preocupação de apresentar as técnicas e 

ostensivos básicos para, na sequência, propor situações de aprendizagem das 

noções em questão que envolvem essas técnicas, mas que não se reduzem a elas. 

A seguir, apresentamos os resultados da análise ecológica da fatoração 

algébrica. 

 

b) Fatoração algébrica  

 

Ao tratarmos da fatoração algébrica, destacamos a obra de Sangiorgi (1966) 

destinada ao terceiro ano do ginásio, atual oitavo ano do Ensino Fundamental, 

observando que a fatoração algébrica é introduzida no domínio dos números reais, 

suas operações e propriedades. Quando nos referimos aos níveis de 

codeterminação, esta noção corresponde ao setor de estudo referente ao “cálculo 

algébrico, estudo de polinômios”, no qual são desenvolvidos os temas relativos às 

técnicas de cálculo algébrico, como adição, subtração, multiplicação e divisão de 

expressões literais e apresentação da estrutura de anel para os conjuntos dos 

polinômios. Na sequência, o autor apresenta temas ligados às técnicas usuais de 
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multiplicação, denominadas por este de “produtos notáveis”, composto pelo 

quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o 

produto da soma pela diferença de dois termos, cubos e multiplicações usuais de 

binômios, o que pode auxiliar os estudantes a compreenderem como se obtêm as 

expressões algébricas equivalentes, possibilitando-lhes estabelecer a relação entre 

fatoração e desenvolvimento e podendo auxiliá-los a encontrar o resultado sem 

precisar memorizá-lo. Para o tema simplificação de expressões literais, o autor 

aborda os tópicos: colocar em evidência, diferença de dois quadrados, quadrado da 

soma ou da diferença de dois números, expressão da forma x2 + (a +b)x + ab, todas 

obtidas por meio da multiplicação e visualizadas por meio do ostensivo relativo à 

geometria.  

Ainda no mesmo setor, apresenta a simplificação de expressões literais ou 

frações literais, as quais entendemos como a aplicação imediata da noção de 

fatoração e produtos notáveis. Neste, destaca o caso das frações literais sob um 

mesmo denominador e também explora o caso de denominadores diferentes e as 

frações que envolvem multiplicações e divisões combinadas, como, por exemplo: 

. , o que mostra a importância dada pelo autor para as aplicações 

intramatemáticas. 

O autor, para tratar da fatoração algébrica, desenvolve os seguintes tipos de 

tarefas T12, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T22, T25, T26, T28. Com relação às 

tarefas, destacamos que o autor apresenta inúmeros ostensivos para a sua 

resolução, porém, com exceção das tarefas: T20, T25 e T2615, que podemos 

classificar como aquelas que possibilitam o desenvolvimento dos níveis mobilizável 

e disponível de conhecimento, segundo Robert (1997). Já para as demais, 

ressaltamos a necessidade apenas do nível técnico, mas observando que os 

estudantes poderiam mobilizar diferentes técnicas, o que mostra a preocupação em 

desenvolver um estudo no qual se privilegiava o contexto matemático.  

De acordo com o exposto, podemos dizer que o habitat da fatoração algébrica 

se encontrava no domínio dos números reais e seu nicho correspondia a mostrar as 

propriedades estruturais do conjunto dos polinômios, justificado pela época em que 

                                            
15 T20: Simplificar frações algébricas,T25: Articular a noção de potência com produtos notáveis à 
noção de equação e T26: Indicar por meio de expressões algébricas o lado, perímetro e a área de 
figuras planas ou sólidos geométricos (paralelepípedo). 
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vive esta obra, denominada Matemática moderna, período em que o ensino da 

Matemática estava centrado no estudo das estruturas algébricas. 

Para o livro didático de Castrucci, Peretti e Giovanni (1976), a fatoração 

algébrica era introduzida na sétima série do ginásio, equivalente ao oitavo ano do 

Ensino Fundamental, no domínio do conjunto dos números reais, no setor 

polinômios, no qual eram desenvolvidos os temas: expressões literais ou algébricas, 

polinômios, produtos notáveis, fatoração, mdc e mmc, frações algébricas etc. 

Após a introdução desses temas, eram propostos os tópicos, nos quais 

encontramos os seguintes tipos de tarefas T12, T15, T16, T17, T18, T20, T22, T28. 

Notamos que as tarefas são condizentes com a época em que o ensino proposto era 

centrado no desenvolvimento técnico dos estudantes, ou seja, a proposta do autor 

se limitava à aplicação da técnica apresentada, segundo os níveis de conhecimento 

propostos por Robert (1997) ao nível técnico. 

Salientamos que o habitat da fatoração algébrica era o domínio do conjunto 

dos números reais e seu nicho estava associado à noção de operações com 

polinômios, do mesmo modo que a obra anterior.  

Dante (2012), em seu livro voltado ao 8o ano do Ensino Fundamental, insere a 

fatoração algébrica no domínio dos números reais, no setor referente ao cálculo 

álgébrico. A fatoração de polinômios é um tópico que faz parte do tema “Polinômios”, 

onde também encontramos os tópicos: redução de termos semelhantes, grau de um 

polinômio, operações com polinômios, produtos notáveis, fatoração de polinômios, 

aplicações dos produtos notáveis e da fatoração e demonstrações. Para o tema em 

estudo, destacamos os tipos de tarefas T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, 

T20, T21, T22, T23, T24, T26, T27 e T28. Observamos que o autor busca trabalhar 

os três níveis de conhecimento: técnico, disponível e mobilizável. No nível 

mobilizável, procura agregar a noção apresentada a sua aplicação para o cálculo de 

números naturais (T19), já no nível disponível, a ênfase é dada à generalização de 

igualdade numérica (T23), à prova de propriedades (T24) e à demonstração de uma 

igualdade geometricamente (T14).  

Observamos que o livro didático apresenta, anteriormente ao Cálculo 

algébrico, o estudo das expressões algébricas e após um estudo sobre as equações 

e sistemas de equações, diferindo dos livros analisados anteriormente, que tratam 
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da aplicação nas frações literais ou algébricas. O autor, no tópico “Aplicações dos 

produtos notáveis e da fatoração”, sem muita ênfase, aborda a aplicação da noção 

de fatoração para a resolução de cálculos numéricos como 952 e 10012-9992 e 

simplificação de frações algébricas para os casos mais simples, em que é possível 

fatorar o numerador e denominador e cancelá-los para obter o resultado, e para a 

resolução de equação-produto.  

Consideramos, após esta análise, que o habitat da fatoração algébrica é o 

domínio dos números reais e nicho está associado à noção de operações com 

polinômios.  

Na sequência, apresentamos o quadro 13, que resume os resultados 

apresentados acima.  

 

Quadro 13 - Análise ecológica para a Fatoração algébrica 

Domínio Setor Tema Tópico Habitat e nicho 

  Sangiorgi (1966)  

Conjunto 

dos 

números 

reais 

Cálculo 

algébrico. 

Estudo 

dos 

polinômios 

Técnicas 

para o 

cálculo 

algébrico: 

 

Técnicas 

usuais na 

multiplicaçao: 

produtos 

notáveis 

 

Simplificação 

de 

expressões 

literais: 

fatoração 

Pôr em 

evidência 

Diferença de 

dois quadrados 

Quadrado da 

soma ou da 

diferença de 

dois números 

Expressão da 

forma x2 + 

(a+b)x= ab e 

tarefas 

Habitat: Conjunto dos 

números reais 

Nicho: mostrar as 

propriedades estruturais do 

conjunto dos polinômios, 

  Castrucci (1976)  

Conjunto 

dos 

números 

reais 

Polinômios 

Expressões 

literiais ou 

algébricas 

Polinômios 

Produtos 

Colocação de 

um fator 

comum em 

evidência 

Habitat: Conjunto dos 

números reais 

Nicho: noção de operações 

com polinômios. 
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notáveis 

Fatoração 

mdc e mmc, 

Frações 

algébricas 

Agrupamento 

Trinômio 

quadrado 

perfeito 

Diferença de 

dois quadrados 

  Dante (2012)  

Conjunto 

dos 

números 

reais 

 

 

Cálculo 

Algébrico 
Polinômios 

Produtos 

notáveis 

Fatoração de 

polinômios 

Aplicações dos 

produtos 

notáveis e da 

fatoração 

Demonstrações 

Habitat: Conjunto dos 

números reais 

Nicho: noção de operações 

com polinômios. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após uma análise do quadro acima, observamos que pouca coisa muda de 

uma obra a outra para o ensino da fatoração algébrica. Visto que o domínio é 

representado pelo conjunto dos números reais, os setores e temas são praticamente 

os mesmos, sendo os tópicos que apresentam uma diferença maior, se 

consideramos que Sangiorgi (1965) utiliza o contexto matemático. Castrucci, Peretti 

e Giovanni (1976) não se preocupam com a contextualização e Dante (2012) dá 

ênfase a um contexto voltado para o cotidiano. 

No entanto, ao compararmos as obras das décadas de 1960 e 1970 com a 

obra da década atual, observamos um recuo na aplicação do mdc ou mmc para a 

resolução de expressões algébricas, visto que esse procedimento inexiste nos livros 

atuais; estas noções ficaram restritas ao 6o ano, atreladas apenas ao conjunto dos 

números naturais. Pela proposta da obra sob análise (DANTE, 2012), o estudante 

não fará simplificação de expressões fracionárias cujos denominadores sejam 

diferentes, deixando de articular a fatoração numérica à algébrica por meio das 

noções de mdc e mmc, ou seja, estas últimas noções perdem a sua função na 

progressão do ensino se forem utilizadas apenas como meio para facilitar os 

cálculos, quando da soma de frações. 
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6.5 Organizações Matemáticas e Didáticas nos livros didáticos  

 

6.5.1 Organizações Matemática e Didática  

 

Iniciamos procurando estabelecer a estrutura das obras escolhidas para a 

análise referente à fatoração numérica e algébrica a fim de evidenciarmos os 

conteúdos trabalhados nas diferentes décadas. 

A obra de Sangiorgi (1965) é dividida em 4 capítulos. No primeiro volume 

direcionado ao atual 6o ano, os temas apresentados são:  

1. Conjuntos e sistemas de numeração.  

2. Ideia geral de operações; operação inversa, adição de números inteiros, 

subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação, divisibilidade, 

números primos e compostos, fatoração, raiz quadrada, operações mdc e 

mmc.  

3. Números fracionários e decimais e suas operações. 

4. Sistema de medidas usuais, sistema métrico decimal, circunferências, área, 

volume, capacidade, sistema de medidas não decimal, tempo, ângulos planos 

sistema inglês de medidas, conversões. 

O livro de Castrucci, Peretti e Giovanni (1976) para o atual 6o ano apresenta 

as seguintes unidades:  

1. Conjuntos 

2. Número natural  

3. Sistemas de numeração 

4. Operações fundamentais com números naturais  

5. Divisibilidade 

6. Máximo divisor comum 

7. Mínimo múltiplo comum  

8. Conjunto dos números racionais  
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9. Números decimais 

10. Introdução à geometria  

11. Sistema métrico decimal – Medidas de comprimento 

12. Sistema métrico decimal – Medidas de superfície 

13. Sistema métrico decimal – Medidas de volume 

14. Sistema métrico decimal – Medidas de capacidade 

15. Sistema métrico decimal – Medidas de massa 

16. Medidas não decimais  

A obra de Dante (2012), volume 1 (6o Ano), é dividida em nove capítulos, com 

os temas:  

1. Números naturais e sistemas de numeração  

2. Operações fundamentais com números naturais 

3. Geometria: Sólidos geométricos, ângulos e polígonos 

4. Potenciação, raiz quadrada e expressões numéricas 

5. Divisores e múltiplos de números naturais 

6. Frações e porcentagens  

7. Números decimais 

8. Explorando a ideia de medida 

9. Perímetros, áreas e volumes 

De acordo com a descrição dos temas, é possível inferir que as noções de 

mdc e mmc, nos livros didáticos, fazem parte do contexto dos números naturais, 

tratados como operações fundamentais com números naturais. Na sequência, as 

obras passam para o estudo dos números racionais. Identificamos como OM 

referente à fatoração numérica que o conjunto dos números naturais representa a 

Organização Matemática Global (OMG). A Organização Matemática Regional (OMR) 

é representada pelas operações fundamentais com os números naturais. A 

Organização Matemática Local (OML) é composta pelo mdc e o mmc, que são 
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contextualizados por problemas de aplicação. Assim, explicitamos a fatoração 

numérica nos livros didáticos, de acordo com a OM:  

OMG - Conjunto dos números naturais   

OMR - Operações fundamentais 

OML1 - mdc  

OML2 - mmc 

OMP - Aplicações: problemas envolvendo mdc e mmc. 

 

Figura 37 - OM de referência para a fatoração numérica nos livros didáticos 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sangiorgi (1966), no livro de volume 3, referente ao atual 8o ano do Ensino 

Fundamental, apresenta quatro capítulos para estudo, sendo estes compostos pelos 

seguintes temas:  

1. Números reais, estrutura de corpo 
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2. Cálculo algébrico, estudo dos polinômios 

3. Estudo das figuras geométricas 

4. Estudo dos polígonos e da circunferência 

O livro de Castrucci, Peretti e Giovanni (1976) para a 7a série, atual 8o ano, 

comporta as seguintes unidades de estudo:  

1. Conjunto dos números reais 

2. Expressões literais ou algébricas 

3. Polinômios 

4. Produtos notáveis  

5. Fatoração 

6. Máximo divisor comum e Mínimo múltiplo comum  

7. Frações algébricas  

8. Igualdade de expressões algébricas  

9. Equações fracionárias 

10. Equações literais do 1º grau 

11. Sistema de equações simultâneas do 1º grau 

12. Determinação gráfica da solução de um sistema de equações do 1º grau 

com duas variáveis 

13. Sistemas de equações fracionárias 

14. Sistemas de equações literais 

15. Problemas do 1º grau com duas variáveis  

16. Introdução à geometria  

17. Ângulos 

18. Retas paralelas 

19. Poligonais – polígonos 

20. Triângulo 

21. Ângulos de um polígono convexo 
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22. Quadriláteros 

23. Circunferência e círculo 

A obra de Dante (2012), em seu volume 3 para o 8o Ano do Ensino 

Fundamental, estrutura-se em nove capítulos para estudo com os temas a saber:  

1. Conjuntos numéricos: dos números naturais aos números reais  

2. Expressões algébricas 

3. Ângulos, triângulos e quadriláteros 

4. Cálculo Algébrico 

5. Equações e sistemas de equações 

6. Circunferências e círculos 

7. Perímetros, áreas e volumes 

8. Representação de sólidos geométricos no plano 

9. Estatística e probabilidade 

As estruturas das obras propostas pelos autores, nas diferentes décadas, 

mostram-se muito semelhantes. O estudo da álgebra é enfatizado neste ano escolar 

(8º ano) e a fatoração algébrica é proposta no conjunto dos números reais para o 

estudo dos polinômios. Castrucci, Peretti e Giovanni (1976) apresentam uma 

unidade para o cálculo do mdc e mmc de polinômios e em seguida sua aplicação no 

estudo das frações algébricas, igualdade de expressões algébricas, equações 

fracionárias, equações literais do 1º grau e segue até a unidade 15 empregando tais 

noções. Sangiorgi (1966) apresenta no mesmo capítulo técnicas para simplificar 

expressões e em seguida, aplicações na resolução de equações, inequações e 

polinômios. Introduz a resolução de equações utilizando exemplos de frações 

algébricas com denominadores diferentes, nos quais é necessária a resolução por 

meio do mmc de polinômios. Dante (2012), ao apresentar a fatoração, faz algumas 

aplicações, porém bastante reduzidas em relação aos autores anteriores. Assim 

definimos como estrutura proposta nos livros didáticos analisados a seguinte 

organizacão Matemática para a fatoraçao algébrica. 

OMG - Conjunto dos números reais  

OMR - Estudo dos polinômios 
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OML1 - Fatoração  

OML2 - Casos de Fatoração 

OMP - Aplicações: frações algébricas e demais 

 

Figura 38 - OM de referência para a fatoração algébrica nos livros didáticos  

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Comparando as Organizações Matemáticas e Didáticas extraídas do PCN e 

dos livros didáticos das diferentes épocas, consideramos que eles apresentam a 

mesma estrutura, na qual se destaca para a fatoração numérica o campo dos 

números naturais e seu estudo com base nas noções de números primos, múltiplos 

e divisores de um número, nos quais aparece a noção de mdc e mmc para a 

resolução de problemas. Já para a fatoraçao algébrica, destacamos o campo dos 

números reais com base no estudo dos polinômios e suas aplicações. Desse modo, 

podemos definir a Organização Matemática e Didática que entendemos ser a mais 

adequada para o ensino destas noções, que são apresentadas no capítulo 7. 

Na sequência, considerando a quantidade de ostensivos associados a um 

mesmo não ostensivo, apontamos para as três obras analisadas aqueles que são 
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privilegiados e os que vivem, desaparecem, sobrevivem ou se reconstroem nas 

décadas analisadas.  

 

6.5.2 Ostensivos  

 

As noções de objetos ostensivos e não ostensivos são introduzidas na TAD 

com o intuito de delinear as matérias-primas ou ingredientes que constituem as 

técnicas. Evocamos estas noções para mostrar que a fatoração se utiliza de 

diferentes ostensivos, contudo é necessária sua articulação com os não ostensivos a 

fim de proporcionar meios suficientes para sua aprendizagem. 

Após uma análise das obras selecionadas, destacamos os tipos de tarefas 

que constituem cada livro didático em função da grade de análise, e os ostensivos 

mobilizados em cada tarefa, de acordo com os autores. Apresentamos o resultado 

de forma sintetizada no quadro 15, que segue. Para uma visão mais completa das 

tarefas e do ambiente tecnológico-teórico, convidamos o leitor a visitar o capítulo 5 

relativo à grade de análise. A lista com as abreviaturas referente aos objetos 

ostensivos encontram-se no quadro 5 da página 153. 

 

Quadro 14 - Tipos de tarefas de fatoração numérica e seus ostensivos 

Tipos 

de tarefas 

Tarefas Sangiorgi 

(1965) 

Castrucci 

(1976) 

Dante 

(2012) 

T1 Decompor um número em 

fatores primos 

OAM 

ODFP 

ODFP OAM 

ODFP 

 

T2 Determinar os divisores 

primos de um número dado 

OTD 

ODFP 

OGT  

OCD OCD 

T3 Determinar os divisores de 

números dados  

ODFP 

OIC 

ODV 

ODFP 

OIC 

 

ODFP 

OIC 

ODV   

ODPG 
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T4 Determinar a soma dos 

divisores de um número 

- - ODFP 

ODPG 

OCD 

T5 Escrever o mdc de números 

dados 

OIC 

OFCmdc 

ODPE  

OIC 

OFCmdc  

ODPE  

ODV  

ODFPmdc 

T6 Aplicar o máximo divisor 

comum para resolver uma 

situação contextualizada 

Idem 

anterior 

- Idem anterior 

T7 Determinar os múltiplos de 

um número dado 

OMN 

OIC 

OND 

OMN  

OIC 

OMN 

T8 Representar genericamente 

a sequência dos múltiplos de 

um número natural  

- - OMN 

OA 

T9 Escrever o mínimo múltiplo 

comum de números dados 

OFCmmc 

ODSFP  

ORO 

 

ODNSFP  

ODSFP 

ODFP 

OFCmmc 

ORO 

OCM  

ONCI  

ODSFP  

T10 Aplicar o mmc para resolver 

situação contextualizada 

Idem 

anterior 

- Idem anterior 

T11 Verificar se números dados 

são “amigos” e “perfeitos” 

ONA OCD 

ONP OGT 

ODFP 

- - 

 Total de ostensivos16:  

 

OTD (1) 

OAM (1) 

ODV (1) 

OMN (1) 

OND (1) 

ONA (1 

ONP (1) 

OCD (1) 

OFCmdc (1)  

ODPE (1) 

OMN (1) 

ODNSFP (1)  

ODSFP (1) 

OFCmmc (1) 

OAM (1) 

OA (1) 

OIC(1) 

ODPG (2) 

OMN (2) 

ODFPmdc (2) 

ONCI (2) 

                                            
16 Total de ostensivos: os números entre parênteses correspondem às vezes que o ostensivo é 
utilizado em uma das tarefas consideradas e apresentadas no quadro 10 e 11. 
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OCD (1) 

OGT(2 ) 

OFCmdc (2) 

OFCmmc (2) 

ODSFP (2) 

ORO (2) 

ODPE (2) 

ODFP (4) 

OIC (4) 

ORO (1)  

ODFP (3) 

OIC (3) 

 

ODSFP (2) 

OCM (2) 

OCD (2) 

ODFP (3) 

ODV (3)  

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o total de ostensivos para cada autor, podemos observar que 

a obra de Sangiorgi, se comparada à obra de Castrucci, Peretti e Giovanni, 

apresenta 16 ostensivos contra 10 de Castrucci. Destes, 9 ostensivos são os 

mesmos: OIC, OMN, OCD, OFCmdc, OFCmmc, ORO, ODPE, ODSFP, ODFP, 

sendo que destes comuns, os mais utilizados pelos autores foram os ostensivos OIC 

(Ostensivo intersecção entre conjuntos) e ODFP (Ostensivos decomposição de um 

número em fatores primos). Dos 10 ostensivos de Castrucci, apenas ODNSFP 

(Ostensivo decomposição não simultânea em fatores primos) difere de Sangiorgi. 

Esta análise evidencia que da década de 1960 para 1970, houve uma redução de 

ostensivos, mas manteve-se uma quantidade expressiva de ostensivos comuns (9 

no total), o que, para nós, representa uma estabilidade de ostensivos utilizados 

pelos autores. 

Já em relação às décadas de 1960 e 2010, temos um total de 16 contra 12 

ostensivos, dois quais 6 são os mesmos: OAM (Ostensivo árvore multiplicativa), OIC 

(Ostensivo intersecção entre conjuntos), OMN (Ostensivo múltiplos de um número), 

ODSFP (Ostensivo decomposição simultânea em fatores primos), OCD (Ostensivo 

conjunto de divisores) e ODPF (Ostensivos decomposição de um número em fatores 

primos), destes comuns, o mais utilizado pelo autores foi o ostensivo ODFP. Esta 

análise sinaliza que houve redução dos ostensivos e uma mudança significativa de 

ostensivos, sendo apenas 6 comuns. Os ostensivos comuns demonstram uma 

estabilidade no domínio setores e temas entre os autores, pois todos se referem às 

noções de múltiplos de um número, divisores de um números e fatores primos e a 

noção de intersecção entre conjuntos. Fato que nos chama a atenção é que 9 
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ostensivos de Sangiorgi e 8 de Dante estão presentes mais de uma vez nas tarefas 

elencadas, ou seja, houve a redução dos ostensivos, mas em contrapartida, os 

ostensivos são mais utilizados.  

Ao analisarmos os ostensivos presentes nas décadas de 1970 e 2010, dos 10 

presentes na obra de Castrucci e 12 de Dante, 5 se repetem, sendo eles: OIC, OMN, 

ODSFP, OCD, ODFP, destes cinco, o mais utilizado pelos autores foi ODFP. Estes 5 

ostensivos representam 5 dos 6 ostensivos que se repetiram da obra de 1960. Ou 

seja, é visível uma estabilidade de ostensivos que sobrevivem da década de 1960 

nas obras de 1970 e 2010.  

Na obra de 1960, destacamos os ostensivos que caíram em desuso: são eles: 

OTD, OAM, ODV, OND, ONA, ONP, OGT17, justificado pela ênfase dada ao estudo 

das estruturas, no caso as estruturas (propriedades) numéricas. 

Na obra de 1970, é extindo o ostensivo ODNSFP: Ostensivo decomposição 

não simultânea em fatores primos, visto que a ênfase da época era na utilização de 

técnicas mais econômicas.  

Os ostensivos árvore multiplicativa e ostensivo diagrama de Venn aparecem 

na década de 1960, não são utilizados na década de 1970, mas reaparecem em 

2010. 

Na década de 2010, surgem os ostensivos AO, ODPG, ODFPmdc, ONCI, 

OCM18, justificados pela ênfase na representação geométrica, na generalização e no 

cálculo mental. 

Os ostensivos OIC, OMN, OCD, ODSFP, ODFP sobrevivem aos sessenta 

anos analisados, figurando nas três coleções de livros.  

Para Sangiorgi (1965) e Castrucci, Peretti e Giovanni (1976), os ostensivos 

mais utilizados foram: Ostensivos decomposição de um número em fatores primos 

(ODFP) e Ostensivo intersecção entre conjuntos (OIC) e, para Dante (2012), com a 

mesma ênfase, o ostensivo ODFP e o Ostensivo diagrama de Venn (ODV). A ênfase 

                                            
17 OTD: Ostensivo total de divisores, OAM: Ostensivo árvore multiplicativa, ODV: Ostensivo diagrama 
de Venn, OND: Ostensivo número divisível, ONA: Ostensivo número amigo, ONP: Ostensivo número 
perfeito e OGT: Ostensivo gráfico tridimensional. 
18 AO: Ostensivos algébricos associados aos monômios e polinômios, suas operações e 
propriedades, ODPG: (Ostensivo obtenção dos divisores pelo processo geométrico) Ostensivo 
geométrico para obtenção dos divisores, ODFPmdc: Ostensivo mdc por decomposição em fatores 
primos, ONCI: Ostensivo numérico conjuntivista implícito, OCM: Ostensivo cálculo mental para 
obtenção do mmc. 
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dada à utilização do ODV por Dante (2012) foi uma surpresa, uma vez que não se 

introduz o não ostensivo associado, a saber: a noção intuitiva de conjuntos, o que 

conduziu a introduzir um novo ostensivo para representar múltiplos e divisores, a 

saber: ONCI. 

Por meio da análise apresentada acima, podemos inferir que os ostensivos 

variam de acordo com a ênfase dada ao ensino de cada época, no entanto os 

autores enfatizam as mesmas tarefas, indicando que, apesar da sobrevivência e 

extinção de alguns ostensivos, a ênfase dada pelos autores é bem estável. 

No quadro 15, a seguir, apresentamos os tipos de tarefas associados à 

fatoração algébrica e seus respectivos ostensivos. A lista com as abreviaturas 

referente aos objetos ostensivos encontram-se no quadro 5 da página 153. 

 

Quadro 15 - Tipos de tarefas de fatoração algébrica e seus ostensivos 

Tipos 

de 

tarefas 

Tarefas Sangiorgi 

(1966) 

Castrucci 

(1976) 

Dante 

(2012) 

T12 Desenvolver um dos casos de 

produto notável (quadrado da 

soma, quadrado da diferença, 

produto da soma pela 

diferença). 

ODPMB 

OMB 

ORQS 

ORQD 

ORPSD 

 

ODPMB 

ORQS 

ORQD 

ORPSD 

OMB 

OGQS 

ORQS 

OGQD 

ORQD 

OGQSD 

ORPSD 

T13 Desenvolver casos de produto 

notável e reduzir termos 

semelhantes. 

- - Idem 

anterior 

OA 

T14 Demonstrar uma igualdade 

envolvendo produtos notáveis 

geometricamente. 

(demonstração de Euclides (330 

a.C. -260 a.C.). 

- - OGQD 

T15 Colocar o fator comum em 

evidência. 

OFCE OFCE OFCE 

T16 Colocar o fator comum em OFCE OFCE OFCE 
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evidência e agrupar os termos. 

T17 Reconhecer um trinômio 

quadrado perfeito e escrever na 

forma fatorada da soma ou da 

diferença de quadrados. 

OFTR 

ORQS 

ORQD 

 

ORQS 

ORQD 

OFTR 

OFTM 

T18 Escrever uma diferença de dois 

quadrados como produto da 

soma pela diferença. 

ORPSD 

 

OFD2QR 

ORPSD 

OFD2QM 

T19 Calcular o quadrado de um 

número natural qualquer 

utilizando produtos notáveis e 

fatoração. 

ON - ON 

T20 Simplificar frações algébricas. ORQS 

ORPSD 

ORQD 

OFCE 

OA 

OFCE 

OA 

ORQS 

ORQD 

ORPSD 

ORQS 

ORQD 

ORPSD 

OFCE 

OA 

T21 Resolver equações na forma 

fatorada, ou fatorá-la utilizando 

os casos de fatoração e produto 

notável. 

- - OFCE 

OFTM 

ORQS 

ORQD 

OA 

T22 Fatorar expressão da forma x2 

+(a + b)x + ab 

ON 

OA 

AO OA 

T23 Verificar uma igualdade 

numérica e generalizá-la. 

- - ON 

OA 

T24 Provar propriedades de 

números naturais pares e 

ímpares, consecutivos e 

múltiplos. 

- - OA 

T25 Articular a noção de potência 

com produtos notáveis à noção 

de equação. 

ON 

OA 

- - 

T26 Indicar por meio de expressões 

algébricas o perímetro e a área 

de figuras planas ou sólidos 

geométricos (paralelepípedo). 

OFCE - OFCE 

OA 
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T27 Articular a noção de área com 

os casos de fatoração. 

OGQSD 

OA 

OG 

- OGQS 

OA 

OG 

T28 Aplicar fatorações sucessivas. OFD2QR 

OFT 

OA 

OFCE 

OFTR 

OFD2QR 

OA 

ON 

ON 

OA 

 Total de ostensivos: 

 

ODPMB (1) 

OMB (1) 

OGQSD(1) 

OG (1) 

OFD2QR (1) 

OFTR (2) 

ORQS (3) 

ORQD (3) 

ORPSD (3) 

ON (3) 

OFCE (4) 

OA (5) 

 

ODPMB (1) 

ON (1) 

OFTR (2) 

OFD2QR (2) 

OA (3) 

ORQS (3) 

ORQD (3) 

ORPSD (3) 

OFCE (4) 

 

 

OG (1) 

OFD2QM (1) 

ORPSD (1) 

OFTM (2) 

ORPSD (2) 

OGQSD (2) 

OMB (2) 

OGQS (3) 

OGQD (3) 

ON (3) 

ORQS (4) 

ORQD (4) 

OFCE (5) 

OA (9) 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a fatoração algébrica, é possível observar pelo quadro nº 15 que, para 

Sangiorgi (1966), os ostensivos mais utilizados foram os Ostensivos algébricos (OA), 

Ostensivo fator comum em evidência (OFCE), Ostensivo regra quadrado da soma 

(ORQS), Ostensivo regra quadrado da diferença (ORQD), Ostensivo regra produto 

de uma soma por uma diferença (ORPSD) e Ostensivos numéricos (ON).  

Para Castrucci, Peretti e Giovanni (1976), os ostensivos mais utilizados foram: 

o Ostensivo fator comum em evidência (OFCE) e, na sequência, os ostensivos que 

representam as regras para a fatoração de três casos: Ostensivo regra quadrado da 
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soma (ORQS), Ostensivo regra quadrado da diferença (ORQD), Ostensivo regra 

produto de uma soma por uma diferença (ORPSD) e os Ostensivos algébricos (AO).  

Para Dante (2012), os ostensivos mais empregados foram: o Ostensivo 

algébrico (OA), Ostensivo fator comum em evidência (OFCE), Ostensivo regra 

quadrado da soma (ORQS), Ostensivo regra quadrado da diferença (ORQD), 

Ostensivos numéricos (ON), Ostensivo geométrico da área de (a + b)2 (OGQS) e o 

Ostensivo geométrico da área de (a - b)2 (OGQD). 

Ao traçarmos um panorama dos ostensivos que vivem, desaparecem, 

sobrevivem e se reconstroem, encontramos aqueles que estiveram presentes nas 

décadas de 1960 e 1970 e permaneceram atualmente, sendo eles: o Ostensivo 

regra produto de uma soma por uma diferença (ORPSD), Ostensivo regra quadrado 

da soma (ORQS), Ostensivo regra quadrado da diferença (ORQD), Ostensivo 

numérico (ON), Ostensivo fator comum em evidência (OFCE) e Ostensivos 

algébricos (AO). Destacamos ainda aqueles que, ao contrário, estiveram presentes 

nas décadas citadas e na atual desapareceram, sendo eles: Ostensivo dispositivo 

prático da multiplicação de binômios (ODPMB), Ostensivo fatoração de um trinômio 

quadrado perfeito pela raiz (OFTR), Ostensivo fatoração da diferença de dois 

quadrados pela raiz (OFD2QR). 

Como notamos mais semelhanças entre as obras das décadas de 1960 e a 

atual, destacamos os ostensivos que figuram somente nessas décadas, a saber: 

Ostensivo multiplicação de binômios (OMB), Ostensivo geométrico da área de 

(a+b).(a-b) (OGQSD) e Ostensivo geométrico (OG). 

Os novos ostensivos detectados foram: o Ostensivo fatoração da diferença de 

dois quadrados pela multiplicação (OFD2QM), Ostensivo fatoração de um trinômio 

quadrado perfeito pela multiplicação (OFTM), e os relativos à representação 

geométrica: Ostensivo geométrico da área de (a-b)2 (OGQD) e Ostensivo geométrico 

da área de (a + b)2 (OGQS). 

De acordo com as observações acima, avaliamos que para a fatoração 

algébrica, os ostensivos privilegiados pelas obras são os mesmos, e as obras das 

décadas de 1960 e a atual apresentam ostensivos geométricos, na tentativa de 

articular a geometria e a álgebra, sendo que a geometria é utilizada como meio de 

visualização das propriedades consideradas. Entretanto sublinhamos que entre as 
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tarefas resolvidas e propostas, das quais tratamos mais adiante, não existem tarefas 

para o trabalho no quadro geométrico, o que nos leva a considerar que ficam na 

incumbência do professor.  

Passamos a analisar a quantidade de tarefas resolvidas e propostas para 

cada tipo de tarefa, de acordo com a obra analisada e segundo a grade de análise, 

com o objetivo de identificar as privilegiadas e pouco trabalhadas em cada obra, o 

que permite considerar, dentre os três níveis de conhecimento esperado dos 

estudantes, segundo definição de Robert (1998), aquele(s) que é(são) destacado(s) 

na obra. Observamos que a parte relativa às tarefas resolvidas é por nós 

considerada como o que Chevallard e Grenier (1997) definem por “topos do 

professor”, e a parte referente às tarefas propostas é por nós considerada como 

associada ao “topos do aluno”.  

 

6.6 Tarefas: Fatoração Numérica  

 

Para a análise das tarefas nos livros didáticos, organizamos uma tabela 

contendo as obras, as tarefas resolvidas pelos autores, as tarefas propostas aos 

estudantes e a taxa percentual aproximada que representa estes valores, como se 

pode visualizar na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tarefas para a fatoração numérica 

 Sangiorgi (1965) Castrucci (1976) Dante (2012) 

Tarefa R % P % R  % P % R % P % 

T1 1 3 4 8 1 7 3 10 3 6 1 2 

T2 5 16 8 15 - - 3 10 - - 1 2 

T3 3 0 9 17 2 13 2 7 2 11 5 10 

T4 - - - - - - - - - - 1 2 

T5 9 28 9 17 5 33 7 23 4 22 7 14 

T6 1 3 2 4 - - - - 1 6 6 13 



249 
 

T7 2 6 6 11 1 7 4 13 2 11 13 27 

T8 - - - - - - - - - - 3 6 

T9 8 25 10 19 6 40 11 37 5 28 7 14 

T10 1 3 3 5 - - - - 1 6 5 10 

T11 2 6 2 4 - - - - - - - - 

Total 32 100 53 100 15 100 30 100 18 100 49 100 

Legenda: R: tarefas resolvidas. P: tarefas propostas 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segundo a escolha anunciada acima, na obra de Sangiorgi (1965), o número 

de tarefas resolvidas, que correspondem ao topos do professor, possibilita inferirmos 

que o autor privilegia os tipos de tarefas T5 (28%) e T9 (25%), que são 

representativas dos níveis técnicos, ou seja, enfatizam as técnicas de resolução do 

mdc e mmc, respectivamente, e com menor ênfase ao tipo de tarefa T2 (16%), mas 

que, no entanto, nos parece ser uma tarefa essencial, visto que todo o processo 

para determinação do mdc e mmc possui como ostensivo a noção dos critérios de 

divisibilidade associada aos números primos. Da mesma forma, verifica-se que os 

tipos de tarefas T5 (17%) e T9 (19%) são propostos em grande número aos 

estudantes, representando o topos do estudante, bem como os tipos de tarefas T2, 

T3 e T7, relativas aos divisores e múltiplos, noções essenciais para o uso das 

técnicas de determinação do mdc e mmc, que condizem com o que o autor quer 

enfatizar. 

Os tipos de tarefas T6 e T10, que tratam da contextualização, são 

considerados de pouca ênfase, tanto para o professor, como para o estudante.  

Resumindo, verificamos nesta obra que o trabalho é todo desenvolvido no 

quadro numérico e corresponde a um nível técnico de conhecimento. As 

demonstrações e a apresentação das estruturas fazem parte da introdução da 

noção, equivalendo ao topos do professor. A ênfase do autor reside nas técnicas de 

resolução para o mdc e mmc com a utilização de diversos ostensivos.  

Castrucci, Peretti e Giovanni (1976) privilegiam os tipos de tarefas T5 e T9, 

tanto para o trabalho dos professores como dos estudantes, em conformidade com 
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Sangiorgi (1965). Além disso, os autores destacam, para o trabalho dos estudantes, 

os tipos de tarefas T1, T2 e T7, que representam os conhecimentos prévios 

necessários à realização dos tipos de tarefas T5 e T9. Consideramos uma proposta 

bem coerente, pois o trabalho, tanto para o professor, como para o aluno, é voltado 

ao uso de técnicas e os diferentes ostensivos para a sua realização.  

Em relação à obra de Sangiorgi (1965), é possível observar que desaparecem 

os tipos de tarefas T2, T6, T10 e T11, para as quais são necessários os não 

ostensivos divisores primos com a finalidade de propor situações contextualizadas e 

a aplicação de definições específicas para alguns tipos de números.  

Verifica-se, de acordo com o quadro 17, que na obra de Dante (2012), para o 

trabalho do professor, é dada ênfase à resolução do tipo de tarefa 1, que focaliza a 

decomposição em fatores primos e, igualmente, as obras anteriores apresentam as 

técnicas de resolução do mdc e mmc por meio dos tipos de tarefas T5 e T9.  

Para o trabalho do aluno, o autor requer deste conhecimento acerca dos 

múltiplos de um número T7 (27%) e divisores de um número T3 (10%) e das 

técnicas de resolução para o mdc T5 (14%) e mmc T9 (14%). Todavia percebe-se 

que esta obra dá um enfoque diferenciado ao tratar de problemas contextualizados. 

Quando observamos os tipos de tarefas T6 e T10, é possível perceber um equilíbrio 

entre o uso das técnicas T5 e T9 e a sua aplicação em situações intra ou 

extramatemáticas (T6 e T10), o que ocorre com pouca ênfase no livro de Sangiorgi 

(1965) e perdeu-se na obra de Castrucci, Peretti e Giovanni (1976). 

O tipo de tarefa T11 foi a única não explorada e os tipos de tarefas T4 e T8 

surgiram apenas nesta obra. O tipo de tarefa T8 é condizente com a proposta do 

autor, que procura sair do nível técnico e passar para os níveis: disponível de 

conhecimento (T8) e mobilizável T6 e T10.  

No geral, observa-se que a obra busca equilibrar o velho com o novo, as 

técnicas com a sua aplicação em situações contextualizadas, a escrita numérica 

com a sua generalização e preocupa-se em organizar, tanto para os professores, 

como para os alunos, os conhecimentos prévios necessários.  
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6.7 Tarefas: Fatoração Algébrica  

 

De acordo com as informações colhidas da obra de Sangiorgi (1966) com 

relação às tarefas, destacamos como tipos de tarefas resolvidas e representativas 

do topos do professor os tipos de tarefas T15 e T20 com 18%, com menos ênfase, 

porém com destaque, os tipos de tarefas T12, T19 e T28 com 16%, 13%, 11%, 

respectivamente. Para os tipos de tarefas propostas aos estudantes (topos do 

aluno), o autor ressalta o tipo de tarefa T20 com 39,5% referente à simplificação de 

frações algébricas, que representa uma aplicação imediata do conhecimento do mdc 

e mmc, bem como da fatoração e produtos notáveis. Encontramos ainda um número 

significativo e tipos de tarefas que correspondem à resolução de frações algébricas 

simples, para as quais basta simplificar ou calcular o mmc entre números naturais, o 

mmc de polinômios, aplicar os casos de fatoração e produtos notáveis e outras que 

exigem mais de uma fatoração, ou seja, fatorações sucessivas. Entretanto 

salientamos que a obra prima pelo trabalho com as técnicas de fatoração, 

privilegiando um conhecimento de nível técnico de alto grau de complexidade, posto 

que é preciso fatorar ao máximo.  

Na obra de Castrucci, Peretti e Giovanni (1976), observamos que a 

quantidade de tarefas resolvidas é equivalente à de tarefas propostas, isto é, existe 

uma preocupação dos autores, tanto com o topos do professor, quanto com o topos 

do aluno. Com relação aos tipos de tarefas resolvidas, apontamos o tipo de tarefa 

T17 (11%), que trata de dois casos de trinômios quadrados perfeitos e o tipo de 

tarefa T12 (17%), que aborda os casos de produto notável: quadrado da soma, 

quadrado da diferença, produto da soma pela diferença e, especialmente, o tipo de 

tarefa T20 (40%), que representa o destaque dado pelo autor à simplificação de 

frações algébricas, o mesmo ocorrendo para as tarefas propostas. 

Na obra de Dante (2012), o autor põe em evidência o tipo de tarefa 12, com 

22% e 29% das tarefas resolvidas e propostas, respectivamente, e os tipos de 

tarefas 17 e 18 com 10% e 11%, respectivamente. Nota-se que o autor privilegia as 

técnicas de desenvolvimento dos produtos notáveis e de fatoração. Os demais tipos 

de tarefas são apresentados em número reduzido, pulverizadas entre todos os tipos 

de tarefas propostas, com exceção do tipo de tarefa 25, inexistente na obra. Os tipos 

de tarefas T13, T14, T22 e T27 não constam como resolvidas, somente como 
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propostas aos estudantes. O autor procura apresentar tipos de tarefas que visam à 

generalização de uma sentença (T23), provar propriedades (T24), demonstrar 

igualdade (T14), observando assim que é esperado para esta etapa da escolaridade, 

segundo o PCN (BRASIL, 1998), que ao final do Ensino Fundamental considera-se 

como conhecimento prévio disponível a capacidade de provar uma sentença 

matemática. Mas a obra não destaca, como nas anteriores, a aplicação imediata das 

noções de fatoração, uma vez que o tipo de tarefa T20 não ressalta o conhecimento 

em jogo, deixando sob a responsabilidade do professor as aplicações desse tipo de 

tarefa. 

Tabela 2 - Tarefas para a fatoração algébrica 

 Sangiorgi (1966) Castrucci (1976) Dante (2012) 

 R % P % R % P % R % P % 

T12 6 16 12 7,4 6 17 63 18 12 22 38 29 

T13 - - - - - - - -   6 5 

T14 - - - - - - - -   1 1 

T15 7 18 11 6,8 2 6 31 9 6 10 8 6 

T16 2 6 7 4,3 2 6 20 6 4 8 6 5 

T17 2 6 11 6,8 4 11 30 8 4 8 13 10 

T18 2 6 18 11,2 2 6 21 6 4 8 14 11 

T19 5 13 12 7,4 - - - - 4 8 6 5 

T20 7 18 64 39,5 14 40 154 44 4 8 5 3 

T21 - - - - - - - - 4 8 10 7 

T22 2 6 11 6,8 2 6 8 2   2 2 

T23 - - - - - - - - 4 8 2 2 

T24 - - - - - - - - 1 2 4 3 

T25 - - 2 1,2 - - - -     

T26 - - 2 1,2 - - - - 2 3 4 3 

T27 - - - - - - - -   2 2 
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T28 4 11 12 7,4 3 8 22 7 4 8 9 6 

TOTAL 37 100 162 100 35 100 349 100 53 100 130 100 

Legenda: R: tarefas resolvidas. P: tarefas propostas. 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.8 Considerações finais  

 

A análise das relações institucionais esperadas e existentes via PCN 

(BRASIL, 1998) e livros didáticos, por meio das análises ecológicas e praxeológicas, 

com a aplicação da grade de análise construída para este fim, coloca em evidência 

que, quando o estudante é chamado a utilizar a fatoração numérica e algébrica, é 

preciso que o professor esteja atento para revisitar estas noções, pois as noções de 

mdc, mmc e suas aplicações, como a resolução de problemas que envolvem o mdc 

e mmc, são consideradas somente no sexto ano enquanto produtos notáveis e 

fatoração. A resolução de expressões algébricas e simplificações de frações 

algébricas, resolução de equação-produto são trabalhadas somente no oitavo ano.  

Os ostensivos e os tipos de tarefas mais representativos nas obras são os 

que privilegiam as técnicas de resolução, requerendo um conhecimento técnico. A 

obra de Dante (2012) apresenta uma proposta de contextualização para o mdc e 

mmc, sobressaindo-se das demais e, para a fatoração algébrica, inclui novos 

ostensivos, mas permanecem sob a responsabilidade do professor sua difusão e 

seu uso, já que as tarefas privilegiam o quadro algébrico com poucas possibilidades 

de articulação com outros quadros. 

No geral, as obras enfatizam os mesmos ostensivos, adotam novos e outros 

caem em desuso, como por exemplo, o ostensivo dispositivo prático de Euclides, 

utilizado para determinar o mdc nas décadas de 1960 e 1970 está em desuso 

atualmente. Já os ostensivos de decomposição em fatores primos de um número 

simultâneo e não simultâneo permanecem. Ressaltamos que os ostensivos exigem 

conhecimentos diversificados e têm pesos cognitivos diferentes para um mesmo 

objeto matemático. É preciso ter claro quais os não ostensivos associados aos 

ostensivos que se utilizam para manipular as diferentes técnicas. 
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Para a fatoração numérica, em geral, o nível de conhecimento esperado dos 

estudantes é o técnico, sendo o ostensivo decomposição de um número em fatores 

primos privilegiado para o ensino do mdc e mmc. Para a fatoração algébrica, os 

ostensivos privilegiados são os relativos às regras de fatoração, tanto para sua 

introdução, como para os tipos de tarefas propostas aos estudantes. 

Diante da análise das obras e do PCN, consideramos que para as noções de 

mmc e mdc, houve uma evolução das obras da décadas de 1960 e 1970 para a 

atual, visto que na década atual, a ênfase é dada em situações contextualizadas. No 

entanto apresenta poucos ostensivos. Um exemplo de ostensivos que caíram em 

desuso são os ostensivos número divisível, ostensivo relação entre as operações de 

mdc e mmc e ostensivo total de divisores, que auxiliavam na resolução de 

problemas que não existem mais na obra atual, ou somente como desafio para os 

alunos, visto que não apresentam técnicas para sua resolução.  

 

Quadro 16 - Tarefas sobre a fatoração numérica em livros didáticos 

(SANGIORGI, 1965, p. 154). Determinar todos 

os números compreendidos entre 1.000 e 

3.000 e que sejam divisíveis, ao mesmo 

tempo, por 48, 60 e 72. 

DANTE, 2012, p. 154). Encontre todos os 

números naturais compreendidos entre 1.000 

e 3.000 que sejam divisíveis, ao mesmo 

tempo, por 48, 60 e 72. 

Fonte: Sangiorgi (1965) e Dante (2012). 

 

Os problemas anteriores são apresentados por Sangiorgi na sessão de 

“Aplicação em exercícios diversos”, com sua resolução ao final de toda a 

aprendizagem de mmc e mdc e, em Dante, na sessão de “Exercícios e problemas” 

ao fim do ensino das técnicas de resolução do mmc. 

Para os conteúdos do campo da fatoração algébrica, consideramos que 

houve uma regressão, visto que nas obras das décadas de 1960 e 1970, muito se 

enfatizava a aplicação das noções de fatoração na resolução de expressões 

algébricas e, na obra atual, não há tal ênfase, sinalizando a perda da finalidade do 

ensino deste conteúdo, como demonstrado pelos professores por meio do 

questionário investigativo (Capítulo 8), observando que não veem sentido no seu 

ensino. 
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Quadro 17 - Tarefas sobre a Álgebra em livros didáticos 

(SANGIORGI, 1966, p. 62) Escreva a 

expressão literal que representa a área 

da figura colorida. 

 

 

   

 

 

(DANTE, 2012, p. 50) A área de uma superfície, 

cujo contorno é uma elipse, é dada pela 

expressão  em que 2a e 2b são os 

comprimentos de seus eixos. 

 

O marceneiro José colocou um espelho elíptico 

em uma região retangular de madeira na qual x = 

60 cm e y = 0,36 m. 

 

Responda (use  = 3,14): 

a) a) Qual é a área do espelho? 

b) b) Qual é a área da parte visível da madeira? 

Fonte: Sangiorgi (1965) e Dante (2012). 

 

Destacamos, com relação à contextualização de problemas na obra de Dante 

(2012), a ênfase em um contexto voltado para o cotidiano, que pode ser considerado 

mais como um pretexto do que como contexto, como podemos observar nos 

problemas anteriores. 

Quanto ao PCN (BRASIL,1998), observamos que se trata de uma proposta 

aos professores que necessita ser revista, porque não deixa claro os conteúdos que 

o professor pode trabalhar dentro dos domínios, setores e temas, restrigindo-se aos 

tópicos, com exceção do uso da fatoração para a resolução de equações do 2o grau. 

Entendemos como desafio a construção de um documento mais amplo, que 

apresente os itens que o professor precisa enfatizar e traga situações em que este 

possa ser chamado a fazer conexões com outros temas, setores e domínios com o 

objetivo de dar sentido ao ensino da fatoração numérica e algébrica. 

Ainda neste capítulo, identificamos as Organizações Matemáticas e Didáticas 

sobre as quais repousa o ensino da fatoração numérica e algébrica, proposto pelo 

PCN (BRASIL,1998) e pelos livros didáticos analisados. No PCN, observamos que a 
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fatoração numérica pertence ao conjunto dos números naturais, no qual tem como 

tema os números primos e os múltiplos e divisores de números naturais, tendo como 

tópicos as aplicações na resolução de problemas. Para a fatoração algébrica, vale 

apontar que pertence ao conjunto dos números reais no setor estudo dos polinômios 

sob os temas: expressões algébricas e fatoração algébrica e como tópicos, sua 

aplicação na simplificação de frações algébricas e a determinação de raízes de uma 

equação do segundo grau.  

Os livros didáticos apresentam a mesma estrutura, na qual se destaca, para a 

fatoração numérica, o campo dos números naturais e seu estudo com base nas 

noções de números primos, múltiplos e divisores de um número, no qual aparece a 

noção mdc e mmc para a resolução de problemas, já para a fatoraçao algébrica tem-

se o campo dos números reais com base no estudo dos polinômios e suas 

aplicações.  

Para tratar dos ostensivos, trazemos as tarefas propostas nos livros didáticos. 

Para a fatoração numérica, inferimos que os ostensivos variam de acordo com a 

ênfase dada ao ensino de cada época, contudo os autores focalizam as mesmas 

tarefas, indicando que, apesar da sobrevivência e extinção de alguns ostensivos, a 

ênfase dada pelos autores é bem estável. Avaliamos que, para a fatoração 

algébrica, os ostensivos privilegiados pelas obras são os mesmos, salientando que 

as obras das décadas de 1960 e de 2012 apresentam ostensivos geométricos na 

tentativa de articular a geometria e a álgebra, sendo que a geometria é utilizada 

como meio de visualização das propriedades consideradas.  

Analisamos a quantidade de tarefas resolvidas e propostas para cada tipo de 

tarefa de acordo com a obra analisada e segundo a grade de análise, com o objetivo 

de identificar as tarefas privilegiadas e pouco trabalhadas em cada obra, facilitando 

assim avaliar com mais precisão a proposta de cada obra.  

Sangiorgi (1965, 1966) dá ênfase às técnicas de resolução para o mdc e mmc 

com a utilização de diversos ostensivos e prima pelo trabalho com as técnicas de 

fatoração, privilegiando um conhecimento de nível técnico de alto grau de 

complexidade, uma vez que é preciso fatorar ao máximo. Castrucci, Peretti e 

Giovanni (1976) propõem para a fatoração numérica tarefas voltadas ao uso de 

técnicas e dos diferentes ostensivos. O destaque dado pelo autor à fatoração 
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algébrica é feito por meio do tipo de tarefa T20 sobre a simplificação de frações 

algébricas.  

Dante (2012), para a fatoração numérica, procura equilibrar o velho com o 

novo, as técnicas com a sua aplicação em situações contextualizadas, a escrita 

numérica com a sua generalização e preocupa-se em organizar, tanto para os 

professores, como para os alunos, os conhecimentos prévios necessários. Para a 

fatoração algébrica, o autor privilegiou as técnicas de desenvolvimento dos produtos 

notáveis e de fatoração. Os demais tipos de tarefas são apresentados em número 

reduzido, pulverizados entre todos os tipos de tarefas propostas. Todavia a obra não 

valoriza, como nas anteriores, a aplicação imediata das noções de fatoração, uma 

vez que o tipo de tarefa T20 não ressalta o conhecimento em jogo, deixando sob a 

responsabilidade do professor as aplicações desse tipo de tarefa. 
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7 ORGANIZAÇÃO MATEMÁTICA DE REFERÊNCIA 

 

7.1 Considerações iniciais  

 

Neste capítulo, temos como objetivo apresentar as Organizações 

Matemáticas e Didáticas (OM e OD), que entendemos serem as mais adequadas 

para o ensino das noções de fatoração numérica e algébrica no Ensino Fundamental 

– Anos Finais de escolaridade obrigatória no Brasil. Para tal, tomamos como 

referência os trabalhos em Didática da álgebra elementar de Ruiz-Munzón (2010) e 

Pilet (2012), visando construir uma OM de referência com a finalidade de organizar 

as praxeologias que nortearão o Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP), aqui 

proposto e implementado. Assim, conduzimos o capítulo com a responsabilidade de 

apresentar respostas aos seguintes questionamentos: 

 Quais são as OM para o estudo da fatoração? 

 Qual a função da fatoração no Ensino Fundamental? 

 Quais aplicações são possíveis de serem articuladas com o conceito de 

fatoração neste nível de escolaridade? 

Iniciamos com a revisão de referências epistemológicas em Didática da 

Matemática, particularmente, em Didática da álgebra. 

 

7.2 Organização Matemática de Referência (OM) 

 

Em suas pesquisas, Bosch e Gascón (1994) introduzem a ideia de OM de 

referência como noção associada à etapa da transposição didática, sublinhando que 

a OM de referência é o modelo epistemológico que corresponde à OM do saber 

ensinado e aprendido. Bosch e Gascón (2005) observam que uma OM de referência 

é descrita a partir da OM do saber que valida todo o processo de ensino. 

No esquema apresentado na sequência, podemos observar que a OM de 

referência é determinada a partir do estudo da transposição didática que sofre 

transformação a partir do saber sábio. 
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Figura 39 - Esquema do processo de transposição didática. 

 

Fonte: Baseado em Bosch e Gascón (2005, apud Pilet, 2012, p. 38). 

 

Desse modo, segundo Bosch e Gascón (2005), é possível elaborar um 

modelo de OM com base nos documentos curriculares oficiais e livros didáticos, uma 

vez que o professor e a instituição escolar não dispõem deste modelo 

explicitamente, somente de materiais praxeológicos. Bosch e Gascón (2005, p. 117) 

esclarecem que “A OM de referência é aquela que o pesquisador coloca a prova 

sobre a contingência e que, por isso, sofre remodelação permanente.”  

Bosch e Gascón (2010) consideram o Modelo Epistemológico de Referência 

(MER) e o Modelo Didático de Referência (MDR) modelos didáticos espontâneos, 

como podemos constatar na seguinte citação: 

Ao longo da história, encontramos mútiplas formas de organizar o ensino 
escolar de Matemática. Todas elas se apoiam de certa forma, em uma 
maneira prática de interpretar a Matemática – um modelo epistemológico – 
estritamente relacionado com uma conceitualização concreta do que se 
entende por “ ensinar e aprender Matemática” em cada momento histórico, 
em cada tradição cultural e em cada instituição: o que podemos considerar 
como um modelo didático. Na medida em que os modelos didáticos se 
mantêm implícitos, a salvo de todo questionamento e, sobretudo, na medida 
em que as maneiras de organizar o ensino de Matemática se apresentam 
como se não necessitassem de nenhum tipo de justificativa em 
fundamentação explícita além de critérios genéricos que emanam 
principalmente do sentido comum, diremos que se trata de modelos 
didáticos espontâneos. (BOSCH; GASCÓN, 2010, p. 56, tradução nossa). 

 Depois desta consideração, os autores definem o MER como “toda 

organização ou praxeologia didática (OD) que vive em uma instituição determinada, 

estando sustentada e fortemente condicionada pelos modelos epistemológicos da 

Matemática dominante nesta instituição” (BOSCH; GASCÓN, 2010, p. 60) e o MDR 

como “uma ampliação dos já citados modelos epistemológicos de referência (MER)” 

(BOSCH; GASCÓN, 2010, p. 61). 
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Os pesquisadores esclarecem quais são as funções destes modelos e os 

associam à escala dos níveis de codeterminação, observando a importância de 

considerar as Organizações Matemáticas e Didáticas sem obedecer às condições e 

restrições originárias dos níveis superiores.  

[...] isto é, entre as organizações matemáticas escolares e as 
correspondentes organizações didáticas, podemos considerar modelos 
didáticos de referência que sejam, em primeira instância, específicos de um 
tema, de um setor, ou de uma domínio da Matemática escolar. Porém, 
igualmente ao que se passa com o MER, a estrutura e a dinâmica dos 
citados MDR devem ser coerentes com um modelo didático de referência 
geral, cuja descrição se formula no nível da disciplina (Matemática, neste 
caso) levando em consideração as condições e restrições provenientes dos 
níveis mais genéricos de codeterminação, como o nível pedagógico, o 
escolar, o social e o da civilização. (BOSCH; GASCÓN, 2010, p. 62, 
tradução nossa). 

 Vale enfatizar que, se utilizarmos os objetos/ferramentas da TAD, podemos 

esclarecer um pouco a noção de modelo didático, ao o considerarmos “como uma 

descrição simplificada de um tipo de praxeologias e organizações didáticas.” 

(BOSCH; GASCÓN, 2010, p. 62). 

 

7.3 A álgebra elementar no trabalho de Ruiz-Munzón 

  

Ruiz-Munzón (2010) sustenta que a álgebra elementar é um instrumento de 

modelagem que não representa um setor ou área da Matemática, mas uma 

ferramenta que modela a atividade e interfere em todos os setores da Matemática, 

uma vez que o estudante, ao avançar no processo de escolarização, vai sendo 

apresentado a uma Matemática gradativamente algebrizada. Assim, a pesquisadora 

observa que a álgebra não aparece mais como um conteúdo de ensino obrigatório 

como a geometria ou aritmética, mas tem um caráter de “instrumento genérico de 

modelagem” de todas as Organizações Matemáticas (OM) escolares.  

Em sua pesquisa, a autora propõe um Modelo Epistemológico de Referência 

(MER) que, segundo ela, permite interpretar a álgebra elementar e seu 

desenvolvimento, quando se considera a modelagem funcional por ela proposta. 

Para isso, toma como sistema de estudo inicial uma OM em torno de problemas 

aritméticos denominada de Sistema inicial (S) e, a cada problema aritmético, associa 

um programa de cálculo aritmético (PCA) e descreve o processo que por ela é 



261 
 

considerado como a algebrização progressiva da OM em torno dos programas de 

cálculo aritmético, apresentado em três etapas.  

Na primeira etapa do processo de algebrização, a autora esclarece que é 

preciso considerar e tratar as técnicas ou processo de resolução dos problemas 

aritméticos como objetos de estudo em si mesmos e traduzir a formulação retórica 

do PCA em uma formulação escrita em linha (simbólica). Denomina de M1 um 

primeiro modelo derivado do sistema inicial S, onde os tipos de problemas situados 

têm sua resolução aritmética traduzidas por uma igualdade, com uma incógnita ou 

parâmetro x.  

 Na segunda etapa do processo de algebrização, Ruiz-Munzón (2010) 

caracteriza como o momento em que, para responder aos novos questionamentos, é 

preciso igualar expressões algébricas ou PCA que contêm as mesmas incógnitas ou 

parâmetros, necessitando assim de técnicas equacionais de cancelamento, 

denominando de M2 os problemas com estas características.  

A terceira etapa do processo de algebrização corresponde ao momento em 

que se requer uma nova generalização do cálculo algébrico em razão da 

necessidade de responder a questionamentos que demandam não limitar o número 

de variáveis e não fazer distinção entre incógnitas e parâmetros. Aqui, a 

pesquisadora explicita que nesta etapa surge o trabalho com fórmulas algébricas 

que, segundo ela, corresponde a concluir o processo de algebrização elementar, o 

que torna clara a função da álgebra e a necessidade de articular as técnicas do 

cálculo algébrico com o cálculo diferencial e integral. A terceira OM funcional 

denomina de OMfp(x) trata de materializar modelos que se expressam de acordo com 

funções de duas ou mais variáveis e fórmulas associadas a estas.  

O MER proposto apresenta três níveis que estruturam a modelagem 

algébrico-funcional. No primeiro nível, consolidam-se os modelos que se expressam 

por meio de funções isoladas de uma única variável e as correspondentes equações 

e inequações associadas. Neste nível, Ruiz-Munzón (2010) faz a distinção entre a 

linguagem “algébrica” e a “funcional”: a linguagem algébrica escolar manifesta-se, 

especialmente, por meio de fórmulas presentes na geometria, na trigonometria e no 

setor “álgebra”, como tópicos que a estruturam como os produtos notáveis e a 

fatoração como regras a serem seguidas sem necessidade de sua compreensão. 

Por outro lado, a linguagem funcional apresenta-se no ensino como um modelo 
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funcional para o estudo de fórmulas, mas poderia, por exemplo, ser desenvolvida 

por meio da “geometria espacial, ao considerar o estudo da variação da superfície 

lateral de um cilindro, quando seu volume se mantém constante, ou da variação da 

superfície total de um cone de geratriz constante”. A distinção entre a linguagem 

algébrica e a funcional da álgebra gera uma limitação que, segundo Ruiz-Munzón 

(2010, p. 94), consiste em “integrar no ensino da matemática escolar objetos 

matemáticos que têm origem em temas curriculares diferentes”. Um exemplo deste 

nível:  

Um triângulo isósceles está inscrito em uma circunferência de raio R=2cm. 
Que dimensões terá o triângulo de área máxima? Quantos triângulos 
inscritos na circunferência de raio 2 existem que tenham uma uma área A 
dada? (RUIZ-MUNZÓN, 2010, p. 97, tradução nossa ). 

Neste nível de modelagem algébrico-funcional, as questões fazem referência 

à variação de uma grandeza do sistema em função de outra. 

O segundo nível de modelagem algébrico-funcional de uma OM representa 

“um sistema, que se materializa em modelos que se expressam mediante famílias de 

funções de uma variável e as correspondentes equações e inequações paramétricas 

associadas”. Um exemplo apresentado por Ruiz-Munzón (2010, p. 103) é “O 

perímetro e a área de um triângulo isósceles determinam suas dimensões?” A 

resposta a esta questão será dada em função dos parâmetros A de área e P de 

perímetro. 

O terceiro nível de modelagem algébrico-funcional de uma OM refere-se a um 

sistema que se concretiza “em modelos que se expressam mediante famílias de 

funções de duas ou mais variáveis e as correspondentes fórmulas associadas”. 

Exemplo:  

Um banco nos propõe o seguinte plano de investimentos: nos dão certo 
rendimento a cada trimestre e descontam 1% ao final do ano como 
comissão. Qual é a mínima rentabilidade que teremos que pedir ao banco 
em função do capital inicial e do capital final desejado? (RUIZ-MUNZÓN, 
2010, p. 106, tradução nossa).  

Neste nível, o papel dos parâmetros e das variáveis é substituível. O estudo 

baseia-se na variação de duas ou mais variáveis sobre a variação de uma função (p. 

105). 

A seguir, apresentamos o MER proposto por Ruiz-Munzón (2010). 
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Figura 40 - Modelo Epistemológico de Referência (MER) 

 

Fonte: Baseado em Ruiz-Munzón (2010, p. 110). 

 

Na figura acima, observamos que na primeira etapa de modelagem, são 

consideradas apenas as OM ou praxeologias matemáticas centradas em problemas 

aritméticos e o primeiro modelo M1’ corresponde apenas às manipulações de 

polinômios do tipo P(x, a1,....,an)=c, ou seja, estudar polinômios na variável x com 

coeficientes a1, ...an em IR enquanto equações e utilizar as técnicas de simplificação. 

Desse modo, na modelagem M1, são desenvolvidas as manipulações escritas dos 

polinômios P(x, a1,....,an) com suas respectivas técnicas de escrita e simplificação. 

Exemplo dado por Ruiz-Munzón (2010, p. 74): “Marta pensa em um número. Soma o 

dobro de seu consecutivo, subtrai 17 ao resultado e por último, divide tudo por 3. Se 

o resultado final é 25, qual número Marta pensou?”  
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Na segunda etapa da modelagem proposta pela autora, é considerada a 

igualdade de polinômios, o que supõe a introdução e desenvolvimento das técnicas 

de cálculo algébrico. Exemplo:  

Laura pensa em um número, soma o dobro do seu consecutivo, subtrai 17 
ao resultado e por último, divide tudo por 3. Se o resultado final é: a) um 
sexto do número que havia pensado, que número pensou Laura? b) o 
número pensado, subtraído em uma unidade, que número pensou Laura? 
(RUIZ-MUNZÓN, 2010, p. 78, tradução nossa).  

Nesta segunda modelagem, as OM ou praxeologias matemáticas 

correspondem à identificação dos polinômios de duas variáveis como equações de 

duas variáveis, ou seja, função implícita f(x, y) = 0, que podem ser transformadas em 

funções de uma variável real a valores reais y = f(x), para a qual a modelagem 

proposta é desenvolvida via estudo dessas funções por meio do cálculo diferencial 

de uma variável, utilizando o ostensivo gráfico como técnica para o desenvolvimento 

dos problemas propostos. Após este primeiro nível de modelagem, o segundo 

consiste em considerar famílias das funções estudadas. Esta segunda modelagem, 

que corresponde à passagem dos polinômios para as funções, só é desenvolvida no 

Ensino Superior no Brasil; já na Espanha eles trabalham com essas noções no 

Ensino Médio. 

Após a passagem de polinômios enquanto funções implícitas para funções 

explícitas, as OM ou praxeologias matemáticas indicam os tipos de tarefas cuja 

teoria pertence ao estudo do cálculo diferencial das funções de diversas variáveis. A 

pesquisadora apresenta o exemplo de M2 elaborado para o desenvolvimento da 

terceira etapa de algebrização. Exemplo:  

Judite pensa em dois números diferentes e realiza dois cálculos. Em 
primeiro lugar, triplica o número maior e subtrai a diferença entre ambos. 
Em segundo lugar, ao menor soma o maior, na sequência soma o triplo do 
menor e finalmente soma 2 ao resultado. Se o resultado das sequências de 
operações coincidem, podemos determinar os dois números? (RUIZ-
MUNZÓN, 2010, p. 82, tradução nossa). 

O trabalho acima obedece a um acompanhamento da modelagem algébrica 

desde ao que equivale ao nosso Ensino Fundamental - anos iniciais até o Ensino 

Superior. Certamente, na pesquisa por nós proposta, consideramos apenas as OM 

correspondentes à primeira e segunda etapas da modelagem, sendo que na 

segunda etapa, não consideramos os dois níveis de modelagem algébrico-funcional.  
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Um trabalho mais recente é o de Pilet (2012, p. 54), que esquematiza o 

processo de algebrização de Ruiz-Munzón, segundo uma estrutura que abrange as 

três etapas indicadas na figura que segue. 

 

Figura 41 - O processo de algebrização  

 

Fonte: Baseado em Pilet (2012, p. 54). 

 

Segundo a pesquisadora, o sistema inicial é composto de programa de 

cálculo (PC) como processo, o que conduz ao questionamento “Dois PC são 

equivalentes?” Esta questão leva à etapa 1, em que se consideram as expressões 

algébricas e as variáveis. Nesta etapa 1, ao se questionar “Que número escolher 

para que o PC nos indique um valor dado? passamos para a etapa 2, que consiste 

em considerar as equações, incógnitas e parâmetros para, na sequência, passar à 

etapa 3, que compreende as fórmulas e, após todo este trabalho com a álgebra 

elementar, passamos à álgebra superior.  

Como já observamos acima, no Brasil, no Ensino Fundamental e Médio, o 

currículo privilegia apenas a primeira etapa e o início da modelagem 2, ou seja, as 

técnicas de escrita, simplificação e manipulação do cálculo algébrico, quando 

consideramos a proposta de Ruiz-Munzón (2010). A passagem dos polinômios às 

funções é feita apenas para as funções de uma variável real, mas não de forma 

explícita, que será desenvolvida no Ensino Superior, assim como o estudo do 

cálculo diferencial e das funções de duas ou mais variáveis. Já na proposta de Pilet 
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(2012), encontramos as mesmas noções que desenvolvemos, em particular, nos 

anos finais do Ensino Fundamental. 

Sendo assim, na sequência, apresentamos alguns elementos da pesquisa de 

Pilet (2012), que avaliamos como importantes para a nossa pesquisa. 

 

7.4 A álgebra elementar no trabalho de Pilet 

 

Pilet (2012), para tratar do tema relativo às expressões algébricas, constrói 

uma OM de referência, composta por Organização Matemática Global e Regional. 

Para a Organização Matemática Global (OMG) do domínio algébrico, a 

pesquisadora destaca três Organizações Matemáticas Regionais (OMR), sendo uma 

relativa às expressões algébricas, outra, às fórmulas e uma última relacionada às 

equações.  

Situa as praxeologias constitutivas da primeira etapa do processo de 

algebrização na OMR relativa às expressões algébricas, denominando-as de 

Organização Matemática Local (OML), composta por três OML, a saber: OML1, 

OML2 e OML3. 

O objetivo da OML1 é justificar a necessidade de gerar expressões 

algébricas, quando da resolução de problemas que envolvem generalização e prova 

e também de representá-las por equações e utilizá-las na modelagem de 

determinadas situações. Certamente valendo-se dos diferentes ostensivos, quando 

necessário.  

A OML2 trata das expressões equivalentes e reúne as praxeologias, em 

particular, os tipos de tarefas que envolvem denotação e sentido19 para as 

expressões algébricas. As OML1 e OML2 permitem definir uma tecnologia baseada 

nas propriedades do cálculo algébrico para justificar as transformações de uma 

expressão algébrica em expressões equivalentes. A partir das OML1 e OM2, a 

                                            
19 Para Égré (2009,) a denotação é o que designa a expressão objetivamente, exemplo: regra do 

professor (a+b)2 = a2+2ab+b2 e o sentido distingue a noção de representação subjetiva para as 
expressões algébricas, exemplo: regra do aluno: (a+b)2 = a2+b2. Em outras palavras, o aluno não 
percebe a prioridade da denotação das escritas sobre seus sentidos, mas o respeito da denotação 
das escritas é um critério indispensável. (BARDINI , 2003, p. 41)  
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pesquisadora define a terceira OML3 local, denominando-a de álgebra dos 

polinômios, conforme figura:  

 

Figura 42 - OM de referência no trabalho de Pilet 

 

Fonte: Baseado em Pilet (2012, p. 81-82). 

 

Na sequência, para cada OML local, Pilet (2012) apresenta os gêneros de 

tarefas, os tipos de tarefas e as técnicas e tecnologias associadas.  

Para a OML1, assinala o gênero de tarefa: TP produzir, para a qual considera 

o tipo de tarefa: TP – Exp-Equivalence - PC “Dois programas de cálculo são equivalentes”, 

cujas técnicas associadas são: nomear por meio de uma ou mais letras e traduzir a 

relação entre os registros semióticos, para os quais a pesquisadora esclarece que o 

discurso tecnológico apoia-se sobre as regras de formação de expressões 

algébricas, sobre as regras de conversão de um registro de representação semiótica 

em outro, sobre o papel dos operadores +, - , X, : , e potência e dos delimitantes (,), 

[,] e sobre a hierarquia das operações (propriedades do corpo (IR, +, X, 0,1). Aqui a 

pesquisadora considera que o trabalho algébrico será desenvolvido em relação ao 

conjunto dos números reais, o que é pertinente à proposta de ensino brasileira, para 
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a qual, o conjunto dos números reais, com suas operações e propriedades, é 

introduzido no mesmo ano em que se trabalha o estudo do cálculo algébrico. Para 

as expressões algébricas, seus coeficientes já são considerados como elementos do 

conjunto dos números reais.  

Para a OML2, indica como um dos principais gêneros de tarefas: TProvar- equiv. E 

o tipo de tarefa “provar que duas expressões algébricas (não) são iguais para todo 

valor”, e como técnica associada a este tipo de tarefa, a noção de igualdade de 

expressões para todo o valor da letra (igualdade dos polinômios). O discurso 

tecnológico apoia-se sobre a propriedade da igualdade de polinômios: dois 

polinômios são iguais para todo real se, e somente se, eles forem de mesmo grau e 

os coeficientes dos monômios de mesmo grau forem iguais. 

Para a OML3, destaca como um dos gêneros de tarefas Td desenvolver e tipo de 

tarefa para este gênero “desenvolver um produto de dois fatores com a distributiva 

simples da multiplicação em relação à adição. Exemplo: a(a + 2). Um dos elementos 

tecnológicos que possibilita explicar e justificar a transformação de uma expressão 

em uma outra pode ser descrito pelas propriedades e convenção da escrita do 

cálculo algébrico como os produtos notáveis. No nível teórico, pelas propriedades do 

corpo dos números reais (IR, +, X, 0, 1) e do anel dos polinômios R[x]. 

Consideramos, mais particularmente, a OM de referência para o objeto de 

estudo fatoração, por se tratar de uma noção central de nosso estudo. 

 

7.5 OM de referência desta pesquisa  

 

Inicialmente, procuramos estabelecer uma referência didática por meio do 

estudo de pesquisas sobre o tema. Em seguida, ocupamo-nos em analisar o 

documento oficial e alguns livros didáticos, buscando identificar a Organização 

Matemática e Didática no interior das obras em que, de modo implícito, está pautada 

a fatoração numérica e algébrica.  

Na sequência, com base nos trabalhos em Didática da álgebra, buscamos 

estabelecer uma referência epistemológica que nos desse suporte e oriente na 

construção de uma OM de referência que envolve, tanto a fatoração numérica, como 

a algébrica. A partir das OM identificadas pela análise ecológica do PCN (BRASIL, 
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1998) e dos livros didáticos, passamos a definir nosso modelo de OM de referência. 

Situamos este estudo na passagem da primeira para a segunda etapa do processo 

de algebrização do modelo epistemológico de referência desenvolvido por Ruiz-

Munzón (2010), observando que não tratamos os dois níveis de modelagem, uma 

vez que no Brasil, esses são desenvolvidos apenas no Ensino Superior. Já sobre a 

pesquisa de Pilet (2012), consideramos que esta nos auxiliou a definir as OM 

regional, global, local e pontual em nosso trabalho da seguinte forma: 

 

Figura 43 - OM de referência desta pesquisa  

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Definimos a OMG geral em consonância com o bloco “Números e operações”, 

de acordo com o que prescreve o PCN (BRASIL, 1998), que trata da fatoração 

numérica por meio dos conteúdos relativos ao mdc e mmc e da fatoração algébrica 

por meio da fatoração e produtos notáveis e as aplicações (mais imediatas), como 

os problemas de contextualização envolvendo as noções de mdc e mmc para a 

fatoração numérica e simplificação de frações algébricas para a fatoração algébrica. 

Nós caracterizamos a OM de referência relativa à fatoração como uma OMR 

regional. A OMR regional agrega duas OML locais e uma OMP pontual, que 
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correspondem à referência epistemológica estabelecida de acordo com os trabalhos 

de Ruiz-Munzón (2010) e Pilet (2012). 

 

7.5.1 OML1 - Números naturais  

 

A primeira OML local, OML1, visa integrar a fatoração numérica, como o 

primeiro processo de fatoração apresentado no ensino, como a forma de escrita em 

fatores dos números naturais e suas aplicações na resolução de problemas.  

A OML1 é uma organização matemática em torno da escrita na forma de 

fatores primos para números naturais, que nos conduz a considerar as noções de 

múltiplos e divisores de números naturais e sua aplicação na forma de mmc e mdc 

para a resolução de problemas deste domínio. 

Os principais gêneros de tarefas que constituem esta organização 

matemática são as seguintes: resolver, determinar. 

Os tipos de tarefas relativas a estes gêneros em nossa experimentação são 

TResolver: Resolver uma situação contextualizada por meio do mdc e mmc. TDeterminar - 

div Determinar os divisores de um número, TDeterminar-mdc Determinar o mdc, TDeterminar 

mmc: Determinar o mmc. 

Os elementos tecnológicos do discurso ancoram-se nos números primos e a 

decomposição de um número em fatores primos. 

 

7.5.2 OML2 – Álgebra 

 

O trabalho com a fatoração numérica nos leva a formular a OML2 local, que 

destaca a fatoração no contexto dos números reais como uma escrita em forma de 

fatores, utilizando a linguagem algébrica.  

A OML2 é uma organização matemática em torno da noção de fatoração no 

campo da álgebra, que nos conduz à noção de fatoração algébrica e produtos 

notáveis, abordando a noção de equivalência de expressões. 
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Os principais gêneros de tarefas que constituem a OML2 são os seguintes: 

aplicar, calcular, verificar. 

No nosso trabalho para a OML2, destacamos os tipos de tarefas TDesenvolver: 

Desenvolver um produto notável, TAplicar: Aplicar a propriedade distributiva da 

multiplicação, TCalcular: Calcular o produto entre polinômios TVerificar: Verificar as 

igualdades, cujas técnicas associadas são aquelas atreladas aos produtos notáveis 

e fatoração e para as quais destacamos os seguintes elementos tecnológicos: 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, regra de fatoração 

para o caso do trinômio quadrado perfeito. 

 

7.5.3 OMP – Aplicações 

 

A OML1 e OML2 nos conduziram a estabelecer, de acordo com a noção de 

objetos protomatemáticos, a OMP que trata da aplicação das OML1 e OML2 para 

resolução de tarefas, cujas técnicas estão associadas a estes objetos 

protomatemáticos (mmc, mdc, fatoração e produtos notáveis), ou seja, aquelas que 

favorecem que os mesmos assumam seu papel de objetos protomatemáticos, isto é, 

que se constroem na prática e vivem como práticas, o que indica que, para analisá-

los, é preciso considerá-los como comportamentos esperados que aparecem porque 

são solicitados pela situação. 

Definimos a OMP relativa às aplicações possíveis para estas noções no 

Ensino Fundamental, para a qual destacamos o principal gênero de tarefa que 

constitui a OMP a resolver. 

Os principais tipos de tarefas são os seguintes: TResolver eq grau 2: Resolver uma 

situação contextualizada envolvendo equações do 2o grau. TResolver eq: Resolver uma 

situação contextualizada envolvendo equações. TResolver sist eq: Resolver uma situação 

contextualizada envolvendo sistemas de equações do 1o grau com duas incógnitas. 

As técnicas para alguns dos tipos de tarefas são: casos de fatoração, 

propriedade do produto de dois fatores iguais a zero, resolução de equações 

polinomiais e sistemas de equações. 
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Os elementos constitutivos para justificar as técnicas centradas sobre a OMP 

são o conjunto dos números reais, suas operações e propriedades e o conjunto dos 

polinômios, suas operações e propriedades. 

Após explicitar as OM de referência, apresentamos o mapa do PEP.  

 

Figura 44 - Mapa do PEP 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em função dos questionamentos apresentados por meio do mapa, 

elaboramos o PEP e, na sequência, discutimos por meio da análise a priori as AEP 

que compõem o desenvolvimento do PEP.  
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7.6 Análise a priori do PEP 

 

Apresentamos as análises a priori das tarefas desenvolvidas para servirem de 

instrumento para a intervenção por meio de um PEP com estudantes do Ensino 

Médio e Ensino Superior. Neste PEP, temos como questão inicial Q0: Como 

desenvolver o estudo da fatoração desde o Ensino Fundamental - anos finais? 

Para responder ao nosso questionamento geral, destacamos algumas 

questões subjacentes: 

Q1: Qual o tipo de fatoração? 

Q2: Qual o tipo de tarefa? 

Q3: Em que tipos de tarefas é possível desenvolver o caráter 

protomatemático? 

Explicitado nosso questionamento, passamos à análise das tarefas propostas 

em nosso Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP) elaboradas para a experimentação 

com alunos do primeiro ano do Ensino Médio e licenciandos em Matemática. As 

atividades do PEP exploram as técnicas e tecnologias do campo da fatoração 

numérica e algébrica, considerando as possíveis aplicações que podem dar sentido 

ao ensino da fatoração nos anos finais do Ensino Fundamental. 

A apresentação das tarefas será feita em função da noção matemática 

explicitada em seu enunciado.  

 

7.7 OML1: Números naturais  

 

7.7.1 Tarefas sobre Números naturais: mdc e mmc  

 

As tarefas têm como objetivo resolver situações contextualizadas, fazendo o 

uso das noções de mdc e mmc. Ainda, pretendemos verificar o domínio do 

estudante nos conhecimentos relacionados ao uso das técnicas para o cálculo do 

máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum e critérios de divisibilidade.  
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Tarefa 120: 

Uma empresa possui três tipos de ônibus: convencional, 

especial e o leito, que fazem a mesma linha. O ônibus 

convencional parte do terminal rodoviário a cada 40 minutos, o 

especial a cada 60 minutos e o leito a cada 1 hora e 30 minutos. 

Se todos partiram juntos às 7 horas, qual o próximo horário em 

que voltarão a partir juntos? 

 

Para resolvê-la, espera-se que alguns estudantes apoiem-se em uma 

situação concreta para determinar a saída conjunta. Sendo assim, acreditamos que 

possam escrever uma sequência numérica por meio da adição do tempo de partida 

para cada ônibus a fim de verificar os horários iguais. 

Convencional: 7h / 7h40min / 8h20min / 9h / 9h40min / 10h20min /11h / 

11h40min / 12h20min / 13h/ 13h40min/... 

Especial: 7h / 8h / 9h/ 10h / 11h / 12h/ 13h / 14h / 15h/... 

Leito: 7h / 8h30min/ 10h / 11h30min / 13h / 14h30 /16h/... 

Recorrendo a essa estratégia, é possível observar que a próxima saída 

conjunta dos ônibus ocorrerá às 13h, ou seja, um intervalo de tempo de 6 horas ou 

360 minutos, para que todos os ônibus voltem a partir juntos novamente.  

Também é esperado que os estudantes percebam que o problema envolve 

periodicidade ou ciclo e o relacione com a resolução por meio do uso do mmc. 

Desse modo, para achar o tempo da saída conjunta, o estudante deverá transformar 

1h30min em 90 minutos e calcular o mmc entre 40, 60 e 90 minutos que é de 360. 

Ao obter 360 minutos, poderá transformar em horas e determinar o horário das 

saídas conjuntas, que será às 13h. 

Se os estudantes utilizarem apenas a primeira técnica, podemos discutir o 

interesse do mmc como ferramenta matemática para facilitar os cálculos. Como a 

procura da técnica é realizada pelos estudantes, se aparecerem as duas técnicas 

novamente, podemos discutir qual das técnicas é a mais apropriada. Em ambos os 

                                            
20 As tarefas de 1 a 13 foram elaboradas pela autora baseando-se em livros didático, paradidáticos entre outros 
materiais. 
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casos, é possível mostrar o interesse do mmc como ferramenta facilitadora do 

trabalho matemático. 

Tarefa 2 

Dois depósitos têm respectivamente 306 e 126 Litros de 

capacidade. Para encher cada um desses depósitos, usou-se 

um mesmo balde, um número exato de vezes. Qual a maior 

capacidade que pode ter o balde? 

 

A maior capacidade que pode ter o balde corresponde ao máximo divisor 

comum, neste caso deverá ser calculado entre 306 e 126. Assim 306 = 2. 33. 17 e 

126 = 2. 32. 7. O mdc será dado por 2. 32 = 18 litros. 

Outra maneira de o estudante resolver o problema será determinando os 

divisores de cada número. Desse modo:  

D(306) = 1, 2,3, 6, 9,17, 18, 34, 51, 102, 153, 306.  

D(126) = 1,2, 3, 6, 9, 14, 18, 21, 42, 63,126. 

Como o maior divisor comum é 18, logo, a maior capacidade do balde será de 

18 litros. 

Da mesma forma que para a tarefa anterior, dispomos de duas técnicas, para 

as quais podemos mostrar a importância do cálculo do mdc enquanto ferramenta 

matemática facilitadora. 

O tipo de tarefa enunciado é o de T: Resolver uma situação contextualizada 

por meio do mdc e mmc. T: Determinar os divisores de um número, T: Determinar o 

mdc, T: Determinar o mmc. 

As tarefas são apresentadas no quadro numérico e exigem, para sua 

resolução, esse mesmo quadro.  

O nível de conhecimento esperado dos estudantes é o disponível, uma vez 

que se trata de uma situação contextualizada, na qual o aluno deverá decidir sobre 

como resolvê-la. Os ostensivos dados no enunciado são os ostensivos escriturais 

(língua natural). Os ostensivos necessários para a solução da tarefa são os 

ostensivos escriturais e de cálculo do mdc e do mmc. 
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Os não ostensivos em jogo na tarefa são expressos pelos seguintes 

conhecimentos: sequências numéricas aditivas; números naturais; mínimo múltiplo 

comum; divisores e divisibilidade de um número natural; máximo divisor comum; 

números primos; decomposição em fatores primos; potenciação e medidas de 

tempo.  

A técnica mobilizada é de cálculo do mdc e mmc. A tecnologia, os números 

naturais, sua operações e propriedades.  

 

7.8 OML2: Álgebra 

 

7.8.1 Tarefas sobre regras de fatoração algébrica e produtos notáveis 

 

Este grupo de atividades visa estabelecer a dialética numérica e algébrica das 

expressões e desenvolver raciocínios do tipo prova e generalização. O objetivo da 

tarefa é verificar o domínio dos participantes no uso das regras de obtenção dos 

produtos notáveis e fatoração em aplicações numéricas e algébricas, bem como 

analisar se, diante de uma situação numérica, o estudante, para facilitar o cálculo, 

expressa-a por meio destas regras e, ainda, se relaciona a regra numérica com a 

algébrica e a utiliza corretamente na resolução de uma expressão numérica 

equivalente. Assim, podemos analisar se ao fim do Ensino Fundamental, o 

estudante é capaz de reconhecer a forma fatorada ou a sua identidade, resolvendo 

cálculos numéricos e algébricos, de modo que possamos verificar sua aplicação em 

situações contextualizadas. 

Tarefa 3: 

Desenvolva 

1. (100 +3)(100+2)=  

2. (10 – 7)(10- 3) =  

3. (50 +5)(50 – 2)  

4. (a+ 3)(a +5)  
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5. (x-9)(x-2)  

6. (b+ 3)(b -1)  

 

a) a) Existe algo comum para todas as atividades? Caso exista, descreva. Você 

conhece uma regra matemática para desenvolver os produtos acima? 

b) Se as expressões fossem como no exemplo abaixo, é possível identificar 

algo comum? Se sim, justifique. 

(a +3). (a + 3) 

(y-10)(y-10) 

c) (x + 4) (x – 4)De acordo com a ideia acima, resolva: 14 x 17. 

d) Você identificou alguma regra matemática para desenvolver os produtos 

acima? Você saberia escrevê-las em linguagem usual? Para que servem 

estas regras? 

 

Esta tarefa associa a resolução de cálculos numéricos com a resolução de 

binômios algébricos com o objetivo de analisar se o estudante relaciona o numérico 

com o algébrico e como procede a resolução. Também verificamos se o estudante 

generaliza o cálculo, e se ele dispõe de conhecimentos sobre a multiplicação entre 

polinômios. Assim para os itens (a) e (b), verificamos se o estudante reconhece algo 

comum à resolução e consegue enunciá-la e aplicar na resolução do item b.  

No item c, verificamos se o estudante consegue utilizar a ideia da 

multiplicação entre binômios para a resolução de 14 x 17, fazendo: (10 +4). (10 +7) = 

100 + 70 + 40 + 28 = 238, podendo também utilizar (10 + 4). (20 - 6) ou (20 - 6). (20 

– 3), ou (20 - 6). (10 +7). Os tipos de tarefas relacionadas: T: Desenvolver o produto 

de polinômios, T: Expressar uma sentença por meio de uma regra, T: Escrever um 

produto notável, T: Calcular um número natural utilizando produtos notáveis. 

Tarefa 4: 

As igualdades são verdadeiras ou falsas para todo o valor de x?  

Igualdade V ou F Justificativa Se falsa, escreva a correta 
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(x + 5).8 = 8x + 40    

(x – 2)2= x2+4x+4    

(5 +x)2 = x2 + 5x + 25    

(2x – 3)(2x 3) = 4x2- 9    

  

A tarefa enfatiza a propriedade distributiva da multiplicação em relação à 

adição, o quadrado da soma e da diferença de dois termos, a multiplicação de um 

polinômio por outro polinômio, de modo a verificar qual o conhecimento disponível 

do estudante acerca destas noções, e como ele testa a veracidade da equivalência.  

O estudante poderá verificar a igualdade, dando valores numéricos às letras, 

utilizando a regra disponível ou desenvolvendo a expressão.  

(x + 5).8 = 8x + 40. Esta igualdade refere-se à aplicação da propriedade 

distributiva da multiplicação em relação à adição e ao papel dos parênteses. A 

propriedade utilizada é a x(a +b) = xa + xb. A justificativa pode ser a propriedade ou 

a equivalência, atribuindo um valor qualquer para x e verificando que o resultado é o 

mesmo para ambos os membros da igualdade. 

(x – 2)2= x2+4x+4 e (2x – 3)(2x -3) = 4x2- 9. Estas igualdades referem-se à 

aplicação do quadrado da diferença de dois termos, da multiplicação de um 

polinômio por outro polinômio, ao papel dos parênteses, aos sinais e às potências. A 

justificativa pode ser dada pela regra ou pela atribuição de um valor qualquer para x 

a fim de verificar a (não) equivalência dos dois membros da igualdade. No entanto, 

para escrever a igualdade correta (x – 2)2 = x2- 4x+4 e (2x – 3)(2x -3) = 4x2 - 12x + 9, 

o estudante deverá dispor do conhecimento de produtos notáveis e fatoração, 

multiplicação de polinômio e considerar a importância do papel dos sinais, dos 

parênteses e das potências. 

(5 +x)2 = x2 + 5x + 25. Esta igualdade diz respeito à aplicação do quadrado da 

soma de dois termos. A justificativa correta poderá ser dada, aplicando a regra para 

resolução e determinando o erro, ou pela atribuição de um valor qualquer para x, no 

qual constatará a não equivalência entre os membros da igualdade. O estudante, 

para escrever a igualdade correta: (5 +x)2 = x2 + 10x + 25, deverá dispor do 

conhecimento de produtos notáveis e fatoração e considerar a importância do papel 
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dos sinais, dos parênteses e das potências. As Tarefas foram: T: Desenvolver um 

produto notável, T: Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à 

adição, T: Calcular o produto entre polinômios T: Verificar as igualdades. 

Tarefa 5: 

Complete a igualdade 

1. a (b+c) =  

2. (a + b) (c + d)= 

3. (a + b)2= 

4. (a – b)2 =  

5. (a – b)(a +b)=  

a) Você já estudou algum conteúdo matemático associado a 

estas igualdades? Qual? 

  

Nesta atividade, verificamos se o aluno aplica corretamente a propriedade 

distributiva da multiplicação em relação à adição, a multiplicação entre polinômios, 

as regras quadrado da soma e diferença de dois termos e produto da soma pela 

diferença de dois termos, numa igualdade expressa na linguagem algébrica.  

Para as tarefas deste bloco, consideramos, de acordo com Dias et al. (2007), 

que o nível de conhecimento exigido é o disponível em virtude de o aluno necessitar 

dispor destas regras para a realização das atividades, uma vez que não será feita 

apresentação prévia do conteúdo. 

As tarefas e as resoluções apresentam-se no quadro numérico e algébrico. 

Os ostensivos necessários à realizaçao das tarefas são os produtos notáveis, 

fatoração e a propriedade distributiva da multiplicação em relação a adição. Os não 

ostensivos presentes são as noções de polinômios e suas operações, emprego de 

parênteses, sinais, potências.  

Com relação às técnicas utilizadas, consideramos as regras de fatoração e 

produtos notáveis. 
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7.9 OMP: Aplicações 

 

7.9.1 OMP1: Tarefas sobre área e perímetro 

 

O objetivo deste grupo de tarefas é reconhecer ou utilizar as noções de 

fatoração e produtos notáveis articulados às noções de área e perímetro. 

Tarefa 6: 

Pinte a área da figura que corresponde à expressão: A = z(z + t)  

 

Você reconhece algum conteúdo matemático já estudado na 

expressão dada? Qual? 

 

Nesta tarefa, o estudante deverá pintar a área correspondente à expressão A 

= z(z + t). Assim, ele deverá desenvolver a sentença por meio da propriedade 

distributiva, obtendo A = z2 +zt. A resposta poderá ser dada de duas maneiras, como 

representado pelas figuras abaixo: 

 

O tipo de tarefa pedido nesta atividade é T: Determinar a área correspondente 

à expressão dada. 

Tarefa 7: 
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Um retângulo A tem comprimento de medida m e largura de medida m–2. 

Um retângulo B é obtido de A, aumentando 4 unidades no comprimento e 

dobrando a largura. Indique por meio de expressões algébricas: 

a) O perímetro de A; 

b) O perímetro de B: 

c) A área de A; 

d) A área de B; 

e) Quanto o perímetro de B tem a mais do que o perímetro de A; 

f) Quanto a área de B tem a mais do que a área de A. 

g) Considerando m = 10, calcule c e d. 

 

Esta tarefa requer do estudante conhecimento de área e perímetro relativo a 

figuras planas, particularmente, de retângulos e o estabelecimento de uma 

expressão que os representa. 

Assim, podemos representá-los do seguinte modo: 

    

Respondendo aos questionamentos: a) O perímetro de A será dado por: 4m -

4 ou colocando o fator comum em evidência temos: 4(m-1). 

b) O perímetro de B será expresso por: 6m 

c) A área de A será m(m-2) = m2 - 2m 

d) A área de B: (m +4). 2(m -2) = 2m2 +6m -16 

e) Para determinar quanto o perímetro de B tem a mais do que o perímetro de 

A, basta realizar a subtração do perímetro de B menos o perímetro de A: 6m – (4m– 

4) = 2m+4. 

f) Neste item, empregamos a mesma ideia do item anterior para responder 

quanto a área de B tem a mais do que a área de A, assim operando a subtração das 

áreas, temos: 2m2 +6m -16 – (m2 - 2m) = m2 + 8m - 16. 
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g) Considerando m = 10, o item (c) m2 - 2m = 102 – 2.10= 80 e para o item (d), 

2m2 +6m -16 = 2.102 + 6.10 – 16 = 244. 

O tipo de tarefa é: T: Indicar uma expressão algébrica. 

Os conhecimentos em jogo nas tarefas 6 e 7 são área e perímetro de figuras 

planas, casos de fatoração e produtos notáveis, termos semelhantes, operações 

como monômios e polinômios, prioridade das operações em relação ao uso dos 

parênteses, potências, substituição de um valor dado para uma incógnita, noções 

como aumento de x unidades e dobro de uma expressão. 

Para as tarefas deste bloco, consideramos que o nível de conhecimento 

exigido é o disponível. A tarefa 6 é proposta no quadro geométrico mas sua 

resolução passa pelo algébrico, já a tarefa 7 apresentam-se no quadro algébrico, 

bem como as suas resoluções.  

Os ostensivos necessários à realização das tarefas são os produtos notáveis, 

fatoração e a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Os não 

ostensivos presentes são as noções de polinômios e suas operações, noções de 

área e perímetro de figura plana e emprego de parênteses, sinais e potências.  

Com relação à técnica utilizada, consideramos as regras de fatoração e 

produtos notáveis.  

 

7.9.2 OMP2: Tarefas sobre sequências 

 

As tarefas utilizadas na intervenção representam situações de uso das letras, 

nas quais o estudante pode reconhecer a necessidade de utilizá-las com facilidade, 

o que possibilita introduzi-lo na escrita algébrica de uma sentença, dando ao mesmo 

tempo sentido à mesma, por se tratar de situação contextualizada. O objetivo das 

tarefas é o de conduzir o estudante à elaboração de uma sentença numérica e sua 

passagem para a escrita algébrica; tem aspecto de generalização, ou seja, ajudar os 

estudantes a transformarem uma escrita numérica em algébrica, estabelecendo uma 

sentença ou uma expressão algébrica.  

Tarefa 8: 



283 
 

Considere as figuras abaixo e responda:  

 

a) Qual é o número de bolas para a figura 4 e a figura 5?  

b) Qual será o número de bolas da figura 100?  

c) E no caso de uma figura de um número qualquer, qual a expressão 

que pode representar o número total de bolas?  

 

A tarefa refere-se à quantidade de bolas de uma figura. Para executá-la, os 

estudantes devem encontrar uma fórmula que generaliza a quantidade de bolas. No 

primeiro questionamento, é solicitado aos estudantes para determinarem o número 

de bolas de algumas figuras. Estes valores numéricos podem conduzi-los à 

identificação de alguma regra comum presente nas figuras que determinam a 

progressão da quantidade de bolas que compõem a sequência de figuras. Em 

seguida, a interrogação é sobre uma figura em que o aluno deverá utilizar a “regra 

encontrada” para determiná-la, neste caso será dado para a figura 100: 1 + 3(100-1), 

portanto, 1+3(99)= 298, assim a figura 100 tem um total de 298 bolas. E, por último, 

o aluno deverá exprimir o número de bolas das figuras por meio de uma fórmula. O 

recurso ao simbolismo algébrico é explicado pela necessidade de expressar de 

forma geral a quantidade de bolas de uma figura qualquer. Neste caso, a expressão 

algébrica será dada pela sentença 1+3(n-1), ou outra equivalente, como 3n-2, no 

qual n representa o número da figura.  

 

7.9.3 OMP3: Tarefas sobre a introdução à álgebra elementar 

 

O objetivo deste bloco de situações de aprendizagem é utilizar problemas de 

matemática, especialmente os ligados à introdução das primeiras noções algébricas, 

articulados com as noções de fatoração. 
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Tarefa 9: 

Determine: 

a) O valor numérico da expressão algébrica (2m + 3n)2 para m=5 e n= 7. 

b) O valor da incógnita que satisfaz a equação 2(x+5) = 2 + 6x. 

 

A situação (a) explora o valor numérico de uma expressão algébrica de modo 

a compreender o significado dado pelo estudante à ordem das operações a serem 

realizadas diante de uma expressão, bem como compreender se o estudante, diante 

de uma situação de verificação de uma equivalência, por exemplo, realiza 

corretamente o cálculo por meio da atribuição de um valor. Assim (2.5 + 3.7)2 = (31)2 

= (30 +1)2 = 961. 

Uma pergunta feita em linguagem matemática que utiliza números, letras e o 

sinal de igualdade representa uma equação. Na situação (b), trata-se da resolução 

de uma equação do 1o grau com uma incógnita. Neste caso, o primeiro membro da 

equação é expresso por meio de uma sentença que representa um fator comum em 

evidência, desse modo, o estudante precisa utilizar a propriedade distributiva da 

multiplicação em relação à adição para determinar sua identidade ou expressão 

equivalente e, em seguida, proceder às manipulações a fim de determinar a letra 

(incógnita), cujo valor se quer descobrir. Logo teremos: 2x + 10= 2 +6x então -4x = -

8 (-1) obtemos: x = 2.  

Ressaltamos que as equações do 1o grau são introduzidas no 7o ano como 

um dos principais conhecimentos esperados para esta série na disciplina de 

Matemática; logo, esperamos que o aluno apresente um conhecimento satisfatório 

em relação à propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, já 

estudada no 6o ano e revisitada por meio de sua aplicação, quando da introdução 

das equações do 1o grau no 7º ano e por meio do estudo da fatoração no 8o ano, ou 

seja, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição também é um 

objeto protomatemático, o qual, esperamos que seja reconhecido pelos estudantes, 

uma vez que o mesmo é solicitado pela tarefa. 

Os tipos de tarefas presente são: T: Valor numérico de uma expressão 

algébrica dada e T: Resolver a equação do 1o grau dada. 
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Tarefa 10: 

Simplifique as frações algébricas, considere que os denominadores 

não são nulos. 

a) a) 4x2 – 6x 

b)         2x 

b)    2x + 14 

    x2 + 14x +49 

 

Uma primeira aplicação dada aos conhecimentos referentes à fatoração 

numérica e algébrica é a simplificação de frações e expressões algébricas no intuito 

de obter uma expressão equivalente mais simples como solução, como é observado 

pelos PCN (BRASIL, 1998). Desse modo, apresentamos aos estudantes dois 

exemplos de frações algébricas e solicitamos a simplificação, um deles exige o 

conhecimento relativo ao caso do fator comum em evidência, e o outro, do trinômio 

quadrado perfeito. Averiguamos se o estudante reconhece os casos de fatoração em 

questão ao iniciar a resolução, se aplica o caso indicado para a simplificação, bem 

como se usa a técnica corretamente.  

Para o item (a), o fator comum a ser identificado é 2x, logo, a fração algébrica 

será expressa por: , para a qual o resultado simplificado será dado por 

2x-3. 

Para o item (b), utilizamos os casos de fatoração, tanto no numerador como 

no denominador. Assim, temos que o fator comum no numerador é 2, e no 

denominador, o estudante precisa reconhecer um trinômio quadrado perfeito para a 

soma, logo:  ou escrevendo o denominador como uma multiplicação de dois 

polinômios temos: , que ao simplificar obtemos:  como solução. 

O estudante poderá conferir a validade de sua resolução; para isto, basta 

atribuir um valor à variável para verificar a equivalência entre a fração algébrica dada 

e a obtida após a sua resolução. 
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A tarefa proposta tem como tipo de tarefa T: Simplificar frações algébricas 

Tarefa 11: 

Resolva as equações e verifique a validade da sua resposta: 

a) (x+2)(x-1) =0 

b) x2 + 10x + 25 = 0 

c) (x – 1)2 = 0 

 

E importante que o estudante, ao longo de sua escolarização, possa dar 

sentido aos objetos matemáticos estudados. A resolução de equações do 2o grau é 

uma oportunidade para a aplicação dos conhecimentos concernentes à fatoração 

algébrica, uma vez que torna os cálculos mais econômicos e faz a aplicação direta 

da noção de fatoração. Desse modo, é esperado que o aluno faça a resolução por 

meio da fatoração ou, pelo menos, que os itens (a) e (c) sejam assim resolvidos, já 

que se apresentam visualmente mais sugestivos para este modo de resolução. 

No item (a), apresentamos uma equação do 2o grau na forma equação-

produto; para que o estudante resolva-a, é necessário o conhecimento da 

propriedade dos números reais: “se a=0 ou b=0, então, a.b =0, e se a.b=0, então 

a=0 ou b=0”. Neste item, basta que o estudante iguale a zero cada produto: assim 

temos: x+2=0 e x-1=0, por meio das propriedades de resolução de equações do 

primeiro grau, temos que x=-2 e x=1, respectivamente. A equação-produto tem duas 

raízes ou soluções: -2 e 1. 

No item (b), será preciso realizar a fatoração antes para transformá-la em 

uma equação-produto. Como se trata de um trinômio quadrado perfeito, temos que: 

(x+5)2 =0. Se uma expressão elevada ao quadrado é igual a zero, então seu valor é 

zero: x + 5 = 0, logo x= - 5. Neste caso, a equação tem apenas uma solução, o que 

corresponde a ter duas raízes reais iguais (raiz dupla): -5. 

No item (c), a equação está na forma fatorada, demandando apenas que o 

estudante reconheça a propriedade dos números reais e determine o valor da 

incógnita. Como a expressão é elevada ao quadrado e igualada a zero, então seu 
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valor é zero, portanto: x -1 = 0, logo x=1. A equação apresenta uma única solução, 

isto é, duas raízes reais iguais (raiz dupla): 1. 

A verificação da validade das respostas obtidas ocorrerá por meio da 

substituição do valor da incógnita encontrada na sua respectiva equação e a 

consequente obtenção da igualdade zero. 

 A tarefa proposta tem como tipo de tarefa T: Resolver as equações. 

Tarefa 12: 

Dada a função: y= x2 – 6x + 5, responda:  

a) a) Qual o gráfico correspondente à função dada? Justifique sua resposta. 

 

b) Qual(is) o(s) ponto(s) de intersecção da parábola com o eixo x ou zeros da 

função?  

 

O PCN (BRASIL, 1998, p. 88) recomenda que diante “da resolução de uma 

equação do 2o grau as raízes sejam obtidas pela fatoração”. Na obra de Dante 

(2012) para o nono ano, observamos que é explorado o conhecimento pertinente à 

ideia de função, inclusive as noções de zeros e gráfico de uma função quadrática.  

Em conformidade com o PCN, apresentamos a atividade a fim de que o 

estudante utilize a noção de fatoração para a resolução de uma função quadrática 

por meio da resolução de uma equação do 2o grau. Pretendemos observar se o 

estudante dá o real significado para x’ e x”, ou seja, se as raízes reais de uma 

equação do 2o grau são realmente compreendidas como sendo as abscissas dos 

pontos em que o gráfico intercepta o eixo x.  

1) 

 

2) 

 

3)  
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Neste caso, fatorando a equação, temos: (x-1).(x-5)=0, temos suas raízes ou 

zeros da função: 1 e 5. Sendo assim, o gráfico deverá interceptar os pontos 1 e 5 do 

eixo x. Para decidir sobre o gráfico que representa a função dada, será necessário 

que o estudante disponha do papel do coeficiente “a” na equação do 2o grau: ax2 

+bx +c = 0, ou seja, seu valor positivo ou negativo determina a concavidade da 

parábola. Assim, o gráfico correto para o caso considerado é o representado pelo 

modelo (1). 

Os tipos de tarefas propostos nesta atividade são T: Reconhecer o gráfico de 

uma função dada, T: Determinar o(s) ponto(s) de intersecção da parábola com o 

eixo x ou zeros da função. 

As noções a serem mobilizadas são as noções de função do 2o grau e 

equação do 2o grau e suas propriedades. 

Tarefa 13: 

Existem três tipos de motivos que podem levar à implantação de um semáforo: 

Motivos relacionados ao aspecto da segurança viária, aspecto da fluidez dos 

veículos e aspecto do tempo de espera dos pedestres: 

  

Qual é o número de veículos que entram e saem destes cruzamentos durante 

o horário de rush? É necessária a instalação de um semáforo? 

 

A situação contextualizada apresentada acima requer que o estudante calcule 

o número de veículos que entram e saem dos cruzamentos A e B para decidir pela 

implantação ou não de um semáforo. 



289 
 

É esperado que o estudante resolva a situação utilizando a lógica na qual 

todo carro que entra nos cruzamentos deve sair dele; então no cruzamento A: 

entram 360 + 512 = 872, logo têm de sair: 872- 488 = 384, número que corresponde 

a y.  

No cruzamento B: temos a saída de 512 + y, ou seja, 996 carros, então é 

possível determinar a entrada x de carros, sendo 996 - 248 logo x= 648. 

O estudante adaptado às práticas algébricas poderá resolver a situação por 

meio da utilização da noção de sistemas de equações do 1o grau com duas 

incógnitas. Neste caso, teremos:  

Cruzamento A: 360 + 512 = 488 +y, no qual obtemos y=384. 

Cruzamento B: 248 + x = 512 + y, substituindo o valor de y encontrado na 

equação anterior, obtemos x= 648. 

Na sequência, o estudante poderá decidir e justificar a utilização ou não de 

um semáforo nos cruzamentos. 

Os tipos de tarefas são: T: Resolver uma situação contextualizada 

envolvendo equações. T: Resolver uma situação contextualizada envolvendo 

sistemas de equações do 1o grau com duas incógnitas. 

Tarefa 14: 

A escola vai realizar um festival de música e a comissão organizadora 

decidiu colocar um painel decorativo na parede de entrada do salão onde 

acontecerá o festival. No depósito da escola, a comissão encontrou um 

painel de 5m de altura por 7m de largura e notas musicais. Então a 

comissão decidiu fazer uma borda no painel para colocar as notas 

musicais. Devido às restrições orçamentárias, a equipe dispõe de 

dinheiro para comprar 45 m2 de papel para a borda. Qual deve ser a 

largura da borda do painel? (Adaptado MCKELLAR, 2010, p. 361).  

 

A situação contextualizada articula a noção de área com a de equação do 2o 

grau e requer que o estudante, ao utilizar um painel de 5x7 m encontrado no 

depósito da escola, coloque neste uma borda, para a qual serão comprados no 
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máximo 45 m2 de papel. Assim, cabe ao estudante determinar a maior largura 

possível da borda, utilizando o papel que será disponibilizado.  

Para a resolução da situação, o estudante deverá considerar o painel de 5 x 7 

mais a largura e altura (x) da borda e a soma da área total do painel com a área para 

a borda, ou seja, a base vezes a altura do painel igual a sua área: A = b X h. Desse 

modo, temos que: 

 

 

(2x + 7).(2x + 5) = 35 +45 

4x2+10x + 14x + 35 = 80 

4x2 + 24x – 45 = 0 

(2x – 3)(2x+15) = 0 

x= 3/2  

Assim, a largura da borda deverá ser de 1,5m. 

O tipo de tarefa empregado é T: Resolver uma situação contextualizada 

envolvendo equações do 2o grau. 

Consideramos as tarefas deste bloco em um nível de conhecimento 

disponível. As tarefas apresentam-se no quadro algébrico e gráfico e as suas 

resoluções permanecem no quadro algébrico. 

Os ostensivos necessários à realização das tarefas são os polinômios 

operações e propriedades, resolução de equações do 1o e 2o graus, sistema de 1o 

grau com duas incógnitas, função quadrática.  

Os não ostensivos presentes números reais operações e propriedades, noção 

de simplificação de frações algébricas, casos de fatoração, noções de polinômios e 

suas operações, emprego de parênteses, sinais, potência. 
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Quadro 18 – Tipos de tarefas propostas na experimentação 

T: Escrever uma expressão algébrica. 

T: Resolver uma situação contextualizada por meio do mdc e mmc. 

T Determinar os divisores de um número. 

T Determinar o mdc. 

T: Determinar o mmc. 

T: Desenvolver o produto de polinômios. 

T: Expressar uma sentença por meio de uma regra. 

T: Calcular um número natural utilizando produtos notáveis. 

T: Desenvolver um produto notável. 

T: Aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. 

T: Calcular o produto entre polinômios. 

T: Verificar as igualdades. 

T: Determinar à área correspondente a expressão dada. 

T: Indicar uma expressão algébrica. 

T: Valor numérico de uma expressão algébrica dada.  

T: Resolva a equação do 1o grau dada. 

T: Simplificar frações algébricas. 

T: Resolver as equações do 2o grau. 

T: Reconhecer o gráfico de uma função dada. 

T: Determinar o(s) ponto(s) de intersecção da parábola com o eixo x ou zeros da função. 

T: Resolver uma situação contextualizada envolvendo equações. 

T: Resolver uma situação contextualizada envolvendo sistemas de equações do 1o grau 

com duas incógnitas. 

T: Resolver uma situação contextualizada envolvendo equações do 2o grau. 

T: Escrever uma expressão algébrica. 

 Fonte: Elaborado pela autora.  

 

7.10 Considerações finais 

  

A partir dos trabalhos de Ruiz-Munzón (2010) e Pilet (2012), foi possível 

situarmos nosso estudo na passagem da primeira para a segunda etapa do 

processo de algebrização do modelo epistemológico de referência desenvolvido por 
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Ruiz-Munzón (2010) e estabelecermos nossa OM de referência de acordo com a 

proposta de Pilet (2012).  

Com base nas OM propostas nos PCN (1998) e nos livros didáticos 

analisados, consideramos que elas não são articuladas, ou seja, tratam a fatoração 

numérica e algébrica dissociadas, podendo assim prejudicar a construção de uma 

relação pessoal com o objeto fatoração.  

Isto nos conduziu a estabelecer uma OM de referência, articulando a 

fatoração numérica e algébrica como conhecimentos complementares e importantes 

para a resolução de situações intra e extramatemáticas no Ensino Fundamental e 

para desenvolver as fatorações numérica e algébrica enquanto objetos 

protomatemáticos (MERCIER, 2002). Apontamos a necessidade de utilizar tais 

noções em situações matemáticas diversas e nos diferentes domínios da 

Matemática e das outras ciências, assim como em situações contextualizadas, como 

algumas das tarefas apresentadas em nosso Percurso de Estudo e Pesquisa, 

elaboradas de acordo com nossa OM de referência, abordando questões no domínio 

do conjunto dos números naturais, da álgebra e aplicações diversas possíveis de 

serem tratadas no Ensino Fundamental - Anos Finais. 

Depois de definida a OM para a fatoração numérica e algébrica, foi possível 

construir o mapa do PEP, que conduz às questões que queremos responder ao final 

de nossa experimentação e concomitantemente organizar situações matemáticas de 

aprendizagem que correspondessem a essa nova proposta de trabalho. 
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8 RELAÇÃO PESSOAL DE UM GRUPO DE PROFESSORES COM OS OBJETOS 

MATEMÁTICOS FATORAÇÃO NUMÉRICA E ALGÉBRICA  

 

8.1 Considerações iniciais  

 

No capítulo 6, analisamos as relações institucionais esperadas via PCN 

(BRASIL, 1998) e as relações institucionais existentes por meio da análise de três 

livros didáticos de décadas diferentes com o fim de compreendermos a ecologia da 

noção de fatoração numérica e algébrica através do tempo, ou seja, qual o habitat e 

o nicho considerado para a vivência dessas noções no intervalo de tempo 

considerado. Com isso procuramos compreender onde vivem os objetos 

matemáticos fatoração numérica e algébrica e qual a função que eles ocupam. 

Neste capítulo, apresentamos indícios da relação pessoal estabelecida por 

um grupo de professores de Matemática em relação ao objeto protomatemático 

fatoração numérica e algébrica. Este estudo foi desenvolvido por meio da análise 

das respostas a um questionário construído com esta finalidade. Para tal, no 

questionário, procuramos identificar o conhecimento em jogo, as dificuldades 

enfrentadas, as aplicações exploradas e a opinião dos professores em relação à 

importância do ensino da fatoração e as possibilidades de aplicação deste saber em 

atividades matemáticas e extramatemáticas.  

O estudo das relações pessoais de um grupo de professores sobre os objetos 

protomatemáticos fatoração numérica e algébrica completa nosso estudo sobre as 

possíveis formas como esses objetos protomatemáticos são considerados no 

ensino. Referindo-nos aos níveis de codeterminação, foi possível compreender 

melhor as proposições da noosfera disciplinar e da política por meio da análise dos 

PCN, uma vez que os mesmos são indicações para o desenvolvimento do trabalho 

matemático nas escolas, correspondendo ao nível pedagogia, que é da 

responsabilidade da noosfera disciplinar, mas com certa interferência política, que 

não tratamos aqui, por não ser o objetivo da pesquisa. Já os livros didáticos, que 

constituem a relação institucional existente, apesar de serem controlados pela 

noosfera disciplinar, já permitem a participação do professor no nível pedagogia, 

posto que a escolha do livro mais adequado ao seu grupo de estudantes fica a cargo 
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do professor e finalmente o questionário passado aos professores possibilita 

compreender melhor qual a relação pessoal dos mesmos no que tange aos objetos 

protomatemáticos fatoração numérica e algébrica, pois nos permitem identificar se 

eles ficam restritos aos níveis temas e tópicos ou se acessam os níveis superiores.  

Assim, a triangulação dos resultados coloca em evidência qual o papel dos 

diferentes atores do sistema de ensino brasileiro, em particular, o professor, que é o 

responsável por fazer funcionar as relações institucionais esperadas, que podem ser 

trabalhadas por meio das relações institucionais existentes e, certamente, 

dependendo da relação pessoal do professor com o objeto protomatemático 

fatoração numérica e algébrica, podem ser modificadas, ampliadas e mesmo 

desconsideradas, o que indica a existência de uma grande variedade de relações 

institucionais que podem sobreviver atualmente nas escolas brasileiras.  

Observamos ainda se os professores consideram a fatoração numérica e a 

fatoração algébrica quando se referem à fatoração ou se a fatoração algébrica é 

privilegiada em detrimento da fatoração numérica.  

A análise é realizada por meio da apresentação de cada questão, seguida de 

uma tabela com os resultados obtidos, destacando o efetivo e percentual para cada 

resposta, com uma análise destas respostas.  

 

8.2 Os questionários 

 

Os questionários foram preparados visando professores da educação pública 

ou privada do Ensino Fundamental (6o ao 9o anos), professores do Ensino Médio, 

professores e coordenadores do Ensino Superior, especialmente dos cursos de 

Matemática e os cursos de formação tecnológica como Ciência da Computação e 

vários outros da área da Informática, visto que nestes cursos há diversas disciplinas 

que envolvem a Matemática, principalmente o cálculo numérico, onde a fatoração 

algébrica é muito utilizada. Existe também a programação, para a qual é necessário 

estar atento para descrever técnicas de cálculo a serem realizados pelo computador, 

utilizando fórmulas matemáticas que serão manipuladas por meio de ostensivos 

específicos às diferentes linguagens, mas que conservam a essência do cálculo 

algébrico, como por exemplo, a utilização dos parênteses para indicar o cálculo da 
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média aritmética de n elementos, pois a falta do mesmo indica uma soma de n–1 

elementos com o n-ésimo elemento dividido por n.  

Os questionários foram enviados (via internet) a professores de nosso contato 

e entregues pessoalmente em escolas e universidades, às quais tivemos acesso. É 

importante observar que os questionários eram variados, pois foram propostas 

questões mais associadas a cada etapa escolar. Obtivemos retorno de várias 

localidades do País e do exterior, bem como de professores da rede pública e 

particular, totalizando 52 questionários respondidos, conforme especifica a tabela: 

 

Tabela 3 - Total de questionários 

Professores 
Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Coordenadores 

de Cursos 
Total 

Total de 

questionários 
20 11 17 4 52 

Percentual 38 21 33 8 100 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando os dados da tabela acima, observamos que em relação à nossa 

expectativa, obtivemos um número reduzido de respostas, mas apesar disso, esses 

dados podem nos dar indícios de como os professores veem o estudo da fatoração 

numérica e algébrica nas diferentes etapas escolares, lembrando que são noções 

introduzidas no Ensino Fundamental que, em geral, são utilizadas como ferramentas 

explícitas do trabalho matemático nas outras etapas escolares. Por se tratar de um 

objeto protomatemático, investigamos se essas aplicações são consideradas 

importantes para o professor.  

Na sequência, passamos à análise do questionário 1. 

 

8.3 Análise do questionário 1 

 

O questionário 1 é referente às questões indicadas para os professores do 

Ensino Fundamental e Médio. São 31 questionários no total. 



296 
 

Iniciamos pela análise da questão 5, uma vez que as questões de 1 a 4 

correspondiam apenas à identificação do professor, da instituição de ensino, do nível 

de atuação e disciplina que ministra, como podemos observar no anexo 1. Assim, 

apresentamos na análise que segue as questões de 5 a 12 correspondentes ao 

ensino da fatoração de modo geral. 

Questão 5: Qual a sua formação? 

Para este questionamento, dos 31 respondidos por professores do Ensino 

Fundamental e Médio, todos disseram que têm formação em Matemática, ou seja,  

licenciatura em Matemática.  

Questão 6: Há quanto tempo leciona? 

 

Tabela 4 – Tempo de docência  

Tempo de docência Efetivo Porcentagem 

1 a 5 anos 5 16 

6 a 10 anos 9 30 

11 a 15 anos 6 19 

16 a 20 anos 6 19 

21 a 25 anos 1 3 

26 a 30 anos 3 10 

39 anos 1 3 

Total 31 100 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Consideramos que nos cinco primeiros anos de docência, o professor ainda 

está na fase de adaptações, sendo assim, a partir desta adaptação, encontramos 26 

professores que podem ser considerados experientes, pois, à época da coleta de 

dados, já exerciam a função havia pelo menos seis anos.  

Questão 7. Como você vê o ensino da fatoração atualmente nas salas de 

aula? 
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Tabela 5 – Visão dos professores sobre o ensino da fatoração  

Respostas Efetivo Porcentagem 

1. Ensino superficialmente 4 13 

2. Ensino somente por meio das técnicas 13 42 

3. Difícil de ser ensinado 3 10 

4. Indispensável para aprimorar as técnicas algébricas 3 10 

5. Distante da vida real 2 6 

6. Importante 3 10 

7. Falta interesse pelos alunos 2 6 

8. Desnecessário da forma como vem sendo apresentado nos livros 1 3 

Total 31 100 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale registrar que entre as 31 respostas dadas pelos professores, 

encontramos 25 opiniões negativas com relação ao ensino e à aprendizagem da 

fatoração, que se referem aos itens 1, 2, 3, 5, 7 e 8, e 6 respostas que não indicam 

explicitamente esta posição (itens 4 e 6), nas quais os professores aludem a essas 

noções como: indispensável e importante, evidenciando assim que eles têm 

dificuldades no ensino da fatoração ou mesmo não encontraram um caminho ideal 

ou satisfatório para seu ensino e a aprendizagem dos seus alunos.  

A maior frequência de respostas foi no item 2 com relação ao modelo de 

ensino somente por meio de técnicas. 

Apenas um dos professores pesquisados procura justificar o item “falta de 

interesse” pelos estudantes, como podemos notar: “Mas se percebe que os alunos, 

pelas dificuldades que têm em compreender a fatoração, não têm interesse. 

Percebe-se sobre essa dificuldade nas avaliações aplicadas durante o ano letivo”. 

Essa justificativa está centrada apenas no resultado da avaliação, o que parece 

indicar que os estudantes que são capazes de resolver pelo menos as técnicas 

propostas pelos professores têm interesse em estudar noções matemáticas. 
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Contudo pode não ser real o interesse dos estudantes, mesmo tendo se saído bem 

nas avaliações, porque, entre as respostas dadas à questão, apenas dois 

professores referem-se à distância desta noção com a vida real, indicando que os 

docentes não dispõem de novas praxeologias que permitam considerar as 

aplicações da noção de fatoração em tarefas intra e extramatemáticas. Conclui-se 

que as dificuldades geram desinteresse nos estudantes, porém poderia ser 

diferente, se houvesse praxeologias facilitadoras para a aprendizagem e atribuição 

de sentido, pelos estudantes, ao conteúdo fatoração. 

Questão 8. Sobre a fatoração, você trata desta noção? Em caso afirmativo, 

como? 

 

Tabela 6 – Como é tratada a fatoração  

1) Situação em que trata da fatoração Efetivo Porcentagem 

1. Na resolução dos casos de fatoração 5 16 

2. Utilização de software e materiais manipuláveis 3 10 

3. Numérica e depois algebricamente 4 13 

4. Números primos e regras de divisibilidade 3 10 

5. Casos de indeterminação de Limites (0/0) 1 3 

6. Áreas de retângulos e quadrados 1 3 

7. Adição e subtração de frações 1 3 

8. Domínio de funções 1 3 

9. Resolução de problemas 5 16 

10. Fatoração de expressões algébricas 6 19 

11. Sequência de PA e PG 1 3 

Total 31 100 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com as respostas dadas, identificamos 11 situações em que o 

professor reconhece o uso da fatoração e sua aplicações para o efetivo 
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desenvolvimento de atividades ou conhecimentos em sala de aula. Observamos que 

sete professores referiram-se à introdução da noção de fatoração numérica (itens 3 

e 4) e cinco apenas, à noção de fatoração algébrica (item 1). Vê-se então que 

existem professores que consideram apenas como fatoração o desenvolvimento 

dado a esta noção no quadro algébrico.  

No quesito “Como é tratada a fatoração?”, consoante a pesquisa de Silva 

(2012) apenas três professores disseram que utilizam materiais manipuláveis ou 

softwares para auxiliar na compreensão pelos estudantes, o que é compreensível, 

uma vez que existem poucos trabalhos em educação matemática que abordam este 

objeto matemático e, em particular, estudos em que estejam inseridos materiais e 

softwares, conforme pudemos observar ao aplicar a grade de análise em três obras, 

em que, tanto na fatoração numérica, como na algébrica, as tarefas mais 

enfatizadas são as relativas às técnicas.  

No entanto as demais respostas tratam da utilização da fatoração durante o 

processo de escolarização, isso porque estamos analisando os questionários 

respondidos também pelos professores do Ensino Médio e, tanto a fatoração 

numérica, como a algébrica, são conteúdos do Ensino Fundamental - Anos Finais. 

Desse modo, obtivemos diversas respostas que condizem, não com a introdução da 

noção, mais sim com o seu uso como conhecimento retrospectivo disponível, 

quando desenvolvido no Ensino Médio e Superior, conforme cita o professor: “Nas 

demandas das atividades (exercícios), e não como um conteúdo à parte”, ou seja, o 

professor revisita a noção, quando solicitada em uma atividade. Isso nos conduz a 

inferir que o estudante não foi habituado a utilizar a fatoração após a sua introdução 

e, mesmo se for o caso, o professor muitas vezes, ao considerar a fatoração 

numérica e algébrica como conhecimentos retrospectivos disponíveis, não faz pelo 

menos menção ao que os estudantes já estudaram em anos anteriores.  

Assim, a partir das considerações acima, observamos a importância de o 

professor conhecer pelo menos as propostas dos ensinos: Fundamental - Anos 

Iniciais e Finais e Ensino Médio, para poder referir-se aos conhecimentos que o 

mesmo supõe que os estudantes já tragam e mostrar como eles são importantes 

naquele determinado momento. Da mesma forma, o professor pode indicar novos 

saberes, que não serão trabalhados naquele momento, mas que fazem parte das 
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expectativas institucionais e, sendo assim, serão desenvolvidos em anos 

posteriores.  

Em função da observação acima, destacamos a resposta dada por um 

professor para a questão 9 “Qual o tempo gasto para o ensino da noção de 

fatoração?”: “Porque não trabalho com essa turma. Trabalho com 6º e 9º anos”. Ele 

mostra claramente que fica confinado nos níveis temas e tópicos da escala de níveis 

de codeterminação, o que pode conduzir à falta de motivação dos estudantes, 

observada na resposta da questão 8.  

Ressaltamos ainda que a análise dos documentos oficiais e dos livros 

didáticos nos conduziu a considerar que os professores dispõem de material para 

pelo menos inserir algumas aplicações em seus cursos. Certamente, o livro não traz 

todas as situações possíveis, mas apresenta alguns casos que mostram a 

possibilidade de pesquisas que levem o professor ao encontro de novas aplicações. 

Mais uma vez, evidenciamos a importância de o professor não ficar restrito aos 

níveis temas e tópicos para que possa encontrar exemplos de aplicação intra e 

extramatemáticos. 

 Questão 9. Qual o tempo gasto para o ensino da noção de fatoração? 

 

Tabela 7 – Tempo gasto no ensino da fatoração 

Quantidade de aulas/ tempo Efetivo Porcentagem 

3 a 5 10 33 

6 a 10 3 10 

11 a 15 5 16 

2 meses 4 14 

2 bimestres 2 5 

Numérica 2 aulas algébrica 5 aulas 1 3 

Não citou 6 19 

Total 31 100 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nesta questão, um único professor citou a fatoração numérica. Já os 30 

professores restantes indicam de forma implícita a fatoração algébrica; destes, dez 

professores disseram que um total de três a cinco aulas é suficiente para 

desenvolver a fatoração algébrica e apenas um professor considera serem 

necessárias duas aulas para desenvolver a fatoração numérica. Seis professores 

afirmaram necessitar de meses para realizar este estudo, o que torna difícil 

compreender as razões de tanta diferença, se a maioria dos professores parece 

tratar a fatoração algébrica como de pouco interesse, mesmo quando consideram 

ser um conhecimento importante para os estudantes. Seria interessante realizar um 

estudo mais detalhado sobre esta questão do tempo para compreender as grandes 

diferenças de tempo para o estudo de uma mesma noção matemática.  

Questão 10. Você poderia citar alguma aplicação das técnicas de fatoração? 

 

Tabela 8 – Aplicação das técnicas de fatoração pelos professores do Ensino 
Fundamental e Médio  

Nível de Ensino Conteúdos Efetivo Porcentagem 

Ensino 

Fundamental 

 Fatoração 

Numérica 

Decomposição de um número em fatores primos 3 6 

Cálculo de mdc e mmc 2 4 

Problemas de aplicação de mmc e mdc 2 4 

Multiplicação de números pelo processo de 

decomposição 
1 2 

 Fatoração 

algébrica 

Simplificações de frações algébricas 6 12 

Resolução de equações de 1o e 2o graus 5 10 

Produtos notáveis 3 6 

Resolução de expressões algébricas 3 6 

Cálculo de áreas 2 4 

Redução de polinômios 2 4 

Área e volume 2 4 

Resolução de problemas que envolvam a 

equação do 2o grau 
2 4 
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Equações fracionárias 1 2 

Demonstração das fórmulas de áreas 1 2 

Ensino Médio 

Radiciação 1 2 

Problemas de equações e inequações 

trigonométricas 
1 2 

Permutação 1 2 

Arranjo 1 2 

Números imaginários 1 2 

Simplificação dos resultados de exercícios de 

geometria espacial 
1 2 

Progressão geométrica 1 2 

Resolução de equações exponenciais 1 2 

Calcular raízes de polinômios 1 2 

Domínio de funções 1 2 

Ensino Superior 

Limites 1 2 

Derivadas 1 2 

Velocidade instantânea num determinado tempo 1 2 

 Não se lembra 2 4 

Total de 

aplicações 

citadas 

 50 100 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos que os 31 professores citaram, no total, 50 aplicações no Ensino 

Básico e no Superior para a fatoração numérica e algébrica. Os professores 

recordaram-se de muitos conteúdos nos quais é possível utilizar a fatoração 

algébrica como ferramenta para a resolução de atividades e situações-problemas, 

evidenciando que não subestimam ou desconhecem as aplicações da fatoração 

algébrica, mas são poucos aqueles que consideram exemplos sobre a fatoração 

numérica. Essa falta de articulação entre os objetos matemáticos relativos à própria 
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fatoração e aos outros objetos matemáticos nos parece estar associada ao nosso 

modelo de ensino baseado em conteúdos compartimentados, dificultando a 

associação das fatorações numérica e algébrica e a introdução de possíveis 

exemplos de contextualização intra e extramatemáticos, tanto no ensino da 

fatoração numérica, como no ensino da fatoração algébrica.  

Podemos conjecturar ainda que, em função da proposta de ensino destes 

objetos matemáticos no Brasil, a qual indica o estudo da fatoração numérica no 

sexto ano do Ensino Fundamental - Anos Finais e o ensino da fatoração algébrica no 

oitavo ano do Ensino Fundamental - Anos Finais, tratando todos os casos possíveis 

com pouca margem para as aplicações e sem indicar a necessidade de pelo menos 

considerar a fatoração numérica como um exemplo de outro caso já estudado, os 

professores têm pouco tempo para desenvolver um conteúdo complexo, o que os 

conduz a tratá-lo tecnicamente como regras a serem decoradas e aplicadas, quando 

necessário. 

Observamos, nos estudos de educação matemática apresentados em nossa 

revisão de literatura e naqueles que integram nosso MER, que a fatoração, em 

particular, a fatoração algébrica, é um objeto protomatemático, cujo estudo deve 

pautar-se em atividades de aplicação, o que parece não ser o caso para cinco 

professores que responderam ao questionário e afirmaram introduzir apenas as 

técnicas associadas às noções, em particular, de fatoração algébrica. Mesmo os 

professores que indicam apresentar exemplos de fatoração, nos parece que 

consideram intuitivamente o valor desse trabalho, mas não dispõem de 

conhecimentos sobre sua relevância. É interessante ressaltar aqui a importância 

desse trabalho dada por Sangiorgi (1966), cujo livro foi analisado e nele foi possível 

identificar 64 tarefas propostas sobre a fatoração algébrica aplicadas ao estudo das 

frações algébricas.  

Sendo assim, podemos considerar que a introdução de todos os casos e 

regras de fatoração em um mesmo bimestre letivo conduz a um trabalho puramente 

técnico, para o qual o professor não tem tempo suficiente de tratar diferentes 

exemplos intra e extramatemáticos, fazendo muitas vezes apenas a visualização 

geométrica proposta nos livros didáticos ou considerando um exemplo sobre frações 

algébricas que, em geral, é apresentado também no livro didático. A aplicação da 

fatoração como ferramenta para a resolução de equações do segundo grau é 
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introduzida um ano após o estudo da fatoração algébrica. Trata-se de um exemplo 

interessante, mas como o estudo das equações do segundo grau pela fatoração é 

considerado ao mesmo tempo em que a fórmula resolutiva ou fórmula de Bháskara, 

é compreensível que os estudantes prefiram a fórmula e considerem, segundo 

Eisenberg e Dreyfus (1995), o estudo dessas equações por meio da fatoração um 

procedimento desnecessário.  

Além disso, é preciso considerar os conhecimentos prévios dos diferentes 

grupos de estudantes, pois dependendo das dificuldades que apresentem em 

relação a esses conhecimentos, o professor precisa revisitar diferentes conceitos e 

noções matemáticas para poder introduzir exemplos da própria Matemática, o que 

torna ainda mais difícil considerar exemplos de situações contextualizadas.  

Observamos aqui uma restrição imposta pelo nível pedagogia, uma vez que 

os livros didáticos são desenvolvidos a partir das propostas institucionais indicadas 

no PCN (BRASIL, 1998) e avaliados por representantes da noosfera disciplinar 

indicados pelo Ministério da Educação, ou seja, essa restrição tem caráter político-

pedagógico.  

Questão 11. Os estudantes têm facilidade ou dificuldade em aprender a 

fatorar? Explique qual a motivação da facilidade ou dificuldade. 

 

Tabela 9 - Aprendizagem da fatoração pelos estudantes  

Respostas Efetivo Porcentagem 

Facilidade 5 16 

Dificuldade 21 68 

Na fatoração numérica os alunos têm mais 

facilidade, porém na algébrica não ocorre o 

mesmo. 

2 6 

Não têm interesse 3 10 

Total 31 100 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 



305 
 

Nesta questão, 2 professores mencionaram a fatoração numérica em 

contraposição a 26 professores que não especificam e 3 que justificaram que os 

estudantes não têm interesse na aprendizagem. Ainda para responder ao 

questionamento sobre a motivação da facilidade ou dificuldade dos estudantes na 

fatoração, a justificativa dada pelos professores foi a falta de pré-requisitos como: os 

critérios de divisibilidade, as noções de multiplicação e divisão, regras de sinais, 

dificuldades apontadas também por Burigato (2007), Borgato (2013) e Guadagnini 

(2013). Percebe-se que os professores são capazes de identificar as dificuldades, 

mas parecem não dispor de elementos que os auxiliem a desenvolver um trabalho 

para motivar os estudantes e superar as dificuldades.  

Observamos aqui que a falta de motivação pode estar associada ao fato de 

ser a fatoração numérica e algébrica desenvolvida apenas por meio de regras e leis, 

as quais precisam apenas ser memorizadas, pois é isto que ocorre, se não são 

considerados diferentes exemplos de aplicação dessas noções matemáticas. Neste 

momento, é importante ressaltar que alguns professores mencionaram o fato de o 

ensino se apoiar na memorização das regras, dificultando a efetiva aprendizagem, 

outros ainda apontaram o problema da não compreensão das noções algébricas 

elementares, em consequência, os estudantes não avançam na compreensão da 

fatoração e resolução de situações que a envolvam, ou seja, o estudante não 

consegue aplicá-la quando necessário. Podemos então supor que não possuem 

situações de referência, o que lhes permitiria atingir o nível disponível, segundo 

definição de Robert (1998). 

Questão 12. O aluno consegue aplicar a fatoração em tarefas fora do 

contexto de definição das técnicas? Cite algum exemplo, se possível. 

 

Tabela 10 – Situações de aplicação das técnicas de fatoração pelos estudantes  

Aplica em situações 

contextualizadas 
Situações de aplicação Efetivo Porcentagem 

Sim 

1. Validar a resposta 

2. Na resolução de expressões 

algébricas para determinar uma 

equivalente 

3. Cálculo de área de figuras planas 

9 29 
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4. Problemas que envolvem mdc e 

mmc 

5. Conceito de contagem: alimentos 

do mesmo tipo, separar 

quantidade e valores em pacotes 

de moedas e seus múltiplos 

6. Áreas e volumes 

7. Raízes de equações 

8. Decomposição de números: 9² = 

5² + 4² 

9. Área de figuras não regulares 

Não Só com a ajuda do professor 22 71 

Total  31 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É expressivo o número de professores que responderam que o estudante não 

consegue aplicar as técnicas de fatoração, corroborado pela pesquisa de Abou Raad 

(2003, 2004, 2006), observando que esta atividade só é possível com a ajuda do 

professor. E vão além: um professor escreve: “Mesmo quando o problema é 

solucionado pelo professor, eles demonstram (os alunos) que não compreenderam 

muito bem, acredito que isso ocorra por não compreenderem de fato o que é a 

fatoração, mesmo quando dominam sua técnica”. Neste relato, observamos a 

necessidade de um trabalho centrado no professor, podemos considerar que as 

tarefas de aplicação desenvolvidas dessa forma, em geral, não se tornam situações 

de referência para aplicação em outras tarefas do mesmo tipo.  

Ressaltamos aqui que os exemplos de fatoração numérica, em geral, são 

questões de provas e concursos, o que pode conduzir o estudante, que encontra 

estas tarefas fora do ambiente escolar, a imaginar que aquilo que se aprende na 

escola não tem significado, uma vez que não o auxilia no seu desenvolvimento 

profissional. 

No entanto, é preciso observar que, para esta mesma tarefa, os professores 

indicam respostas que parecem representar tipos de situações para as quais os 

estudantes são capazes de aplicar as noções de fatoração numérica e algébrica, o 

que nos conduz a considerar que alguns professores já desenvolvem um trabalho 
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intra e extramatemático, não pedindo apenas que os estudantes memorizem um 

grupo de regras e leis que, para eles, parecem não ter sentido. É importante 

salientar, contudo, que as aplicações consideradas são respostas de professores do 

Ensino Fundamental, o que nos levou a considerar que o trabalho matemático a ser 

desenvolvido sobre essas noções parece ser apenas um problema do Ensino 

Fundamental. 

Observamos que, conforme opinião dos professores, “validar a resposta” 

parece ser um tratamento importante da fatoração em todas as etapas escolares, da 

mesma forma que determinar “área de figuras não regulares”, o que parece mostrar 

que o professor do Ensino Médio utiliza a fatoração numérica e algébrica enquanto 

conhecimento prévio disponível para todos os estudantes, o que é compreensível, 

mas que parece não ser a realidade de nossos estudantes.  

Voltamos aqui aos níveis de codeterminação, enfatizando que este exemplo 

corrobora a afirmação de Chevallard (2002), a saber: se o professor não localiza 

temas e tópicos nos setores e domínios de estudo e segue o programa introduzindo-

os um após o outro como uma fila indiana, irá provocar uma atomização do material 

de estudo, o que contrasta com a ambição original do que é ensinar Matemática.  

 

8.4 Análise do questionário 2 

 

O questionário 2 é destinado aos professores do Ensino Superior, totalizando 

17 questionários respondidos. 

Destacamos, das questões relativas ao item identificação, somente a questão 

referente à disciplina que o docente leciona e as questões 8 e 9, que verificamos 

serem as mais importantes para o desenvolvimento da pesquisa.  

Não fizemos a intersecção das disciplinas citadas, visto que alguns 

professores mencionam disciplinas de estágio, sem especificar para qual nível de 

escolaridade e outros reportam-se a disciplinas de Matemática, sem nomeá-las. 

Desse modo, expomos as disciplinas lecionadas pelos professores, conforme suas 

descrições. 

E) Disciplina que leciona 
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1. Análise real; 

2. Estágio curricular supervisionado EM e EF; 

3. Matemática elementar; 

4. Geometria analítica e equações diferenciais; 

5. Didática da Matemática e laboratório de Ensino de Matemática; 

6. Algoritmos e programação; 

7. Teoria de Números; 

8. Estágio supervionado em ensino de Matemática III; 

9. Estatística / Matemática Instrumental; 

10. Análise Matemática fundamentos de geometria; 

11. Construções geométricas; 

12. Estatística e Estágio; 

13. Cálculo I, prática I e II, Estágio e fundamentos; 

14. Várias ligadas ao curso de Matemática; 

15. Cálculo diferencial e integral; 

16. Metodologias do ensino da Matemática e disciplinas de Matemática; 

17. Matemática e Física. 

 

Observamos que de acordo com as disciplinas mencionadas, tanto 

professores da Matemática pura, como da Educação Matemática responderam ao 

questionário 2, conferindo uma visão ampla sob vários aspectos das questões às 

quais aludimos. 

Questão 9. As técnicas de fatoração estão presentes em alguma atividade ao 

longo de sua disciplina? Qual(is) atividade(s)? 

 

 

 



309 
 

Tabela 11 – Técnicas de fatoração presentes nas disciplinas 

As técnicas de 

fatoração 

estão 

presentes? 

Algumas atividades citadas Efetivo Porcentagem 

Sim 

1. Decomposição de um número em 

fatores primos, resolução de equações 

exponenciais e logaritmas. 

2. Fatoração algébrica, produto da soma 

pela diferença, provas e 

demonstrações de alguns teoremas 

solicitados e aplicados na educação 

básica. 

3. Quadrado perfeito ou quadrado de 

uma soma ou diferença, em situações 

e em seguida generaliza-se. 

4. Nas atividades de congruência linear, 

demonstrações por indução, regra de 

Ruffini na divisão de polinômios. 

5. Fatorações numéricas para resolução 

das equações exponenciais. 

6. No caso dos logaritmos, os estudantes 

ficam felizes ao saber que a 

calculadora resolve o problema deles. 

7. Na disciplina de fundamentos: na 

resolução de equações, inequações e 

funções aparecem: fator comum em 

evidência, agrupamento e os trinômios 

quadrados perfeitos. No Cálculo, 

aparece mais para colocar o fator 

comum em evidência e os trinômios 

quadrados perfeitos. 

8. No Cálculo Diferencial, a fatoração é 

muito importante no estudo dos limites 

de função e na derivada como limite. 

No estudo de problemas de máximos 

e mínimos, quando se calculam as 

raízes das derivadas primeira, 

segunda etc. 

11 65 

Não 

9. Visto que se considera este um ponto 

no qual os alunos já teriam formação, 

as dificuldades deles remetem mais à 

análise dos resultados obtidos com a 

fatoração no contexto em que estão 

trabalhando. 

5 29 
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Talvez 

10. Depende da demanda dos 

licenciandos (costumamos discutir 

conteúdos que os licenciandos 

estejam utilizando em suas atividades 

de estágio). 

1 6 

Total  17 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De modo geral, ressaltamos que a fatoração está presente no trabalho do 

professor do Ensino Superior, seja nas disciplinas do campo da Matemática, seja 

nas disciplinas de Estágio ou Didática. Verificamos que 11 professores disseram 

utilizar as noções de fatoração remetem à noção de fatoração numérica em dois 

momentos, quando citam o caso da decomposição de um número em fatores primos 

e, implicitamente, quando da resolução de equações. Nas demais citações, eles 

mencionam a noção da fatoração algébrica. Assim, inferimos que, para a maioria 

dos professores do Ensino Superior, as noções de fatoração numérica e algébrica 

são noções distintas.  

Dos cinco professores que afirmaram não utilizar tais noções, verificamos 

que, no item 9, o professor considera tal conteúdo como de conhecimento disponível 

ao estudante, entretanto percebe a falta de compreensão e interpretação dos 

resultados obtidos, como por exemplo, diante de uma atividade que apresenta uma 

resposta simplificada por meio de uma das técnicas de fatoração.  

Ainda convém registrar que um professor da disciplina de Estágio considera a 

possibilidade do trato destas noções durante a aula (item 10), caso os estudantes 

busquem ajuda para tal, ou seja, sintam a necessidade desse conteúdo para tratar 

do tema, visto que precisam abordá-lo durante o seu estágio. Essa prática faz 

perpetuar uma grande lacuna na formação do futuro professor, pois ele geralmente 

tratará do assunto do modo como o livro didático apresenta ou mesmo do modo 

como a ele foi apresentado, reproduzindo as técnicas sem apresentar as situações 

em que estas técnicas ganham sentido, como na aplicação de resolução de 

equações do 1o e 2o graus. É necessário que o professor de Estágio ou de Didática 

estejam atentos para instigar os futuros professores a demonstrarem novas formas 

de abordar noções elementares do Ensino Fundamental - Anos Finais com o 
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objetivo de interromper este ciclo da mera reprodução dos conceitos, sem a reflexão 

do seu verdadeiro papel no Ensino Fundamental.  

Questão 10. O aluno consegue desenvolver tarefas fora do contexto de 

definição das técnicas? Cite exemplos. 

 

Tabela 12 – Tarefas de fatoração 

 Alguns Comentários Efetivo Porcentagem 

Sim 

1. Quando necessitam fatorar números e denominadores 

para simplificar frações. 

2. Decomposição dos números em fatores primos, soma 

de duas frações. 

2 12 

Não 

3. Sempre são necessárias revisões. 

4. A prática tem mostrado que os alunos não desenvolvem 

tarefas fora do contexto daquele em que as regras são 

definidas. 

5. Os licenciandos cada vez mais estão propondo aulas 

com a metodologia tradicional. Muito presos à ideia de 

uma sequência: definição, propriedades, exemplos. 

Valorizam muito a técnica e pouco se questionam sobre 

o conceito. 

6. Estimo que mais de 90% dos estudantes não 

conseguem aplicar fora do contexto da técnica. 

9 52 

Às vezes 
7. Depende da complexidade exigida. 

8. Varia muito de acordo com a criatividade de cada um. 
2 12 

Não se 

aplica 
9. Não utiliza fatoração 2 12 

Não 

entendeu 
 2 12 

Total  17 100 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando os comentários feitos pelos professores, extraímos das respostas 

nas quais consideram que os alunos desenvolvem tarefas fora do contexto das 

técnicas (ítens 1 e 2) as aplicações em situações como a de fatoração de um 

número e do cálculo do mmc de frações, correspondendo as noções de fatoração 
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numérica que, ao nosso ver, estão frequentemente presentes nas atividades de 

Matemática durante toda a escolarização, cumprindo seu papel de objetos 

protomatemáticos. 

Onze professores destacam as dificuldades dos estudantes na aplicação 

destas noções (itens 3 a 8), sendo que destes, dois consideram haver alguma 

possibilidade diante da complexidade exigida, citando como exemplo o caso da 

expressão 2x+2y, na qual o aluno geralmente consegue reconhecer o caso do fator 

comum em evidência, no entanto destacamos a fala do professor mencionando “a 

criatividade do aluno” como fator decisivo para o emprego da fatoração em situações 

nas quais ela é chamada. Observamos aqui que não dispomos de dados que nos 

auxiliem na compreensão do que o professor considera criatividade em Matemática. 

No ítem 9, destacamos o posicionamento de dois professores:  

Professor 1: Ministra disciplinas de Análise Matemática e Fundamentos de 

Geometria. Aponta como conteúdos matemáticos que a disciplina utiliza os 

conjuntos dos números reais como corpo ordenado completo, sequência e série de 

números reais, congruência e semelhança de triângulos, quadriláteros e 

propriedades. Contudo afirma que “Não tem trabalhado nenhum conteúdo que utilize 

diretamente a fatoração” e complementa dizendo que “quando precisa colocar um 

termo em evidência numa expressão algébrica, por exemplo, utiliza tal ferramenta”  

Professor 2: Ministra as disciplinas de Matemática e Física, informa como 

conteúdos matemáticos que a disciplina utiliza as equações, funções, geometria, 

trigonometria, grandezas e medidas, entre outros. Porém diz que “A não ser nos 

casos de decomposição dos números em fatores primos, não é muito comum o uso 

da fatoração nos conteúdos de Matemática ou de outras disciplinas”. Mas sugere 

que pode ser utilizado para o cálculo de limites, quando a função é racional.  

  Os dois professores nos chamam a atenção por apresentarem contradições 

entre sua fala e sua prática, visto que não desconhecem a noção de fatoração, mas 

não reconhecem as tarefas nas quais tais noções estão embutidas. Desse modo, 

observamos que a relação pessoal que estabelecem com o objeto matemático 

fatoração não está explícita, levando-nos a considerar que existe uma lacuna entre a 

técnica de fatoração, o que entendem por aplicação das noções de fatoração e qual 

é o sentido da fatoração. Evidenciando que fazem parte do grupo para o qual 
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Chevallard (2007) considera a pedagogia de monumentalismo ou visita das obras, e 

a perda de sentido da Matemática destacada por Matheron e Noirfalise (2007) e 

Marietti (2009).  

 

8.5 Análise do questionário 3 

 

O questionário 3 é indicado para os coordenadores de cursos superiores. 

Obtivemos resposta de quatro coordenadores de cursos, sendo um do curso 

de Engenharia Elétrica, um do curso de Computação - Licenciatura e dois 

coordenadores do curso de Matemática - Licenciatura.  

As disciplinas por eles lecionadas são as de Algoritmos e Programação, 

Circuitos elétricos e Eletrônica Analógica, Cálculos, Vetores e Geometria Analítica, 

Álgebra Linear e demais do campo da Matemática. Desse modo, podemos 

considerar que a principal ferramenta utilizada em sala de aula para estes 

professores é o conhecimento matemático.  

Com relação às principais dificuldades dos estudantes apontadas pelos 

coordenadores e também professores, elas residem nos conhecimentos prévios dos 

estudantes, como o raciocínio lógico, notação matemática e abstração, resolução de 

problemas e números complexos, ou seja, os estudantes apresentam um déficit 

muito grande em Matemática básica. Em decorrência disso, é verificado um grande 

índice de desistência dos alunos nos cursos acima mencionados, devido em parte 

às notas baixas decorrentes das dificuldades com relação à aprendizagem dos 

conteúdos e, por outro lado, pelo curso não estar adequado ao público que recebe: 

como pessoas já há bastante tempo fora da escola, com famílias e que trabalham o 

dia todo. Os coordenadores enfatizam que os cursos vêm fazendo esforços no 

sentido de oferecer, principalmente, no primeiro ano, disciplinas niveladoras, todavia 

a falta de conhecimentos básicos de Matemática tem sido uma grande barreira 

enfrentada pelos alunos dos cursos.  
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8.6 Considerações finais 

 

É importante notar que os professores do Ensino Fundamental e Médio 

reconhecem a dificuldade, tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem da 

fatoração. Isso pode explicar o modo como a fatoração vem sendo ensinada nas 

salas de aula (questão 8) e tratada (questão 9), por meio da reprodução da técnica e 

em tarefas de nível técnico e fora do contexto da introdução da noção como um 

conhecimento disponível.  

Outro ponto que consideramos agravante para o ensino destas noções, em 

função de constituírem um objeto protomatemático, é que, de acordo com a análise 

dos livros didáticos, o livro representativo da década atual não aplica a fatoração 

numérica e algébrica para diversas situações de simplificação de frações algébricas 

ou mesmo para a resolução de expressões algébricas e equações, visto que são 

temas abordados anteriormente à fatoração algébrica. Em decorrência disso, é 

improvável a sua utilização fora do contexto da definição e mesmo neste para casos 

como, por exemplo, o de fatorações sucessivas.  

A análise da relação pessoal dos professores com a fatoração revelou que a 

totalidade dos professores que responderam ao questionário é formada na disciplina 

e uma expressiva maioria tem muita experiência na docência, evidenciando que a 

formação e os anos de trabalho em sala de aula não contribuem para a motivação 

ou inovação no ensino destas noções, o que nos leva a sugerir que os professores 

não dispõem de novas praxeologias que permitam considerar as aplicações da 

noção de fatoração em tarefas intra e extramatemáticas.  

Observamos, por meio das análises, que a fatoração é tratada como um 

conhecimento retrospectivo disponível, quando desenvolvido no Ensino Médio e 

Superior, ou seja, o professor revisita a noção, quando solicitada em uma atividade. 

Os professores do Ensino Fundamental e Médio demonstraram que 

conhecem as aplicações da fatoração algébrica, enfatizando diversos e diferentes 

conteúdos nos quais é possível o emprego das noções em situações-problemas. 

Entretanto o mesmo não ocorreu com relação à fatoração numérica, foram poucos 

os professores que fizeram menção a ela, sinalizando que se trata de um 

conhecimento à parte, desconectado da fatoração algébrica.  
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Os professores da Educação Básica e do Ensino Superior reportam que 

normalmente o estudante não consegue aplicar as técnicas de fatoração em 

situações de contexto ou mesmo naquelas mais simples que as demandam, 

observando que as aplicações só são possíveis com a ajuda do professor. As 

aplicações mais prováveis de acontecer são: em situações como a de fatoração de 

um número e do cálculo do mmc de frações. Assim, fica implícita a potencialidade 

das técnicas de fatoração no Ensino Básico e no Superior brasileiros, visto que nem 

mesmo os estudantes graduandos em Matemática, que serão os futuros 

professores, conseguem compreender e utilizar estas noções. 

De modo geral, observamos que nosso ensino não funciona como uma 

espiral crescente de conhecimentos, o que é lastimável, assim a fatoração numérica 

e a algébrica são introduzidas e esgotadas nos 6o e 8o anos, respectivamente. Existe 

uma orientação dos PCN (Brasil, 1998) no sentido de resolver equações do 2o grau 

por meio da fatoração, por exemplo, mas é necessário um trabalho que ultrapasse a 

barreira da simples recomendação, é preciso incorporar ao fazer da sala de aula. 

Para isso, são necessários materiais de auxílio ao professor que faz esta aplicação, 

bem como com um trabalho de orientação aos professores para explorar as 

potencialidades destas noções.  

Em decorrência de uma formação inicial deficiente, o estudante que se 

interessa pela graduação em Matemática, ou mesmo, graduações em que o 

conhecimento matemático é parte essencial do curso, apresenta um alto índice de 

desistência, visto que a falta de conhecimentos prévios matemáticos oferece uma 

barreira muito grande a ser transposta por este. 

Assim, para que haja uma intersecção entre a técnica e sua aplicação é 

necessário um fazer, não somente um falar. A responsabilidade não deve recair 

exclusivamente no professor, pois é visível que a intersecção não está acontecendo 

devido a inúmeros fatores, como carga horária de trabalho em sala de aula, o 

conhecimento dos estudantes muito aquém do esperado para a série à qual 

pertencem, formação inadequada do professor, não acesso às pesquisas entre 

outros fatores. É premente uma mudança em todo o conjunto, como, por exemplo, 

nos livros didáticos aos quais todos os professores têm acesso. 
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9 DESENVOLVIMENTO DE UM PEP 

 

9.1 Considerações iniciais 

 

Neste capítulo, apresentamos, sob a forma de Atividades de Estudo e 

Pesquisa (AEP), as tarefas que compõem nosso Percurso de Estudo e Pesquisa 

(PEP), que foram discutidas e analisadas no capítulo 7 e aplicadas aos estudantes. 

Nosso objetivo é responder ao questionamento inicial do PEP: “Como desenvolver o 

estudo da fatoração desde o Ensino Fundamental anos finais?” 

Baseados na noção de objeto protomatemático, proposta por Mercier (2002), 

ou seja, de que a fatoração vive na/da prática escolar, organizamos situações que 

conduzem às noções de fatoração numérica e algébrica para a sua resolução e que 

podem ser trabalhadas no Ensino Fundamental de modo que o estudante esteja em 

contato com tais noções em diferentes conteúdos matemáticos.  

Interessamo-nos pelas praxeologias da fatoração construídas pelos 

estudantes, considerando a organização didática proposta no PCN (BRASIL, 1998) 

e em livros didáticos. Para o nosso PEP, utilizamos a Organização Matemática 

apresentada no capítulo 7, a saber: Organização Matemática Global: Números e 

operações, Organização Matemática Regional: Fatoração, que possui duas 

Organizações Matemáticas Locais: uma relativa aos números naturais e a outra 

relativa à álgebra e a última, Organização Matemática Pontual, que corresponde às 

aplicações. 

Acreditamos que para podermos avaliar as técnicas e o nível tecnológico-

teórico utilizados pelos estudantes para a resolução das tarefas propostas, o 

Percurso de Estudo e Pesquisa deve ser o mais próximo possível da relação 

prevista e existente para o ensino destas noções, isto porque situamos a atividade 

do estudante com relação a esse ensino. 

É claro que nossa proposta de atividades é limitada, por se tratar de uma 

pesquisa com tempo definido para seu término, entretanto elaboramos tarefas 

condizentes com os conteúdos presentes no Ensino Fundamental, principalmente 
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nos anos finais (oitavo e nono ano), que pudessem ser aplicados em qualquer 

escola de Ensino Fundamental. 

Para a análise das tarefas, destacamos as técnicas de resolução aplicadas 

pelos estudantes, as dificuldades apresentadas, os ostensivos utilizados, o nível de 

conhecimento em jogo. Utilizamos, para a análise, a Teoria Antropológica do 

Didático (TAD) e, como quadro teórico complementar, os níveis de conhecimento 

propostos por Robert (1997, 1998), a noção de quadros (DOUADY, 1984) e os 

resultados das pesquisas sobre a fatoração expostos no capítulo 3, bem como os 

trabalhos em Didática da álgebra apresentados por Ruiz-Munzón (2010) e Pilet 

(2012) inseridos no capítulo 7. Nosso questionamento é relacionado à TAD: 

 Qual a relação dos estudantes com o objeto fatoração (os erros e as 

dificuldades presentes na resolução de atividades)? 

 Quais os conhecimentos explicitados pelos alunos com relação à fatoração 

numérica? Conseguem fatorar um número com base no uso dos critérios de 

divisibilidade e utilizar a noção de mdc e mmc? 

 Quais os conhecimentos explicitados pelos alunos com relação à fatoração 

algébrica? Conseguem fatorar um trinômio? Identificam um trinômio quadrado 

perfeito e um imperfeito para fatorar? Realizam fatorações sucessivas? 

 Qual o sentido da fatoração evidenciado pelos estudantes? Quais as 

ferramentas empregadas: as técnicas utilizadas, os conhecimentos prévios, 

as regras, as fórmulas, as aplicações, os ostensivos. 

 Mais tempo de estudo em Matemática ou o encanto pela Matemática 

favorecem a evolução do aluno na compreensão e utilização das noções de 

fatoração? 

 O ensino por meio de aplicações pode desenvolver nos estudantes 

relações pessoais menos frágeis quanto à fatoração? Quais? Pode auxiliar o 

professor a estabelecer um sentido ao ensino das noções associadas ao 

tema fatoração? 

Para responder aos questionamentos propostos, apresentamos a análise das 

tarefas, uma a uma, de acordo com o a Organização Matemática Local e Pontual, ou 

seja, OML1, OML2 e OMP. A escolha em apresentar a análise de acordo com a 
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Organização Matemática é por termos realizado a mesma experimentação com 

públicos diferentes: estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, representando os 

conhecimentos construídos durante o Ensino Fundamental e estudantes da 

graduação em Matemática, representando os conhecimentos acumulados durante 

toda a Educação Básica e os anos de estudos na graduação em Matemática, além 

da predisposição do estudante para tal aprendizagem, visto que se identifica com 

esta disciplina e a escolheu para aprofundar seus estudos.  

 

9.2 Escolha dos sujeitos de pesquisa 

 

As noções de fatoração numérica geralmente integram o ensino proposto no 

sexto ano e a fatoração algébrica no oitavo ano do Ensino Fundamental. Por isso, 

elegemos como sujeitos de pesquisa estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, 

considerando que eles já tiveram todas as instruções sobre a fatoração no Ensino 

Fundamental, bem como receberam instrução de conteúdos matemáticos do campo 

da aplicação da fatoração, como: números primos, critérios de divisibilidade, mdc e 

mmc, sistemas de equações, equação do 2o grau, noção de função, área e perímetro 

de figuras planas, entre outros. Sendo assim, é possível avaliar os conhecimentos 

de que os estudantes dispõem ao término do Ensino Fundamental e as aplicações 

que são capazes de realizar. Desse modo, evidenciando o que ainda será 

necessário ser aprofundado durante o ensino destas noções protomatemáticas. 

Como a noção de fatoração abrange todo o Ensino Básico brasileiro e é muito 

utilizada no Ensino Superior nos cursos de Tecnologia, Engenharia e Matemática, 

principalmente nas disciplinas de cálculo, optamos também por tomar como sujeitos 

de pesquisa estudantes da Licenciatura em Matemática, com o objetivo de avaliar a 

relação que estabelecem com a fatoração e se esta evolui/modifica-se ao longo dos 

anos de ensino e, especialmente, acrescido do curso de Matemática, visto que 

representa mais quatro anos de escolarização e foi escolhido pelo estudante pela 

sua afinidade nesta área do saber.  

Consideramos todos os participantes da pesquisa como sujeitos, já que foram 

apresentadas Atividades de Estudo e Pesquisa (AEP) relacionadas a diferentes 

conteúdos matemáticos e a possibilidade de pesquisa pelo estudante.  
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9.3 O PEP 

 

Para compor o PEP, elaboramos e organizamos diversas tarefas extraídas e 

adaptadas de livros didáticos e paradidáticos, procurando adequá-las aos nossos 

referenciais e que pudessem responder aos nossos questionamentos.  

Assumimos, de acordo com Chevallard (1985), Mercier (2002), e Constantin 

(2015), que a fatoração é um objeto protomatemático. Desse modo, primamos por 

tarefas que utilizassem os conteúdos recomendados para o Ensino Fundamental 

pelos PCN (BRASIL, 1998). Procuramos ainda desenvolver um PEP por meio de 

situações de contexto que possam ser associadas com as noções de fatoração 

numérica e algébrica, provocando os estudantes na busca por esses conhecimentos 

e sua aplicação, objetivando o estabelecimento pelo estudante de uma melhor 

compreensão da função destas noções no ensino da Matemática. 

 

9.4 Experimentação  

 

Quanto ao nosso percurso, ele é composto por 14 atividades, as quais se 

referem à noção de sequências, mdc e mmc e problemas de aplicação, fatoração e 

produtos notáveis, área e perímetro, introdução à álgebra elementar, cujos objetivos 

para cada atividade foram descritos no capítulo 7. 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede particular de Três Lagoas 

(MS). As sessões ocorreram no período vespertino das 13h30min às 15h00 nas 

terças e quintas-feiras. Os participantes da pesquisa foram estudantes voluntários 

do primeiro ano do Ensino Médio. Vale esclarecer que esses estudantes tinham 

aulas durante a manhã, por isso participaram das atividades da pesquisa no período 

da tarde. Quanto ao desenvolvimento do PEP, todas as tarefas foram aplicadas pela 

pesquisadora. 

Entramos em contato com a escola e, uma vez aceita a proposta de trabalho, 

foi encaminhado um convite aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio, 

solicitando a participação na experimentação e a autorização dos respectivos 

responsáveis para a participação das atividades de pesquisa, assim como para a 

utilização de recursos de gravação em áudio e vídeo pela pesquisadora. A escola 
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possui apenas uma turma de primeiro ano do Ensino Médio com 17 alunos, dos 

quais participaram 10 alunos. Para a realização da experimentação, realizamos 

cinco sessões de 90 minutos cada, sendo duas por semana, ocorridas no mês de 

setembro de 2016. 

Foram apresentadas 14 tarefas aos estudantes, uma a uma impressa em 

folha de papel sulfite e a turma foi dividida em duplas ou grupos de, no máximo, três 

alunos com a finalidade de favorecer a troca de ideias entre os mesmos. Cada aluno 

recebeu uma folha com a atividade impressa, onde deveria executá-la e entregar à 

pesquisadora. Os alunos foram orientados a não utilizarem lápis (somente caneta) e, 

no caso de errar, eles deveriam apenas passar um traço sobre as escritas incorretas 

e dar continuidade à resolução da atividade. 

Foi disponibilizado ao estudante o acesso a meios que favorecessem o 

estudo, como: consulta a livros didáticos, cadernos, apostilas e meio eletrônico, uso 

de calculadoras, ou seja, materiais nos quais o estudante poderia apoiar-se para 

produzir suas respostas e solucionar possíveis dúvidas com o objetivo de dar 

autonomia na busca da aprendizagem, impulsionando a pesquisa, em consonância 

com a metodogia do PEP, que valoriza, tanto a busca, como o resultado. 

Depois da leitura e compreensão do enunciado da atividade proposta, os 

estudantes deveriam dar início à resolução da mesma. Após a entrega das suas 

folhas contendo as respostas, foi feita a discussão de suas produções, 

especialmente de algumas ideias errôneas persistentes durante a resolução das 

tarefas. 

Os encontros com os estudantes do Ensino Médio foram gravados em áudio 

e utilizados apenas para os estudos relativos à pesquisa.  

Num segundo momento, aplicamos as mesmas atividades a um grupo de 

alunos do curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública 

brasileira, acadêmicos do segundo, terceiro e quarto semestre do curso, nos meses 

de outubro e novembro de 2016. Foram realizadas três sessões de 50 minutos cada. 

As tarefas foram desenvolvidas pelo professor titular da disciplina no horário da aula. 

Participaram da experimentação sete acadêmicos. Os licenciandos receberam uma 

folha com a atividade impressa, deveriam executá-la e entregar ao professor, depois 
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recebiam a questão seguinte, isso até que resolvessem as 15 atividades. Nesta 

etapa da experimentação, não foi possível o registro de áudio e vídeo. 

Os nomes de todos os participantes da pesquisa foram mantidos em sigilo. 

Os alunos do Ensino Médio foram denominados de alunos A, B, C, D, E, F, G, H, I e 

J, e os licenciandos, de alunos K, L, M, N, O, P e Q; em todas as tarefas são 

tratados com a mesma letra. No Ensino Médio, o invariante fica sob encargo das 

duplas ou triplas que se formaram no decorrer das sessões devido às ausências e à 

ordem de chegada dos estudantes. 

A seguir, apresentamos o desenvolvimento experimental do PEP, no qual 

expomos as tarefas de acordo com a Organização Matemática proposta no capítulo 

7. Para o Ensino Médio, a experimentação transcorreu conforme descrição a seguir: 

Sessão 1: A experimentação ocorreu no dia 06/09/2016 com a participação 

de dez estudantes. Iniciamos alocando-os em quatro equipes: duas contendo 

três estudantes e duas equipes contendo dois. Para essa primeira sessão, 

realizamos as tarefas 1 e 2. Cada participante recebeu uma folha com a 

atividade impressa. Em seguida, as equipes começaram a conjecturar 

possíveis soluções para o problema dado.  

Sessão 2: A experimentação ocorreu no dia 08/09/2016 com a participação 

de dez estudantes. Iniciamos distribuindo-os em quatro equipes: duas 

contendo três componentes e duas equipes contendo dois. Para esta sessão, 

iniciamos a discussão com a tarefa 3 e seguimos com as tarefas 4, 5 e 6.  

Sessão 3: A experimentação deu-se no dia 13/09/2016 com a participação de 

oito estudantes, os quais foram organizados em equipes contendo dois 

participantes cada. Realizamos as tarefas 7, 8, 9. Cada participante recebeu 

uma folha com a atividade impressa. 

Sessão 4: A experimentação ocorreu no dia 15/09/2016 com a participação 

de seis estudantes, organizados em três equipes de dois componentes cada. 

Nesta sessão, as tarefas propostas aos estudantes foram as de número 10, 

11, 12. 

Sessão 5: A experimentação ocorreu no dia 20/09/2016 com a participação 

de oito estudantes alocados em quatro equipes com dois participantes cada. 

Desenvolvemos as tarefas 13 e 14.  
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9.5 Organização Matemática Local (OML1) – Números naturais  

 

9.5.1 Tarefas sobre Números naturais: mdc e mmc 

 

A tarefa 1 teve como objetivo resolver situações contextualizadas, fazendo o 

uso das noções mmc, além de verificar o domínio do estudante nos conhecimentos 

relacionados ao uso das técnicas para o cálculo do máximo divisor comum e mínimo 

múltiplo comum e o emprego dos critérios de divisibilidade.  

A experimentação ocorreu no dia 06/09/2016 com a participação de dez 

estudantes.  

TAREFA 1 

Uma empresa possui três tipos de ônibus: convencional, especial e o 

leito, que fazem a mesma linha. O ônibus convencional parte do 

terminal rodoviário a cada 40 minutos, o especial a cada 60 minutos e 

o leito a cada 1 hora e 30 minutos. Se todos partiram juntos às 7 

horas, qual o próximo horário em que voltarão a partir juntos? 

 

A análise a priori da tarefa foi apresentada no capítulo 7. Usamos na 

transcrição dessa sessão e das sessões subsequentes como legenda P para 

pesquisadora e Aluno A, B,...Q. para os estudantes participantes da 

experimentação. 

 

a) Estudantes do Ensino Médio  

De acordo com a análise a priori da tarefa 1, a resolução da tarefa foi dada 

pelas técnicas de descrição de uma sequência numérica aditiva dos tempos 

utilizados em cada volta pelos ônibus e pela noção de mmc. Os ostensivos 

empregados foram os de soma de horas, decomposição simultânea e não 

simultânea de números dados. 
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Com relação à produção dos estudantes do Ensino Médio, dos dez alunos 

presentes nesta tarefa, seis (60%) resolveram corretamente e quatro (40%) não 

obtiveram êxito na resolução da tarefa.   

Trazemos a resolução do aluno B, integrante da equipe 1, que transformou 

1h30m em 90 minutos corretamente e procedeu à decomposição simultânea dos 

valores em fatores primos, sugerindo que a tarefa poderia ser resolvida pela técnica 

de mmc ou mdc. De acordo com a imagem, observamos ainda que o estudante não 

dispunha de conhecimentos acerca da técnica de decomposição de um número em 

fatores primos ou dos critérios de divisibilidade. Notamos que o estudante dividiu os 

valores ora por dois, ora por 5, retornou ao divisor 2, o que gerou problemas com a 

solução encontrada. Para o uso da técnica de decomposição em fatores primos, 

deve-se sempre dividir pelo menor divisor comum e só passar para o próximo divisor 

primo, quando esgotadas todas as possibilidades de divisão pelo primo anterior. 

Ainda verificamos que o estudante resolveu por meio da noção de mdc. No entanto 

ele calculou 23 + 32 = 17, em vez de 23 . 32 = 8.9 = 72, tendo errado ao somar e não 

multiplicar os resultados, conforme a técnica. Ele também desprezou o fator 5. 

 

Figura 45 – Tarefa 1: produção aluno B 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A seguir, apresentamos o diálogo que mostra suas conjecturas, contudo não 

permite evidenciar a relação pessoal dos estudantes sobre as noções de mmc ou 

mdc, uma vez que eles parecem não ter elementos claros para distinguir essas duas 

noções, como se pode ver:  

Aluno A: Acho que este problema é de mmc. 
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Aluno B: Não, acho que é mdc. 

Aluno C: Pega o livro, vamos ver...  

Aluno C: É acho que é mdc mesmo.  

Aluno C: E como faz com essa 1h e30? 

Aluno A: Faz 90 minutos.  

Aluno B: ..., pronto deu 17,então é às 17 horas. 

Aluno C: Professora, vê se tá certo 

P: O resultado foi às 17 horas? Tem alguma forma que vocês possam 
verificar se esta resposta é correta?  

Aluno A: Acho que...contando o tempo. 

Aluno B: Ah, mas assim dá muito trabalho. 

P: Mas assim (contando o tempo) dá para saber se o cálculo de vocês está 
correto? 

Aluno B: Acho que dá. 

Aluno C: Então cada um marca um tempo. 

...(Discussão da escrita das horas) 

A seguir, destacamos a escrita de uma sequência numérica por meio da 

adição do tempo de partida para cada ônibus a fim de verificar os horários iguais. 

Figura 46 – Tarefa 1: horário de partida dos ônibus  

Aluno A 
 

 
Aluno B 

 
Aluno C 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir da descrição da sequência de horas para cada ônibus, a equipe 

apresentou uma resposta correta, porém a pesquisadora, com o objetivo de 

compreender a relação pessoal dos estudantes com os conhecimentos acerca da 

noção de mmc, lançou o seguinte questionamento:  

P: Mas como vocês sabem qual o horário de encontro dos três ônibus? 

Aluno B: Encontramos um só horário para todos. 

Aluno A: É às 13 horas. 

P: Então tem alguma coisa que não está certa, numa resposta deu 13 e na 
outra deu 17. Qual será que é a certa? 

Aluno A: A de 13. 

Aluno C: É isso. 

P: Então, tem que dar a mesma resposta, o que será que vocês fizeram 
errado? Os ônibus partiram às 7h, qual é o intervalo de tempo para que os 
ônibus voltem a se encontrar? Pensem um pouco.  

Nesse momento, o objetivo da pesquisadora era levar os estudantes à 

percepção dos erros cometidos, quando do cálculo do mdc para determinar o horário 

de partida conjunta dos três ônibus. Almejava-se que os estudantes refletissem 

sobre quando empregar o mmc e mdc, o que corresponde à relação pessoal com 

estas noções. Então sugeriu que os estudantes verificassem se houve algum erro no 

cálculo do mdc. Assim, recorreram ao livro didático para melhor compreender o mdc; 

verificaram que erraram ao somar os fatores primos, pois a técnica consiste em 

multiplicá-los, porém a resposta encontrada não era 13 horas. Observe os diálogos: 

Aluno B: Vamos fazer o mdc de novo. 

P: Mas tem que esgotar um divisor para passar para outro.  

Aluno C: Ah, não sei... 

Aluno B: Sei lá, vamos fazer...na revisão do início do ano que tem isso 
(caderno do aluno), vixe não soma, multiplica...Mas não dá certo,.... 
(continuaram pesquisando no caderno do aluno). 

Aluno A: Fechô, não é mdc é mmc. 

Aluno B: Ah, não tá dando, agora deu 360. 

Aluno B: Ô professora, não dá certo, dá 360... 

P: E 360 representa o quê? 

Aluno C:- Os minutos. 

P: E o problema quer a resposta em minutos ou horas?  

Aluno C: ... em horas,... como faz isso, meu deus! 

P: Então procura o resultado em horas, 



326 
 

Aluno A: 360 dividido por 60 vai dar 6 horas, é 6 horas 

Aluno B: 7 + 6 horas dá 13, isso agora deu... (Risos) 

Acrescentamos que o grupo de estudantes chegou a resposta com o suporte 

e mediação da pesquisadora. 

De acordo com o diálogo acima, destacamos a produção: 

 

Figura 47 – Tarefa 1: aluno B, resolução por meio do mmc 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observamos que a equipe 1 dispunha de conhecimentos sobre a noção do 

ostensivo decomposição em fatores primos e situações de referência para o cálculo 

do mmc e mdc. Apesar disso, não aplicaram o mmc e mdc na resolução de 

situações-problemas, transformação de minutos em horas, o que para nós 

corresponde a um erro do desenvolvimento da mesogênese21, pois, segundo 

Chevallard (2001), a mesogênese representa o processo pelo qual o professor 

proporciona situações favoráveis à aprendizagem do aluno. Observamos aqui que 

alguns rápidos questionamentos do pesquisador auxiliaram os estudantes a 

avançarem no estudo da questão, ou seja, as questões do pesquisador são novas 

mídias que alimentam o meio. 

                                            
21 Para relembrar as noções de Cronogênese,topogênese e mesogênese ver item 4.7.1. 
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 Ressaltamos que foi possível apontar como erro persistente a decomposição 

em fatores primos, o que pode estar relacionado a um estudo centrado apenas no 

nível técnico, que garante o sucesso imediato, mas que dificulta a aplicação do 

conhecimento em outros momentos e em tarefas que exijam o nível mobilizável ou 

disponível.  

A seguir, apresentamos a produção da equipe 2, composta por dois 

estudantes. De acordo com o aluno D, observamos que a equipe compreendeu a 

noção de fatoração numérica proposta pela tarefa 1, destacando o mmc como 

resolução. Converteu horas em minutos corretamente, porém, recaiu no mesmo erro 

da equipe anterior: a utilização dos critérios de divisibilidade para a decomposição 

de números em fatores primos e erros de divisão (10:5 = 5). Desse modo, a equipe 

obteve como resposta 900 minutos, que transformou em 15 horas. 

 

Figura 48 - Tarefa 1: aluno D, resolução por meio do mmcFonte: Elaborado pela 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na equipe 3, composta por dois alunos, não foi possível uma resposta 

próxima ao esperado, visto que eles não dispunham de situações de referência, nem 

mesmo para uma anotação adequada dos intervalos de tempo, o que podemos 

observar na produção abaixo:  
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Figura 49: Tarefa 1: Aluno E 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A equipe não conseguia conjecturar sobre a que noção recorrer para resolver 

o problema, somavam os tempos, sem transformar em minutos, dividiam um pelo 

outro, somavam os três tempos e dividiam por sete. Todo o trabalho realizado não 

obedecia a alguma lógica, faziam aleatoriamente sem planejar e definir que noção 

poderiam empregar para resolver a questão. Os membros da equipe pensaram em 

somar os tempos, então fizeram o seguinte cálculo: 40 + 60 + 1h e 30 = 101:30, 

depois dividiram por 7, pois os ônibus partem conjuntamente às 7 horas, depois 

transformaram 1h30min em 90 minutos e fizeram o somatório dos tempos sem 

sucesso. É importante observar que se trata de um grupo de estudantes do primeiro 

ano do Ensino Médio, que deveriam dispor de conhecimentos sobre a importância 

de trabalhar com unidades de tempos iguais, quando se efetua a soma das mesmas, 

pois estes estudantes estudam noções de Física há quase um ano. Isso mostra a 

falta de articulação, em geral, encontrada no desenvolvimento das disciplinas de um 

mesmo ano escolar. 

Observando a dificuldade dos estudantes, reportamo-nos a Brousseau 

(1986), que recomenda que o professor não deve deixar o estudante distanciar-se 

muito do caminho sob pena de ele se perder, bem como perder o gosto pelo 

encontro da solução. Então, finalmente, sugerimos para a equipe que pontuasse as 

partidas de cada ônibus e procurasse determinar se haveria uma hora comum a 

todas as partidas após as 7h. Todavia os estudantes não conseguiam somar, 

usaram o recurso da calculadora, sem sucesso, pois ao somar, por exemplo, 9h +1h 

e 30min, faziam 9 + 1.30 sem compreender o cálculo. Por fim, a pesquisadora 

auxiliou a equipe a somar mentalmente anotando no quadro negro, até obter a 

resposta 13h, a fim de ajudá-los a encontrar a solução para a tarefa. Este momento, 

consideramos como a discussão da tarefa.  
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 A reflexão acerca desta equipe aponta haver inércia em relação a sua 

autonomia para a aprendizagem, pois poderiam utilizar diversos materiais já citados, 

mas não houve nenhuma atitude neste sentido e constatou-se a dificuldade em 

estabelecer qualquer proposta coerente de resolução. Consideramos o desempenho 

da equipe muito aquém do que se espera de um estudante que concluiu o Ensino 

Fundamental, pois demonstraram que não conseguiam fazer uso de ostensivos e 

noções relativas ao mmc, o que parece ir ao encontro da nossa observação acima 

no sentido de que, em geral, os estudantes são apresentados a diferentes noções 

matemáticas de forma isolada, o que os conduz à falta de compreensão e 

desinteresse total pela disciplina. 

Na sequência, destacamos a produção da equipe 4, composta por três 

estudantes. Observamos que a equipe utilizou a resolução por meio da anotação 

dos tempos para determinar uma hora comum a todas as partidas. No entanto a 

equipe não relacionou com a resolução por meio da noção de mmc, ou seja, não 

estabeleceu relação pessoal com o objeto mmc. Os estudantes foram capazes de 

propor uma solução, mas desconheciam uma maneira mais simples de resolver o 

problema, o que tende a mostrar que seus conhecimentos matemáticos parecem ser 

apenas das técnicas para responder às questões de avaliação sem a preocupação 

com as possibilidades de aplicá-las em situações contextualizadas ou de outras 

ciências.  

 

Figura 50 – Tarefa 1: Aluno I 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao final das análises da questão 1 para o grupo de estudantes do Ensino 

Médio, notamos que estes não utilizam a noção de mmc para a aplicação em 

situações de contexto, visto que apenas duas equipes tentaram fazer o uso da 

técnica de mmc e não obtiveram sucesso. A técnica de decomposição em fatores 
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primos é insuficiente para estes estudantes. Podemos supor que a relação 

institucional a que estes estudantes se submeteram não levou em conta algumas 

das possíveis aplicações da noção de mmc, o que pode justificar a relação pessoal 

ainda deficiente desses estudantes, quando se considera a noção de mmc. 

 

b) Licenciandos  

As produções dos licenciandos em Matemática não diferem das apresentadas 

pelos estudantes do Ensino Médio. Dos sete acadêmicos, dois resolveram por meio 

do cálculo do mmc pela técnica de decomposição simultânea, três tentaram 

solucionar anotando os horários de partida e encontrando um horário comum a 

todos e dois fizeram as duas resoluções. Cinco das sete resoluções foram 

satisfatórias. 

Das produções insatisfatórias, observamos a presença do mesmo erro 

cometido na produção dos estudantes do Ensino Médio, qual seja: a apresentação 

da solução foi pontuada pelo desconhecimento dos critérios de divisibilidade e da 

técnica da decomposição de um número em fatores primos, erro na divisão (9:3=1) 

conforme figura abaixo:  
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Figura 51 - Tarefa 1: Aluno K, resolução por meio do mmc 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda evidenciamos a produção do aluno J, que calculou erroneamente a 

soma do intervalo de tempo para o ônibus leito, gerando uma resposta que não 

corresponde à correta.  

 

Figura 52 - Tarefa 1: Aluno J 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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TAREFA 2  

 

Dois depósitos têm respectivamente 306 e 126 Litros de capacidade. Para 

encher cada um desses depósitos, usou-se um mesmo balde, um número 

exato de vezes. Qual a maior capacidade que pode ter o balde?  

 

A tarefa 2 teve como objetivo solucionar uma situação contextualizada, 

fazendo o uso da noção mdc para verificar o domínio do estudante no uso das 

técnicas para o cálculo do máximo divisor comum, ostensivo privilegiado e o 

emprego dos critérios de divisibilidade. 

 

 a) Estudantes do Ensino Médio 

Os estudantes receberam a tarefa e passaram à resolução; nesta etapa, 

identificamos que apresentaram compreensão quanto ao questionamento proposto 

pelo problema. Previmos duas maneiras de responder à questão: calcular o máximo 

divisor comum e determinar os divisores de cada número, desse modo, obtendo 

como resposta o maior divisor comum. Todos os participantes da pesquisa 

responderam satisfatoriamente à questão, o que pode ser um resultado da nova 

proposta de trabalho com os estudantes, na qual estudantes e pesquisador 

colaboram no questionamento e discussão com a intenção de encontrar uma 

resposta para a tarefa. A mudança na topogênese, por meio da consideração do 

espaço de discussão em que as questões e respostas de estudantes e pesquisador 

têm o mesmo peso, parece ter sido um motor importante para a motivação dos 

estudantes que procuram outros meios, isto é, novas mídias para executar a tarefa 

proposta. 

 Três das quatro equipes apresentaram resolução similar à exposta abaixo, 

empregando o ostensivo de decomposição simultânea e a noção de mdc. 
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Figura 53 - Tarefa 2: alunos A, B e C 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Umas das equipes, composta por dois estudantes, fez a seguinte discussão:  

 

Aluno E: acho que temos que procurar o maior número que divide estes 
dois... 

Aluno F: Não sei não, não entendi. 

Aluno E: Pega a calculadora e vamos ver se dá para dividir por 2,..... 

Aluno F: Deu, e agora... 

Aluno E: Faz por 4 

Aluno F: Dá com vírgula 

Aluno E: Então não é exato. 

Notamos que a equipe utilizou a técnica do encontro dos divisores comuns. 

Mas não é possível identificar se ao se referir a divisões não exatas por 2 e 6 

realmente era isto ou se consideraram outra situação como, por exemplo, a 

possibilidade de haver outro divisor maior que estes.  

Fica explícito o método de tentativas empregado pelos estudantes, sugerindo 

que não detêm a noção de mdc por meio das técnicas de resolução estudadas no 

Ensino Fundamental, mas compreenderam o que a tarefa propõe e buscaram 

solucioná-la de acordo com os seus conhecimentos, correspondendo à busca de um 

número que divide os indicados na tarefa e seja o maior possível. 
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Figura 54 – Tarefa 2: Alunos E e F 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) Licenciandos  

Dos sete estudantes pesquisados, dois resolveram corretamente problema e 

cinco não apresentaram uma resolução satisfatória, correspondendo a um 

aproveitamento de 29%. 

Os licenciandos que resolveram corretamente a questão, o fizeram 

empregando a noção de mdc por meio do ostensivo de decomposição simultânea e 

não simultânea dos valores dados pela tarefa, das quais expomos uma produção 

abaixo.  

Figura 55 – Tarefa 2: aluno P 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A produção do estudante evidencia uma relação pessoal adequada ao objeto 

fatoração numérica, relativa à compreensão e aplicação em situações de contexto 

da noção de mdc. 

Das resoluções que não atenderam ao que era solicitado, destacamos 

algumas produções com o objetivo de evidenciar os erros encontrados:  

Identificamos como principal erro o “Erro na divisão de um número natural”. 

De acordo com as produções, podemos inferir que o estudante reconheceu como 

possibilidade de solução para a tarefa o cálculo do mdc. Porém o estudante Q 

dividiu 306 por 2 e não obteve 153 e o aluno N não dividiu 51 por 3, o que daria 17. 

Desse modo, obteve um resultado que não corresponde ao requerido pela tarefa, 

conforme podemos observar nas produções que seguem.  

Figura 56 – Tarefa 2: aluno Q 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 57 - Tarefa 2: aluno N 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Já na produção do aluno K, encontramos o erro relativo ao “Erro de 

interpretação”, pois o licenciando realizou a decomposição simultânea dos fatores 

em números primos e obteve o resultado corretamente (18 litros), porém dividiu o 

resultado do mdc pela capacidade do maior depósito para obter o valor que 

representa a maior capacidade do balde. Assim, inferimos que o estudante não 

reconhece o mdc como sendo o máximo divisor comum entre valores, isto é, o 

estudante reconhece a técnica e sabe aplicá-la, mas parece desconhecer o conceito 

em jogo nesta mesma técnica.  

Figura 58 - Tarefa 2: aluno K 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na produção do aluno M, consideramos que há “deficiência nas noções” 

requeridas pela tarefa, visto que o estudante não apresentou formulações que 

dessem indícios de que possua em seu cabedal de conhecimentos situações de 

referência relativas à noção de mdc e aplicações, bem como os critérios de 

divisibilidade, já que não buscou números primos maiores que o primo 3, que 

pudessem dividir os valores indicados das capacidades dos depósitos, ou seja, não 

reconheceu nenhum divisor comum para os valores dados.  

 

 



337 
 

Figura 59 – Tarefa 2: Aluno M 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já para o aluno L, identificamos que o licenciando, por meio de diversos 

cálculos, procurou os divisores para 306 e 126. Mas sua produção indica que ele 

não apresentava compreensão do que é o máximo divisor comum, pois quando 

listou os divisores de 306 e 126, poderia apresentar como resultado 9 litros, já que o 

9 é o maior divisor comum por ele encontrado. Ao realizar a decomposição 

simultânea dos valores indicados, demonstrando o conhecimento deste ostensivo, 

não esboçou nenhum cálculo que indicasse o resultado. Desse modo, 

compreendemos como uma deficiência na noção de máximo divisor comum, ou seja, 

a noção de que o mdc é obtido pela multiplicação dos divisores comuns aos valores 

dados, neste caso (2.32 = 18). Assim o estudante tentou finalmente dividir os valores 

dados e procedeu à simplificação, obtendo como resultado 17/7 litros. 
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Figura 60 - Tarefa 2: aluno L 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

c) Considerações Relativas à OML1- Números naturais 

Apresentamos as conclusões relacionadas à nossa primeira sessão e às 

tarefas relativas à OML1, as quais tiveram como objetivos resolver situações 

contextualizadas, fazendo o uso das noções de mdc e mmc, bem como verificar o 

domínio do estudante nos conhecimentos relacionados ao uso das técnicas para o 

cálculo do máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e critérios de 

divisibilidade.  

Destacamos que os ostensivos privilegiados pelos estudantes nesta etapa 

foram ostensivos de decomposição simultânea e não simultânea de números em 

fatores primos e as técnicas utilizadas foram as de mdc e mmc pela decomposição 

em fatores primos. 
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Quanto ao nível de conhecimento esperado dos estudantes, consideramos 

como nível disponível, uma vez que foram apresentadas as tarefas sem nenhuma 

explicação prévia das noções solicitadas para a resolução, ficando a cargo do 

estudante buscar uma noção, entre os seus conhecimentos, que considerasse 

adequada ou pesquisá-la, se necessário, por meio dos materiais que 

disponibilizamos. Assim sendo, o estudante necessita ter alguma situação de 

referência que possa encaminhá-lo a um determinado conteúdo, ou seja, necessita 

de um conhecimento prévio sobre o conteúdo em questão. Observamos aqui que 

esta dificuldade aparece nos protocolos dos futuros professores, confirmando 

nossas hipótese de que situações contextualizadas intra e extramatemáticas não 

são tratadas pelo ensino. 

Notamos diversos erros, tanto dos estudantes do Ensino Médio, como dos 

licenciandos em Matemática como: critérios de divisibilidade, divisão de um número 

natural, desconhecimento da técnica de obtenção do mmc e mdc, aplicação da 

noção de mdc e mmc para a resolução de situações de contexto.  

Tais erros podem estar associados a um meio empobrecido para o 

desenvolvimento das primeiras noções de álgebra, em particular, a fatoração, que é 

concentrada em um bimestre, privilegiando um trabalho técnico de memorização, o 

que conduz a uma mesogênese com poucos recursos, falta de diálogo entre 

professor e estudantes. Os estudantes não podem exercer o seu papel no processo 

de ensino, uma vez que inexiste topogênese como forma de garantir a cronogênese 

indicada pela proposta institucional, isto é, apresentar todos os casos de fatoração 

algébrica em um único bimestre sem articulá-los com a fatoração numérica e sem a 

preocupação de fornecer exemplos de aplicação, o que contradiz o objeto de estudo, 

que tem um caráter protomatemático. 

Outro ponto relevante da experimentação foi abordar a autonomia do 

estudante na busca de soluções para uma tarefa, o que procuramos enfatizar por 

meio da metodologia de PEP para estimulá-lo a ser o agente de sua aprendizagem. 

Esperava-se que o estudante, a partir das discussões com o pesquisador e com o 

grupo, pudesse validar sua própria resolução, o que foi um desafio para os 

participantes da pesquisa, em particular, quando da resolução da tarefa 1. Mas esse 

desafio parece ter sido bastante significativo para o grupo, uma vez que eles 

mudaram de comportamento e todos resolveram corretamente a tarefa 2, indicando 
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ter havido uma mudança do contrato didático, o que é necessário, se quisermos 

considerar a PEP não apenas como uma metodologia de pesquisa, mas como uma 

metodologia de ensino. 

Desse modo, consideramos que esta OML1 nos mostra a importância de um 

ensino que ultrapasse a memorização das regras e leis associadas à fatoração 

numérica, quando de sua introdução, pois um tempo maior de estudo em 

Matemática não favoreceu a evolução do estudante na compreensão e aplicação 

das noções de fatoração numérica, visto que na tarefa 1, obtivemos dos estudantes 

do Ensino Médio 60% de aproveitamento e dos licenciandos, 71%.  

Já para a tarefa 2, os estudantes do Ensino Médio discutiram com o grupo e 

com o pesquisador, provocando uma mudança do contrato didático, no qual foi 

considerado o papel dos mesmos (topogênese) na medida em que participaram da 

mesogênese, agindo no meio. 

Alem disso, por meio de seus questionamentos e respostas e com a 

mediação do pesquisador, criaram-se novas mídias para alimentar o meio, sem a 

preocupação com o tempo didático, que certamente foi maior que o encontrado 

regularmente nas propostas institucionais. 

As observações acima indicam uma necessidade de ficar atento à 

cronogênese, uma vez que esta, em geral, tende a ser mais ampla, o que pode 

justificar o melhor aproveitamento dos estudantes do Ensino Médio em relação aos 

licenciandos. Essa diferença também pode estar relacionada à dificuldade de 

mudança do contrato didático, uma vez que os futuros professores podem ter se 

sentido obrigados a encontrar uma resposta correta, o que é comum no contrato 

habitual.  

Podemos observar aqui o forte poder da dialética caixas negras e caixas 

claras para os estudantes do Ensino Médio que parecem mais interessandos em 

descobrir como resolver a questão, mostrando-se procognitivos, enquanto os 

estudantes mais escolarizados parecem bem adaptados ao trabalho habitual de 

obter respostas prontas para tarefas bem determinadas. 

Assim, podemos considerar que, diante de nossa questão geradora do PEP: 

“Como desenvolver o estudo da fatoração desde o Ensino Fundamental - Anos 

Finais?”, a resposta, de acordo com a OML1, é de que, para a fatoração numérica 
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ser trabalhada durante o Ensino Fundamental, deve-se levar em conta: o caráter 

específico do objeto de estudo, isto é, o objeto protomatemático, que se aprende por 

meio de aplicações; as mudanças do contrato didático, que interferem na 

mesogênese, topogênese e cronogênese. Ainda, a fatoração precisa ser revisitada 

nos outros anos e etapas escolares, podendo auxiliar o estudante a compreender a 

importância desse objeto de estudo e a dispor de situações de referência que 

possam auxiliá-lo a resolver situações contextualizadas intra e extramatemáticas.  

 

9.6 Organização matemática local (OML2) – Álgebra  

 

9.6.1 Tarefas sobre regras de fatoração algébrica e produtos notáveis 

 

Este grupo de tarefas visava estabelecer a dialética numérica e algébrica das 

expressões e desenvolver raciocínios do tipo prova e generalização. Nosso objetivo 

foi verificar o domínio dos estudantes no uso das regras de obtenção dos produtos 

notáveis e fatoração em aplicações numéricas e algébricas e se, diante de uma 

situação numérica, o estudante, para facilitar o cálculo, expressa-a por meio destas 

regras e, ainda, se relaciona a regra numérica com a algébrica e a utiliza 

corretamente na resolução de uma expressão numérica equivalente.  

 

TAREFA 3 

Desenvolva 

1.(100 +3)(100+2) = 

2.(10 – 7)(10 - 3) = 

3.(50 +5)(50 – 2)= 

4.(a+ 3)(a +5)= 

5.(x-9)(x-2) = 

6.(b+ 3)(b -1)= 
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a) Existe algo comum para todas as atividades? Caso exista, descreva.  

Você conhece uma regra matemática para desenvolver os produtos acima? 

b) Se as expressões fossem como no exemplo abaixo, é possível identificar 

algo comum? Se sim, justifique. 

  (a +3). (a + 3) 

  (y-10)(y-10) 

  (x + 4) (x – 4) 

c) De acordo com a ideia acima, resolva: 14 x 17. 

d) Você identificou alguma regra matemática para desenvolver os produtos 

acima? Você saberia escrevê-las em linguagem usual? Para que servem 

estas regras? 

 

Os ostensivos empregados foram multiplicação de binômios e resolução de 

equações?  

Após uma breve revisita aos objetivos da tarefa, apresentamos os resultados 

encontrados.  

 

a) Estudantes do Ensino Médio 

Demonstramos a produção dos alunos G e H, que evidencia que eles 

conhecem a regra de multiplicação entre dois binômios, quando numéricos e 

algébricos. Porém, para a resolução no campo algébrico, detectamos um erro de 

multiplicação entre monômios (a.a = a) e não a2, que sinaliza dificuldades 

relacionadas ao trabalho com as letras, pois não identificam a potenciação.  
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Figura 61 – Tarefa 3: alunos G e H 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apontamos ainda a produção da equipe A, B e C, na qual apresentam 

dificuldades mais profundas. Uma delas, Booth (1995) denomina de dificuldades 

com “Notações e convenções em álgebra”, esclarecendo serem decorrentes da 

interpretação que o estudante faz do símbolo, uma vez que na aritmética, por 

exemplo, (+) significa realizar a operação e (=) significa determinar uma resposta.  

Outra dificuldade indicada por Booth (1995, p. 24) é descrita como o “foco da 

atividade algébrica e a natureza das respostas”. Na álgebra, o foco da atividade 

reside em “estabelecer procedimentos e relações e expressá-las numa forma 

simplificada geral”, diferentemente da aritmética, que busca respostas numéricas 

particulares. O autor enfoca ainda as dificuldades relativas à simbologia matemática, 

como a existência implícita da multiplicação entre os parênteses, ou seja, os 

implícitos que precisam ser tratados com muita atenção, quando do 

desenvolvimento de tarefas algébricas. 

 

Figura 62 – Tarefa 3: alunos A, B e C  

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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O extrato da figura 62 permite observar que os estudantes tiveram 

dificuldades em compreender a tarefa já no quadro numérico, uma vez que eles 

pareciam não saber se entre os parênteses temos uma adição ou uma multiplicação. 

Essa dificuldade torna-se mais evidente no quadro algébrico, porque eles efetuaram 

uma soma e transformam-na em equação e, na sequência, fizeram o produto 

corretamente e novamente transformaram em equação. 

Para o item (3a), transcrevemos algumas respostas:  

Alunos G e H: O que existe em comum para todas é o método de resolução.  

Alunos A, B e C: Sim, em todas temos uma multiplicação e usamos a 
distributiva e delta e Baskara. 

Aluno D e I: O comum entre as atividades acima seria o uso da distributiva. 

Observamos que todas as equipes souberam responder, explicando que se 

trata da resolução ou do emprego da propriedade distributiva, ou multiplicação entre 

polinômios, todavia não mencionaram ou descreveram uma regra matemática para a 

resolução, que pudessem aplicar na resolução do item (3b), ao qual responderam do 

seguinte modo: 

Alunos G e H: Sim, o método em que podemos resolver. 

Aluno A, B e C: Sim, pois todas possuem uma incógnita e um número e são 

equações do 2o graus, conforme figura a seguir: 

 

Figura 63 – Tarefa 3: alunos G e H 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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As respostas mostram que eles conhecem a regra associada à propriedade 

distributiva, mas parece que a propriedade propriamente dita não faz parte do 

repertório dos estudantes, assim como a distinção entre expressões algébricas e 

equações, visto que eles aplicaram a técnica e consideraram a expressão como uma 

equação.  

O mais interessante nesse caso é que esses estudantes pareciam não dispor 

de conhecimentos sobre equações do segundo grau na forma fatorada, pois ao 

considerar as expressões algébricas como equações eles poderiam resolver sem 

precisar desenvolvê-las. Além disso, fica ainda mais evidente o fato de que os 

estudantes utilizaram a técnica popularmente denominada “chuveirinho”, mas sem 

nem mesmo saber que entre os parênteses existe uma multiplicação. 

Assim, fica explícito que o estudante não reconhece uma propriedade comum 

à resolução, não enuncia e não aplica na resolução do item (3c), conforme segue. 

Para o item (3c), que solicitava que o estudante resolvesse 14 x 17 de acordo 

com a ideia do item (3b), utilizando a multiplicação entre binômios, obtivemos como 

solução a multiplicação entre 14 x 17 = 238 e, num outro caso, a escrita de (a +14). 

(a +17). Isso mostra que o estudante não tinha elementos disponíveis para o 

reinvestimento em situações semelhantes. Apesar de manipularem os ostensivos 

relacionados ao não ostensivo propriedade distributiva e até reconhecerem o não 

ostensivo associado, os estudantes não foram capazes de articulá-los corretamente, 

como podemos observar na resposta ao item (3d), em que se referiram: 

Alunos A, B e C: Distributiva. Elas servem para facilitar o cálculo de 
equações; 

Aluno D e I: A regra é de multiplicação, a qual o nome é autoexplicativo. 

De modo geral, a tarefa 3 demonstra que os estudantes não ultrapassam o 

nível da técnica, ou seja, conhecem sua existência, mas não são capazes de utilizá-

la na resolução de uma tarefa que a solicita. Chevallard (1985) explica que os 

objetos protomatemáticos situam-se em camadas mais profundas do funcionamento 

didático do saber, ou seja, é esperado que os estudantes reconheçam, nas 

situações associadas a novos conhecimentos, a necessidade de utilizar a fatoração, 

selecionando o caso que mais se adapta e efetuando uma solução satisfatória. 

Constantin (2015) esclarece que as noções protomatemáticas assentam-se 

essencialmente na decodificação, conforme podemos observar na tarefa. 
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Destacamos aqui que os estudantes tratam os objetos protomatemáticos 

fatoração por meio da manipulação dos ostensivos e são até capazes de evocar o 

não ostensivo associado, mas não compreendem a relação entre eles. Na 

sequência, apresentamos os resultados para o grupo de licenciandos. 

 

b) Licenciandos 

Para o desenvolvimento desta tarefa, não detectamos nas produções dos 

licenciandos algo que diferisse da nossa expectativa apontada nas análises a priori, 

constantes do capítulo 7. Desse modo, destacamos que os licenciandos foram 

capazes de reconhecer a técnica, utilizar de forma correta e reinvestir na resolução 

da tarefa que a solicitava, como o item (3c). 

Passamos a tarefa 4.  

 

TAREFA 4 

4. As igualdades são verdadeiras ou falsas para todo o valor de x?  

Igualdade V ou F  Justificativa Se falsa, escreva a 
correta. 

1. (x + 5).8 = 8x + 40   

 

 

2. (x – 2)2= x2+4x+4   

 

 

3. (5 +x)2 = x2 + 5x + 25  

 

 

 

 

4. (2x – 3)(2x -3) = 4x2- 9   

 

 

  

Os ostensivos utilizados foram: desenvolvimeto de um caso de produto 

notável, multiplicação de binômios. 

A tarefa enfatiza a propriedade distributiva da multiplicação em relação à 

adição, o quadrado da soma e da diferença de dois termos, a multiplicação de um 

monômio por outro monômio, de modo a verificar qual o conhecimento disponível 
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dos estudantes acerca destas noções, e se eles dispõem de elementos para julgar e 

testar a veracidade da equivalência e quais são estes métodos.  

Observamos que os futuros professores passaram por um curso de álgebra 

abstrata, o que parece sustentar suas justificativas, uma vez que reconhecem a 

relação entre os ostensivos manipulados e os não ostensivos evocados. Isso lhes 

permite ultrapassar o nível de simples aplicação de uma técnica sem compreender 

as relações entre os elementos matemáticos que a compõem. 

A seguir, analisamos os resultados da tarefa 4 para os alunos do ensino 

médio. 

 

a) Estudantes do Ensino Médio 

Nas análises, identificamos a produção dos alunos G e H, que demonstraram 

conhecer a técnica para a resolução da multiplicação dos polinômios, entretanto 

novamente apresentaram erros de multiplicação de monômios (2x.2x = 4x), e na 

operação de soma com números inteiros (- 6x – 6x = - 6x), bem como do cálculo 

apresentado na sequência (4x – 6x = -10x), o que parece confirmar as dificuldades 

já apresentadas na tarefa 3, relacionadas às operações no quadro algébrico.  

 

Figura 64 – Tarefa 4: alunos G e H 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na previsão de verdadeiro ou falso para cada sentença dada, tivemos um 

percentual de 50% de acerto por parte de duas das quatro equipes, as quais 

previram corretamente. Todavia a justificativa revela que 50% das equipes não 

conseguiram apresentar cálculos satisfatórios em relação às operações que a tarefa 

demandava, com exceção do item (1). A esse propósito, pesquisas como as de Silva 
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(2012) e de Abou Raad (2006) indicam que os estudantes conseguem resolver os 

casos mais simples de fatoração, a saber: trabalhar com o fator comum, porém isso 

não ocorre para os outros casos.  

Previmos que o estudante poderia verificar a igualdade, dando valores 

numéricos às letras, utilizando a regra disponível ou desenvolvendo a expressão. As 

produções indicaram que os alunos não dispõem de conhecimentos, além das 

regras algébricas para a verificação da tarefa, visto que todos buscaram desenvolver 

a igualdade no campo algébrico, mas apresentaram dificuldades associadas às 

operações com letras.  

A seguir, apresentamos o resultado das análises da mesma tarefa para os 

licenciandos. 

 

b) Licenciandos 

As produções dos licenciandos revelaram 100% de acerto e as resoluções 

condizem com o esperado destacado nas análises a priori. Importante salientar a 

uniformidade entre estudantes do Ensino Médio e futuros professores para a 

verificação da solução apresentada na tarefa. Todos os licenciandos verificaram, 

desenvolvendo a expressão dada. Reportamo-nos a Brousseau (1986), que indica a 

importância de o professor enfatizar a verificação de uma solução por meio das 

situações de validação nas salas de aula, a fim de dar autonomia ao estudante e 

consequentemente favorecer a sua aprendizagem.  

Na sequência, apresentamos os resultados encontrados para a tarefa 5. 

TAREFA 5 

Complete a igualdade 

a) a (b+c) =  

b) (a + b) (c + d)= 

c) (a + b)2= 

d) (a – b)2 =  

e) (a – b)(a +b)=  
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f) Você já estudou algum conteúdo matemático associado a 

estas igualdades? Qual? 

 

Os ostensivos empregados para a resolução foram: desenvolvimento de um 

caso de produto notável, ostensivo multiplicação de binômios.  

Nesta atividade, nosso objetivo foi verificar se o estudante aplicaria 

corretamente a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, à 

multiplicação entre polinômios, às regras quadrado da soma e diferença de dois 

termos e produto da soma pela diferença de dois termos numa igualdade expressa 

na linguagem algébrica. Diferente da tarefa anterior, em que o estudante poderia 

justificar utilizando outros recursos matemáticos, como atribuir valores numéricos às 

letras e desenvolver corretamente a expressão utilizando a regra memorizada. Nesta 

tarefa, verificamos qual a regra utilizada para a resolução, bem como os 

conhecimentos algébricos em jogo. 

 

a) Estudantes do Ensino Médio 

Nesta tarefa, identificamos diversos erros, os quais passamos a destacar. 

Os alunos da equipe A, B e C demonstraram reconhecer a técnica de 

multiplicação de polinômios ou multiplicação entre dois binômios. Contudo, a partir 

do item (b), ao multiplicarem dois termos do primeiro binômio, inseriram o sinal da 

multiplicação para prosseguir multiplicando. No item (5d, 5e), não reconheceram 

como monômios semelhantes (ab e ba), já que não operaram nem como soma nem 

mesmo como potência (ab x ba), a qual foi por eles indicada.  

 

Figura 65 – Tarefa 5: alunos A, B e C  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Já para os alunos D e I, observamos a redução de uma soma entre dois 

monômios diferentes em uma multiplicação, erros já apontados por Booth (1995) 

denominado de “Notações e convenções em álgebra”. Vale comentar que a 

sequência de atividades parece indicar uma dificuldade recorrente associada às 

operações com letras, o que dificulta a passagem da aritmética para a álgebra, 

conduzindo esses estudantes a permanecerem restritos ao quadro numérico. 

  

Figura 66 – Tarefa 4: alunos D e I 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No caso dos alunos G e H, sua resolução foi feita por meio da multiplicação 

de polinômios. No entanto o erro apresentado deu-se na operação com termos 

semelhantes e operação de potenciação com monômios, ou seja, eles operavam 

com as letras como se estivessem trabalhando com números, o que reforça nossa 

conjectura de que esses estudantes permanecem conectados apenas ao quadro 

numérico.  

 

Figura 67 – Tarefa 5: alunos G e H 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Ao término da tarefa com os estudantes do Ensino Médio, fizemos um 

momento de institucionalização, exercendo o “topos do professor” em virtude das 

dificuldades apresentadas durante a experimentação.  

Um primeiro objetivo foi de evidenciar o erro, provocando a discussão e 

compreensão da estratégia correta a ser utilizada e, por último, essa dinâmica teve a 

finalidade de incentivar o estudante a frequentar a experimentação, de modo que 

pudesse sentir-se acolhido nas suas dificuldades e encontrar uma resposta para as 

mesmas.  

Na análise das tarefas, elencamos diversos erros, como a multiplicação de 

monômios, multiplicação de polinômios, simbologia, regra de fatoração e 

dificuldades de entrar no quadro algébrico por estarem aparentemente restritos ao 

quadro numérico.  

Desse modo, no momento da institucionalização, era colocada no quadro 

negro uma questão similar àquela que apresentou diversos erros e dificuldades 

durante a experimentação e ao mesmo tempo foi solicitado que uma das equipes a 

resolvesse. 

Na sequência, uma outra equipe deveria dizer se a resposta dada era correta. 

Assim, levantava-se a discussão e compreendíamos qual era a dificuldade, qual o 

raciocínio empregado pelo estudante para que pudéssemos enfrentá-la.  

Durante a discussão das produções, foi necessário desenvolver em conjunto, 

no quadro negro, a ideia de raciocínio indutivo. Tratamos diferentes casos, como por 

exemplo: 1.1 = 12 = 1; 2.2 = 22 = 4; 3.3 = 32 = 9,... e analogamente para x.x = x2; 

x.x.x = x3;...; 2x.3x = 6x2 e concluímos sem demonstrá-los. 

Aqui vale acrescentar que os erros dos estudantes devem-se ao fato de que, 

ao multiplicar (a x a), eles utilizavam como parâmetro o exemplo de 1.1 = 1. Ao 

identificar esta associação errônea, foi possível conduzi-los a observar que tal regra 

só tem validade para a multiplicação com o número 1, para os demais exemplos, 

seu campo de validade não funciona. É importante observar que esta dificuldade 

pode estar associada à falta de rigor no tratamento da álgebra no Ensino 

Fundamental, já que que estes estudantes reconhecem apenas os ostensivos 

propriedades: distributiva, associativa, comutativa e outras, pois são capazes de 
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citá-las, mas não dominam a noção a eles associados, ou seja, para esses 

estudantes não existe a dialética necessária entre ostensivos e não ostensivos. 

A seguir, apresentamos as análises dos protocolos dos estudantes de 

Licenciatura.  

 

b) Licenciandos 

Não houve erros na produção de seis licenciandos. Entretanto destacamos a 

produção do aluno O, o qual acreditamos faça parte de um grupo de estudantes 

mencionados por Abou Raad (2004), que evidenciam em suas pesquisas uma 

dificuldade na associação entre desenvolver, fatorar e simplificar. 

Neste caso, estendemos a noção para “completar”, dizendo que não é clara 

para o estudante. Desse modo, observamos que o estudante O nos itens (5a, 5b) 

utilizou a propriedade associativa, no item (5d) escreveu o quadrado da diferença na 

forma extensa, apresentando erro de sinal num dos parênteses (+) e no item (5e) 

efetuou a resolução. Esta dificuldade também pode enquadrar-se na descrita por 

Chevallard (1985), imposta pelos objetos protomatemáticos, ou seja, falta uma 

explicitação da utilização da fatoração na vida acadêmica do estudante, uma vez 

que em função do curso de Licenciatura, ele deve ter utilizado a fatoração em 

diversos momentos, mas não foi capaz de articular com os conhecimentos 

introduzidos no Ensino Fundamental, o que é um trabalho importante a ser 

observado com os futuros professores. 

 

Figura 68 - Tarefa 5: aluno O 
 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na sequência, apresentamos algumas considerações sobre a OM2.  

 

c) Considerações Relativas à OML2- Álgebra 

Este grupo de tarefas visava ao diálogo entre expressões numéricas e 

algébricas e requeria do estudante raciocínios do tipo prova e generalização.  

Tivemos ainda como objetivo verificar o domínio dos participantes no uso das 

regras de obtenção dos produtos notáveis e fatoração em aplicações numéricas e 

algébricas.  

Ao final desta OM, constatamos que o estudante, diante de uma situação 

numérica, não utiliza uma regra que possa facilitar o cálculo, ou seja, não relaciona a 

regra numérica com a algébrica na resolução de uma expressão numérica 

equivalente. Nesse sentido Abou Raad (2003) observa que os estudantes têm 

dificuldades de reinvestir o conhecimento em novas situações. 

Para os estudantes do Ensino Médio, identificamos erros variados, como de 

multiplicação entre monômios, potenciação, dificuldades descritas por Booth (1995), 

como notações e convenções em álgebra e o foco da atividade algébrica e a 

natureza das respostas, simbologia matemática, regras de fatoração, operações no 

conjunto dos números inteiros. As dificuldades dos estudantes do Ensino Médio nos 

parecem associadas ao fato de eles permanecerem confinados ao quadro numérico, 

o que indica a necessidade de um trabalho mais especifico sobre essa questão.  

Para os licenciandos, observamos que não apresentam problemas em 

relação às operações e aos cálculos algébricos, bem como às regras da fatoração, o 

que podemos explicar pelo fato de terem prosseguido seus estudos e, portanto, 

tiveram a oportunidade de efetuar a tão esperada passagem da aritmética para a 

álgebra, o que indica a importância de um estudo mais específico, se desejamos que 

os estudantes compreendam a importância da álgebra para o avanço da Matemática 

e das outras ciências. 

Chamou-nos a atenção o fato de, tanto de estudantes do Ensino Médio, como 

licenciandos, não apresentarem meios para a verificação da sua resolução fora do 

contexto do emprego da regra algébrica. Trata-se aqui de reforçar que a condição 
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para resolver diferentes tarefas é compreendê-la a fim de planejar sua execução e 

controlar seu resultado. Para tal, é preciso propor tarefas em que se privilegiem 

todas essas condições.  

A falta de controle dos resultados encontrados nas tarefas propostas parece 

mostrar uma dificuldade a ser repensada em nossas salas de aula, visto que os 

estudantes não dispõem de um hábito que possa levá-los à verificação de sua 

resolução. De acordo com Brousseau (1986), o professor precisa enfatizar situações 

de validação a fim de que o estudante possa ter autonomia diante da sua solução, 

premissa coincidente com a de Guadagnini (2013), segundo a qual as situações de 

validação realizadas em um outro registro22 podem favorecer a compreensão da 

noção em estudo.  

Em relação à OM2, podemos inferir que ao fim do Ensino Fundamental o 

estudante não é capaz de reconhecer a forma fatorada ou a sua identidade para 

facilitar ou resolver cálculos numéricos e algébricos.  

O conhecimento apresentado na experimentação está aquém do esperado 

para que o estudante possa compreender e progredir na disciplina, bem como 

estabelecer conexões com outras temáticas, como as que envolvem as ideias da 

Física, Biologia e Química no Ensino Médio. O estudante precisa ascender nas 

regras e técnicas para que possa alcançar um nível mobilizável de conhecimentos e 

conseguir progredir de forma autônoma, possibilitando tratar tarefas que exijam o 

nível disponível.  

O estudo comparado entre os estudantes do Ensino Médio e os futuros 

professores coloca em evidência a importância da cronogenêse no processo de 

aprendizagem da álgebra, uma vez que este exige tempo e investimento intelectual, 

não podendo ser deixado somente por conta dos estudantes. Os implícitos das 

regras e leis desenvolvidas no Ensino Fundamental e utilizadas no Ensino Médio e 

Superior requerem maior atenção quando de sua utilização. 

Isso nos conduz a destacar a importância de o professor ter conhecimentos 

sobre os objetos protomatemáticos, de modo que possa realizar um trabalho que 

faça um enfrentamento à dificuldade imposta por estes, sempre resgatando tais 

noções, como o caso da fatoração em tarefas de contexto intra e extramatemáticos, 

                                            
22 Registros segundo R. Duval (2010): numéricos, algébricos, geométricos entre outros. 
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observando a importância de tratar tarefas de diferentes níveis como os indicados 

por Robert (1997).  

Além disso, desde o Ensino Fundamental, o professor precisa ultrapassar os 

níveis temas e tópicos da escala dos níveis de codeterminação didática definidos por 

Chevallard (2007a), ou seja, precisa conhecer conceitos e noções matemáticas, 

assim como exemplos pertinentes, dos anos anteriores e posteriores àqueles em 

que estão desenvolvendo suas aulas. Compete aos docentes motivar seus alunos, 

indicando, por meio de exemplo intra e extramatemáticos, que não precisam ser 

tratados em toda a sua extensão naquele momento, mas que mostram a importância 

de estudar determinado conceito ou noção para resolver diferentes tipos de tarefas 

que podem encontrar durante sua vida pessoal ou profissional.  

 

9.7 Organização Matemática Pontual (OMP) – Aplicações 

 

A Organização Matemática Local OML1 trata da resolução de tarefas cujas 

técnicas estão associadas aos objetos protomatemáticos mmc e mdc, já a OML2 

está pautada nos casos de fatoração e produtos notáveis. A Organização 

Matemática Local nos conduziu a estabelecer a Organização Matemática Pontual 

OMP, a qual foi subdivida em três partes, de acordo com a natureza das tarefas: 

OMP1, que trata das tarefas que envolvem as noções de área e perímetro; OMP2, 

sequências e a OMP3, introdução à álgebra elementar. A construção da OMP 

objetivou trabalhar o caráter protomatemático da fatoração.  

 

9.7.1 OMP1:Tarefas sobre área e perímetro  

 

Nesta, focalizamos duas tarefas 6 e 7, que envolvem, além da fatoração, as 

noções de área e perímetro e a escrita algébrica de uma sentença dada em 

linguagem materna.  

TAREFA 6 

Pinte a área da figura que corresponde à expressão: A = z(z + t)  
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Você reconhece algum conteúdo matemático já estudado na expressão 

dada? Qual? 

 

Os ostensivos utilizados foram ostensivo fator comum em evidência e 

ostensivos geométricos. 

O objetivo desta tarefa foi trabalhar a noção de fatoração, considerando a 

regra fator comum em evidência, quando a mesma está associada à noção de área 

de figuras planas (quadrados e retângulos).  

 

a) Estudantes do Ensino Médio 

Esta tarefa foi realizada com sucesso por 70% dos estudantes (7 de 10 

alunos). Entretanto elegemos a produção dos alunos D, E e I, a qual evidencia que 

eles não são capazes de articular os conhecimentos exigidos (fatoração e área) para 

resolver a tarefa. Os estudantes desenvolveram o caso de fatoração do seguinte 

modo: z(z+t) = z +zt, errando ao multiplicar os monômios e ao colorir a figura de 

modo corresponde à resposta algébrica obtida. 

 

Figura 69 - Tarefa 6: aluno D, E e I  

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao observarmos a figura, podemos supor que os estudantes não visualizam 

os dois quadrados do lado z, o que parece indicar a necessidade de explicitar 

melhor a figura por meio da indicação de seus lados ou de uma representação 

gráfica em que as figuras planas quadrados e retângulos possam ser facilmente 

identificadas.  

  

b) Licenciandos 

Os estudantes da Licenciatura em Matemática solucionaram a questão de 

acordo com as expectativas expostas na análise a priori. Isso mostra que as 

dificuldades associadas à álgebra, mais particularmente, a utilização espontânea de 

objetos protomatemáticos está relacionada ao fato de o estudante dispor de 

situações diversas em que foi possível aplicar esse objeto, o que desvela a 

importância do tempo didático. É preciso considerar a cronogênese, quando da 

introdução e desenvolvimento desses objetos no ensino da Matemática. É preciso 

estar atento e sempre que possível revisitar e dar ênfase, mostrando não somente a 

forma de calcular, mas a importância desse objeto para a solução de tarefas em que 

é preciso simplificar os cálculos algébricos.   

Na sequência, apresentamos os resultados encontrados para a tarefa 7. 

TAREFA 7 

Um retângulo A tem comprimento de medida m e largura de medida m – 

2. Um retângulo B é obtido de A aumentando 4 unidades no 

comprimento e dobrando a largura. Indique por meio de expressões 

algébricas: 

a) O perímetro de A; 

b) O perímetro de B: 

c) A área de A; 

d) A área de B; 

e) Quanto o perímetro de B tem a mais do que o perímetro de A; 

f) Quanto a área de B tem a mais do que a área de A. 
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g) Considerando m = 10, calcule c e d 

 

A tarefa requer do estudante conhecimentos sobre área e perímetro de 

figuras planas, particularmente, de retângulos e a escrita de uma expressão 

algébrica a partir de uma sentença dada em língua materna.  

Para a análise dos resultados, consideramos as produções dos dois grupos 

investigados. 

Destacamos nas produções os ostensivos algébricos, ostensivos 

geométricos, ostensivos numéricos e ostensivo língua materna.  

 

a) Estudantes do Ensino Médio 

Nesta tarefa, o único item resolvido com sucesso por todos os estudantes foi 

o item (7a). Acreditamos que isso se deve ao fato de representarem corretamente, 

em linguagem algébrica, as medidas de comprimento e largura do retângulo A, 

dados por m e m-2. 

Quanto ao retângulo B, obtido a partir do retângulo A aumentando 4 unidades 

no comprimento e dobrando a largura, ou seja, comprimento m + 4 e largura 2(m-2), 

impôs dificuldades na escrita algébrica para os estudantes, de modo que não houve 

acertos na sua representação. 

Observamos aqui que os estudantes ainda apresentam dificuldades com a 

conversão entre as representações em língua natural e linguagem algébrica, o que, 

segundo Duval et al., (2015), é um trabalho que necessita de tempo, problemas de 

cronogênese, deve ser considerado de forma específica por meio de um estudo 

organizado em um meio bem definido e com essa finalidade.  

A proposta de Duval et al. (2015) pode ser compreendida em termos da TAD, 

como um problema de cronogênese, pois a aprendizagem em álgebra demanda um 

tempo didático importante. Além disso, para tratar essa dificuldade, é preciso 

considerar um meio bem apropriado, problema de mesogênse, que atenda às 

necessidades dos estudantes e permita-lhes trabalhar com certa autonomia, 

problema de topogênese.  
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Para melhor compreender as dificuldades dos estudantes que participaram da 

pesquisa, apresentamos a seguir as respectivas representações por eles 

elaboradas.  

Alunos A e D: Representaram o retângulo A: m e m-2 e retângulo B: 4m e 8m. 

Alunos B e G: Representaram o retângulo A: m e m-2 e retângulo B: 4m e 
2(m-2). 

Alunos H e I: Representaram o retângulo A: m e m-2 e retângulo B: 4m e 2.m-
2. 

Alunos C e J: Representaram o retângulo A: m e m-2 e retângulo B: 4m e 
2(m-2). 

Quanto ao comprimento do retângulo B, identificamos nas produções de 

todos os estudantes dificuldades na interpretação e reconhecimento matemático da 

expressão “aumentando 4 unidades”, já que escrevem em forma de multiplicação 

(4m) e não como soma (m+4), sinalizando uma dificuldade que pode impedir o 

avanço dos estudantes no tratamento de tarefas que ultrapassem o nível técnico.  

Com relação à largura do retângulo B, os alunos A e D tiveram como 

interpretação o dobro do comprimento do mesmo e não em relação ao retângulo A, 

conforme solicitado. Então como o comprimento foi dado por eles como 4m, a 

largura correspondente foi 8m, o que reforça a interpretação de que se trata de uma 

dificuldade de conversão23 entre o registro da língua natural e o registro algébrico. 

Isso mostra a importância de um trabalho específico sobre essa conversão, que não 

se trata apenas de compreensão e interpretação do enunciado. 

Já para as outras três duplas, fizeram a interpretação correta: determinaram o 

comprimento e a largura do retângulo B em relação às medidas do retângulo A. Os 

alunos B e G colocaram corretamente os parênteses na expressão representada 

pelo dobro da largura, ou seja 2(m – 2) e os alunos H e I, mas C e J não utilizaram 

os parênteses; escreveram 2.m-2, o que acarretou erro e mostrou a importância de 

um trabalho que considere a utilização dos parênteses por meio da conversão entre 

os registros de língua natural e algébrico, quando se introduz a álgebra.  

Observamos que o uso dos parênteses não foi reconhecido pelos estudantes 

como necessário à expressão, denotando erros de notações e convenções 

(BOOTH,1995) e hierarquia de operações em álgebra ou o não cumprimento da 

                                            
23 Para Duval (2015) a conversão é a transformação de um registro em outro.  
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prioridade de uma operação contra outra (NGUYEN,2006). Essas observações vão 

ao encontro da proposta de Duval et al. (2015) sobre a necessidade de um trabalho 

específico, em que se considere a conversão dos registros da língua natural e 

algébrico como um primeiro encontro dos estudantes com a álgebra.  

As dificuldades associadas à determinação dos lados do retângulo B 

comprometeram o tratamento dos itens da questão (7b) a (7g) pelos estudantes.  

Apesar dos erros, demonstramos algumas resoluções com o objetivo de 

evidenciar outros erros que permearam as noções em jogo. 

Os estudantes, nas produções, demonstraram reconhecer a noção de 

perímetro, já para a área, apenas 50% deles dispunham desta noção; o restante 

resolveu a tarefa por meio da soma da base com a altura, como podemos observar 

na produção dos alunos H e I. Essas dificuldades são compreensíveis, uma vez que 

os estudantes não fazem a distinção entre a aritmética e a álgebra. Eles utilizaram 

uma operação procurando um resultado como se estivessem ainda trabalhando 

apenas com as regras e leis da aritmética. 

 

Figura 70 - Tarefa 7: aluno H e I 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto aos itens (7e) e (7f), os estudantes realizaram as subtrações entre os 

perímetros e as áreas respectivamente calculados anteriormente. Observamos que 

a noção de “tem a mais” foi interpretada corretamente como uma subtração. A 

equipe B e G, que apresentou a largura utilizando os parênteses, não foi capaz de 

aplicá-los durante as resoluções, o que parece mostrar que os estudantes 

desconhecem ou ignoram sua função num cálculo, conforme descrito por Nguyen 

(2006), o que gerou um erro nas operações com os polinômios em questão. Essa 
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dificuldade nos parece aliada à utilização das escritas algébricas sem associá-las as 

suas regras e leis. Isso pode ser repensado a partir da atividade de controle dos 

resultados encontrados, o que parece ser deixado de lado pelo ensino. 

 

Figura 71 - Tarefa 7: aluno B e G 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta tarefa, foi possível observar que os estudantes reconheciam a noção 

de perímetro e, com mais dificuldade, a de área, mas não eram capazes de 

representar uma sentença escrita na língua materna para uma escrita na linguagem 

algébrica, que foi a causa principal de erro na tarefa. Esse parece representar um 

problema de ensino, porque, provavelmente, a conversão entre esses dois registros 

não foi tratada, quando da introdução à álgebra. Essa lacuna no ensino configura 

uma falta de recurso para os estudantes, os quais não ultrapassam o nível de 

aplicação das técnicas de resolução de tarefas específicas para as quais as 

representações algébricas são dadas por meio dos polinômios e equações, não 

exigindo que estes sejam determinados a partir de um enunciado em língua natural, 

impossibilitando a resolução de tarefas extramatemáticas.  

Após a análise das produções dos estudantes, discutimos com eles seus 

erros e dificuldades na tentativa de auxiliá-los a compreender melhor os conceitos e 

noções em jogo na tarefa apresentada. 

Certamente, seria interessante desenvolver um trabalho mais especifico, 

como o proposto por Duval (2015), mas por questões de tempo dos estudantes para 

participar da pesquisa, optamos por mostrar as dificuldades e dar ênfase à 
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importância de que eles possam repensá-las, uma vez que a fatoração poderá 

auxiliá-los na solução de diversas tarefas intra e extramatemáticas.   

 

b) Licenciandos 

Observamos aqui que para os licenciados, foram identificados problemas 

semelhantes às produções dos estudantes do Ensino Médio. A seguir, 

apresentamos exemplos de dificuldades por eles apresentadas.  

 

1. Escreveu a sentença erroneamente 

Aluno K: Representaram o retângulo A: m e m-2 e retângulo B: 4m e m. 

Aluno M: Representaram o retângulo A: m e m-2 e retângulo B: 4m e 2(m-2). 

Aluno O: Representaram o retângulo A: m e m-2 e retângulo B: 4m e 2m-4. 

Quanto ao aluno K, para o retângulo B, representou 4m e m-2/2, que 

simplificou e escreveu 4m e m. Para nós, a dificuldade demonstrada pelo estudante 

faz parte do campo dos conceitos de multiplicação e divisão, na tarefa, o “dobro” e a 

representação dada pelo estudante corresponde à “metade”, que completou 

simplificando o denominador com o binômio. 

É surpreendente a escrita da expressão aumentando 4 unidades pela sua 

representação 4m expostas na produção dos estudantes do Ensino Médio, mas me 

espantou mais ainda ver a mesma representação por estudantes da Licenciatura. 

Veja a produção do Aluno O, que demonstra tal dificuldade: 

 

Figura 72 - Tarefa 7: aluno O 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Vale ressaltar a importância da introdução da álgebra, considerando as 

ressalvas de Duval et al. (2015), pois nem todos os estudantes mais avançados e 

que utilizam a álgebra em diversas disciplinas de seus cursos são capazes de 

efetuar a conversão entre os registros língua natural e algébrico corretamente. 

Essas dificuldades aparecem mais explicitamente no tratamento de tarefas 

em que a álgebra possibilita generalizar outras noções e conceitos matemáticos, 

pois como veremos a seguir, existem estudantes da Licenciatura que terão 

dificuldades em tratar algebricamente a noção de perímetro. 

 

2. Dificuldades com a noção algébrica de perímetro 

No extrato abaixo, podemos observar que o estudante Q realizava a soma 

entre a base e a altura e não a soma de todos os lados, ou seja, utilizou o 

conhecimento de que o perímetro é dado pela soma, mas não considerou todos os 

lados, o que poderia ser representado de diferentes formas. Apesar de ter utilizado a 

soma, não parece claro para este estudante que o perímetro corresponde à soma 

dos lados da figura. Seria interessante um trabalho que considerasse figuras planas 

regulares e irregulares, como a PEP desenvolvida por Gomes da Silva (2016).  

 

Figura 73 - Tarefa 7: aluno Q 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3. Erros de cálculo devido ao não uso de parênteses  

O estudante N apresentou a mesma dificuldade com relação à utilização dos 

parênteses, apontada na produção dos estudantes do Ensino Médio. 

 

Figura 74 - Tarefa 7: aluno N 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Abou Raad (2006) afirma que a fatoração é reduzida a um saber técnico 

operatório, que usa a propriedade distributiva e os produtos notáveis. São apenas 

uma combinação de transformação da escrita desprovida de todo sentido algébrico, 

é um conjunto de técnica a “aprender e memorizar” e Serfati (2005) complementa 

dizendo que estas técnicas são priorizadas pelos parênteses e colchetes, chamados 

de delimitantes, diferentes ostensivos (molduras, cores etc.) que destacam as partes 

a serem memorizadas. 

As observações acima mostram a importância do tempo didático para que os 

estudantes se habituem a tratar a fatoração e, consequentemente, a usar os 

parênteses corretamente. Estas reflexões nos conduzem a considerar que este 

trabalho deve ser tratado explicitamente pelo ensino, sempre que possível, de 

maneira a atingir os estudantes que ainda não são capazes de empregar tais 

conhecimentos de forma autônoma. 

  

4. Erro nas operações com polinômios 

Verificamos na produção do estudante da graduação dificuldade 

correspondente à correta utilização da soma entre monômios, exposta a seguir: 
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Figura 75 - Tarefa 7: aluno  O 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O erro cometido pelo estudante parece ter sido uma distração, uma vez que 

ele utilizou a propriedade distributiva corretamente e terminou a questão efetuando 

apenas um erro simples de cálculo.  

  

c) Considerações sobre a OMP1: Tarefas sobre área e perímetro 

Consideramos que as tarefas que envolvem as noções de área e perímetro 

de figuras planas, casos de fatoração e produtos notáveis, termos semelhantes, 

operações com monômios e polinômios, prioridade das operações em relação ao 

uso dos parênteses, potências, substituição de um valor dado para uma incógnita, 

noções como aumento de x unidades e dobro de uma expressão e a escrita de uma 

sentença na linguagem matemática, exigiram dos estudantes um nível de 

conhecimento disponível, os quais deveriam utilizar as regras e leis do cálculo 

algébrico com autonomia, o que não se verificou em muitos casos. 

As produções dos estudantes evidenciaram problemas com o 

desenvolvimento de uma expressão fatorada e a sua aplicação, escrita de uma 

sentença em língua materna para a linguagem algébrica, cálculo de área e uso dos 

parênteses numa expressão para os estudantes do Ensino Médio. Essas 

dificuldades colocam em evidência a necessidade de um trabalho mais específico 

em relação à álgebra elementar, que considere a necessidade de esse conteúdo ser 

explicitado nos diversos momentos em que aparece. 

Observamos aqui que o estudo da álgebra elementar é um exemplo 

importante em que os momentos didáticos introduzidos por Chevallard (1997, 1999) 

devem ser considerados durante toda a escolaridade toda vez em que se utiliza 
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qualquer regra ou lei da álgebra elementar. Convém observar que as mesmas 

regras e leis funcionam para diferentes objetos matemáticos, correspondendo assim 

a um mesmo objeto não ostensivo, cujos objetos ostensivos que permitem manipulá-

los são representados de diferentes maneiras.  

 Considerando os licenciandos, destacamos dificuldades de escrita de uma 

sentença algébrica dada em língua materna, uso dos parênteses numa expressão, 

cálculo do perímetro e operações com polinômios.  

Isso mostra que muitas das dificuldades permanecem, pois erros encontrados 

nas produções dos estudantes do Ensino Médio e licenciandos são semelhantes, 

quando da aplicação da fatoração e noções de área e perímetro para a resolução de 

tarefas que exigem conhecimentos disponíveis compatíveis com o Ensino 

Fundamental - Anos Finais.  

A divergência ocorre nos conhecimentos relativos aos conceitos de perímetro 

em que os estudantes do Ensino Médio demonstram mais domínio do que em 

relação à noção de área, já para os licenciandos, ocorre o contrário.  

Esse fato nos leva a crer que o conhecimento do conceito de objetos 

protomatemáticos revela-se imprescindível para o bom desempenho do estudante, 

visto que no Ensino Fundamental, os erros provocados pela fatoração e cálculo da 

área são derivados de um ensino pontual e localizado. O mesmo parece ocorrer no 

Ensino Superior, pois a álgebra elementar e as noções de área e perímetro são 

consideradas como conhecimentos prévios disponíveis, o que pode justificar a 

dificuldade encontrada, uma vez que mesmo as noções de área e perímetro estando 

indicadas como saberes a serem desenvolvidos na Educação Básica, não sabemos 

se esses foram introduzidos e como foram trabalhados. 

Quanto às dificuldades de escrita em linguagem algébrica e uso dos 

parênteses Serfati (1997) e Bardini (2003), em suas pesquisas, abordam os 

problemas impostos pelo simbolismo e alertam que a boa gestão do simbolismo 

algébrico revela-se indispensável para um bom desempenho em Matemática. 

Para esse bom desempenho, nos parece importante retomar a proposta de 

Duval et al. (2015), a saber: é preciso considerar um tempo para a conversão entre o 

registro da língua natural e o registro algébrico, quando da introdução da álgebra. 

Neste caso, observamos a importância da cronogênese, se temos restrição quanto 
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ao tempo didático, teremos problemas futuros que parecem ficar mais difíceis de 

serem tratados.  

Na sequência, analisamos os resultados para a OMP2. 

 

9.7.2 OMP2: Tarefa sobre sequência 

 

O objetivo da tarefa 8 foi de conduzir o estudante à elaboração de uma 

sentença numérica e sua passagem para a escrita algébrica, objetivando auxiliá-lo a 

transformar uma escrita numérica em algébrica, por meio de uma sentença ou uma 

expressão algébrica. A tarefa assume um aspecto de generalização, segundo 

Pereira Martins (2015). 

TAREFA 8 

Considere as figuras abaixo e responda:  

  

a) Qual é o número de bolas para a figura 4 e a figura 5?  

b) Qual será o número de bolas da figura 100?  

c) E no caso de uma figura de um número qualquer, qual a expressão que 

pode representar o número total de bolas? 

 

Esta tarefa requer do estudante a percepção matemática de que na figura 

existe um padrão, provocando-o a descobrir qual é esse padrão para que possa 

calcular a quantidade de bolinhas que compõem uma dada figura da sequência. 

Além disso, é preciso escrever uma expressão algébrica que possa representar 

qualquer figura da sequência. 

Os ostensivos são: ostensivos numéricos, ostensivos algébricos, não 

ostensivos associados à escrita numérica, a figura geométrica e a escrita de uma 

expressão numérica na forma algébrica. 
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a) Estudantes do Ensino Médio 

Nesta tarefa, apenas o item (8a) foi resolvido com sucesso pelos estudantes. 

A análise do item (8b) identificou as respostas: 300 e 301 (errôneas), 

revelando que os estudantes não conseguiram notar um padrão relacionado com a 

figura e com a quantidade de bolinhas. Por exemplo, figura 3: três eixos com duas 

bolinhas e uma bolinha central e figura 4: três eixos com três bolinhas mais a bolinha 

central. A seguir, tem-se a transcrição da formulação de alguns estudantes para a 

resolução da questão. 

Aluno H: Percebi que cada vez que aumenta uma figura, aumenta uma 
bolinha em cada canto e fica uma no meio  

P: Então você tem uma fixa e outras que vão aumentando, como é que elas 
aumentam? 

Aluno D: O aumento é de 3. 

P: Na figura 2 aumentou 3 e na figura 3? 

Aluno D: Aumentou 3 também, as outras bolinhas já estavam lá, eu tenho que 
fazer a figura 100? 

P: Não, você não precisa fazer o desenho, diga somente quantas bolinhas 
tem, por isso precisa analisar a sequência de figuras. 

Aluno I: Tem 3 bolinhas fixas. 

Aluno H: A Não na primeira figura só tem uma, então é uma.  

Aluno H: Na figura 1, tem uma bolinha, na figura 2, tem 4, na figura 3 tem 7.. 

Aluno I: É de 3 em 3, 2 vai para 4, depois para 7... 

P: Então como você determina a figura 100? 

Aluno D: Vai dar 300, 3 x 100, é isso? Eu aposto que é. 

P: Então como você fez? 

Aluno D: Sempre somei 3... 

[...] 

Aluno D: Vai ser x +3  

P: Vamos testar? Coloca 1 para a figura 1, 2 para a figura 2.... 

Aluno D: [...] não vai dar certo então, então é 3x... 

P: Vamos testar novamente?  

Aluno D: 3.1=3, 3.2=6 então não dá também [...] tem que ser x +3, eu aposto 
nisto...eu sou teimoso! 

Interpretamos a “teimosia” do estudante como uma falta de elementos 

matemáticos, conhecimentos prévios e limitação do conhecimento matemático que o 
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levassem a refletir sobre possíveis erros, já que testando numericamente não deu 

certo, ainda, ânimo para refazer a tarefa novamente. Desse modo, no item (8c) 

obtivemos a escrita da expressão como sendo: x +3, outra: f +2x e x +1, e uma 

equipe deixou em branco.  

De modo geral, inferimos que os estudantes não têm elementos matemáticos 

disponíveis (percepção de um padrão e escrita algébrica de uma sentença 

numérica) para que possam trabalhar com o abstrato, visto que só operaram com o 

concreto, ou seja, com as figuras visíveis. Observamos aqui que estes estudantes, 

apesar de estarem no Ensino Médio, mostram permanecer no quadro da aritmética, 

o que os impede de resolver tarefas algébricas que ultrapassam a aplicação de uma 

técnica para uma tarefa bem determinada, por exemplo, resolver uma equação do 

segundo grau. 

Ainda diante das expressões, solicitei que verificassem se estava correta, 

mas os estudantes não dispunham de estratégias matemáticas que pudessem 

conduzi-los a validar a tarefa; aqui a dificuldade pode ser atribuída à falta de hábito 

de controlar os resultados encontrados para qualquer atividade matemática.  

Foi realizado um momento de institucionalização com o objetivo de ajudar os 

estudantes na sua resolução da tarefa, compreensão das noções em jogo e 

validação.  

 

a) Licenciandos 

Na análise das produções dos licenciandos, foi possível identificar que todos 

os sete estudantes pesquisados resolveram corretamente o item (8a) e dois 

resolveram incorretamente os itens (8b e 8c). Destacamos a seguir as produções e 

fazemos a análise dos erros apresentados. 
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Figura 76 - Tarefa 8: aluno Q 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O aluno no item (8b) considera 99 + 3 bolinhas, ou seja, não teve clareza do 

padrão presente na sequência de figuras, na verdade seria, 99 x 3 eixos acrescidos 

da bolinha central, resultando em 298, desse modo, o item (8c) ficou comprometido 

já que calculou (8b) erroneamente. 

O aluno K, no item (8b), considerou o número de bolinhas como sendo um a 

menos que o número da figura, multiplicado por 3. De fato, a relação está correta, no 

entanto faltou considerar a bolinha central, o que pode ter sido uma distração. Em 

decorrência do erro, a expressão correspondente algébrica foi erroneamente 

representada no item (8c), conforme exposto a seguir: 

 

Figura 77 - Tarefa 8: aluno K 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As produções dos alunos Q e K revelam que dois de sete estudantes da 

graduação pesquisados ainda não dispunham de meios para verificar seus 

resultados e apresentaram dificuldades distintas em relação à percepção de 

formação de um padrão numa figura. De todo modo, podemos considerar que o 

tempo didático auxiliou este grupo, quando consideramos este tipo de tarefa. 

 

c) Considerações sobre a OMP2: Tarefa sobre sequência 

As análises das produções revelaram que os estudantes do Ensino Médio 

enfrentam dificuldades na percepção de um padrão, estabelecimento de uma regra 

numérica e a sua escrita na forma algébrica. Consideramos que há muito a se fazer 

para que os estudantes possam evoluir neste tipo de tarefa, o que mais uma vez 

justifica a necessidade de repensar a cronogênese, quando tratamos da introdução 

e desenvolvimento da álgebra e que é preciso um trabalho no qual se proponham 

novos meios. Mudamos a mesogênese para que os estudantes possam participar 

ativamente da atividade, ou seja, é preciso equilibrar a topogênese de forma que os 

estudantes participem, apresentando suas questões e o professor os auxilie 

assumindo o papel de mediador. 

 Destacamos ainda que dois dos sete licenciandos pesquisados 

apresentaram dificuldades em relação à percepção de um padrão. Todavia 

consideramos que não apresentaram dificuldades na escrita algébrica de uma 

relação numérica, já que transcreveram a fórmula numérica em algébrica, conforme 

o esperado para as suas resoluções. Porém os estudantes não fizeram a verificação 

do item, o que poderia ter indicado o erro. 

 

9.7.3 OMP3: Tarefas sobre a introdução à álgebra elementar 

 

As seis tarefas (9, 10, 11, 12, 13 e 14) que compõem este grupo objetivaram 

utilizar as noções de fatoração articuladas à resolução de tarefas que requerem 

conhecimentos acerca das expressões algébricas, valor numérico de uma expressão 

algébrica, frações algébricas, equações do 2o grau, sistemas de equações do 1o 
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grau, função quadrática e resolução de situações contextualizadas, noções 

presentes no Ensino Fundamental – Anos Finais. 

TAREFA 9: 

Determine:  

a) O valor numérico da expressão algébrica (2m + 3n)2 para m=5 e n= 7.  

b) O valor da incógnita que satisfaz a equação 2(x+5) = 2 + 6x. 

 

A tarefa busca compreender o significado dado pelo estudante à ordem das 

operações a serem realizadas, bem como o desenvolvimento do caso de fatoração e 

resolução de equação do 1o grau. 

Os ostensivos usados são: numéricos, algébricos, ostensivo fator comum em 

evidência e não ostensivo: resolução de equações. 

De oito estudantes pesquisados, seis resolveram com sucesso as tarefas (9a) 

e (9b). Detectamos apenas um erro no item (9a) referente à produção de uma dupla 

de estudantes do Ensino Médio, a saber: 

 

Figura 78 - Tarefa 9: aluno G e H 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O erro está relacionado com o uso da propriedade dos radicais, conforme 

mencionado por Nguyen (2006), como a utilização do componente de tecnologia, 

quando se toma a raiz quadrada de um quadrado = x e de implementação de 

uma técnica cientificamente válida, mas não adequada, à relação institucional com o 

objeto de estudo; utilizado geralmente para a resolução de equações. Neste caso, a 

tarefa não se refere a uma equação, portanto, a propriedade não pode ser 

empregada.  
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Para os licenciandos, encontramos no item (9b) uma resolução insatisfatória. 

O estudante cometeu erro relacionado à operação, quando transportou termos para 

o segundo membro da equação. Na sequência, ao considerar o coeficiente que 

multiplica x, o estudante cometeu novamente o erro em relação à mudança de 

operação, ou seja, a multiplicação passou a ser uma divisão, o que o estudante fez 

corretamente, mas mudando o sinal do coeficiente.  

Observamos uma dificuldade associada a um obstáculo didático, quando se 

considera a mudança de sinal no estudo de equações. Trata-se de um obstáculo 

difícil de ser ultrapassado, que precisa ser justificado, uma vez que funciona para as 

operações de adição e subtração e não funciona para as operações de multiplicação 

e divisão.  

 

Figura 79 - Tarefa 9: aluno M 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Podemos classificar os erros como de notações e convenções algébricas, 

segundo Booth (1995), e de noções de resolução da equação do 1o grau, sendo que 

este último pode estar associado à maneira como o estudo das equações foi 

introduzido e desenvolvido no ensino.  

Evocamos ainda Abou Raad (2004), o qual pontua que os estudantes que 

aprendem rotinas do cálculo algébrico cometem erros que se reproduzem de forma 

idêntica de um ano de aprendizagem para outro e que a maioria dos alunos não 

retém as práticas algébricas, às quais eles foram confrontados durante ao menos 
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dois anos. A autora observa ainda que são poucos os alunos que conseguem 

compreender as rotinas do trabalho algébrico elementar.  

TAREFA 10 

Simplifique as frações algébricas, considere que os denominadores não são 

nulos. 

a) 4x2 – 6x   

     2x 

b)  2x + 14 

     x2 + 14x +49 

 

A aplicação mais imediata da fatoração ocorre na resolução das expressões e 

frações algébrica; desse modo, o objetivo da tarefa foi verificar o desempenho dos 

estudantes na resolução, observando especialmente como realizam a simplificação. 

Os ostensivos presentes são: ostensivo fator comum em evidência, ostensivo 

fatoração de um trinômio quadrado perfeito pela raiz ou ostensivo fatoração de um 

trinômio quadrado perfeito pela multiplicação, ostensivos numéricos, ostensivos 

algébricos. 

 

a) Estudantes do Ensino Médio  

Os estudantes do Ensino Médio não obtiveram sucesso na realização desta 

tarefa. 

As produções indicaram que os estudantes não reconhecem a fatoração pelo 

fator comum em evidência e de um trinômio quadrado perfeito para a simplificação 

de uma fração algébrica. Segue uma produção: 
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Figura 80 - Tarefa 10: aluno H 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O aluno H, no item (10a), não utilizou a fatoração pelo fator comum em 

evidência, simplificou por 2 a fração e, na sequência, simplificou x2 por x, sem fazê-lo 

para todos os membros da expressão. 

 No item (10b), simplificou o numerador por 2 e, em seguida, simplificou a 

variável x do numerador por x2 e x do denominador, não utilizando nem o fator 

comum em evidência para o numerador, nem mesmo a fatoração do trinômio 

quadrado perfeito no denominador. Abou Raad (2004) enfatiza que os alunos 

parecem não adquirir conhecimentos reutilizáveis, não podendo reinvestir suas 

aquisições anteriores em situações de fatoração, o que fica comprovado nesta 

tarefa.  

 

b) Licenciandos 

Destacamos que todas as resoluções foram satisfatórias e que o estudante M 

resolveu o item (10b) colocando o fator comum em evidência no numerador 2(x +7), 

conforme previmos e, no denominador, o aluno determinou x’ e x”,usando a fórmula 

resolutiva da equação do 2o grau; e com a fórmula: a(x – x1)(x – x2), obteve a 

expressão na forma fatorada (x +7) (x +7), diferindo da nossa análise a priori, em 

que elencamos somente a resolução por meio da fatoração de um trinômio quadrado 

perfeito. 
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TAREFA 11 

Resolva as equações e verifique a validade da sua resposta: 

a) (x+2)(x-1) =0 

b) x2 + 10x + 25 = 0 

c) (x – 1)2 = 0 

 

Esta tarefa representa uma das situações em que o PCN (BRASIL, 1998) 

chama a atenção do professor, enfatizando que é necessário aplicar a fatoração 

para a resolução de equações do 2o grau, uma vez que torna os cálculos mais 

econômicos. 

Os ostensivos necessários à resolução são: ostensivo fatoração de um 

trinômio quadrado perfeito pela raiz ou de fatoração de um trinômio quadrado 

perfeito pela multiplicação, ostensivos numéricos, ostensivos algébricos, não 

ostensivo resolução de equações. 

 

a) Estudantes do Ensino Médio  

Observamos que todos os estudantes fizeram corretamente a resolução das 

equações propostas. Porém nenhum dos estudantes resolveu por meio da 

fatoração, conforme previmos em nossas análises a priori, nem mesmo para os 

casos mais sugestivos visualmente como o item (11a e 11c), o que é esperado 

quando o estudante dispõe da fórmula resolutiva de Bháskara, uma vez que esta 

permite determinar a raiz para todos os casos. A seguir, apresentamos uma 

resolução para exemplificar: 
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Figura 81 - Tarefa 11: aluno G 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) Licenciandos 

Dos sete estudantes pesquisados, apenas cinco resolveram esta tarefa. Três 

deles resolveram corretamente, utilizando a fórmula resolutiva da equação do 2o 

grau, o aluno L apenas desenvolveu as equações, isto confirma o fato de a fórmula 

resolutiva ser privilegiada quando da resolução de equações do segundo grau, 

conforme demonstramos na sequência: 

 

Figura 82 - Tarefa 11: aluno L 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No extrato do aluno L, podemos nos referir a Abou Raad (2004), que 

considera para este caso que o estudante apresenta dificuldade na associação entre 

desenvolver, fatorar e simplificar.  
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O aluno Q utilizou o recurso da fatoração para a resolução das equações do 

2o grau e foi o único que efetuou a validação da sua resposta, conforme solicitado na 

tarefa. Na realidade, o licenciando desenvolveu a atividade como se estivesse 

explicando para um aluno, o que parece ser uma prática para o mesmo.  

 

Figura 83- Tarefa 11: aluno Q 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Abou Raad (2006) observa que os alunos dependem de uma instituição de 

ensino e a relação deles com os objetos do saber está associada à sua relação 

institucional. Aqui, observamos a relação institucional sobre a fatoração a que os 

estudantes brasileiros estão submetidos, mas para compreender se realmente os 

estudantes têm uma relação pessoal com a fatoração para a resolução de equações 

do segundo grau, é preciso analisar se eles reconhecem ou não a possibilidade de 

utilizar a fatoração antes da introdução da fórmula resolutiva, pois esta fórmula 

responde às expectativas dos alunos, ou seja, existe uma fórmula que soluciona 

qualquer tipo de equação do segundo grau. Desse modo, tanto futuros professores, 

como estudantes estão condicionados ao ensino que a instituição livro didático e os 

professores os submetem, em geral, um conjunto de técnicas executadas 

pontualmente no 8o ano, que não extrapola este limite e que mesmo ao extrapolar 

não é enfatizada.  
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Para Abou Raad (2006), as recomendações que pedem que as práticas 

algébricas tenham sentido parecem ter pouco efeito sobre o ensino de fatoração, 

que aparece sempre como visando à transmissão de uma técnica sem motivação, 

silenciosa, rotineira.  

Abou Raad (2006) aponta que os trabalhos de Bardini (2001, 2003), Abou 

Raad (2003, 2004), Tonnelle (1980) e Woillez (1993) evidenciaram que, para a 

maioria dos professores e dos alunos, a fatoração é uma tarefa que mobiliza um 

conjunto de técnicas adquiridas por meio da repetição de exercícios, desse modo, 

concluímos que não é necessário compreender, apenas reproduzir, o que parece ter 

sido comprovado por meio desta tarefa. 

Pretendemos, com nossa pesquisa, fazer um enfrentamento a essa prática, 

evidenciando a importância de conhecer os objetos protomatemáticos e sugerindo 

um modo de atuação: atividades de aplicação por meio de AEP, que se constitui em 

um PEP.  

Quanto à validação Chevallard (2002, 2002a), ao tratar da análise ecológica, 

define o habitat como sendo o lugar onde vivem os objetos matemáticos. Abou Raad 

(2004) explicita que nesse habitat em que vive a fatoração, verifica-se a quase 

inexistência de situações de validação, justificativa, controle e provas. Observamos 

aqui que esta situação se repete no Brasil, uma vez que a fatoração é tratada como 

técnicas a memorizar e aplicar sem considerar a importância de introduzir situações 

como as indicadas por Abou Raad (2004).   

 

TAREFA 12 

Dada a função: y= x2 – 6x + 5, responda: a) Qual o gráfico correspondente à 

função dada? Justifique sua resposta. 



380 
 

1) 

 

2) 

 

3) 

  

 

b) Qual(is) o(s) ponto(s) de intersecção da parábola com o eixo x ou zeros da 

função?  

 

A tarefa teve por objetivo observar como o estudante resolve a função 

quadrática e se atribui significado às raízes reais da uma equação do 2o grau: x’ e x”, 

como sendo as abscissas dos pontos em que o gráfico intercepta o eixo x.  

Os ostensivos são: ostensivos algébricos, ostensivos numéricos, ostensivo 

gráfico de uma função quadrática e não ostensivo resolução de equações. 

A partir das produções dos estudantes do Ensino Médio, observamos que ao 

serem confrontados com uma função quadrática, resolveram usando a fórmula 

resolutiva de uma equação do 2o grau e escolheram para o item (12a) a solução 

representada pelo gráfico 1.  

Para a solução do item (12a), buscamos questioná-los para entender a 

motivação da escolha do gráfico 1 como resposta. Veja: 

P: Então vocês escolheram o gráfico 1 por quê? 

Aluno D: Os dois pontos são positivos. 

P: E se tivesse dado por exemplo x’ e x” iguais a -5 e 1 ou -5 e -1?  

Aluno D: Aí seria o gráfico 3. 

P: O x’ e x“ encontrados, representa o que para vocês? 

Aluno I: Os valores do gráfico 

A produção revela que utilizaram a fórmula resolutiva para a obtenção das 

raízes da função, conforme exposto: 
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Figura 84 - Tarefa 12: aluno H, I e D 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale lembrar que os estudantes já haviam passado pela instrução das noções 

de funções no 1o ano do Ensino Médio, já que nossa experimentação ocorreu no 

mês de setembro; desse modo, atribuiram significado às raízes da função, mas não 

consideraram a noção de concavidade. 

Para os licenciandos, a tarefa foi desenvolvida com sucesso, mas nenhum 

deles apresentou resolução pela fatoração, o que é esperado, já que estes 

conhecem a fórmula resolutiva. 

A seguir, expomos uma resolução efetuada pelo estudante N, na qual 

salientamos sua capacidade de entendimento. Como se trata de um estudante de 

Licenciatura, podemos supor que ele responde como se estivesse discutindo com 

seus alunos a solução da tarefa em um momento de institucionalização. É 

importante observar a importância dada pelo estudante à escrita em Matemática, o 

que nos parece uma prática a ser desenvolvida com os estudantes dos cursos de 

Licenciatura, pois segundo Robert (1998), esta atividade torna-se primordial em 

Matemática e conduz a exigências suplementares por parte dos professores, 

auxiliando também no desenvolvimento de uma dinâmica de produção.  
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Figura 85 - Tarefa 12: aluno N 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

TAREFA 13: 

Existem três tipos de motivos que podem levar à implantação de um 

semáforo: Motivos relacionados ao aspecto da segurança viária, aspecto 

da fluidez dos veículos e aspecto do tempo de espera dos pedestres: 
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Qual é o número de veículos que entram e saem destes cruzamentos 

durante o horário de rush? É necessária a instalação de um semáforo? 

 

Essa questão foi resolvida, pelos estudantes do Ensino Médio, por meio do 

estudo da quantidade de veículos que entram e saem dos cruzamentos, mas os 

mesmos não recorreram à resolução de sistemas de equações lineares. Trata-se de 

uma tarefa indicada no quadro algébrico, mas que pode ser executada no quadro 

numérico, podendo dificultar a passagem da aritmética para a álgebra. 

Em geral, quando fora do contexto de sala de aula, em que se está 

introduzindo e desenvolvendo as noções, regras e leis da álgebra, os estudantes, 

quando confrontados com situações em que é possível utilizar apenas o quadro 

numérico, são capazes de resolvê-las com sucesso, indicando que não 

compreendem por que utilizar a álgebra nesse caso particular, o que foi observado 

para os estudantes do Ensino Médio. 

 Este tipo de situação pode servir para motivar os estudantes, porém é 

preciso mostrar que, nesses casos, o trabalho algébrico pode simplificar a resolução 

da tarefa, auxiliando também no seu controle. 

Os licenciandos apresentaram dificuldades na compreensão da tarefa, sendo 

que quatro não a resolveram, dizendo não compreender a situação proposta e três 

estudantes solucionaram no quadro numérico. Um deles não teve clareza de que se 

tratava de um sistema de equações, em que tomaria o valor de uma incógnita já 

conhecido para determinar o valor da outra incógnita, confirmando nossa hipótese 

de que os alunos têm dificuldades na passagem da aritmética para a álgebra e, 

especialmente, em situações contextualizadas. 
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TAREFA 14 

A escola vai realizar um festival de música e a comissão organizadora 

decidiu colocar um painel decorativo na parede de entrada do salão 

onde acontecerá o festival. No depósito da escola, a comissão 

encontrou um painel de 5m de altura por 7m de largura e notas 

musicais. Então a comissão decidiu fazer uma borda no painel para 

colocar as notas musicais. Devido às restrições orçamentárias, a 

equipe dispõe de dinheiro para comprar apenas 45 m2 de papel para a 

borda. Qual deve ser a largura da borda do painel? (Adaptado 

MCKELLAR, 2010, p. 361)  

 

A situação contextualizada articula a noção de área com a de equação do 2o 

grau, exigindo um conhecimento disponível destes saberes.  

Os ostensivos exigidos são relacionados aos ostensivos geométricos, 

ostensivos algébricos, não ostensivo resolução de equações. 

Os estudantes do Ensino Médio não dispunham de situações de referência 

para a execução da tarefa, ou seja, não dispunham de conhecimentos disponíveis, 

segundo Robert (1997,1998), acerca da equação do 2o grau para a resolução de 

problema deste nível, de acordo com extrato da conversa: 

Aluno H: Acho que tem que calcular a área. 

Aluno D: Então o dinheiro compra 45 m quadrados? 

Aluno I: Então seria 9 x 5. 

Aluno H: É um retângulo de 5 x 7 que coloca um contorno. 

Aluno D: A área do retângulo menos 45. 

Aluno H: Mas colocar a borda é acrescentar. 

Aluno D: Ah, então não diminui, então vai ser a área de 45...  

P: Aí você tem a área do papel, mas o problema quer saber de quanto é a 
largura da borda que vai colocar.  

Aluno D: Então vou somar, dá 80, achei. 

P: Mas oitenta representa o quê? 

Aluno D: A resposta. 

P: Em relação aos elementos do problema, o que representa? 

Aluno I: A área da borda. 
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P: Como conseguiu esse valor de 80? 

Aluno D: Somando as duas áreas. 

P: Então é possível determinar a largura da borda, que é a questão do 
problema.  

Aluno D: Seria isso professora. 

P: O que vocês fizeram? 

Aluno I: A gente calculou a área toda e dividiu por 45 deu 2,64,a largura da 
borda  

P: Então faz a verificação, vê se dá então os 45 m2 de papel que poderia ser 
comprado. 

Aluno I: Dá 48, 77 

Aluno D: Ah não tá certo... 

O extrato revela que os estudantes não compreendiam a situação 

apresentada, tendo sido necessárias várias intervenções dedicadas a explicarmos o 

que o problema solicitava. Na tentativa de resolução, efetuaram cálculos a partir dos 

dados numéricos do problema. Não houve a tentativa de escrita de uma expressão, 

ou a elaboração de figura geométrica que representasse a situação proposta na 

tarefa, o que é compreensível, uma vez que essas práticas estão associadas ao 

trabalho explícito de tratamento de tarefas a partir da construção de uma figura e do 

reconhecimento da expressão algébrica que a representa. 

Já para os licenciandos, dos sete estudantes, apenas um executou 

corretamente a tarefa, o que mostra a dificuldade dos estudantes em tratar 

problemas cujo nível de conhecimento esperado é o disponível. Três estudantes não 

resolveram a questão, deixando-a em branco, dois não a solucionaram, dizendo que 

não entenderam o que se pedia, um aluno esboçou uma forma de desenho para a 

situação e não continuou e um dos estudantes propôs uma solução, a qual 

passamos a descrever.  

O aluno N não utilizou em sua resolução a equação do 2o grau, conforme 

previmos em nossas análises a priori. Ele deduziu, por meio da análise da 

representação gráfica da tarefa que ele construiu e do cálculo de área, o valor da 

medida da borda. 

Na sua resolução, fez a soma do papel encontrado no depósito mais o papel 

que poderia ser comprado: 35 + 45, resultando em um total de 80m2, que seria 

disponibilizado para o painel. Colocando uma borda de 1,5 m, obteve 3 metros a 
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mais na largura e altura: 5 + 3 = 8m e largura 7 + 3 =10m . Portanto, ao utilizar a 

fórmula da área: base x altura, obteve 8 x 10 = 80m2, considerando 1,5m de largura 

para a borda. É importante observar que seria interessante discutir com o estudante 

para que apresentasse sua resolução para o grupo, posto que ele raciocinou sobre a 

figura, mas deixou poucas indicações da forma como desenvolveu a tarefa proposta.  

Apresentamos a seguir sua produção: 

 

Figura 86 - Tarefa 8: aluno N 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o resultado da produção, consideramos que, tanto estudantes 

do Ensino Médio, como futuros professores, não têm conhecimentos disponíveis 

para a aplicação da fatoração em situações contextualizadas, o que reforça nossa 

hipótese de que, no Brasil, a fatoração é uma técnica que já nasce morta, ou seja, 

não tem aplicação, logo os estudantes não encontram sentido no seu ensino. 

 

c) Considerações sobre a OMP3: Tarefas sobre a introdução à álgebra 

elementar 

Em relação à OMP3, podemos destacar que os estudantes do Ensino Médio 

apresentaram dificuldades relacionadas ao uso indevido da propriedade dos 

radicais, não reconheceram a fatoração pelo fator comum em evidência e de um 

trinômio quadrado perfeito, quando solicitado na resolução de uma fração algébrica. 
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Nenhum dos estudantes utilizou a resolução de uma equação do 2o grau por 

meio da fatoração, nem mesmo para os casos mais aparentes, o que se justifica 

pelo fato de eles conhecerem a fórmula resolutiva, que parece mais simples e que 

permite resolver qualquer tipo de equação do segundo grau.  

Quanto à tarefa relativa à função quadrática, os estudantes determinaram as 

raízes da equação e mostraram compreender o significado das raízes, no entanto a 

noção de concavidade não foi considerada, o que parece sinalizar uma dificuldade 

em articular as propriedades de uma mesma noção matemática ao mesmo tempo.  

Para a tarefa 14, que exigia um nível disponível de conhecimentos acerca da 

fatoração e equações do 2o grau, uma vez que se tratava de uma situação 

contextualizada na qual cabia ao estudante identificar os conhecimentos em jogo, 

não foi possível observar indícios de um raciocínio que indicasse uma possível 

compreensão e organização de ideias que pudessem gerar a solução. Mas é preciso 

um tempo didático maior para tratar tarefas desses tipos, de modo a alimentar o 

conjunto de situações de referência que possam ser utilizadas pelos estudantes. O 

ensino precisa trabalhar mais os níveis mobilizável e disponível, deixando o nível 

técnico como aplicação nos outros níveis. 

Isso é identificado na produção dos estudantes do Ensino Médio, pois estes 

foram capazes de realizar atividades que exigiam um nível técnico, como o valor de 

uma expressão numérica simples, a resolução de uma equação do 1o grau e 2o 

graus. Desse modo, inferimos que os estudantes apresentam um nível técnico de 

conhecimentos, mas têm dificuldades em aplicar essas técnicas em tarefas que 

exigem os níveis mobilizável e disponível.  

Existem ainda dificuldades técnicas para os licenciandos, quando da 

resolução de uma equação do 1o grau para o caso em que o coeficiente da incógnita 

é negativo, o que pode estar associado ao obstáculo didático discutido na análise 

dos resultados. Além disso, observamos que estes estudantes parecem não 

reconhecer uma equação do segundo grau na forma fatorada e situação 

contextualizada proposta, na qual poderiam utilizar as noções de fatoração e 

equação do 2o grau. 

É válido registrar ainda que os licenciandos não apresentaram dificuldades 

com o valor de uma expressão algébrica, frações algébricas, compreensão acerca 
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do significado das raízes de uma equação do 2o grau em uma função quadrática.

 Concluímos, a partir dos resultados da OMP3, que os estudantes do Ensino 

Médio não aplicam a fatoração em tarefas em que tal conhecimento é facilitador, 

como na resolução de frações algébricas e equações do 2o grau, o que pode ser 

explicado por meio da relação institucional livros didáticos que indica que o livro da 

década atual não enfatiza a resolução de frações algébricas como aplicação direta 

das noções de fatoração. Isto pode também explicar a incapacidade de resolução 

das frações algébricas pelos estudantes do Ensino Médio como sendo consequência 

deste novo modelo de ensino e da relação pessoal dos professores, que indicam 

não ver sentido no ensino da fatoração. 

Apesar de o ensino atual apontar que a ênfase deve ser dada ao estudo de 

situações contextualizadas, observamos que os estudantes, em geral, foram 

capazes de trabalhar sem grandes dificuldades com as técnicas associadas às 

regras e leis da álgebra elementar, mas mesmo alguns estudantes mais avançados 

demonstraram ter dificuldades em tratar tarefas que ultrapassam o nível técnico. 

Fica patente então a importância de se tratarem os níveis mobilizável e disponível 

desde a passagem da aritmética para a álgebra na Educação Básica, mostrando 

para o estudante o poder formalizador, unificador e generalizador desse domínio da 

Matemática. 

Aqui, vale enfatizar que a computação e informática constituem um campo 

profissional de futuro e que, se desejamos que nossos estudantes possam melhorar 

suas condições pessoais e profissionais, precisamos estar atentos a que estes 

desenvolvam uma relação pessoal que esteja em consonância com as exigências 

institucionais que ultrapassam os muros das escolas, ou seja, precisamos propor 

situações matemáticas que possam realmente ser aplicadas em diferentes 

contextos.    

De acordo com o resultado das produções, consideramos que, tanto 

estudantes do Ensino Médio quanto os futuros professores, não têm conhecimentos 

disponíveis para a aplicação da fatoração em situações contextualizadas, o que 

limita as possibilidades de atuação dos futuros professores e de realização pessoal 

e profissional para alguns estudantes do Ensino Médio, que serão submetidos a 

avaliações classificatórias que podem dificultar o prosseguimento dos seus estudos. 
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9.8 Considerações finais  

 

Para a experimentação, tivemos a participação de dez estudantes do Ensino 

Médio e sete graduandos em Matemática, os quais foram considerados como 

sujeitos da investigação, pelo caráter de nossa metodologia, que privilegia a busca 

de solução para uma dada tarefa por meio do esforço do estudante. Respaldados 

por Dias et al. (2007) consideramos que, ao tratar de uma atividade como 

mobilizável em um capítulo ou ano escolar, a mesma atividade pode assumir um 

caráter disponível fora deste contexto. Justificamos desse modo que as tarefas 

tiveram um nível disponível de conhecimentos, visto que não explicamos ou 

realizamos estudos das noções em jogo antes da apresentação das tarefas.  

Os estudantes, para a realização das tarefas propostas, deveriam buscar a 

solução no seu cabedal de conhecimentos e nos materiais que disponibilizamos: 

livros, calculadoras, acesso a meio eletrônico e no seu material escolar. A mesma 

experimentação foi realizada com estudantes do Ensino Médio e Licenciandos em 

Matemática.  

Desenvolvemos 14 tarefas, que foram divididas em três blocos, denominados 

de Organização Matemática Local: OML1 e OML2 e Organização Matemática 

Pontual: OMP, subdivido em OMP1, OMP2 e OMP3. 

As tarefas relativas à OML1, tarefas 1 e 2, tratavam de resolução de situações 

contextualizadas, fazendo uso das noções de mdc e mmc, ou seja, do campo da 

fatoração numérica.  

Nesta etapa, os ostensivos privilegiados pelos estudantes foram ostensivos 

de decomposição simultânea e não simultânea de números em fatores primos e as 

técnicas utilizadas foram as de mdc e mmc pela decomposição em fatores primos. 

Elencamos diversos erros, tanto dos estudantes do Ensino Médio, como dos 

licenciandos em Matemática, como: critérios de divisibilidade, divisão de um número 

natural, desconhecimento da técnica de obtenção do mmc e mdc, aplicação da 

noção de mdc e mmc para a resolução de situações de contexto.  

Na OML2, as tarefas 3, 4 e 5 estavam alinhadas com as técnicas e noções 

algébricas em tarefas que demandavam a aplicação das técnicas de fatoração. 

Identificamos, entre os estudantes do Ensino Médio, dificuldades variadas, como: 
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multiplicação entre monômios, potenciação, dificuldades descritas por Booth (1995), 

como notações e convenções em álgebra e o foco da atividade algébrica e a 

natureza das respostas, simbologia matemática, regras de fatoração, operações no 

conjunto dos números inteiros. Ainda observamos que o estudante, diante de uma 

situação numérica, não utiliza uma regra que possa facilitar o cálculo, não relaciona 

a regra numérica com a algébrica na resolução de uma expressão numérica 

equivalente. Ficou evidente que os estudantes que participaram da pesquisa estão 

ainda na fase de passagem da aritmética para a álgebra.  

Em relação à fatoração, podemos deduzir que, ao fim do Ensino 

Fundamental, o estudante não é capaz de reconhecer a forma fatorada ou a sua 

identidade para facilitar ou resolver cálculos numéricos e algébricos e não dispõe de 

conhecimentos das regras e lei do cálculo algébrico, desenvolvidas especialmente 

nos oitavos e nonos anos, com exceção da fórmula resolutiva da equação do 2o 

grau. 

Quanto aos licenciandos, observamos que não apresentaram dificuldades em 

relação às operações e cálculos algébricos, bem como às regras da fatoração.  

Passamos à análise da Organização Matemática Pontual, lembrando que 

esta foi subdividida em três etapas, de acordo com a natureza das tarefas. 

Sintetizamos os resultados das análises, a saber: 

1. OMP1 referente às tarefas sobre área e perímetro, tarefas 6 e 7. Para os 

estudantes do Ensino Médio, as análises tendem a mostrar a existência de 

dificuldades com o desenvolvimento de uma expressão fatorada e a sua aplicação, 

escrita de uma sentença dada em língua materna para a linguagem matemática, 

cálculo de área e uso dos parênteses numa expressão. Já os licenciandos 

apresentaram dificuldades de escrita de uma sentença da língua materna para a 

linguagem matemática, erros com a falta do uso dos parênteses numa expressão, 

cálculo do perímetro e operações com monômios. 

2. Na OMP2: Tarefa sobre sequência, tarefa 8, as produções revelaram que 

os estudantes do Ensino médio tinham dificuldades na percepção de um padrão, 

estabelecimento de uma regra numérica e a escrita na forma algébrica, ou seja, 

escrita de uma fórmula que generaliza uma regra observada. Já para os 
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licenciandos, destacamos que dois dos sete pesquisados apresentaram dificuldades 

em relação à percepção de um padrão.  

Desse modo, aqueles que têm dificuldades em generalizar são os que 

permanecem no quadro numérico, não tendo consciência do papel da álgebra 

enquanto ferramenta para formalizar, unificar e generalizar o trabalho matemático. 

3. OMP3: Tarefas sobre a introdução à álgebra elementar: 9, 10, 11, 12, 13 e 

14. Nestas tarefas, percebemos que os estudantes do Ensino Médio apresentaram 

dificuldade relacionada com o uso indevido da propriedade dos radicais, não 

reconheciam a fatoração pelo fator comum em evidência e de um trinômio quadrado 

perfeito, quando solicitado na resolução de uma fração algébrica. Além de utilizarem 

exclusivamente para a resolução de uma equação do 2o grau a fórmula resolutiva, a 

ideia de fatoração não foi empregada nem mesmo para os casos mais aparentes, 

como (x +1)2 = 0, ou seja, quando a equação já é dada na forma fatorada.  

Quanto à tarefa sobre função quadrática, os estudantes resolveram a 

equação sem problemas, no entanto o significado das raízes da equação e da 

concavidade da função parece não ser um conhecimento disponível, o que fica 

evidente na tarefa 14, que exigia o nível disponível de conhecimentos acerca da 

equação do 2o grau, área e fatoração envolvendo a resolução de uma situação 

contextualizada, que terminou não sendo efetuada, nem mesmo planificada a partir 

dos dados da mesma. 

Desse modo, ressaltamos que os estudantes do Ensino Médio foram capazes 

de fazer atividades que exigiam um nível técnico de conhecimentos como o valor de 

uma expressão numérica simples, a resolução de uma equação do 1o grau e da 

equação do 2o graus por meio da fórmula resolutiva. 

Nesta OMP3, os licenciandos demonstraram ter dificuldades na resolução de 

uma equação do 1o grau e não apresentaram dificuldades com o valor de uma 

expressão algébrica, resolução de frações algébricas, compreensão acerca do 

significado das raízes de uma equação do 2o grau numa função quadrática, o que 

corresponde a técnicas para as quais é dada ênfase desde o nono ano do Ensino 

Fundamental, mostrando a importância do tempo didático, quando se considera a 

aprendizagem em álgebra, mesmo para a álgebra elementar. 
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Os destaques acima nos conduziram a algumas conclusões gerais, as quais 

passamos a delinear:  

1. Os estudantes do Ensino Médio não apresentam conhecimentos esperados 

para o nível de escolarização acerca das noções, regras e leis de fatoração 

numérica e algébrica. Já para as aplicações que exigem as noções de área e 

mmc, apresentam um nível disponível de conhecimentos. Portanto, 

concluímos que o conhecimento apresentado na experimentação está aquém 

do esperado para que o estudante possa compreender e progredir na 

disciplina, bem como estabelecer conexões com outras temáticas como as 

que envolvem as ideias da Física, Biologia e Química no Ensino Médio. O 

estudante precisa ascender às regras e leis da álgebra elementar para que 

possa ultrapassar o nível técnico aceitável de conhecimentos e assim ter 

condições de mobilizar seus saberes para solucionar problemas simples no 

contexto intramatemático, o que pode auxiliar a alcançar o nível disponível, 

podendo utilizar seus conhecimentos matemáticos em situações que 

ultrapassam o contexto escolar.  

2. A relação pessoal dos estudantes do Ensino Médio é evidentemente 

técnica, visto que não aplicam a fatoração em tarefas em que tal 

conhecimento é facilitador, demonstrando que o ensino destas noções não 

tem sentido. Evocando Chevallard, a relação desses estudantes com a 

fatoração é apenas um monumento que foi visitado, mas para o qual não se 

compreendeu exatamente a importância dessa visita. 

3. Os licenciandos dominam bem as técnicas de fatoração e noções 

algébricas auxiliares, porém apresentam dificuldades na sua aplicação, 

quando a tarefa exige um nível de conhecimentos disponível destas noções. 

O que nos conduz a refletir sobre a função do ensino de Matemática no 

Ensino Médio e Superior, visto que o futuro professor sairá sabendo utilizar as 

regras e leis da álgebra, mas terá dificuldades em aplicá-las em situações de 

diferentes contextos, sejam eles intra ou extramatemáticos. Essa condição 

parece ser um dificultador para o desenvolvimento de propostas curriculares 

como os PCN, o que pode levar o professor a reproduzir o que é apresentado 

nos livros didáticos, sem refletir sobre as possibilidades específicas de seus 

estudantes.  
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4. Quanto ao caráter protomatemático da fatoração, é bem visível, quando 

observamos que o estudante consegue aplicar aquelas noções que foram 

mais enfatizadas durante a sua escolarização: como a noção de perímetro 

pelos estudantes do Ensino Médio e a noção de área, pelos licenciandos. As 

noções como a de fatoração numérica e algébrica, que são pontuais e 

localizada apenas nos 6o e 8o anos, são difíceis e parecem desprovidas de 

aplicações para os estudantes. A fatoração numérica não é estudada quando 

da introdução da fatoração algébrica, dificultando ainda mais a compreensão 

e a relação existente entre tais noções. Contudo, como a utilização do mmc é 

bastante frequente, os estudantes têm mais facilidade em reconhecer uma 

tarefa que exija dele proceder ao cálculo.  

5. Ainda destacamos a resolução de equações do segundo grau, inferindo 

que a relação do estudante com este saber está diretamente ligada à relação 

institucional, representada pelo livro didático e PCN e a relação pessoal do 

professor. Com exceção do PCN, que destaca a importância da resolução das 

equações do segundo grau pela fatoração, o livro didático atual e os 

professores geralmente não seguem a mesma orientação. Quanto à 

resolução de frações e expressões algébricas que representam no 8o ano a 

principal motivação do ensino da fatoração, esses conteúdos não são 

enfatizados no livro didático da década atual, afinal os livros seguem as 

orientações dos PCN e as frações e expressões algébricas não são 

consideradas como contextualizadas, o que é surpreendente, pois nos parece 

que estas representam situações do contexto intramatemático. 

6. Desse modo, consideramos que a OML1 nos mostra a importância de um 

ensino que ultrapasse a memorização das regras e leis associadas à 

fatoração numérica, quando de sua introdução, pois um tempo maior de 

estudo em Matemática não favoreceu a evolução do estudante na 

compreensão e aplicação das noções de fatoração numérica. 

7. Situações contextualizadas intra e extramatemáticas em relação à 

fatoração numérica não são tratadas pelo ensino ou são pouco enfatizadas. 

Assim sendo, o estudante não dispõe de situações de referência que possam 

ajudá-lo na resolução de problemas, cujo nível de conhecimento esperado 

seja o disponível, que passa a ser ainda mais difícil, quando é preciso 
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executar tarefas de avaliações que ultrapassam a sala de aula ou aquelas 

que não se encontram associadas a determinados conteúdos nos livros 

didáticos. Observamos aqui que esta dificuldade aparece também por parte 

dos futuros professores nos protocolos de resolução de problemas, o que é 

compreensível em função do nosso ensino, confirmando a importância do 

conhecimento acerca de objetos protomatemáticos no ensino e aprendizagem 

da Matemática. É preciso considerá-los explicitamente toda vez que 

queremos utilizá-los. Em todas as tarefas, disponibilizamos material de 

pesquisa: internet e livros, para que os estudantes buscassem ajuda, porém 

eles pouco o fizeram, evidenciando que a única fonte de pesquisa em sala de 

aula considerada por eles parece ser o professor. Salta aos olhos a 

importância de modificar esse papel do professor como detentor do saber, o 

que indica a necessidade de implementar metodologias de cunho 

investigativo com o objetivo de que os estudantes tornem-se mais 

independentes e menos espectadores da sua aprendizagem. 

8. A validação das tarefas realizadas, necessária ao desenvolvimento da 

capacidade de conjecturas e reflexão do estudante sobre a sua prática, 

mostra-se uma dificuldade presente durante toda a experimentação. Tanto 

estudantes do Ensino Médio, quanto Licenciandos apresentaram dificuldades 

de validar sua produção, o que indica uma necessidade de mostrar para os 

estudantes que é preciso controlar os resultados encontrados.  

9. Acreditamos que a dificuldade de conversão entre a língua natural e a 

linguagem algébrica é gerada pelo ensino, que não considera a importância 

desses ostensivos, referindo-nos a Chevallard e aos registros de 

representação semiótica explanados por Duval (2010, p. 15), para quem: “a 

compreensão em matemática supõe a coordenação de ao menos dois 

registros de representações semióticas”. Infere-se que a falta de um trabalho 

específico de conversão entre os registros da língua natural e o registro 

algébrico nos dois sentidos, desde a introdução da álgebra, conduz os 

estudantes a uma total falta de meios para que possam tratar as tarefas intra 

e extramatemáticas relacionadas à aplicação dos conhecimentos algébricos 

que ultrapassam a simples reprodução de técnicas.  

A seguir, passamos à conclusão final de nossa pesquisa. 
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10 CONCLUSÃO 

  

Em cada capítulo, para auxiliar o leitor, fizemos algumas considerações sobre 

os resultados encontrados em função do nosso questionamento e da nossa proposta 

metodológica de desenvolvimento da pesquisa. 

Desse modo, passamos à síntese dos resultados, na tentativa de mostrar até 

que ponto atingimos nosso objetivo e, mais particularmente, de responder às nossas 

questões de pesquisa: “Por que estudar fatoração desde o Ensino Fundamental? 

Quais praxeologias precisam ser enfatizadas nesse estudo? Que metodologia 

podemos propor para motivar esse estudo?” 

Para tal, iniciamos com a análise de trabalhos já publicados sobre o estudo 

da fatoração, em particular, as dissertações e teses nacionais e internacionais. 

Como já indicado na análise dos resultados sobre o desempenho dos estudantes 

que participaram da engenharia PEP, constatamos que as dificuldades dos 

estudantes brasileiros e de estudantes de outros países são semelhantes, conforme 

indicam os resultados encontrados nos estudos pesquisados. 

Na sequência, analisamos as relações institucionais esperadas, que 

correspondem às propostas dos documentos oficiais, no caso o PCN (BRASIL, 

1998). A análise ecológica desse documento permitiu identificar, enquanto habitat 

para a fatoração numérica, os conjuntos numéricos, a saber: do conjunto dos 

números naturais ao conjunto dos números reais. Desse modo, seu nicho está 

associado a uma nova forma de escrita para os elementos do conjunto números 

naturais por meio de suas operações e propriedades, como a escrita de um número 

em fatores primos. Esta nova forma de escrita possibilita considerar, como função da 

fatoração numérica, as aplicações de mmc e mdc e o estudo da equivalência das 

frações, ou seja, na redução ao mesmo denominador, quando o mmc é utilizado 

como facilitador para o estudo da adição de frações. Além disso, é proposto que se 

utilizem situações-problema para mostrar o interesse da noção de fatoração 

numérica, mas não são dadas orientações mais específicas, ficando este trabalho 

totalmente para o professor. 

Para a fatoração algébrica, o habitat corresponde ao conjunto dos polinômios 

com coeficientes reais e sua função está associada às simplificações de expressões 

algébricas, frações algébricas e aplicações em diversos domínios. Mais uma vez é 

importante observar que o documento propõe as aplicações em contextos intra e 
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extramatemáticos, mas nos parece importante que nesse mesmo documento 

pudéssemos encontrar indicações de trabalhos que pudessem auxiliar o professor e 

provocar pelo menos uma reflexão com os pares nas escolas em seu local de 

trabalho.  

Destacamos que o PCN (BRASIL, 1998) contém diretrizes aos professores 

para o ensino e uma nova proposta está em vias de ser implementada ainda em 

2018. Parece-nos importante a iniciativa de uma nova proposta, mas é preciso que 

nos documentos destinados aos professores se relacionem e se articulem os 

conteúdos a serem desenvolvidos, explicitando os domínios, setores e temas, 

quando possível e indicando referências bibliográficas que possam servir de apoio 

ao professor, em particular, na proposição e utilização de novas metodologias de 

ensino. 

A partir da identificação das relações institucionais esperadas, passamos à 

análise das relações institucionais existentes via análise de livros didáticos. A 

escolha da instituição “livro didático” deve-se ao fato de os atuais livros serem 

avaliados à luz dos PNLD e distribuídos pelo Ministério da Educação. 

Para compreender a ecologia do estudo da fatoração no Brasil, essa análise 

foi desenvolvida em livros de diferentes épocas, como exibimos no capítulo 6. Esse 

estudo nos mostra que a fatoração é desenvolvida apenas como objeto matemático, 

exigindo que os estudantes reconheçam os diferentes casos. Mas como seu caráter 

protomatemático não é considerado, esse conhecimento se mantém isolado, 

demandando que os professores tenham o cuidado de revisitar e mostrar sua 

importância, quando o utilizam como ferramenta explícita na introdução e no 

desenvolvimento de outros conhecimentos, em geral, nos anos posteriores à sua 

introdução, que muitas vezes fica restrita à memorização de regras.  

A análise dos livros didáticos de diferentes épocas nos permitiu perceber que 

para as noções de mmc e mdc, houve uma evolução no ensino, quando 

consideramos as obras das décadas de 1960, 1970 para a de 2012, visto que, na 

década atual, a ênfase é dada em situações contextualizadas. No entanto, é 

necessário fazer um julgamento pertinente do contexto aludido, pois muitas vezes 

são mais situações de pretexto do que de contexto.  

Já para a fatoração algébrica, avaliamos que houve uma regressão, pois nas 

obras das décadas de 1960 e 1970, muito se enfatizava a aplicação das noções de 

fatoração, pelo menos para a resolução de expressões algébricas e, na obra de 
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2012, não há tal ênfase, o que tende a deixar o estudo dessa noção desprovido de 

finalidade. Vale observar aqui que a contextualização em Matemática não precisa 

ser extramatemática e em função da dificuldade apresentada pelos futuros 

professores em efetuar a conversão entre e língua natural e a linguagem algébrica, 

nos parece importante que se dê ênfase ao contexto intramatemático, quando se 

introduz e desenvolve a álgebra elementar, em particular, a fatoração algébrica. 

Analisamos mais especificamente os ostensivos introduzidos e tratados, 

quando do estudo da fatoração numérica e algébrica. Quanto aos ostensivos para a 

fatoração numérica, inferimos que variam de acordo com a ênfase dada ao ensino 

de cada época, no entanto os autores focalizam as mesmas tarefas, indicando que, 

apesar da sobrevivência e extinção de alguns ostensivos, a relevância dada pelos 

autores é bem estável. Já para a fatoração algébrica, os ostensivos privilegiados 

pelas obras são os mesmos, destacando que as obras das décadas de 1960 e a 

atual apresentam ostensivos geométricos na tentativa de articular a geometria e a 

álgebra, sendo que a geometria é utilizada como meio de visualização das 

propriedades consideradas, recorrendo, em geral, à noção de área.  

Após a análise das relações institucionais esperadas e existentes, 

consideramos importante averiguar a relação pessoal dos professores com o 

conteúdo fatoração. Para tal, construímos um questionário que foi aplicado para 

professores das diferentes etapas escolares. Lembramos que mesmo não tendo 

sido eles a introduzir a fatoração numérica ou algébrica, os professores a utilizam 

quando da resolução de tarefas que envolvem novos conhecimentos.  

Foi possível observar, por meio das análises da relação pessoal dos 

professores com a fatoração, que sua introdução, em geral, ocorre por meio da 

reprodução das técnicas e em tarefas cujo nível de conhecimento esperado dos 

estudantes é o técnico. Já para os professores do Ensino Médio e Ensino Superior, 

em geral, a fatoração numérica e algébrica é tratada como um conhecimento 

disponível, ou seja, o professor revisita a noção, quando solicitada em uma 

atividade, mas não despende muito tempo, apenas lembrando que os estudantes já 

a estudaram. 

De modo geral, observamos que o ensino no Brasil não funciona como uma 

espiral crescente de conhecimentos; assim, a fatoração numérica e a algébrica são 

introduzidas e parecem ser esgotadas nos 6o e 8o anos, respectivamente, e como 

nossos documentos não trazem uma proposta concreta de trabalho ao professor, é 
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difícil para este articular tarefas a serem empreendidas em sala de aula que 

perpassem diferentes domínios e anos de escolarização. Em geral, o professor não 

vê a sua finalidade; em consequência, o estudante não compreende a razão do seu 

ensino. 

A análise revelou ainda que todos os professores pesquisados são formados 

na disciplina e uma expressiva maioria tem muita experiência na docência, 

evidenciando que a formação e os anos de trabalho em sala de aula não contribuem 

para a motivação ou inovação no ensino destas noções, o que nos leva a sugerir 

que os professores não dispõem de novas praxeologias matemáticas e didáticas que 

permitam considerar as aplicações da noção de fatoração em tarefas intra e 

extramatemáticas.  

Quanto às aplicações, os professores do Ensino Fundamental e Médio 

sugeriram diversas aplicações da fatoração algébrica, em diferentes conteúdos e 

situações-problema, ou seja, eles veem a aplicabilidade da noção, mas parecem 

considerá-la apenas como técnicas que, bem memorizadas, podem ser aplicadas 

sem grande dificuldade. Entretanto o mesmo não ocorre com relação à fatoração 

numérica, foram poucos professores que fizeram menção a ela, sinalizando que se 

trata de um conhecimento à parte, desconectado da fatoração algébrica. 

Com base nas análises institucionais esperadas e existentes, consideramos 

que as propostas para o ensino da fatoração numérica e algébrica não são 

articuladas, prejudicando a construção de uma relação pessoal com o objeto 

fatoração, o que parece se confirmar após a análise dos questionários destinados 

aos professores. 

Isto nos conduziu a estabelecer uma OM de referência (figura 43), articulando 

a fatoração numérica e algébrica como conhecimentos complementares e 

importantes para a resolução de situações intra e extramatemáticas no Ensino 

Fundamental e para desenvolver as fatorações numérica e algébrica enquanto 

objetos protomatemáticos. Ainda, organizamos situações matemáticas de 

aprendizagem que correspondessem a essa nova proposta de trabalho, o que nos 

possibilitou construir o mapa do PEP, com as questões Q0: Como desenvolver o 

estudo da fatoração desde o Ensino Fundamental anos finais? Q2: Qual tipo de 

tarefa? Q3: Em que tipos de tarefas é possível desenvolver o caráter 

protomatemático? Estes questionamentos nos conduziram à conclusão de que é 

necessário desenvolver o estudo da fatoração durante todo o processo de 
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escolarização em tarefas de nível técnico, mobilizável e disponível com o objetivo de 

o estudante avançar na compreensão e utilização destas noções. 

A intervenção, por meio da engenharia didática PEP, nos conduziu a 

considerar, sobre relação pessoal dos estudantes do Ensino Médio, que estes 

apresentam muitas dificuldades em relação à fatoração numérica, tais como: 

critérios de divisibilidade, divisão de um número natural, desconhecimento da 

técnica de obtenção do mmc e mdc, aplicação da noção de mdc e mmc para a 

resolução de situações de contexto.  

Analogamente, para as tarefas que envolviam as técnicas de fatoração 

algébrica, identificamos dificuldades associadas à multiplicação entre monômios e 

polinômios, propriedades de potenciação, uso de parênteses, simbologia 

matemática, regras/propriedades de fatoração, operações algébricas (soma e 

subtração), dificuldades no desenvolvimento de uma expressão fatorada e a sua 

aplicação, escrita de uma sentença em língua materna para a linguagem algébrica, 

cálculo de área, uso dos parênteses numa expressão. Ainda apresentam 

dificuldades na percepção de um padrão, estabelecimento de uma regra numérica e 

a sua transformação em linguagem algébrica e uso indevido de uma técnica, mas 

não adequada como a propriedade dos radicais para resolução de raiz quadrada. 

Parece-nos que esses estudantes, apesar de trabalharem com as regras e 

leis do cálculo algébrico, ainda não percebem o caráter formalizador, unificador e 

generalizador da álgebra, sendo apenas capazes de reproduzir técnicas bem 

memorizadas, o que parece evidente, quando se considera a dificuldade na 

conversão entre o registro da língua natural e o registro algébrico.  

Para a resolução de uma fração algébrica, que corresponde a uma situação 

intramatemática clássica, que será encontrada diversas vezes por aqueles que 

prosseguirem seus estudos, é surpreendente que todos os estudantes do Ensino 

Médio parecem não dispor de conhecimentos associados à simplificação da mesma 

por meio da fatoração, assim como não utilizam a fatoração para resolver uma 

equação do 2o grau, o que é compreensível, dado o poder da fórmula resolutiva.  

Observamos aqui que o estudo da resolução de equações do segundo grau 

por meio da fatoração precisa ser repensado, mas nos parece que o ideal seria 

continuar ensinando os dois métodos no mesmo ano escolar. É preciso mostrar a 

importância da fatoração e, depois de um trabalho intenso, introduzir a fórmula 

resolutiva, o que pode não resolver a situação, pois, como já explicitamos, a fórmula 
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resolutiva responde às expectativas de muitos estudantes em relação à Matemática, 

ou seja, a relação com o saber matemático sendo associada a um conjunto de 

fórmulas que possibilita resolver tarefas matemáticas escolares. 

Os estudantes do Ensino Médio foram capazes de desenvolver atividades 

que exigiam um nível técnico, como o valor de uma expressão numérica simples, a 

resolução de uma equação do 1o grau e a do 2o grau por meio da fórmula resolutiva 

e atribuir significado às raízes da equação de 2o grau numa função. O trabalho por 

eles realizado está associado à Matemática enquanto técnicas específicas que, bem 

memorizadas, tornam possível resolver as tarefas escolares com as quais, em geral, 

são confrontados. 

Existe aqui uma dificuldade que nos parece associada ao ensino, que 

privilegia as técnicas, deixando sob a responsabilidade dos estudantes o seu próprio 

desenvolvimento matemático. Ele é quem deve procurar tarefas que favoreçam o 

acesso aos níveis mobilizável ou disponível.  

Após essa breve discussão sobre a relação pessoal dos estudantes do 

Ensino Médio, passamos a considerar a relação pessoal dos licenciandos com a 

fatoração. 

Iniciamos, destacando que suas produções revelaram diversas lacunas de 

conhecimento, como: critérios de divisibilidade, divisão de um número natural, 

desconhecimento da técnica de obtenção do mmc e mdc, aplicação da noção de 

mdc e mmc para a resolução de situações de contexto. Em relação aos 

conhecimentos algébricos, emergiram dificuldades de conversão de uma sentença 

dada em língua materna para a linguagem algébrica e vice-versa, uso dos 

parênteses numa expressão, cálculo do perímetro e operações com polinômios, 

dificuldades em relação à percepção de um padrão numa figura, resolução de uma 

equação do 1o grau para o caso em que a incógnita da equação é negativa, 

resolução de situações contextualizadas. 

Não verificamos dificuldades em tarefas que exigiam o valor numérico de uma 

expressão algébrica, frações algébricas, compreensão acerca do significado das 

raízes de uma equação do 2o grau numa função, as regras da fatoração. Estes 

estudantes parecem ter passado pelo mesmo tipo de ensino que os estudantes do 

Ensino Médio, no qual a ênfase para o estudo da fatoração foi dada à memorização 

de técnicas desprovidas de sentido. 
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Assim, concluímos que os licenciandos, em sua maioria, conseguem executar 

tarefas que demandam conhecimentos técnicos, como os casos de fatoração, 

expressões, equações, mas ainda apresentam dificuldades em utilizar as regras e 

leis do cálculo algébrico na execução de tarefas contextualizadas. 

Ao compararmos os estudantes do Ensino Médio e os licenciandos com o 

objetivo de verificar o que o Ensino Médio e a graduação agregaram ou não em 

termos de aprendizagem matemática, destacamos que: 

1. Os graduandos evoluíram no uso de técnicas; mas os erros dos estudantes 

do Ensino Médio e licenciandos durante as resoluções são muito próximos; 

2. Os dois grupos não aplicam a fatoração em tarefas em que tal 

conhecimento é facilitador, como para resolver equações de 2o grau. Aqui nos 

parece importante ressaltar que deveríamos considerar outros exemplos, uma 

vez que a fórmula resolutiva responde às expectativas dos estudantes em 

relação ao saber matemático; 

3. Os estudantes do Ensino Médio apresentam maiores fragilidades em 

relação à aplicação dos conhecimentos associados à fatoração que os 

licenciandos, sendo que a maior dificuldade para os dois grupos está em 

trabalhar no quadro algébrico, uma vez que ambos os grupos parecem 

estagnados no quadro numérico, o que foi possível observar a partir da 

dificuldade na conversão entre o registro da língua natural e o registro 

algébrico; dificuldades em todos os conhecimentos exigidos no campo da 

fatoração. 

 A partir dos dados acima, corroboramos a ideia de se introduzir a fatoração 

desde o Ensino Fundamental. Entretanto, por ser um objeto protomatemático, é 

preciso que seja aplicada de forma contínua nos anos subsequentes à sua 

introdução, de modo a mostrar para os estudantes a sua importância e o seu caráter 

facilitador para a resolução de diversas tarefas, em particular, para tarefas 

intramatemáticas, o que responde a nossa questão: Por que estudar a fatoração 

desde o Ensino Fundamental? 

 Quanto às praxeologias que precisam ser enfatizadas durante o processo de 

escolarização, concluímos que devem ser aquelas que possam compor tarefas de 

nível técnico, mobilizável e disponível, especialmente, situações de contexto intra e 

extramatemático, já que as tarefas utilizadas no ensino da fatoração, em geral, se 

restringem ao nível técnico, sendo que as análises apontaram que os estudantes e 



402 
 

licenciandos não resolvem situações contextualizadas em que as noções de 

fatoração são demandadas. 

 Para desencadear o estudo da fatoração, recomendamos metodologias 

investigativas, como o PEP, que possam estimular os estudantes na busca pelo seu 

desenvolvimento e aprendizagem e na compreensão do sentido do uso da 

fatoração, uma vez que as análises apuraram que eles desconhecem a função deste 

ensino.  

 Desse modo, podemos afirmar que mais tempo de estudo ou o encanto pela 

Matemática não favoreceram a evolução do estudante na compreensão e utilização 

das noções de fatoração, uma vez que observamos na produção dos licenciandos 

que participaram do PEP que eles melhoram seus desempenhos técnicos, mas 

ainda apresentam dificuldades simples como a de conversão entre o registro da 

língua natural e o registro algébrico, mostrando que ainda estão muito conectados 

ao quadro numérico, não compreendendo o caráter formalizador, unificador e 

generalizador da álgebra, utilizando-a apenas como uma técnica a ser aplicada em 

tarefas bem definidas.   

 A partir das reflexões acima sobre o trabalho dos estudantes do Ensino Médio 

e os estudantes da licenciatura, consideramos que a implementação, o 

desenvolvimento e os resultados do PEP trouxeram benefícios aos estudantes, visto 

que passaram por situações que necessitavam do conhecimento sobre a fatoração, 

estimulando-os a compreender quando podem ser utilizadas tais noções. Por 

exemplo, na institucionalização da tarefa referente à resolução das frações 

algébricas e equações do 2o grau, foram discutidas a utilidade, facilidade e rapidez 

de resolução com a fatoração, ou seja, dando função e utilidade a esse saber.  

 As análises das tarefas propostas no PEP evidenciaram problemas referentes 

ao ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental, Médio e graduação em 

Matemática. Sendo assim, nosso PEP pode contribuir com a prática do professor, já 

que apresenta novas praxeologias que permitem considerar as aplicações da noção 

de fatoração em tarefas intra e extramatemáticas para mostrar o caráter facilitador 

da fatoração na resolução de diferentes tarefas. 

 De modo geral, consideramos que o trabalho de modo investigativo por meio 

do PEP com os estudantes não foi conforme o esperado. Os estudantes, não 

habituados à pesquisa, tinham dificuldades em procurar nos materiais disponíveis 

elementos que os auxiliassem a executar as tarefas propostas. Na maior parte do 
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tempo, validavam a produção com o colega de dupla, ou seja, o professor era 

substituído pelo colega, o que mostra que um trabalho com o PEP exige um 

caminho longo. É preciso desenvolver com os estudantes o hábito da pesquisa, de 

modo que ele se coloque no centro da aprendizagem e mostrando que cabe a ele 

procurar sua autonomia necessária para que possa propor novas técnicas para a 

solução de tarefas já existentes e de novas tarefas que possam aparecer em sua 

trajetória pessoal e profissional.  

 A mudança das relações institucionais exploradas a partir do PEP 

desenvolvido neste trabalho poderá favorecer algumas transformações, no sentido 

de o professor entender a importância da fatoração e sua função no ensino de 

Matemática, da conexão entre a fatoração numérica e algébrica, bem como de 

revisitar a fatoração numérica, quando da introdução da fatoração algébrica, de 

propor tarefas que extrapolem a memorização das regras e leis e que possibilitem 

ao estudante atingir o nível de conhecimento disponível, ou seja, que seja capaz de 

utilizar seus conhecimentos matemáticos para o seu desenvolvimento escolar e 

profissional.  

 É importante pontuar que o professor precisa estar atento para revisitar 

constantemente a fatoração, observando as dificuldades de seus estudantes e 

explicitando o poder facilitador da noção de fatoração para a solução de tarefas 

matemáticas e para sua aplicação em outras ciências, em particular, em informática, 

onde existem linguagens de programação em que os parênteses devem ser 

considerados atentamente, inviabilizando o funcionamento do programa, quando 

utilizados de forma indevida.    

Salientamos ainda que as principais contribuições deste trabalho residem no 

fato de destacar o papel da fatoração enquanto objeto protomatemático, da 

existência de aplicações em contextos variados intra e extramatemáticos. Além 

disso, o estudo da relação institucional nos conduziu a considerar um modelo 

epistemológico de referência próprio que se apoia em uma nova organização 

matemática, que propõe uma mudança importante na atual epistemologia escolar da 

fatoração.  

É interessante observar que esta implementação requer uma inovação em 

termos de organização didática da escola, que pode ser considerada se recorrermos 

à noção de AEP, que se complementa por meio de um PEP, uma proposta atual da 

TAD. O que nos mostra que a ecologia da fatoração para o Ensino Fundamental 
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demanda mudanças não só no currículo escolar, como também nas metodologias de 

ensino que considerem o estudante como o responsável pelo seu próprio processo 

de aprendizagem, enxergando o professor como mediador desse processo, ou seja, 

precisamos ir transformando nosso sistema de ensino, passando de um processo no 

qual se enfatiza a visita às obras, denominado por Chevallard de monumentalista, 

para um sistema herbartiano, também proposto por Chevallard ao se referir à citação 

de Friedrich Herbart (1776-1841): “O professor da universidade não é mais um 

educador (Lehrender), o estudante não é mais um educando (Lernender), mas esse 

último conduz pesquisas pessoais, o educador tendo por tarefa guiar e aconselhar 

essas pesquisas”.  

A seguir, apresentamos algumas indicações que nos parecem importantes 

para melhorar o ensino da fatoração: 

1. O professor ter conhecimentos sobre o papel dos objetos 

protomatemáticos, de modo que possa realizar um trabalho que faça um 

enfrentamento à dificuldade imposta por estes. Deve estar sempre resgatando 

tais noções em tarefas de contexto intra e extramatemáticos, observando as 

propostas de Robert (1997) acerca dos níveis de conhecimento esperado dos 

estudantes e de Chevallard (2007a) sobre os níveis de codeterminação 

didática e recusando-se a proceder ao que Chevallard (2012) chama de 

monumentalização dos saberes ou visita das obras. É necessário buscar um 

sentido, uma finalidade, aos saberes que deseja ensinar, de acordo com 

Marietti (2009), Matheron e Noirfalise (2007) e Chevallard (2005). 

2. Provocar o estudante na busca de solução para uma tarefa, o que 

procuramos enfatizar por meio da metodologia de tipo PEP para estimulá-lo a 

ser o agente de sua aprendizagem, de forma que, a partir das discussões 

com o grupo e da orientação e mediação do professor, consiga validar sua 

própria resolução. Observamos aqui que esse novo papel de professor e 

estudante, ou ainda, essa nova topogênese, representou um desafio para os 

estudantes que participaram da pesquisa, e consideramos como uma 

dificuldade que não foi ultrapassada durante todo o PEP proposto, visto que o 

estudante não está acostumado com a prática da investigação, somente 

considera como fonte de pesquisa na sala de aula o professor que, 

geralmente, para acelerar o desenvolvimento da aula, dá as respostas 

necessárias. 
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3. Estimular os estudantes da Educação Básica e também os futuros 

professores na busca pela validação das suas produções, visto que não 

dispõem de estratégias para validação e muitas vezes o fazem apenas no 

mesmo registro. Isto mostra um empobrecimento matemático e uma 

dificuldade a ser repensada em nossas salas de aula, uma vez que o aluno 

não demonstra um raciocínio que possa levá-lo à verificação de sua 

resolução. Segundo Brousseau (1986), o professor precisa enfatizar situações 

de validação a fim de que o estudante possa ter autonomia diante da sua 

solução. De acordo com Guadagnini (2013), as situações de validação 

realizadas em outro registro favorecem a compreensão da noção em estudo.  

4. Relacionar o ensino da fatoração numérica com o ensino da fatoração 

algébrica, segundo Burigato (2007), pois conforme Abou Raad (2006), a 

fragmentação dos múltiplos, dos divisores e da decomposição em fatores 

primos nos saberes e técnicas aritméticas criou dificuldades no trabalho 

algébrico para os estudantes do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino 

Médio, em particular, no trabalho de fatoração que se desenvolve oficialmente 

como generalização do trabalho numérico. 

5. Proporcionar aos professores documentos mais detalhados em sua 

redação, com os conteúdos definidos e situações que envolvam todos os 

níveis inferiores de codeterminação didática, para orientar e facilitar o seu 

trabalho quanto ao objeto do saber a ensinar e da sua finalidade no ensino. 

Na realidade, estes documentos serviriam para compartilhar a 

responsabilidade do saber proposto na aula com o professor, pois de acordo 

com Abou Raad (2006), a progressão do saber durante a aula fica 

unicamente sob a responsabilidade do professor, mas ela se mostra próxima 

ao que os livros didáticos propõem. Sendo assim, a indicação de novos 

documentos pode auxiliar os professores a mudarem suas metodologias de 

ensino e mesmo a melhorar os conhecimentos desenvolvidos em sua 

trajetória escolar. 

6. Ao observar qual a relação pessoal dos estudantes do Ensino Médio, 

licenciandos e professores sobre o objeto protomatemático “fatoração”, 

compreendemos que a proposta atual de ensino não proporciona uma 

evolução nesta relação, visto que temos um ensino pontual e localizado que 

prioriza as técnicas, sem mostrar a importância deste conhecimento em 
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tarefas de aplicação, o que nos conduz a considerar que existe uma 

necessidade de mudança nas atuais propostas de ensino. 

7. As pesquisas estudadas em nossa revisão de literatura, mesmo que não 

exaustivas, apontaram que em todos os países, incluindo o Brasil, a fatoração 

impõe dificuldades aos estudantes, e que os erros e dificuldades demonstram 

que existe uma ausência dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento 

das noções que pertencem ao campo da fatoração. Assim, assinalamos a 

necessidade de utilizar tais noções em situações matemáticas diversas e nos 

diferentes domínios da Matemática e das outras ciências, assim como em 

situações de contexto e não de pretexto. É importante ressaltar que, no caso 

da fatoração, é preciso considerar o contexto intramatemático, muitas vezes 

abandonado por problemas de pré-requisito, pois este contexto auxilia a 

abordar diferentes tipos de tarefas pertencentes aos domínios: conjunto dos 

números naturais, álgebra com suas possíveis aplicações.  

  Finalmente, esperamos ter iluminado o estudo sobre a fatoração e 

explicitado um pouco da sua problemática, bem como, evidenciado as 

praxeologias didáticas e matemáticas que permeiam seu estudo, orientado 

numa nova forma de pensar a fatoração, agora como um objeto 

protomatemático e proposto algumas atividades que possam dar um norte em 

como fazê-lo. Consideramos ainda necessário que a fatoração seja mais 

enfatizada na licenciatura e especialmente na formação continuada dos 

professores de matemática. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Questionários  

 

QUESTIONÁRIO 1 

 
Questionário destinado aos Professores do Ensino Fundamental e Médio 
 

Identificação: 
1. Nome: _____________________________________________________ 
2. Instituição: _________________________________________________ 
3. Atuação: Ensino fundamental      Ensino Médio       Ensino Superior  
4. Disciplina que ministra:_______________________________________ 
5. Qual a sua formação? ________________________________________ 
6. Há quanto tempo leciona?_____________________________________ 
7. Como você vê o ensino da fatoração atualmente nas salas de aula? 
8. Sobre a fatoração, você trata desta noção? Em caso afirmativo, como?  
9. Qual o tempo gasto para o ensino da noção de fatoração?  
10.Você poderia citar alguma aplicação das técnicas de fatoração? 
11.Os estudantes têm facilidade ou dificuldade em aprender a fatorar? 
Explique qual a motivação da facilidade ou dificuldade. 
12.O aluno consegue aplicar a fatoração em tarefas fora do contexto de 
definição das técnicas? Cite algum exemplo, se possível. 
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QUESTIONÁRIO 2 
 
Questionário destinado aos Professores do Ensino Superior 

 

Identificação: 
Nome: ______________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________________________ 
Curso: ______________________________________________________ 
Disciplina que está lecionando: ___________________________________ 
Tempo de profissão: _________ 
4. Qual a importância da Matemática para a disciplina que você está 
lecionando? 
5. Quais os conteúdos matemáticos que a disciplina utiliza como ferramenta 
para o estudo de conteúdos específicos da disciplina? 
6. A base matemática dos estudantes é suficiente para acompanhar o 
desenvolvimento dos conteúdos da disciplina? Comente.  
7. Em quais conteúdos da Matemática e/ou das outras ciências você poderia 
dar um exemplo do uso da fatoração? 
8. Em quais disciplinas da Matemática e/ou de outras ciências você poderia 
dar um exemplo em que a fatoração polinomial é necessária? 
9. A disciplina possui atividades que envolva operações com a fatoração e 
desenvolvimento? 
10. Se sim, descreva uma atividade de aplicação de fatoração na sua disciplina. 
11. As técnicas de fatoração estão presentes em alguma atividade ao longo de 
sua disciplina? Qual(is) atividades? 
12. O aluno consegue desenvolver tarefas fora do contexto de definição das 
técnicas? Cite exemplos. 
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QUESTIONÁRIO 3 
 
Questionário destinado a Coordenadores de Cursos Superiores 

 

Identificação: 
 

Data: _____________ 
Nome: ______________________________________________________ 
Instituição: ___________________________________________________ 
Curso: ______________________________________________________ 
Disciplina que leciona: ___________________________________ 

1- Tempo de profissão: _________  
1- Na sua opinião, qual a importância da Matemática para o curso? 
2- Como o curso que você coordena está estruturado em termos de distribuição 

de disciplinas, carga horária das disciplinas do curso e a dinâmica dessas 
disciplinas? 

3- Quais as principais dificuldades dos estudantes no curso? Quais os principais 
elogios ao curso pelos estudantes? 

4- O índice de desistência dos alunos no curso é alto ou baixo? O que você 
atribui a esse fato? 

5- Na sua visão, o que precisa melhorar no curso em termos de ensino e de 
aprendizagem? E o que já está muito bom? 
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ANEXO B: Atividades desenvolvidas na experimentação 
  

1) Uma empresa possui três tipos de ônibus: convencional, especial e o leito, que 
fazem a mesma linha. O ônibus convencional parte do terminal rodoviário a cada 40 
minutos, o especial a cada 60 minutos e o leito a cada 1hora e 30 minutos. Se todos 
partiram juntos às 7 horas, qual o próximo horário em que voltarão a partir juntos? 

  
2) Dois depósitos têm respectivamente 306 e 126 Litros de capacidade. Para encher 
cada um desses depósitos, usou-se um mesmo balde, um número exato de vezes. 
Qual a maior capacidade que pode ter o balde?  

 

3. Desenvolva 

(100 +3)(100+2)= 
 

 

(10 – 7)(10- 3) = 
 

 

(50 +5)(50 – 2) 
 

 
 

(a+ 3)(a +5)  
 

(x-9)(x-2)  
 

(b+ 3)(b -1)  
 

 

 

a) Existe algo comum para todas as atividades? Caso exista, descreva. Você 

conhece uma regra matemática para desenvolver os produtos acima? 

b) Se as expressões fossem como no exemplo abaixo, é possível identificar algo 

comum? Se sim, justifique. 

(a +3). (a + 3) 

(y-10)(y-10) 

(x + 4) (x – 4) 

c) De acordo com a ideia acima, resolva: 14 x 17 

d) Você identificou alguma regra matemática para desenvolver os produtos acima? 

Você saberia escrevê-las em linguagem usual? Para que servem estas regras? 

 

4.As igualdades são verdadeiras ou falsas para todo o valor de x?  

Igualdade V ou F  Justificativa Se falsa, escreva a correta 

(x + 5).8 = 8x + 40   
 

 

(x – 2)2= x2+4x+4    
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(5 +x)2 = x2 + 5x + 25  
 

 
 

 

(2x – 3)(2x -3) = 4x2- 9   
 

 

 

5. Complete a igualdade 

a) a (b+c) =  

b) (a + b) (c + d)= 

c) (a + b)2= 

d) (a – b)2 =  

e) (a – b)(a +b)=  

f) Você já estudou algum conteúdo matemático associado a estas igualdades? 

Qual?  

 

6. Pinte a área da figura que corresponde à expressão: A = z(z + t)  

 

Você reconhece algum conteúdo matemático já estudado na expressão dada? 
Qual? 

 
7. Determine:  
a) O valor numérico da expressão algébrica (2m + 3n)2 para m=5 e n= 7.  
b) O valor da incógnita que satisfaz a equação 2(x+5) = 2 + 6x. 

 
 

8. Considere as figuras abaixo e responda:  
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a) Qual é o número de bolas para a figura 4 e a figura 5?  

b) Qual será o número de bolas da figura 100?  

c) E no caso de uma figura de um número qualquer, qual a expressão que pode 

representar o número total de bolas? 

 

9. Simplifique as frações algébricas, considere que os denominadores não são 

nulos. 

a)  4x2 – 6x 

 2x 

b)  2x + 14 

   x2 + 14x +49 

 

10. Um retângulo A tem comprimento de medida m e largura de medida m-2. Um 

retângulo B é obtido de A aumentando 4 unidades no comprimento e dobrando a 

largura. Indique por meio de expressões algébricas: 

a) O perímetro de A; 

b) O perímetro de B: 

c) A área de A; 

d) A área de B; 

e) Quanto o perímetro de B tem a mais do que o perímetro de A; 

f) Quanto a área de B tem a mais do que a área de A; 

g) Considerando m = 10, calcule (c) e (d). 

 

11. Existem três tipos de motivos que podem levar à implantação de um semáforo: 

Motivos relacionados ao aspecto da segurança viária, aspecto da fluidez dos 

veículos e aspecto do tempo de espera dos pedestres:  
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Qual é o número de veículos que entram e saem destes cruzamentos durante o 

horário de rush? É necessária a instalação de um semáforo? 

 

12. Resolva as equações e verifique a validade da sua resposta. 

a)(x+2)(x-1)=0 

b)x2 + 10x + 25 = 0 

c) (x – 1)2 = 0 

 

13.Dada a função: y= x2 – 6x + 5, responda: 

 

a) Qual o gráfico correspondente à função dada? Justifique sua resposta. 

1) 2) 3) 

   
b) Qual(is) o(s) ponto(s) de intersecção da parábola com o eixo x ou zeros da 

função? 

 

14. A escola vai realizar um festival de música e a comissão organizadora decidiu 

colocar um painel decorativo na parede de entrada do salão onde acontecerá o 

festival. No depósito da escola, a comissão encontrou um painel de 5 m de altura por 

7m de largura e notas musicais. Então a comissão decidiu fazer uma borda no painel 

encontrado para colocar as notas musicais. Devido às restrições orçamentárias, a 

equipe dispõe de dinheiro para comprar apenas 45 m2 de papel para a borda. Qual 

deve ser a largura da borda do painel? (Adaptado Mckellar, 2010, p. 361). 


